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Jegyzőkönyv 

 
Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 23-i nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 
  Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
  Demeter Zoltán   képviselő 
  Gerencsér Attila  képviselő 
  Ifj. Hollósi Dezső  képviselő 
  Nánási László   képviselő 
                        a Képviselő-testület tagjai 
                       
Távol maradását jelezte: 1 fő 
   
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
                        Járfás Péterné   jegyző 
  Schweibert Jánosné  jegyzőkönyv vezető 
 
Lakosság részéről jelen van: 4 fő 
 
Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 
mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Egy képviselő jelezte, hogy későbbi időpontban tud 
csatlakozni az üléshez. Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Schweibert Jánosné köztisztviselőt, 
jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Dávid-Nagy Krisztina és Demeter Zoltán képviselőt.  
 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére, a 
jegyzőkönyv hitelesítőkre. 
 
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2011. (II.23.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv 
hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy 5.2./ napirendi pontként vegyék fel a 
Vértesaljai Horgász Egyesület Pátkáért Érdemérem kitüntetéséről szóló előterjesztést, valamint az 
„Élelmiszer Bank”-hoz való delegálás lehetőségéről szóló megbeszélést. 
 
1.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
  Előterjesztő:  polgármester 
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2.) 2011. évi költségvetés elfogadása 
  Előterjesztő: polgármester 
 
3.) 2011. évi vízdíj elfogadása 
  Előterjesztő: polgármester 
 
4.) Szolgáltatói szerződések aktualizálása 
  Előterjesztő: polgármester 
 
5.) Egyebek, hozzászólások, észrevételek 
 5.1.) Arany János utcai lakók beadványa 
 5.2.) Élelmiszer Bank-hoz való delegálás 
 5.3.) Vértesaljai Horgász Egyesület Pátkáért Érdemérem kitüntetéséről 
 
 
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 
20/2011. (II.23.) önkormányzati határozata 

Tervezett napirendi pontokról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
 
Nagy Dániel polgármester:  

- Csatorna beruházás: 2011. január 31-én megtörtént a munkaterület átadás. Ezzel 
megkezdődtek a munkálatok. Az amerikai befektetőtől az együttműködési megállapodásunk 
értelmében kértük a tervezett támogatás első részletének utalását. Ő közölte, - 
értelmezésük szerint – csak a beruházás elkészültének ötven százaléka után tudják kifizetni 
ez első részletet, most még nem. Az első részlet 10 millió, a második részlet a beruházás 90 
%-os készültsége mellett lesz, ez ismét 10 millió forint, majd a befejezést követően tudják 
utalni a még fennmaradó részt. 

- Az Európai Uniós beruházásról szóló tábla, amely jelzi a munka megkezdését is, kihelyezésre 
került községünkben is. A tábla az iskola bejárójánál lett felállítva. Ez a létesítmény 
községünké marad a beruházás befejezése után is, ezt, mint reklámfelületet utána mi 
hasznosíthatjuk. 

- A közfoglalkoztatási program beindult. A leadott pályázatunk sikeres volt. A pályázat 
rövidtávú foglalkoztatást engedélyez jelenleg, a hosszú távú foglalkoztatás májustól fog 
indulni, a Munkaügyi Központ legutóbbi tájékoztatása szerint. Jelenleg a rövidtávu 
foglalkoztatás keretében 7 főt tudunk alkalmazni. A megállapodások február 15-ei hatállyal 



 4 

aláírásra kerültek. Ennek keretében az emberek a volt iskola épületében dolgoznak- a 
majdani hivatal helyiségeit festik és meszelik. 

 
17 óra 15 perckor Füri József képviselő megérkezett, csatlakozik a testület további munkájához. 
 
Nagy Dániel polgármester folytatja beszámolóját 

- Közfoglalkoztatás keretében egy fő visszautasította az alkalmazását, így ő kikerült a 
támogatottak köréből. Ettől kezdve nem kap ellátást  

- A szociális rendeletünk környezettisztasági részének betartása érdekében konténert 
helyeztünk ki a község azon részére, ahol igen sok a szemét. Ez a kihelyezési akció igen 
eredményesnek bizonyult. 

- A lejárt határidejű határozatok teljesültek, illetve a végrehajtásuk folyamatban van. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Örülök és köszönöm, hogy kint vannak a faluban a képviselő testület ülésének meghívói. Köszönöm a 
szép munkát a jegyzőkönyv időbeli elkészítéséért. Szeretném a továbbiakban is, hogy ez így legyen. 
 
