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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 10-i rendkívüli nyílt 
üléséről. 
 

Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 

  Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 

  Demeter Zoltán   képviselő 
  Gerencsér Attila  képviselő 

  Nánási László   képviselő 

                        a Képviselő-testület tagjai 

                       

Távol maradását jelezte: 
  Ifj. Hollósi Dezső  képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
                        Járfás Péterné   jegyző 

 
Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 

mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Járfás Péterné 

jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Füri József és Nánási László képviselőt. Ismerteti a tervezett 

napirendi pontot: 

 
 
1.) Közfoglalkoztatás helyzete 
  Előterjesztő: polgármester 
 
2.) Sportkör támogatása 
  Előterjesztő: polgármester 
 
3.) Telenor szerződés 
  Előterjesztő: polgármester 
 
4.) Zárt ülés 
  Költségtérítések 
  Határozatmódosítás 
 
 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére, a 

jegyzőkönyv hitelesítőkre. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2011. (I.10.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv 
hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok 

megtárgyalására. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2011. (I.10.) önkormányzati határozata 

a tervezett napirendi pontokról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1./ Közfoglalkoztatás helyzete 
       Előterjesztő: polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester: 
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. 
Felkéri Vaczula Krisztina pénzügyi előadót az írásos előterjesztés összefoglalására és kiegészítésére. 
 
 
Vaczula Krisztina pénzügyi előadó 
Mint ismeretes a Tisztelt Képviselők előtt is a közfoglalkoztatásról szóló törvény 2011. január 1-vel 
megváltozott. Az eddig munkahellyel nem rendelkezők számára „Rendelkezésre állási támogatás”-
ként fizetett összegek, ez volt a közismert RÁT, kifizetése megszűnt. Ezt váltja fel január 1-től az 
úgynevezett bérpótló juttatás, a BPJ. Ehhez a támogatáshoz jutáshoz a jövőben az önkormányzat 
előírhatja a jogosultsági feltételeket. Ezt rendeletben teheti meg. A pénzbeli ellátás a rászoruló 
személyeknek folyamatos lesz. A jogosultsági feltételeket felülvizsgálat keretében az önkormányzat 
április 30-ig végzi el. 
2011. január 1-től közfoglalkoztatás keretében csak a Munkaügyi Kirendeltség által közvetített 
álláskeresők, elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek foglalkoztathatóak. A 
foglalkoztatásra az önkormányzatnak a Munkaügyi Központhoz közfoglalkoztatási pályázatot kell 
benyújtani január hónapban.  
A tartós munkanélküliek hatékonyabb foglalkoztatása érdekében 2011. január 1-jétől átalakul a 
közfoglalkoztatás rendszere. Három új közfoglalkoztatási forma kerül bevezetésre, amelyhez a 
munkáltatók támogatást vehetnek igénybe: 

• önkormányzat által szervezett rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
• önkormányzat által szervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
• országos közfoglalkoztatási programok. 

Az első: napi 4 órás foglalkoztatás, 2-4 hónapos időtartamra. 
A második napi 6-8 órás foglalkoztatás, 2-12 hónapos időtartamra. 
A harmadik legfeljebb 12 hónapos időtartamra és teljes munkaidőben történhet.  
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Ezekre a foglalkoztatási formákra kell pályáznunk, megadott létszámkeret felhasználásával, a 
közfoglalkoztatási pályázat keretében.  
A fentiek alapján szeretnénk megoldani az eddig foglalkoztatott személyek további munkába 
vonását, és ehhez kérjük a Tisztelt Képviselők hozzászólását és javaslatát, hogy milyen formában és 
milyen keretek között tudjuk ezt megoldani. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Nagyon nagy gondot és problémát jelent a buszkísérőink további foglalkoztatása. Mint az előzőekben 
már hallottuk csak napi 4 órás foglalkoztatásra lesz lehetőségünk. Ez önmagában is kevés egy egész 
napi elfoglaltságra, a fizethető bérről nem is beszélve. 
 
Eddig éves szintre vetítve 210 főt alkalmazhattunk közcélú munkásként, a továbbiakban pedig csak 
93 főt fogunk kapni. Ez a létszám természetesen éves szintre vetítve értendő. A számokból is 
kitűnik, hogy igen erősen szigorították a foglalkoztatást. Ebből a keretből kell megoldani mindazt, 
amit eddig elvégeztek ezek a személyek a falu egész területén és itt a hivatalban is. 
 
