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Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 4-én 17:00 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 
  Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
  Demeter Zoltán   képviselő 
  Füri József   képviselő 
  Gerencsér Attila  képviselő 
  Ifj. Hollósi Dezső  képviselő 
  Nánási László   képviselő 
                        a Képviselő-testület tagjai 
                       
Távol maradását jelezte: 0 fő 
   
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
                        Járfás Péterné   jegyző 

Budai Norbert Szfv . Rendőrkapitányság r.főtörzsőrmester 
m.alosztályvezető 

  Pál Norbert   Szfv.  Rendőrkapitányság r.ftzls. 
  Unyi Attila   Szfv. Rendőrkapitányság r.zls. Kmb.megbízott 
  Dezső Sándorné  Pátka Polg. Hiv. gazdálkodási előadó 
  Schweibert Jánosné  jegyzőkönyv vezető 
 
Lakosság részéről jelen van: 1 fő 
 
Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 
mert a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Schweibert Jánosné 
köztisztviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Füri József és Nánási László képviselőt.  
 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére, a 
jegyzőkönyv hitelesítőkre. 
 
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2011. (V.04.) 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 a 10-es – „Egyebek” – napirendi ponthoz, még 
öt bejelentést vegyen fel a tárgyalandó napirendi pontok közé. Kérem, hogy az alábbiak szerint 
szíveskedjenek jóváhagyni a napirendi pontokat: 
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1.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatokról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

  Előterjesztő:  polgármester 
 
2.) 2010. évi zárszámadás elfogadása 
  Előterjesztő: polgármester 
 
3.) Önkormányzat Gazdasági Programja 
  Előterjesztő: polgármester 
 
4.) Szennyvízberuházással kapcsolatos kérdések tárgyalása 
  Előterjesztő: polgármester 
 
5.) Székesfehérvári Rendőrkapitányság beszámolója a Pátka Község közrendjének és 

közbiztonságának 2010. évi helyzetéről 
   Előterjesztő: Dr. Csizek Tibor ezredes rendőrségi főtanácsos rendőrkapitány 
 
6.) Helyi Építési Szabályzat módosítása 
   Előterjesztő: polgármester 
 
7.) Oktatási- és Kulturális Bizottság beszámolója az iskola újraindításáról 
   Előterjesztő: Demeter Zoltán Oktatási- és Kulturális Bizottság elnöke 
 
8.) Ifj. Hollósi Dezső képviselő kérdéseinek előterjesztése 
   Előterjesztő: Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
 
9.) Polgármesteri Hivatal hivatali dolgozóinak illetménykiegészítése 
   Előterjesztő: polgármester 
 
10.) Egyebek, bejelentések 
 10.1.) „Pátkai Hírek” kiadvány 
 10.2.) Arany János utca csatorna ellátása 
 10.3.) Árpád utca szennyvízátemelő területén feltöltés 
 10.4.) A közterületen történő szeszes ital fogyasztásáról 
 10.5.) Együttműködési megállapodás a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klubbal 
 
 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok 
megtárgyalására. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2011. (V.04.) önkormányzati határozata 

Tervezett napirendi pontokról 
 

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

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

- Bejelentem a képviselőknek, hogy átköltözött a hivatal. Ez a tevékenység az elmúlt három 
hétben teljes egészében lefoglalta a dolgozókat. Még minden nem került a helyére, de 
igyekszünk, hogy mi előbb megtalálja minden a megfelelő helyét. A mai nap bekötésre került 
az internet és újra beüzemelték a fénymásolókat. A telefont csak a jövő hét folyamán fogják 
átkötni, mivel az nagyobb szerelési munkálatokat követel. 

- Az elmúlt ülésen tárgyalt, és részünkről jóváhagyott Kistérségi Megállapodás módosítást, a 
Kistérségi gyűlésen nem fogadták el megfelelő számban, így az új megállapodás módosítás 
nem jött létre. Ennek következtében lemondott a Kistérségi Elnök, most a helyettes látja el ezt 
a feladatot. A Kistérségi Tanács próbált elnököt választani, de a megfelelő számú szavazatot 
egyik jelölt sem kapta meg.  Ha nem sikerül elnököt választani, akkor veszélybe kerül a 
Kistérség léte.  

- Az állattartási- és ebtartási rendelet előkészítése kimaradt a tevékenységeink közül a költözés 
miatt. Igyekszünk mihamarabb pótolni ezt is.  

- Szintén a költözés következtében maradt el a Vak Bottyán tér 6. számú ház eladásával 
kapcsolatos tevékenységek is.  

- Április 22-én, a Föld Napja tiszteletére a Belmajori környezetszennyezést azzal csökkentettük, 
hogy a szennyezett föld egy részét ismételten elszállíttattuk. A rendőrségi feljelentést a 
környezetszennyezés ügyében megtettük.  

 

Nagy Dániel polgármester 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra tette fel a 
kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület a két ülés között történt fontabb eseményekről szóló 
beszámolóját? 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
56/2011.(V.04.) önkormányzati határozata 

a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámolóról 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló polgármesteri beszámolót 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) 2010. évi zárszámadás elfogadása 
 Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Mindenki megkapta az írásos anyagot a témában. 
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A beszámoló kiegészítéseként felkérem Dezső Sándorné gazdálkodási előadót, hogy szóban is 
ismertesse a képviselőkkel az írásos anyagot.  
 