Nánási László képviselő 
A Szociális és Ügyrendi Bizottság Elnökeként tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a képviselők 
és családtagjaik határidőben eleget tettek vagyonnyilatkozati kötelezettségüknek.  
 
Nagy Dániel polgármester 
 
Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri a képviselő-testületet, 
hogy határozat hozatala nélkül fogadják el a polgármester beszámolójáról. 
 
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, és 1 (egy) tartózkodással a polgármester beszámolóját 
határozat hozatala nélkül elfogadta. 
 
 
2.) 2011. évi költségvetés elfogadása 
  Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Felkéri a bizottság elnökeit, hogy mondják el a bizottság döntését és véleményét a 2011. évi 
költségvetésről. 
 
Nánási László Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke 
A bizottság egyetért a költségvetési koncepcióval, 4 (négy) igen szavazattal javasolja annak 
elfogadását. Megjegyzésként elmondta, hogy sajnos nagyon kevés a szociális célra betervezett 
összeg. 
 
Gerencsér Attila Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság 4 (négy) igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja 
 
Füri József Turizmus, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
A bizottság 5 (öt) igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. 
 
Demeter Zoltán Oktatási- és Kulturális bizottság elnöke 
A bizottság határozat képtelenség miatt nem döntött 
 
Nagy Dániel polgármester 
A szociális és ügyrendi bizottság elnökének válaszolva elmondta, hogy ha év végén marad más címen 
pénzeszköz, akkor átcsoportosítható szociális célra. 
 
A bizottsági ülésen felmerült hiányosságok és hibák kijavításra kerültek. 
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Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A költségvetés tervezetében 1,5 millió forint van betervezve energiaszolgáltatásra. Szeretném 
megtudni, hogy a 2010-es évben mennyi pénzt használtunk fel erre a célra.  
Az önkormányzat, úgy tudom, 200 Ft/m³-ért vásárolja a gáz köbméterét. Ez elég sokba kerül.  
Az orvosi rendelő átlagosan 2500 m³-t fogyaszt, ez elfogadható mennyiség.  
Az iskola épületére 800 ezer van betervezve – ezt a mennyiséget nagyon soknak tartom. 
 