A következő ülésen rendeletet kell alkotnunk, vagyis a szociális rendeletünket átdolgozni az új 
szabályozók szerint. Feltételként elő kell írni a lakókörnyezet rendben tartását. Ez feltétele az új 
támogatás igénybevételének.  
Ez egy eszköz a hatóság kezében, hogy rendre szoktassuk az embereket, mert ha nem tartják be a 
szabályokat akkor a jogosultságukat elvesztik arra, hogy támogatást kapjanak az államtól  
 
 
Füri József képviselő 
Most végre rákényszerülnek az emberek, hogy tegyenek magukért valamit annak érdekében, hogy 
hozzájuthassanak az állami támogatásokhoz. Sajnos elég sok olyan lakos van Pátkán, aki semmit 
sem tesz azért, hogy gondozottabb legyen a lakókörnyezete, hogy egy kicsit jobban éljen, vagy jobb 
körülmények között tudja nevelni a gyermekeit. Ez a szabályozás majd talán rákényszeríti az 
emberek arra, hogy tegyenek valamit magukért. Egyetértek az ilyen formájú szigorításokkal. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Most próbáljuk összeállítani a feltételeket a rendelet alkotáshoz.  
A falugondnokkal összeállítottuk azokat a munkafolyamatokat, amire a közfoglalkoztatás keretén 
belül pályáztathatunk. Ha a Munkaügyi Központ megítélése szerint nem megfelelő elfoglaltságot 
tudunk biztosítani az igényelt embereknek, akkor a támogatást inkasszó (azonnali fizetési megbízás) 
formájában vissza is vonják az utalt pénzösszeget.  
 
 
Vaczula Krisztina pénzügyi előadó 
Ezek után a Munkaügyi Kirendeltség fogja küldeni az embereket hozzánk, eddig pedig mi 
választhattuk meg, hogy kivel milyen munkát tudunk ellátatni. Ez komoly tervezést igényel.  
 
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
Az országos foglalkoztatási terv mennyiben érinti községünket? 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ez a foglalkoztatás országos vagy központi szerveknél foglalkoztatott helyi lakosokra vonatkozik. 
Ebben az esetben már a vízügyhöz 5+1 főt átirányítottunk a mi nyilvántartásunkban szereplő 
személyekből. Itt nem csak segélyezetteket foglalkoztathatnak, itt munkanélkülieket is 
alkalmazhatnak munkájuk elvégzésére. 
Sajnos nagyon sok községünkben az ilyen módon ellátott ember. Nagyon nagy a munkanélküliség, ez 
pedig magával vonzza még az SZJA csökkenését is.  
A döntéseket nagyon nehéz meghozni, mert a lehetőségeink erős korlátok közé vannak szorítva. 
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Gerencsér Attila képviselő 
Úgy hallottam, hogy kalkuláció szerint történt a községek szerint a közfoglalkoztatásban részt vevő 
személyek létszámának elosztása. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Igen így van, meghatározott szorzók és létszámegyütthatók alapján állapították meg, hogy melyik 
község mennyi létszámra pályázhat. 
 
Sajnos még be kell jelentenem, hogy a településőri szolgálat is megszűnt december 31-vel, mivel 
erre a szakfeladatra sem kapunk ezek után támogatást. Saját erőből pedig nem tudjuk fenntartani.  
 
A következő ülésig, vagyis január 20-ig kérem a Tisztelt Képviselő társaim segítségét, véleményét a 
megalkotandó szociális rendelethez.  
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás, észrevétel nem volt, így a polgármester feltette a kérdést, 
hogy határozathozatal mellőzésével elfogadják-e az előterjesztést a napirendi ponthoz? 
 
A képviselő-testület 6 /hat/ „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül 
határozathozatalt mellőzve az 1./  napirendi pontra tett előterjesztést elfogadja. 
 
 
2.) Sportkör támogatása 
      Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Képviselő társaim előtt is ismert, hogy a Pátkai Hírek újság nyomtatásáért járó pénzt támogatásként 
az önkormányzatunk részére felajánlotta a vállalkozó. Ezért a költségvetésben 120.000,- Ft 
előirányzat maradt. 
A helyi sportkör képviselői szóbeli kérelmet terjesztette elő a képviselő-testület felé, hogy 
120.000,- Ft plusz támogatást igényelnének, mivel az ez évi támogatások még nem érkeztek meg a 
sport körhöz, így átmenetileg működési nehézségei akadtak az egyesületnek. Ennek kiküszöbölésére 
kérték a támogatás megemelését.  
Kérem a Tisztelt Képviselő Társaimat emeljük meg a helyi Sportkör támogatási alapját ezen 
összeggel és egyben csökkentsük a helyi újság előállítására szánt előirányzatunkat ugyanezzel az 
összeggel, rendelkezünk arról, hogy a helyi Sportkör részére a támogatási összeg kiutalásra kerüljön 
a határozat elkészültével. 
 