Dezső Sándorné gazdálkodási előadó 
Köszönti a képviselőket! 
A 2010-es évben, mint a számok is mutatják, nagyon takarékosan gazdálkodtunk. Szinte mindenhol, 
minden szakfeladaton, a kiadások teljesítése 100% alatt maradt. A bevételek is teljesítésre kerültek, 
elég sok helyen ez túlteljesítés is mutatkozott.  
Az óvodai támogatásokat január és október hónapban nem utaltuk. A januári utalás elmaradásról 
nincs tudomásom, de az októberi elmaradás azért történt, mivel nem volt jogosult aláírója a banki 
utalásnak. Ezt a helyzetet csak november hónapra tudtuk rendezni.  
Zárásképpen szeretném elmondani, hogy a 2010-es gazdasági évet 80 millió forint maradvánnyal 
zárta az önkormányzat. Ez elég sok pénz egy kisközség viszonylatában.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Minden negyedévben meg fogom kérdezni az idei évben, hogy az óvodai kifizetések egyeztetése 
megtörtént-e március végéig. Teljesítettünk-e minden olyan kifizetést, amit kellett, vagy van-e 
elmaradásunk? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Még az első negyedéves elszámolások most folynak. Ha meglesz az elszámolás, azonnal egyeztetünk. 
Ezt az ígéretet kaptuk Sárkeresztesről is. Reméljük nem lesz elmaradt kiadás.  
A tervezést sajnos még mindig az előző évek számai alapján tudtuk megtenni. A vezető óvónő is 
kérte, hogy segítsünk a tervezésbe, hogy ne legyen olyan helyzet, mint volt az előző év végén. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A zárásba megint van az erdőtelepítés miatt plusz kiadásunk. Miért nem adjuk el ezt a területet, erre 
csak kiadása van az önkormányzatnak, ez bevételt soha nem fog hozni. Ez a terület olyan helyen van, 
ahol mindig ki fogják vágni a fát, és mindig újra meg fogják büntetni az önkormányzatot.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Le kell ülni a fatelepítést végző vállalkozóval, hogy változtatni kellene a telepítési technológián, mivel 
a jelenlegi nem hatékony. Emellett érkezett lakossági javaslat a terület tóvá alakítására. Valamint 
ösztönözni kellene a közeli tó területének átminősítését is, hogy az is legyen szabályos. 
 
Nagy Dániel polgármester 18:00 órakor rövid szünetet rendelt el, mivel megérkezett Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselőnk, aki a helyi kultúrházban lakossági fórumot tartott az est folyamán. 
18 óra 10 perckor, a szünet befejeztével, folytatódott a testületi ülés. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény a napirendi témához nem hangzott el, így a polgármester 
szavazásra tette fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület a 2010. év zárszámadásáról benyújtott 
beszámolót 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6/2011.(V.04.) önkormányzati rendelete 

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2010. évi zárszámadásáról 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3 Önkormányzat Gazdasági Programja 
 Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Sajnos a Pénzügyi Bizottság ülése a költözés miatt nem jött létre, így a gazdasági program 
előkészítésében a bizottsági tagok aktívan nem tudtak részt venni.  
Az összeállított Gazdasági Program részei: 

- Bevezető, rövid történeti áttekintés a községről: kialakulásáról, közigazgatási helyzetéről. 
- Helyzetelemzés: demográfiai jellemzők; infrastruktúra helyzete; vállalkozási tevékenységet 

végzők száma és összetétele; az önkormányzat által ellátott feladatok és működtetett 
intézmények, humán erőforrások alakulása; környezeti állapot bemutatása; település hazai 
és nemzetközi kapcsolatrendszere; az előző ciklusban megvalósult és az előző ciklusból 
áthúzódó, folyamatban lévő fejlesztések; a település jelenlegi állapotában meglévő gyenge és 
erős pontok. 

- Fejlesztési koncepció: koncepciót meghatározó stratégiai tényezők; önkormányzat által 
tervezett kötelezően ellátott és önként vállalt feladatainak ismertetése; fejlesztési alapelvek; 

- Stratégiai fejlesztési célok: megvalósítás mechanizmus; finanszírozás. 
- Program megvalósításának ütemezése 

A demográfiai adatokat a hivatal statisztikai adatbázisából vettük, onnan gyűjtöttük az adatokat.  
A Munkaügyi Központ adatszolgáltatása alapján készült statisztika a jelenlegi helyzetről: 

- a regisztrált munkanélküliek száma a községben: 155 fő 
- járadékra jogosult: 41 fő 
- szociális segélyezett: 42 fő 
- közcélú munkás: 14 fő 
- a munkaképes lakosság. 1019 fő 
- a munkanélküliségi mutató: 17,6% - nagyon magas. 

Az áthúzódó beruházások fejlesztések, amit az előző testülettől örököltünk: 
- ravatalozó: már eddig több mint 30 millió forintba van 
- szennyvíz beruházás: már eddig 25-30 millió forintba van 
- Fűtéskorszerűsítés: kihatással van még a következő évekre is, mivel még hosszú ideig fizetni 

kell a részleteket. Ezt a szerződést a következőkben felül kell vizsgálni. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A ravatalozó eddigi kifizetéseit szeretném megismerni! 
 
Nagy Dániel polgármester 
Jelenleg a ravatalozó beruházás befejezettnek minősül, elérkezett egy bizonyos stádiumba az 
építkezés, de lejárt az építési engedélye. Ha valamelyik civil szervezetünk besegít, hogy egy 
pályázaton elindulhassunk, talán be tudnánk fejezni az építését ennek az igen szépen indult 
épületnek. 
Most új beruházásként indulhatnánk, és kérnénk pályázati pénzt, amiből be tudnánk fejezni a 
ravatalozó építését.  
 