Ismételten kérem, hogy havi kimutatásba tartsuk nyilván a gázfogyasztást az intézményeinkben. Ez 
nem olyan nagy munka a községgazdálkodó el tudná látni ezt a feladatot. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A tavalyi évben 1.1 millió forintot használtunk fel e célra a költségvetésben. 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Ez nagyon pazarló gazdálkodás. Kérem, nézzünk körül, hogy olcsóbb szolgáltatót tudnánk találni. 
Szerintem a 30 %-os emelkedés túl van tervezve. Ha átmegy a hivatal az iskola épületébe, még 
akkor is szerintem túltervezés történt a gázdíjban. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Egy ismeretlen épület, ismeretlen fűtési mutatóit kellett tervezni. Ez elég nehéz feladat. 
A költségvetést nem épületekre, hanem szakfeladatokra tervezzük, így az igazgatásra tervezett 
gázdíj előírást visszük magunkkal akkor is, ha átmegy a hivatal az iskola épületébe.  
A jelenlegi hivatal épületébe marad a könyvtár, még annak a fűtéséről is gondoskodni kell. 
A hivatal gazdálkodása nem volt rossz a 2010-es évben, ezért maradt 8 millió forintunk, ezzel 
megcáfolom azt, hogy nem volt jó a gazdálkodásunk. 
Ha nagyon szűkre szabjuk a kereteket, nehogy úgy járjunk, mint az óvoda fűtési díjával, amire rá 
kellett fizetnünk. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Hiányolom az óvoda valódi költségvetését. 
Hiányolom a sportöltöző költségeinek tervezését. Itt a vízfogyasztás tekintetésben adódhatnak 
problémák. 
Az orvosi rendelő fűtésének tervezése nagyon korrekt. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A sportöltöző áramdíja a „Művelődési Házaknál” van tervezve. 
Mivel egy gázóra van felszerelve a kazánháznál, így a hivatal, a könyvtár, a művelődési ház 
gázszámlája gyakorlatilag egy elszámoláson van, mi bontjuk ezt szét terület alapon. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A sportöltöző fűtésénél az 1000 m³ fogyasztás elég reális. 
Az óvoda költségvetését hiányosnak tartom. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az óvoda írásos anyagát mi készítettük el, így az eredeti előirányzatok kiegészültek. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A közétkeztetéssel vannak még problémáim. Az óvodában a gyermekek étkezéséért tudomásom 
szerint csak 13 szülő fizet, a többit az önkormányzat finanszírozza.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Jelen pillanatban az önkormányzati hozzájárulással is a legdrágább nálunk az étkeztetés. Még 
Székesfehérváron is olcsóbb. Ezt a szülők már alig tudják finanszírozni. 
Az étkeztetési szerződésünket az idei évben még nem vizsgáltuk felül. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A Móri Vizittársulatnak én nem fizetnék egy fillért sem, mert szerintem ezért a pénzért nem tesznek 
semmit. 
Kérem, hogy negyedévente ellenőrizzük az óvoda kiadásait. 
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Nagy Dániel polgármester 
Ígéretet kaptunk a sárkeresztesi önkormányzattól, hogy negyedévente egyeztetésre kerülnek a 
kiadások és az összes felhasználás az óvoda tekintetében. 
 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A védőnői szolgálatnál szeretném megtudni, hogy az Illikmann doktorral évente mennyi hónapra 
kötünk szerződést, és mennyi hónapra szól a szerződése az asszisztensként dolgozó védőnőnek? 
Miért van különbség a kettő között. A védőnőnek miért van 12 havi szerződése? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az Illikmann doktorral 10 havi szerződése van az önkormányzatnak, a védőnővel valóban 12 havi 
szerződést kötöttünk az elmúlt évben is. Vannak olyan egészség-megőrzési dolgok, amit a védőnő is 
el tud végezni, ha a doktor nincs jelen a rendelésen. 
Gerencsér Attila képviselő 
A védőnő is elvégezhet saját hatáskörben bizonyos dolgokat. Többek között a leletek kezelését, 
amik abban az időszakban érkeznek vissza, amikor a doktor nem tart rendelést nálunk. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Az „eseti pénzbeli ellátások” szakfeladaton van nyilvántartva a 70 éven felüli egyedülálló személyek 
szemétdíj támogatása. Ezzel a támogatási rendszerrel teljes egészében nem értek egyet, mivel 
vannak olyan házasságban élő (azaz ketten élő) nyugdíjasok is, akiknek kevesebb a havi jövedelmük, 
mint a támogatott egyedülálló nyugdíjasnak. Ezt a támogatási formát felül kellene vizsgálnunk. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Kérem Hollósi képviselő társamat, hogy tegye meg a rendeletmódosításra a javaslatát. Kérem, 
tanulmányozza, hogy mi a törvény szerint az egyedülállóság és a közös háztartás tényének a 
megállapítása! 
A közös háztartás tényét nyilatkozat alapján lehet megállapítanunk. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Nincs valóság alapja ennek a dolognak.  
Ez a támogatási pénz nem azokat a célszemélyeket találja meg minden esetben, ahova kellene adni. 
Ilyen sok esetben a gyermekétkeztetés is. Keményen megkérdőjelezhető a támogatottak köre.  
 
A földvásárlásra betervezett 7 millió forint összeget mire fogjuk felhasználni; 
 
Nagy Dániel polgármester 
A munkakör átadása után tájékoztatott a volt polgármester, hogy – mint viziközmű társulás elnöke – 
a földhasználatok díjai rendezetlenek. Ez a tervezett hét millió forintból hat millió forintot tesz ki. 
A maradék egy millió forintból pedig a belterületi rendezetlen ingatlanok tulajdonjogát kell 
tisztáznunk. Tisztázandó belterületi területek: Gál-köz átemelő megközelítő út, Fehérvári út 1. 
számú ingatlan megközelítő útja, Pátkai-árok melletti területek. 
 
A költségvetésben külön jóváhagyást igényel a polgármesteri rendkívüli szociáliskeret.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Mi ez a keret? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Rendkívüli élethelyzet, természeti csapás okozta helyzetek gyors és hatékony megoldására szolgáló 
keret. 
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
Ez a keret azért is nagyon fontos, hogy egy rendkívüli élethelyzet gyors megoldást kíván, ilyen 
gyorsan a testület nem tud rendeletet módosítani, mert ha ez a keret nincs, akkor pénzeszköz 
felhasználást csak költségvetési rendelet módosítással lehetne alkalmazni. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ez a keret csak rendkívüli élethelyzet megoldására, elhárítására használható fel. 
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Ez esetenként 50-60 ezer forintos segítséget jelent, különösen súlyos esetek kezelésére szolgál. 
 