Kérem szavazzunk ezen elhatározásunkról. 
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 /hat/ ”igen” szavazattal „nem” szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2011.(01.10.) önkormányzati határozata 

a sportkör támogatásáról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évre vonatkozóan a Pátkai 
Sportkör támogatását 120.000,- Ft-tal megemeli. 
A kifizetést a reklám és propaganda kiadásokra betervezett keret terhére kívánja végrehajtani. 
Utasítja a polgármestert a támogatási összeg utalására. 
Utasítja továbbá, hogy a költségvetés beszámolójában a keretösszeg változást vezettesse át.  
 
Határidő: azonnal, 2011. április 30. 
Felelős: polgármester 
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3.) Telenor szerződés 
     Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az írásos előterjesztésnek megfelelően tájékoztatom a képviselőket, hogy a Swiss Logistic Kft a 
Telenor Magyarország Zrt által kötött bérleti szerződést meg kívánja módosítani községünkkel a 
mellékelt ajánlat alapján. 
 
 
Gerencsér Attila képviselő: 
Ennél a technológiánál, amit a Telenor használt, már van modernebb is, de az nagyon nagy 
befektetést igényel, így még öt évig biztosan maradni fog a jelenleg használt módszer, amire 
szerződhetünk nyugodtan. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
A szerződéstervezet elolvasása után azonnal arra, gondoltam, hogy vigyék el a technikájukat, de 
utána belegondoltam, hogy akkor a csökkentett összegű bérleti díjtól is el fog esni költségvetésünk, 
és az már nem lesz jó.  
 
 
Dr. Dávid- Nagy Krisztina alpolgármester 
Én szeretném látni az eredeti szerződést, amit most módosítani kíván a Telenor. Az eredeti 
szerződésben foglaltak ismeretében döntsünk a módosításról.  
 
 
Füri József képviselő: 
Ha elveszítjük ezt a lehetőséget, akkor lehet, hogy több kárt okozunk, mint hasznot hajtanánk, 
mert 80.000,- Ft miatt fogunk évi 400.000,- Ft biztos pénztől elesni, és akkor még ez sem lesz, 
pedig nagyon kell a költségvetésnek minden forint. Kényszerpályán mozog a testület, minden 
forintra szüksége van. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Javasolom, hogy a határozat tervezetet azzal egészítsük ki, hogy az eredeti szerződés ismeretében, 
és az abban foglaltak áttanulmányozása után írjuk alá a szerződés tervezetet. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a fenti kiegészítéssel: 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 /hat/ ”igen” szavazattal „nem” szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2011.(01.10.) önkormányzati határozata 

Telenor Zrt szerződés módosítása 
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Telenor Magyarország Zrt 
szerződés módosítási javaslatát.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2011. január 13. 
Felelős: polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az ügyek fontosságára való tekintettel, a legfontosabbat szinte az ülés végére hagyva bemutatta a 
képviselőknek az új kinevezett Jegyző Asszonyt Járfás Péterné személyében. Kívánt nagyon jó erőt, 
egészséget a nem kis munkához, ami rá vár a következő időkben. Sok sikert és eredményes 
együttműködést kívánva neki átadta  a szólás jogát. 
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Járfás Péterné jegyző 
Köszöni a bizalmat és ígéri, hogy a jogszabályokat betartva támogatja a testület munkáját. Nyitott 
minden javaslatra, ami előbbre viszi a közös munkát. Szeretne a testülettel, a hivatallal együtt a 
faluért, a faluban lakókért együtt dolgozni. 
 
A köszöntő után felkérte Nánási Lászlót, az Ügyrendi és Szociális Bizottság Elnökét, hogy a 
képviselők részére ossza ki a vagyonnyilatkozatokat, amit a 2010-es évről kell tenniük 2011. január 
végéig. 
 
 
Nánási László képviselő 
Bizottsági elnökként tisztelettel kérem a Képviselőket, hogy a munkatervben szereplő januári ülésre 
szíveskedjenek kitöltve visszahozni a vagyonnyilatkozatokat, hogy ezzel is megfeleljünk a törvény 
előírásainak.  Tehát kért minden képviselőt, hogy a következő ülésre, azaz 2011. január 26-ára 
kitöltve hozzák vissza a nyilatkozatokat. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselőnek – aki hiányzott az ülésről – a bizottság elnöke vállalta, hogy 
személyesen kézbesíti a vagyonnyilatkozatot és tájékoztatja a leadási határidőről. 
 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Tekintettel arra, hogy több napirendi pont, hozzászólás, javaslat nem volt, az ülést 17 óra 20 perckor 
bezárja azzal, hogy a testület a továbbiakban zárt ülés keretében folytatja a napirendi pontok tárgyalását. 
 
 

kmf 
 
 
 
 
                                        Nagy Dániel                                                       Járfás Péterné 
                                        polgármester                                                            jegyző 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
                                          Füri József                                                        Nánási László 
                                           képviselő                                                            képviselő 
 
 
 
 