Kérném ismételten a pénzügyi bizottság segítségét, hogy a gazdasági program ütemezésének 
kidolgozásában legyen segítségemre. Ezt a program mellékleteként kellene kidolgoznunk. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra tette fel a 
kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület a Pátka Község Önkormányzat Gazdasági Programjára tett 
előterjesztést azzal, hogy mellékletben a következő testületi ülésre a pénzügyi bizottság kidolgozza a 
program ütemezési időpontjait. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
57/2011.(V.04.) önkormányzati határozata 

Pátka község Önkormányzat Gazdasági Programja a 2010 – 2014-ig terjedő időszakról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2010-2014-es időszakra benyújtott 
Gazdasági Programot. 
Kötelezi a polgármestert arra, hogy a következő rendes testületi ülésre a pénzügyi bizottsággal 
együtt dolgozzák ki a Gazdasági Program mellékleteként a program ütemezési időpontjait. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. májusi rendes testületi ülés időpontja, illetve 2011. május 31. 
 
 
4.) Szennyvízberuházással kapcsolatos kérdések tárgyalása 
 Előterjesztő: polgármester 
 
A Képviselők kérése alapján a napirendet a 6.) napirenddel összevontan tárgyalják. 
Így a tárgyalt napirend pontos címe: 
 
4.) Szennyvízberuházással kapcsolatos kérdések tárgyalása 
 Előterjesztő: polgármester 
 6.) Helyi Építési Szabályzat módosítása 
   Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
A szennyvízberuházással kapcsolatosan a veszélyek nem múltak el, de dolgozunk a megoldáson.  A 
szennyvíz-átemelők helyzetének rendezése megvalósulóban van: a Vasút és a Fehérvári út sarok 
valamint a Fehérvári út 1. számú területnél szóbeli megállapodásunk van a terület rendezéséről.  
Jelenleg Egri János földmérő segít a változások átvezetésében. Úgy néz ki, hogy négyszereplős 
szerződések jönnek létre. A pályázatban szereplő helyrajzi számok nem változnak, így a beruházásban 
ez nem fog gondot jelenteni.  
 
Gál-közi átemelő: csak a telek egy részét kell megvennünk, nem kell az egész házat, így nem kell 
csereingatlant vásárolnunk. A létrejövő önkormányzati földrészlettel össze tudjuk kötni a jelenleg 
különálló önkormányzati földrészleteket, így biztosítva lesz, hogy önkormányzati területen legyen az 
átemelő.  
A lebontásra kerülő garázs helyett, mobil garázst biztosítunk.  Nagyon készségesen állt a 
változtatásokhoz hozzá a jelenlegi tulajdonos.  
 
Fehérvári út: kárpótlást kell adni az ottani tulajdonosnak is. Az érintett tulajdonosok itt is pozitívan 
álltak a dolgokhoz. A létrejövő új útszakasz területének ingyenes átadásáért cserében az 
önkormányzat parkosítani fog a buszmegálló mögött a tulajdonos területén, ez a kérése. A német 
tulajdonos lemondott a terület egy részéről azzal, hogy biztosítani kell az ő bejárását a telkére,és el 
kell helyezni az ott lévő horgászbolt táblát más helyszínre.  
 
Fehérvári út 1.: itt is biztosítani kell a tulajdonos bejárását a telkére. Itt egy utat fogunk létrehozni. A 
maradék terület csereingatlan lesz. Az ő csatorna ellátása nehezen megoldható. A mellette levő 
telket be kellene vonni belterületbe, hogy több felhasználó  legyen a csatornához. 
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Arany János utca: Elkészülne az a csatornahálózat, amit kértünk. Az önerőt nekünk kell kifizetni. 
Reményeim szerint ez 10 millió forint költséget nem haladná meg.  Az Arany János utcában 
gravitációs módon menne le a szennyvíz. Az Arany János utca bekerülési költsége kb. 38 millió forint, 
erről tervünk van. A pályázaton belül talán elszámolhatók a már beépített telkek. Ezt a szakaszt csak 
úgy tudjuk vállalni, ha a vállalkozás teljes területén lesznek olyan útszakaszok, amik nem épülnek 
meg, és a helyett ez kerülhetne be az építkezésbe. A tervekkel ellentétben nem a Petőfi utca végén 
levő telkekhez csatlakozhatnak, hanem a Jókai úti átemelőben. 
Az Arany János utcában meg kívánjuk építeni a csatornahálózatot. Ezt határozattal meg kell erősíteni.   
 
Többen fizetnek olyanok is, akik nem csatlakozhatnak a hálózatra. Ez az összeg az önerőbe nem 
számítható be.  
A pályázatban sajnos nem azok a számok szerepelnek bekötési lehetőségeknek, mint ami előttünk 
ismert. Ez nagy probléma. Ez nekünk plusz költséget jelent. Csak úgy lehet megvalósítani pl. az 
amerikai befektető által tervezett többlet rákötést, ha 100-as helyett 150-es csövet fektetnek le, és 
ez nem elszámolható költség. Így a befektető által történő hozzájárulást szintén nem tudjuk az 
önerőbe beszámítani. 
 
Füri József képviselő 
Szeretném megkérdezni, hogy aki befizette a beruházási hozzájárulást és nem valósul meg a 
beruházás, ott vissza kell fizetni a hozzájárulás összegét? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Igen, vissza kell fizetni a hozzájárulás összegét. Vagyis ez úgy valósul meg, hogy nem vesszük igénybe 
az LTP. előtakarékossági számlán lévő összeget. Másik megoldás, hogy ezeket a pénzeket egy 
elkülönített számlán kezelnénk, és ezt csak infrastrukturális fejlesztési célokra lehetne felhasználni, 
például csatornahálózat bővítésre.  
 