A polgármester kéri, hogy határozattal erősítsék meg a vezetői keret összegét a 2011. évi 
költségvetésben. 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2011. (II.23.) önkormányzati határozata 

A 2011. évi költségvetésben a külön polgármesteri keret összegéről 
 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésében a polgármesteri 
külön keretet 400.000 Ft-ban állapítja meg. 
Utasítja a gazdálkodási előadót, hogy a változás vezesse át a költségvetési nyilvántartáson 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Számomra még mindig az energia felhasználásra betervezett összeg, egy horrorisztikus szám. 
Nagyon kíváncsi lennék az óvoda egy havi fűtési költségére, nehogy megint utólag keljen fizetnünk. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az óvoda 800 ezer forintos utólag kiderült fűtési többlete, szerintem tervezési hibából adódott. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Odafigyeléssel elkerülhetővé válnának ezek az utólagos fizetések, mint például a gyerekek után járó 
normatíva visszafizetések. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
A probléma az „SNI-s”gyermekek elszámolásával van. Itt a több fogyatékossággal rendelkező 
gyermekek után járó normatívával számolták el a támogatást, amit a központi elszámolás nem 
hagyott jóvá, így a lekérhető normatíva kevesebb lett, tehát vissza kell fizetni. Ezen hogy 
változtatni tudjunk, az intézmény alapító okiratát kell helyesbíteni.  
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
A köztisztviselők fizetésemelésére miként kerülhet sor? 
 
Nagy Dániel polgármester 
A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló helyi rendelet megalkotásával. Ez lehetőséget adna 
a köztisztviselői bérek 10-20%-os eltérítésére. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Ez béremelés? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ez nem béremelés. Ez csak kiegészítés lenne a munka elismerésére, jutalmazásra. 
A köztisztviselőknek háromféle bért lehet megállapítani: személyi bér megállapításával, cím 
adományozással, illetménykiegészítéssel, ez az illetményeltérítés. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Ha ez megszavazásra került, akkor ez az illetménybe már bent is marad. 
 
Járfás Péterné jegyző 
A rendelettel a Ktv-ben meghatározott 20 %-ig  megállapítható illetménykiegészítés kerülne 
bevezetésre. A teljesítmény-értékeléshez kötődő illetményeltérítés csak adott évre szól. A pótlék 
megállapításával az évek óta csökkenő bérek rendezését segítené. Jelenleg sem 
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illetménykiegészítés, sem a teljesítményértékeléshez kapcsolódó eltérítés, de még jutalomkeret 
sincs. Ezért tennénk javaslatot a 10 %-os eltérítésre.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Számol-e ezzel a külön kiadással a költségvetés? 
Ezzel a lehetőséggel a kinevezett vezető élhet. A járulék vonzattal számol-e a költségvetés.  
Ez a kiegészítés egy adott feladat megoldására szól-e, és visszavonható-e ez az adott összeg? 
 
Járfás Péterné jegyző 
Ha ezt az összeget odaadjuk, akkor az marad is.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Így ennek az összegnek van költségvetési vonzata. Ennek az összegnek a felhasználása a vezetőjoga, 
ez hol jelenik meg a költségvetésbe.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A költségvetésbe bértömeget tartunk nyilván, és ez az összeg is bele van számolva. 
Rendelet nélkül a költségvetésbe betervezett illetménykiegészítés csak lehetőség lesz. Ha a testület 
úgy dönt, akkor alkalmazzuk, ha nem akkor ott marad a költségvetésbe. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A magánszférában 4-6%-ban gondolkodnak a bérek emeléséről. Az egykulcsos adó jelenleg tudjuk 
mit jelent, ezt mindenki érezte a saját zsebén. 
A differenciálás esélyét a jegyző kezébe tesszük. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Kiosztásra került a köztisztviselők illetménykiegészítéséről készült rendelet tervezet azzal, hogy 
áttanulmányozás után a következő ülésen dönt a testület a bevezetéséről. 
 
A 2011. évi költségvetéshez több hozzászólás, észrevétel nem volt, így a polgármester kérte, 
amennyiben egyetértenek, szíveskedjenek jóváhagyólag szavazni e témában az előterjesztésnek 
megfelelően 
 
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, és 1 (egy) tartózkodással az alábbi rendeletet hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2011. (II.23.) rendelete 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Nánási László képviselő Úr 18 óra 34 perckor elhagyja a tanácskozó termet. 
 