A területi lehatároltság nem volt jó a csatornahálózat tervezésénél, ezért vannak olyanok akik nem 
kapnak majd a pályázati beruházásból csatornát.  
Ha a társulás megszűnik, akkor kellene egy újabb társulást létrehozni azokra a területekre, amik az 
első csatornázási rendszerből kimaradtak. Ezt már a bővítésre kellene létrehozni.  
Az amerikai befektető rákötése, és a csalai megállapodásunk nem lett megfelelően beépítve a 
pályázatba, így eltérő műszaki tartalom szükséges azok befogadásához. A műszaki megoldásokról 
most gondolkodnak. A műszaki engedélyek elég kicsi kapacitásokról szóltak (kb 200 m3/nap 100 as 
átmérőjű cső), ami a mostani felhasználásokat fedezi, de a befektetői felhasználásokat nem fedezné. 
Ezek most kardinális kérdések. 
Módosításítani kell a támogatási szerződést is ahhoz hogy a nem elszámolható költségek 
bekerüljenek, ezekre támogatást nem vehetünk igénybe.  
 
Gerencsér Attila képviselő 
Mennyi támogatást kapunk az amerikai befektetőtől? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az eredeti megállapodást tekintik kiindulási alapnak, aszerint fizetnének. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
A pályázatban ők nem szerepelnek. A kivitelező hogyan fogja szerepeltetni? A megállapodásban 
szereplő 40 millió forint hogy lett kalkulálva? 
 
Nagy Dániel polgármester 
A beruházás akkori kalkuláció alapján mintegy 35 millió forint plusz kiadást jelent a településnek. Ez 
szerepel a megállapodásban. Két műszaki megoldás van, az egyik szerint marad a 100-as cső és plusz 
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átemelőkkel nagyobb kapacitású szivattyúkkal egészítjük ki a rendszert, a másik szerint marad a 
terveken szereplő 150-es csőrendszer és más ütemezésű és kapacitású szivattyúkkal biztosítják az 
üzemképességet. Én az első megoldást tartanám szerencsésebbnek, mert a területen ivóvízre nincs 
vízjogi létesítési engedély. Majd ha elkészül a beruházás a területükön, akkor majd folyamatába 
megépíti az önkormányzat a szükséges plusz átemelőket és cseréli a szivattyúkat, a rákötési 
lehetőséget továbbra is biztosítva a befektetőnek.  
 
Gerencsér Attila képviselő 
Tulajdonképpen Eltolnánk a beruházás idejét? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Gyakorlatilag igen. Így ez nem érintené a pályázat műszaki tartalmát jelentősebb mértékben. 
 
 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A beruházás végösszegénél be lett számolva az amerikai befektető pénze.  
Mennyi a jelenlegi hozzájárulás mértéke? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Jelenleg egy egység hozzájárulásának mértéke: 260 ezer forint 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Hogyan fogják behajtani a nem fizetett összegeket? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Adók módjára behajtható tartozások eszközeivel próbálunk érvényt szerezni ezeknek. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Ha az amerikai beruházás nem valósul meg, és nem kapjuk meg a 40 millió forintot, akkor mi lesz? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Várjuk a teljes beruházás fizetési ütemezését a kivitelezőtől, hogy a helyzetet értékelni tudjuk, és 
meg tudjuk állapítani, hogy van e hiányunk.  Az amortizációs bevételből fordíthatunk később 
csatornabővítésre. Ha megépül a csatorna, akkor ott is lesz amortizáció és lesz költség, amit meg 
fogunk kapni mi, és ez biztosítani fogja a mi jövedelmünket. Emellett át kell értékeltetni a 
megállapodást. 
 
A fenti említett átemelők és a vezetékek helyén kialakítandó utakkal kapcsolatos szerződéseket a 
Kerekes Ügyvédi Iroda fogja elkészíteni. 
A polgármester érintettséget jelent be, így tartózkodik az e témában hozott határozatoknál a 

szavazástól. Továbbiakban az e témában hozott ügyvéd által elkészített szerződések aláírását átadja 

Dr. Dávid- Nagy Krisztina alpolgármesternek.  

 
Nagy Dániel polgármester 
A fentiekben elhangzott és kitűzött célokat, hogy az önkormányzat véghez tudja vinni, ahhoz a Helyi 
Építési Szabályzatot is kis mértékben módosítani kell. A Szabályzat módosítása elősegíti továbbá a 
falu fejlődését is. Pl: egy elnyert EU-s pályázat megvalósítása a szabályzat módosítása nélkül 
lehetetlen, mivel a vállalkozó építési engedélye a napokban jár le és a menet közben korábban 
megváltoztatott szabályzat pedig nem engedi az új engedély kiadását, ezt a módosítást ezért, a 
jelenleg is módosítás alatt lévő Szabályzat végleges egységes szerkezetű elfogadása előtt részben már 
el kell fogadjuk, hogy ezek a pályázati források nem vesszenek el az állami bürokrácia lassúsága miatt.  
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Kérem a képviselőket, hogy mindezek figyelembe vételével először az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően módosítsuk a Helyi Építési Szabályzatunkat, hogy elő tudjuk segíteni a fejlődést. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra tette fel a 
kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló 
rendelettervezetet az előterjesztésben szereplő módosításokkal? 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7/2011.(V.04.) önkormányzati rendelete 
a Helyi Építési Szabályzat módosításáról 

 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
 
 
Nagy Dániel polgármester érintettség miatt kimarad a szavazásból. A határozatok szavazásánál 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester vesz részt. 
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
A szennyvízcsatorna beruházás zavartalan lebonyolítása érdekében kérem a képviselő-testületet, 
hogy az alábbi kérdésekben döntsön és szavazatával segítse elő a beruházás zökkenőmentes 
lebonyolítását. 
 
Kérem, a képviselő-testületet szavazzon a 0170/2 külterületi földterület belterületbe vonásáról. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
58/2011.(V.04.) önkormányzati határozata 

a 0170/2 hrsz-ú terület belterületbe vonásáról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 0170/2 helyrajzi számú külterületi terület 
belterületbe vonását rendeli el. 
 
Felelős: Nagy Dániel polgármester és Járfás Péterné jegyző 
Határidő: 2011. május 15. 
 
 
Kérem, a képviselő-testületet szavazzon a 688 hrsz-ú út területének megnöveléséről. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
59/2011.(V.04.) önkormányzati határozata 
a 688 hrsz-ú út területének megnöveléséről 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 688 helyrajzi számú út területét megnöveli a 
0170/2 helyrajzi számú terület egyes területeivel a változási vázrajz szerint. 
 
Felelős: Nagy Dániel polgármester és Járfás Péterné jegyző 
Határidő: 2011. május 15. 
 
 
Kérem, a képviselő-testületet szavazzon a 688 hrsz-ú út megosztásáról, és az átemelő szivattyú 
területéről. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
60/2011.(V.04.) önkormányzati határozata 
a 688 hrsz-ú út területének megosztásáról 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján megosztásra kerül a 688 helyrajzi 
számú út, ezáltal létrejön a szennyvíz átemelő területe. 
 
Felelős: Nagy Dániel polgármester és Járfás Péterné jegyző 
Határidő: 2011. május 15. 
 
 
Kérem, a képviselő-testületet szavazzon a 0170/2 hrsz-ú terület művelési ág alóli végleges 
kivonásáról. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
61/2011.(V.04.) önkormányzati határozata 

a 0170/2 hrsz-ú terület művelési ág alóli végleges kivonásról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 0170/2 helyrajzi számú terület 
művelési ág alóli végleges kivonását. 
 
Felelős: Nagy Dániel polgármester és Járfás Péterné jegyző 
Határidő: 2011. május 15. 
 
 
Kérem, a képviselő-testületet szavazzon a Fehérvári útnál levő területnek a Vasút utcához való 
csatolásáról. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
62/2011.(V.04.) önkormányzati határozata 

a Fehérvári úti terület rendezéséről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendelkezik arról, hogy az árok rendezése során a 
patak áthelyezése miatt a Fehérvári útnál létrejött helyrajzi szám nélküli területet a Vasút utcához 
– 528 hrsz. – hozzácsatolja.  
 
Felelős: Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester és Járfás Péterné jegyző 
Határidő: 2011. május 15. 
 
 
Kérem, a képviselő-testületet szavazzon a 2570/2 hrsz-ú terület rendezéséről. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
63/2011.(V.04.) önkormányzati határozata 

a 2570/2 hrsz-ú terület rendezéséről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 2570/2 helyrajzi számú külterületi 
terület belterületbe vonását és azt megosztja útként. 
 
Felelős: Nagy Dániel polgármester és Járfás Péterné jegyző 
Határidő: 2011. május 15. 
 
 
5.) Székesfehérvári Rendőrkapitányság beszámolója a Pátka Község közrendjének és 

közbiztonságának 2010. évi helyzetéről 
  Előterjesztő: Dr. Csizek Tibor r. ezredes rendőrségi főtanácsos rendőrkapitány 
 
Nagy Dániel polgármester 
Köszönti a körünkbe megjelent Székesfehérvári Rendőrkapitányság képviselőit. 
Felkéri Budai Norbert Urat a beszámoló szóbeli kiegészítésére. 
 
Budai Norbert m. alosztályvezető 
Köszönti a képviselő-testület tagjait.  
Elmondja, hogy az előző években még a beszámolók a megye teljes területének átfogó képét 
alkották, most már csak a település életével a rendőrségi helyzetének átvilágításával foglalkoznak. 
Bíznak benn, hogy ezt a képviselők megelégedéssel fogadják. Igyekeztek mindenre kiterjedő, átfogó 
képet rajzolni a beszámolóban a község helyzetéről. A továbbiakban várják a képviselők kérdéseit. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A hivatal költözés folytán a körzeti megbízotti iroda is áttelepül az új hivatal épületébe. A körzeti 
megbízotti irodát elláttuk ablak, illetve ajtó rácssal, internet és telefonhálózattal, így közvetlen 
kapcsolatot tud teremteni a Kapitánysággal a körzeti megbízottunk.  
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Az elmúlt időszakban nagyobb részvétellel, jelenlétükkel vettek részt a rendőrök a falu életébe, és ez 
igen jó hatással volt a bűncselekmények számára, mivel jelentősen csökkentek azok.  
Ezen a vonalon kell együttműködnünk, hogy azokat a közbiztonsági tevékenységeket végre tudjuk 
hajtani, amit elterveztünk. 
 
Nánási László képviselő 
Szeretnénk segítséget kérni a gyorshajtókkal szembeni hatékony fellépésre. 
 
Unyi Attila körzeti megbízott 
Várom azt az észrevételt, hogy melyik az az időpont, amikor nagyobb forgalom van. Ebben az 
időszakban lenne érdemes kitelepíttetni a mérőkocsit.  
 
Nánási László képviselő 
Meg fogjuk keresni a megfelelő időpontot.  
 
Füri József képviselő 
A lakosságot időben tájékoztatni kell arról, hogy milyen közlekedésbiztonsági akció várható.  
 
Unyi Attila körzeti megbízott 
Mindenképpen érdemes a kitelepítés, mert a gyorshajtók körében igen visszatartó erő lehet. Az 
interneten mindig fent van az időpont a mérőkocsi állásáról.  
 