 
3.) 2011. évi vízdíj elfogadása 
  Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
A Fejérvíz Zrt-től a díjkalkulációt megkaptuk a 2011. évre vonatkozóan.  
Az előterjesztésben közölték, hogy a szolgáltatási díjak tervezésénél figyelembe vették a 
nemzetgazdasági szintű előrejelzéseket, a várható jogszabályváltozásokat, a pénzügyi-gazdasági 
válság hatásait. A helyzetértékelést a 2011-es évre az adott települési vízközművek egyedi 
adottságainak figyelembevételével készítették el az árhatósági jogkört gyakorló települési 
önkormányzatok felé. 
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A díjemelés javasolt mértéke aszerint alakul, hogy a ma ismert körülmények és feltételek között az 
ellátás folyamatossága és biztonsága, valamint a közegészségügyi követelmények teljesítése hogyan 
garantálható. 
Az előterjesztett díjak az adott művek működési költségeire nyújtanak fedezetet, s 
nyereségtartalmuk a korábbi évekhez hasonlóan minimális, illetve nincs. 
Az előterjesztésben felsorolásra kerültek azok a tények, amiket figyelembe vettek a megállapításra 
kerülő vízdíjban.  
2010. évben is sikerült elkerülni az évközi díjemelést a gazdasági nehézségek ellenére. 
A 2011. évben az ismert negatív hatások és a tervezés lényegesen nagyobb kockázata miatt 
egyértelműen nem zárható ki, hogy a tervezetthez képest esetleg bekövetkező kedvezőtlenebb 
hatások az évközi díjemelések szükségességét felvetik.  
Az emelkedő költségek és ráfordítások finanszírozása, valamint a szolgáltatás üzemi biztonságának 
és a közegészségügyi feltételeinek biztosítása miatt szükségessé válik a szolgáltatási díjak emelése. 
A vízdíjakat lakossági szinten 372 Ft + áfa-ban, közületi vízdíjakat 501 Ft + áfa-ban szeretnék, ha a 
testület meghatározná. 
Az év II. félévében már várható községünkben a csatornadíj megjelenése is.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A falu határában előbb el fog készülni a vezeték, mint a faluban? 
A csatorna beruházásnak pályáztatott ellenőre lesz, de nekünk is kellene saját ellenőrt alkalmazni, 
mert sok későbbi problémát elkerülhetnénk ezzel. 
Úgy tudom, hogy egy évig nem engedélyezik az utalt leaszfaltozni, mert az megsüllyedhet. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az ellenőr a műszaki megfelelősségről vállal kötelezettséget.  
A kivitelezők március elejére várják a kiviteli terv szakaszolását. 
A beruházáshoz jegyzőnk már az úthasználati engedélyt megadta. 
A kivitelezőktől csak azt kérjük, hogy azt teljesítsék, amit a kivitelezői pályázatban vállaltak. 
A projekt iroda által ellenőrzött mérnöki ellenőröket alkalmazzuk. A Fejérvíz Zrt a beépített 
anyagokról külön kimutatást kér a kivitelezőtől és ezt kamerás rendszerrel ellenőrizni fogja. Az 
üzemeltetőnek is az az érdeke, hogy 20-25 évig ne kelljen javítani a rendszert.  
 
Füri József képviselő 
Aki nem tud majd rákötni a csatornarendszerre, annak talajterhelési díjat kell fizetnie? 
 
Járfás Péterné jegyző 
Ezt a dolgot addig helyi rendeletben szabályozni kell a törvény előírásának megfelelően. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Törekedni kell arra, hogy az elkészült szakaszokon folyamatosan minél többen rákössenek a 
csatornára. 
 
A 2011. évi vízdíj megállapításához több hozzászólás, észrevétel nem volt, így a polgármester kérte, 
amennyiben egyetértenek, szíveskedjenek jóváhagyólag szavazni e témában az előterjesztésnek 
megfelelően 
 
A képviselő-testület egyhangúlag 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az 
alábbi rendeletet hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2011. (II.23.) rendelete 

A 2011. évi vízdíj megállapításáról 
 

Pátka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 10.§.(1) bekezdés 
a./ pontjában, valamint az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII. Tv. 1.§. b./ 
pontjában, valamint 7.§. (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a vízdíj 
megállapítására az alábbi rendeletet alkotja: 
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l.§ 
 

E rendelet Pátka Község közigazgatási területén közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott ivóvíz-
szolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapítására terjed ki. 
 