Gerencsér Attila képviselő 
A Fehérvári úton elég sok az útszakaszon bicikliző, szaladgáló gyermek, ez nagyon balesetveszélyes. 
Jó lenne ezen az útszakaszon lassítani a forgalmat. 
 
Budai Norbert m.alosztályvezető 
Sajnos a mi osztályunkon nincs bevethető traffipax, mivel nincs ilyen mérőműszer az osztály 
tulajdonában, de szervezéssel megoldható, hogy egyszer-egyszer ide települjön forgalmas helyre a 
községbe. 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A rendőrségnek nincs hatásköre, jogköre, így nagyon nehéz intézkedést végrehajtani, ha van egy 
helyzet. Egy rendőrnek egy községben így nagyon nehéz, mert egy településen vannak olyan 
emberek, akikben feszültség van és vannak olyan emberek, akik ezt a feszültséget csak rendbontással 
tudják levezetni. Ilyen volt a közelmúltban Gyöngyöspata. Kérjük, hogy segítsék a Kapitányság 
részéről a mi körzeti megbízottunkat, hogy nehogy itt is ilyen események legyenek. Köztudomás, 
hogy volt már a faluban ilyen esemény, sajnos.  
Próbáljanak figyelmi a falura, mert a probléma nálunk is lappang.  
 
Pál Norbert 
Valóban így van, ahogy a képviselő úr felvázolta. Én már voltam itt a faluban az előző időkben is. A 
2008-as eseményeken én itt voltam. Ez országos probléma. A rendőrség próbálja ezt országosan is 
megfékezni. Hogy ki teremtette ezt a helyzetet, ezen lehetne beszélgetni, ezt nem mi fogjuk 
eldönteni, sajnos nagyon megkötik a rendőrség kezét. Mi a mundér becsületét igyekszünk 
megvédeni.  
Az új szabálysértési törvény igazon a falusi lakosság védelmében született, mivel ez igazán a 
terménylopásokra vonatkozik. A 20 ezer forint alatti lopásokat bünteti igazán. Azt kérnénk a 
képviselőktől, hogy ezt mondják el a faluban, hogy akik ilyen kár ért, az jelentse be, mivel ezt a bűnt 
most súlyosan büntetik, de csak akkor, ha tudomást szerez róla a hatóság.  
 
Nemcsak az autósokat, a kerékpárosokat is folyamatosan ellenőrizzük.  
Mi a körzeti megbízottat segítjük, és nagyon köszönjük a helyi segítséget is, amit folyamatosan kap. 
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Unyi Attila körzeti megbízott 
Az elmúlt időszakban egy falopás volt, amit jelentettek, és az elkövetőt elzárással büntették, ezt 
követően utólag engedélyt kért és kapott olyan is korábban nem szokott. Ez óriási fejlődést mutat, 
hogy jogkövető magatartást folytatott, ha utólag is.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Megköszöni a részvételt. A megelőzésre összepontosítunk. Kamerák elhelyezésére próbálunk 
törekedni, mert az nagyon segítene, a bűnözök megfigyelésébe.  
Az együttműködés jó a rendőrhatóság és az önkormányzat között. Köszönöm a körzeti megbízott 
segítségét, amit a közigazgatás és a családsegítők felé tett és tesz jelenleg is.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatosan, így a 
polgármester szavazásra tette fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület a Székesfehérvári 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Alosztály által benyújtott beszámolót és a szóbeli 
kiegészítésekkel a Pátka Község közrendjéről és közbiztonságának 2010. évi helyzetéről szóló 
beszámolóját 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
64/2011.(V.04.) önkormányzati határozata 

Pátka Község közrendjének és közbiztonságának 2010. évi helyzetéről  
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Székesfehérvári Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Alosztályának a Pátka Község közrendjének és közbiztonságának 2010. évi 
helyzetéről benyújtott beszámolóját. 
Megköszöni az Alosztálynak és külön a körzeti megbízottnak a községben a közrend és 
közbiztonság érdekében tett erőfeszítéseit és bízik a további eredményes együttműködésben. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse a Rendőrkapitányság illetékes szerveit. 
 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
Határidő: 2011. május 31. 
 
 
6.) Helyi Építési Szabályzat módosítása 
  Előterjesztő: polgármester 
 
A napirendi pont már tárgyalásra került a 4.) napirendi pont alatt. 
 
 
7.) Oktatási- és Kulturális Bizottság beszámolója az iskola újraindításáról 
  Előterjesztő: Demeter Zoltán Oktatási- és Kulturális Bizottság elnöke 
 
Nagy Dániel polgármester 
Felkéri Demeter Zoltánt az Oktatási- és Kulturális Bizottság elnökét, hogy számoljon be az iskola 
előkészítéssel kapcsolatban tett kutatásairól. 
 
Demeter Zoltán képviselő, Oktatási- és Kulturális Bizottság Elnöke 
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A bizottság feladata volt az általános iskola újraindítási lehetőségeinek felkutatása. Írásos 
beszámolómban minden képviselőnek eljuttattam, hogy mit sikerült felkutatni e témában. 
Először is a finanszírozásról kell beszélnünk. A 2011-es költségvetési törvény tartalmazza a 
közoktatási hozzájárulást. Ez az összeg 2 350 000 Ft/teljesítmény-mutató/év a 2011/2012-es tanévre. 
Ez a kiindulási pont. Ebből az egy főre jutó éves tényleges állami támogatást úgy kapom meg, hogy a 
fajlagos összeget elosztom a meghatározott osztály átlaglétszámmal, és ezt megszorzom a tanítási 
együtthatóval. Ez a következőképpen jön ki: 2 350 000:21*1,2=134285 Ft/fő/év. 
A születések számát sorolta fel 2006 és 2010 években. 
 
Minőségi, versenyképes oktatás kell ahhoz, hogy ide hozzák a gyermekeket az iskolába. 
Mindenképpen egyházi támogatással lehetne megvalósítani az iskola újraindítását. Mindkét egyházat 
fel kell keresni ez ügyben. Ez egy igen fontos kérdés, jól meg kell gondolni, hogy mi lesz a jövőben! 
A református lelkész megkeresésünkre az iskola újraindításával kapcsolatban pozitívan reagált, 
támogatja az ötletet, de elmondta, hogy a Református Zsinat az iskolát átvételében óvatos. A Római 
Katolikus Egyház álláspontja: „Az oktatást az egyházmegye kiemelten kezeli, és azokon a 
településeken, ahol az ott lakó hívek kérik, újabb iskolák fenntartását vállalja.” 
Az iskola indításakor olyan pedagógusokkal számoltunk, akik már minimum 10 éve tanítanak, mert a 
cél, a minőségi és versenyképes oktatás. Ha a szülők meg lesznek elégedve, akkor ők már meg fogják 
győzni a bizonytalanokat arról, hogy nyugodtan ide hozhatják a gyermekeiket.  
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
A gyereklétszám nagyon kevés, így csak kettő tanárral kezdenénk: 1 tanító és 1 napközis. 
 
Demeter Zoltán képviselő 
Ha tagintézményként működne, akkor mindjárt meg lenne a kötelező létszám. 
A tanítást egy délelőttös és egy délutános tanárral gondoltuk. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az iskola épületét átminősíttették közösségi színtérré. A termek kisebbek, mint a jelenlegi előírás. 
Hatósági előírások miatt, nehéz lesz iskolának átminősíttetni. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A műemlék épület miatt az előírások elég kötöttek.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Ha szükséges, a régi önkormányzati épületet is át lehet alakítani iskolává. Itt viszont nem lennének 
műemléki külön előírások. Oda, például bármekkora ablakot be lehet építeni, ami az előírásoknak 
megfelel. 
Milyen előírások várhatók az új iskola beindításakor? Mik a bérezés lehetőségei? 
 
19:45 órakor, a lakossági fórum befejezése után, Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnk 
meglátogatta a képviselő-testület ülését. 
Az országgyűlési képviselőnk bekapcsolódott az iskola újraindítása témában zajló megbeszélésbe. 
 
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő 
Így belecsöppenve egy témához hozzászólni elég nehéz. 
Ő is hallott arról a pályázatról, amit az iskolák újraindításával kapcsolatban írtak ki. Elég nehéz ez így, 
egy hónappal a pályázati határidő lejárta előtt dönteni. 
Azokra a településekre, akik szeretnék visszaállítani az iskolájukat, pozitív döntések várhatók.  
A szegregálás problémáját csak helyileg lehet megoldani.  
Támogathatónak tartom a felmenő rendszerben kívánt elindulást.  
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Az egyházakkal való együttműködésre való törekvést jónak tartom. A probléma megoldható 
önkormányzati szinten is.  
Az iskola épületével kapcsolatosan életszerűtlennek tartom, hogy ami már egyszer működött, hogy 
ott újra nem engedélyeznék az újra indítást. Az nem lehet, hogy most nem felel meg az épület a 
normáknak. Én képviselem ezt a dolgot, hogy az épület továbbra is iskola legyen.  
A kormányzat a pedagógus óraszámok rendezésével az emberek igazságérzetét szeretné 
helyreállítani. A pedagógusok társadalmi megbecsülését vissza kell állítani. A pedagógusoknak is 
életpályamodellt kívánnak felállítani. Természetesen minden egyes átalakításnak vannak kárvallottjai, 
ebben az esetben is biztosan így lesz. Életszerű rendszert kell kialakítani. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ha meg tudnánk oldani az 1-4 osztályok létesítését, az nagyon jó lenne a községnek. Az iskola egy 
község életében egy jó összetartó erő! 
 
 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatosan, így a 
polgármester szavazásra tette fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület az Oktatási- és Kulturális 
Bizottság beszámolóját az iskola újraindításáról. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
65/2011.(V.04.) önkormányzati határozata 

az általános iskola újraindításáról szóló beszámolóról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási- és Kulturális Bizottság 
beszámolóját a pátkai általános iskola újraindításáról 
Megbízza a polgármestert, hogy az oktatási- és kulturális bizottság elnökével együttesen keressék 
fel a két egyház illetékeseit, és tárgyaljanak az általános iskola ökonomikus fenntartási 
lehetőségéről. 
 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 Demeter Zoltán oktatási- és kulturális bizottság elnöke 
Határidő: 2011. május 31., folyamatos 
 
 
Nagy Dániel polgármester 20:10 órától szünetet rendelt el. 
 
21:10 órakor Ifj. Hollósi Dezső képviselő távozott a testületi ülésről, mivel éjszakai műszakba ment 
dolgozni. 
A szünet ideje alatt Tessely Zoltán országgyűlési képviselő elköszönt a testület tagjaitól, majd 
elhagyta a tárgyalótermet. 
 
A szünet végeztével, 21:25 órától ismét folytatódik a testületi ülés. 
 