2.§ 

 
Pátka Község Önkormányzata a község közigazgatási területén a közüzemi szolgáltatás keretében 
szolgáltatott ivóvíz díját közületek, és lakosság tekintetében az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

Közüzemi viziközműről szolgáltatott ivóvíz díja: 
a.  Közületi fogyasztók esetén:  501 Ft/m³ + 25 % ÁFA 
b.  Lakossági fogyasztók esetén:  372 Ft/m³ + 25 % ÁFA 

 
3.§ 

 
(1)  Ezen rendelet 2011. február 24-én lép hatályba. 
 
(2)  Ezzel egyidejűleg az Önkormányzat 6/2009. (VII.01.) számú rendelete hatályát veszti. 
(3)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Pátka, 2011. február 17. 
 

P.H. 
 

  Nagy Dániel      Járfás Péterné 
  Polgármester       Jegyző 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2011.02.24. 

P.H. 
         Járfás Péterné 
          Jegyző 
 
 
 
4.) Szolgáltatói szerződések aktualizálása 
  Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az egészségügyi szerződéseink lejártak, így a nőgyógyászati, valamint a laborszerződésünk. Az 
előterjesztésemet annyiban kívánom kiegészíteni, hogy kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy e 
szerződések egész évi meghosszabbítását hagyja jóvá, mivel e tevékenységek egész évet átfogóan 
működnek. 
 
A 2011. évi Fehér Mária Margit egyéni vállalkozó által működtetett labor-vizsgálati megállapításához 
több hozzászólás, észrevétel nem volt, így a polgármester kérte, amennyiben egyetértenek, 
szíveskedjenek jóváhagyólag szavazni e témában az előterjesztés és a módosításnak megfelelően 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2011. (II.23.) önkormányzati határozata 

Fehér Mária Margit egyéni vállalkozó vállalkozási szerződéséről 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Fehér Mária Margit egyéni 
vállalkozó, Pátka Község lakóinak vérvételes ellátásának további elvégzésére 2011. február 24-től 
határozatlan időre, 11 Ft/fő/hó, vállalkozói díj ellenében Pátka Község közigazgatási területén 
állandó lakóhellyel rendelkező lakosok száma szerint. Ezt a tételt a Magyar Államkincstár által 
közzétett hivatalos lélekszám alapján kell kiszámítani. Pátka, Község hivatalos lakosságszáma 2011. 
évben 1664 fő. 
Egyben felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2011. február 28. 
Felelős:  polgármester 
 
 
A 2011. évi Dr. Illikmann László megbízási szerződéséhez több hozzászólás, észrevétel nem volt, így a 
polgármester kérte, amennyiben egyetértenek, szíveskedjenek jóváhagyólag szavazni e témában az 
előterjesztés és a módosításnak megfelelően. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2011. (II.23.) önkormányzati határozata 
Dr. Illikmann László megbízási szerződéséről 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Dr. Illikmann László-t Pátka Község 
lakóinak nőgyógyászati szakrendelésen történő ellátásának további elvégzésére 2011. február 1-
től, 2011. július 31-ig, valamint 2011. szeptember 1-től, 2011. december 31-ig havi 26.000 Ft díjazás 
ellenében és havi 26.000 Ft gépjármű költségtérítés mellett. 
Egyben felhatalmazza a polgármestert, a megbízási szerződés aláírásával.  
 
Határidő: 2011. február 21. és 2011. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
5.) Egyebek, hozzászólások, észrevételek 
 5.1.) Arany János utcai lakók beadványa 
 
Az Arany János utcai lakosok beadványt intéztek az önkormányzathoz, amiben megkérdezték, hogy 
mi lesz az utcájukban a csatorna fejlesztéssel, mikor kerül kiépítésre a csatorna hálózat. 
Minden ingatlan be lett vonva a rendszerbe, ami lakott terület volt a tervezés időszakában. Az Arany 
János utca olyan, ami nem szerepel a rendszerbe, mivel a tervezés időszakában építési telekként 
voltak nyilvántartva, az azóta beépült területek. Az itt lakó tulajdonosok viszont már fizetik a 
viziközmű díjakat.  Az utca lakói válaszokat várnak.  
Jelen pillanatban nem tudom, hogy a csatorna pályázat alkalmas-e arra, hogy befogadja ezt az utcát. 
Jelenleg két lehetőséget látok az Arany János utcai lakóknak: 

• Önerőből be tudják-e vállalni a beruházást. Vagy marad-e annyi pénzünk a beruházásból, 
hogy az új telkeket, az új lakott utcákat tudjuk-e finanszírozni 

• Új pályázat lehetősége. 
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Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Előkalkulációnk szerint az Arany János utca körülbelül 30 millió forintba kerülne. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Nem szeretnénk külön megállapodásokkal kockáztatni a beruházás megvalósulását. 
A megkötött szerződés sajnos olyan pontokat tartalmaz, ami előre látható volt, hogy nem tudjuk 
teljesíteni. Sajnos ez nálunk fog lecsapódni, mi fogjuk inni ennek a levét. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester kéri a felhatalmazást, 
hogy a fentiek értelmében válaszoljon az Arany János utcai lakók levelére. 
 
A képviselők külön határozat hozatala nélkül megadják a polgármesternek a felhatalmazást, hogy az 
Arany János utcai lakók levelére a fentiek figyelembe vételével válaszoljon. 
 
 
5.) Egyebek, hozzászólások, észrevételek 
 5.2.) Élelmiszer Bank-hoz való delegálás 
 
Az EU Élelmiszer Segély programon belül a Katolikus Karitász szervezethez szeretnénk tartozni a 
község segélyezési programja keretében. Az Ő általuk adományozott segély-csomagokat osztottuk ki 
december hónapban a rászorulóknak. Ebből a keretből 96 családnak tudtunk támogatást adni. 
A továbbiakban is jó lenne egy szervezethez tartozni, mert így tudna a község nagyobb élelmiszer 
segélyekhez hozzájutni. 
Demeter Zoltán volt az összekötő az előző évi segélyezésnél is, jó lenne, ha vállalná ezt a szerepkört a 
továbbiakban is. 
 
 
Demeter Zoltán képviselő 
Szívesen vállalom ezt a szép feladatot a továbbiakban is azzal a feltétellel, ha ott leszek a csomagok 
kiosztásánál, és aktívan részt tudok venni azok elszámolásában is.  
Az elszámolást a Szervezet igen komolyan veszi, minden csomagról és minden átvevőről külön-külön 
kimutatást és átvételi elismervényt kell készíteni. Március 5-én lesz a következő tájékoztató a 2011-
es évi segélyezési programról, én ezen részt fogok venni, és a következő testületi ülésen már a 
változásokról tájékoztatni tudom a képviselő társaimat. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás, észrevétel nem volt, kéri a képviselők egybehangzó szavazatát 
ahhoz, hogy Demeter Zoltán képviselőt megbízzuk a segélyezési feladatok szervezésével és az 
összekötő feladat betöltésével, valamint az együttműködési megállapodás elkészítésével. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2011. (II.23.) önkormányzati határozata 

Demeter Zoltán megbízása az EU Élelmiszersegély programmal való kapcsolattartásra 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Demeter Zoltán képviselőt az EU 
Élelmiszersegély Programban való részvétel szervezésével, valamint az együttműködési 
megállapodás előkészítésével. 
 
Határidő: folyamatos 
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Felelős: Demeter Zoltán képviselő 
 Polgármester 
 
 
5.) Egyebek, hozzászólások, észrevételek 
 5.3.) Vértesaljai Horgász Egyesület Pátkáért Érdemérem kitüntetéséről 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az írásos előterjesztésnek megfelelően kérem a képviselő társaimat, szavazzanak az érdemérem 
odaítéléséről. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás, észrevétel nem volt, kéri a képviselők egybehangzó szavazatát 
ahhoz, hogy a Vértesaljai Horgász Egyesület Pátkáért Érdemérem adományozottja legyen. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2011. (II.23.) önkormányzati határozata 

A Vértesaljai Horgász Egyesület „Pátkáért Érdemérem” kitüntetéséről 
 

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete annak 9/2007. (VI.27.) számú rendelete alapján a 
Vértesaljai Horgász Egyesületmunkásságának elismerése jeléül kitünteti a Pátkáért Érdemérem 
elismeréssel. 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kitüntetés elkészíttetéséről, valamint az 
átadásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 20 óra 
30 perckor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

   Nagy Dániel      Járfás Péterné 
             polgármester            jegyző 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
   Dr. Dávid-Nagy Krisztina     Demeter Zoltán 
    alpolgármester              képviselő 
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2011.(II.23.) 

önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

   
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 
 

1.§  (1) A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szervére, a polgármesteri 
hivatalra, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 

 
2.§ (1) A Képviselő testület a költségvetési címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg. 

(2) A Polgármesteri Hivatal önállóan alkot költségvetési címet. 
 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

3. §  (1) A képviselő testület  2011. évi költségvetésének  
 
   a) bevételi főösszegét   392.485.000  Ft-ban 

 b) kiadási  főösszegét   392.485.000  Ft-ban 
 d) működési hiány összegét               0  Ft-ban állapítja meg.   

 
4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási 
kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 
  
5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat pénzbeli támogatását a 3. számú melléklet 
szerinti részletezettségben állapítja meg 
  
6.§ A Képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat a 4. melléklet szerint állapítja meg. 
 
7.§ A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat az 5. melléklet szerinti 
részletezettségben hagyja jóvá. 
  
8.§ A Képviselő-testület a hosszú lejáratú kötelezettségeket a 6. melléklet szerinti 
részletezettségben hagyja jóvá. 
 
9.§ A Képviselő-testület  az általános és  a céltartalékot a 7. mellékletben foglaltak szerint 
fogadja el. 
  
10.§ A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot a 8. melléklet szerint fogadja el. 
 
11.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti 
bontásban és összesítve a 9. melléklet szerint állapítja meg. 
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3. A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

12.§ Ha évközben a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami 
pénzalap az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, annak felosztásáról a Képviselő-testület 
dönt a Polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 

 
13.§ (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a 
szociálpolitikai ellátások vonatkozásában a Szociális és Ügyrendi Bizottságra ruházza át.  
(2) Az első bekezdésben nem szabályozott esetekben az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a 
képviselő-testület magának tartja fenn. 
(3) Átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb –
 többletkiadással nem járhatnak 
 
14.§ (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott 

személy vállalhat. 
(2) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. 
(3) A feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének elrendelésére a polgármester, vagy az 
általa felhatalmazott személy jogosult, ellenjegyző a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy. 
 

15.§ A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A 
tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő 
támogatás elnyerésére. 
 
16.§ A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörében köteles a takarékos és 
költségkímélő gazdálkodásra, a kiadások teljesítése során a lehetőségek közül a 
költségkímélőbb de szakmailag megfelelő megoldások választásával. 

 

17.§ A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2011.évre 38.650 Ft/hó-ban állapítja 
meg. 
 
18.§ Az évközi szabad pénzeszközök hasznosításáról a képviselő-testület dönt. A szabad 
pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötése ügyében a polgármester jár el.  
(2) A bevételek befolyásának alakulásától függően a Képviselő-testület külön dönthet a nem 
tervezett személyi juttatások kifizetéséről. 
 

19. § (1) Ez a rendelet 2011. február 24-én lép hatályba. 
 
    Pátka, 2011. február 17. 

 
P.H. 

 
   Nagy Dániel                                                                       Járfás Péterné 
  Polgármester                                                                         Jegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2011.02.24. 

P.H. 
                                                                                                  Járfás Péterné 
                                                                                                       Jegyző 
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Lsd. Mellékletek: 
 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2011. (II.23.) rendelete 

A 2011. évi vízdíj megállapításáról 
 

Pátka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 10.§.(1) bekezdés 
a./ pontjában, valamint az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII. Tv. 1.§. b./ 
pontjában, valamint 7.§. (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a vízdíj 
megállapítására az alábbi rendeletet alkotja: 
l.§ 

 
E rendelet Pátka Község közigazgatási területén közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott ivóvíz-
szolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapítására terjed ki. 
 
2.§ 

 
Pátka Község Önkormányzata a község közigazgatási területén a közüzemi szolgáltatás keretében 
szolgáltatott ivóvíz díját közületek, és lakosság tekintetében az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

Közüzemi viziközműről szolgáltatott ivóvíz díja: 
a.  Közületi fogyasztók esetén:  501 Ft/m³ + 25 % ÁFA 
b.  Lakossági fogyasztók esetén:  372 Ft/m³ + 25 % ÁFA 

 
3.§ 

 
(1)  Ezen rendelet 2011. február 24-én lép hatályba. 
 
(2)  Ezzel egyidejűleg az Önkormányzat 6/2009. (VII.01.) számú rendelete hatályát veszti. 
(3)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Pátka, 2011. február 17. 
 

P.H. 
 

  Nagy Dániel      Járfás Péterné 
  Polgármester       Jegyző 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2011.02.24. 

P.H. 
         Járfás Péterné 
          Jegyző 
 