 
8.) Ifj. Hollósi Dezső képviselő kérdéseinek előterjesztése 
  Előterjesztő: Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
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Nagy Dániel polgármester 
Mivel a Képviselő Úrnak másirányú elfoglaltsága miatt már előzőleg el kellett mennie, – éjszakai 
műszakban dolgozik, - az ülésről, így ha a képviselők is beleegyeznek, akkor ne tárgyaljuk most az 
ülésen a válaszokat. A későbbiekben írásban fogok válaszolni a Képviselő Úr kérdéseire, amit 
természetesen minden képviselőnek meg fogok küldeni. 
 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatosan, így a 
polgármester szavazásra tette fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület azt, hogy ifj. Hollósi 
Dezső Képviselőtársunk kérdéseire a későbbiekben írásban válaszoljak. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
66/2011.(V.04.) önkormányzati határozata 

Ifj. Hollósi Dezső képviselő kérdéseiről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja azt a javaslatot, hogy Ifj. Hollósi Dezső 
Képviselő Úr kérdéseire írásban válaszoljon a polgármester, így a kérdések nem kerülnek nyilvános 
tárgyalásra. 
Felkérik a polgármestert, hogy a válaszlevélről minden képviselőt értesítsen. 
 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
Határidő: 2011. május 31. 
9.) Polgármesteri Hivatal hivatali dolgozóinak illetménykiegészítése 
  Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Mint ismeretes a köztisztviselői és a közalkalmazotti illetményalap a 2008 januári szinten van 
befagyasztva. Bár a 20112-ben kifizetett nettó bérekre kedvező hatással lett volna az adókulcsok 
változása, összességében negatív az egyenleg, mivel a korábbi rendszeres jutalmak eltűntek és a 13. 
havi fizetés kompenzációjáról sem lehet hallani.  
A köztisztviselők illetményalapja továbbra is egységesen 38.650 Ft.  
A törvény szerint a hivatali szervezet vezetője a köztisztviselők besorolás szerinti alapilletményét 
legfeljebb 30%-kal megemelheti, illetve legfeljebb 20%-kal csökkentheti. 
Köztudomású, hogy a köztisztviselők illetményalapján már négy éve nem emelték, ez 2011-ben sem 
változott, az infláció viszont minden évben emelkedett. A hivatali dolgozók sok esetben csak 
túlmunkával tudják ellátni a feladataikat. A túlmunkát eddig nem honorálták.  
Ezért a fentiek kompenzálására kérnénk a Képviselő-testületet, hogy a köztisztviselők részére 10%-
ban állapítsák meg az illetménykiegészítés mértékét.  
 
Elmondanám továbbá, hogy egy dolgozónk nyugdíjba megy. Utána 4 órában foglalkoztatnánk addig, 
míg az utódját be nem tanítja.  
 
Demeter Zoltán képviselő 
A rossz gazdasági helyzetre, az állandó pénzhiányra tekintettel én nem javasolnám az 
illetménykiegészítés megállapítását. 
 
Nánási László képviselő 
Az írásos előterjesztésből kiválasztva, én 10%-os mértékben javasolnám az illetménykiegészítés 
megállapítását. 
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Nagy Dániel polgármester 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra tette fel a 
kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 10 
%-os illetménykiegészítését. 
 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, 1 (egy) nem szavazattal az alábbi rendeletet hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8/2011.(V.04.) önkormányzati rendelete 

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott tisztviselők illetmény kiegészítéséről 
 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
 
 

A költségvetési rendelet elfogadásakor 10%-os illetménykiegészítés lehetősége került betervezésre 
úgy, hogy a hivatalban foglalkoztatott 2 fő közalkalmazott is részesülne a kiegészítésben, mivel ők is 
ugyanolyan feladatokat látnak el, mint a köztisztviselők és ugyan úgy túlmunkát végeznek. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatosan, így a 
polgármester szavazásra tette fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület a Polgármesteri 
Hivatalban dolgozó kettő fő közalkalmazott 10 %-os illetménykiegészítésben való részesítését a 2011. 
évre vonatkozóan 
 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, 1 (egy) nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
67/2011.(V.04.) önkormányzati határozata 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménykiegészítéséről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évre vonatkozóan a Polgármesteri 
Hivatalban foglalkoztatott kettő fő közalkalmazott részére 10 % illetménykiegészítést engedélyez a 
2011. évi költségvetésben bérfelhasználásra megállapított keret terhére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
10.) Egyebek, bejelentések 
 10.1.) „Pátkai Hírek” kiadvány 
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
Az önkormányzat a lakosság tájékoztatása céljából  megalapította a „Pátkai Hírek” időszaki kiadványt. 
Az Újság Alapító okirata időközben archiválásra, majd selejtezésre került, ezért új Alapító Okirat 
elfogadása vált szükségessé. Az újságot a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal felé az arra 
rendszeresített hivatalos nyomtatványon be kell jelenteni. Ezért igazgatási szolgáltatási díjat kell 
fizetni, ami hatezer forint.  
A technika fejlődésével és a lakosság további tájékoztatása céljából létrejött honlap működtetésének 
szabályozása is szükségszerűvé vált.  
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Az írásos előterjesztésben megfogalmaztam a két okiratra tett javaslatomat. 
Az újság alapító okiratába bele kellene foglalni: 

- a cikkeket csak elektronikus úton lehessen benyújtani 
- a cikk leadási határidejét is meg kell határozni, mindig a lapzártához igazodóan 
- a cikkeket a szerkesztő szelektálhassa 

Ezek a dolgok fontosak lennének az újság időbeni megjelenéséhez és a színvonalának a tartásához. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A hirdetések díját szabályozni kellene az okirat mellékletében. 
 
Nánási László képviselő 
Javasolnám, hogy a helyi kistermelőknek, vállalkozóknak meghatározott karakterig, vagy felületig, 
ingyenes legyen a hirdetés. Ezzel is támogatni kívánnánk a helyi kezdeményezéseket.  
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
Javasolom, hogy az A/4-es méretet figyelembe véve az 1/16-od rész erejéig legyen ingyenes a 
hirdetés. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Javasolom, hogy továbbra is a hivatal dolgozói szerkesszék az újságot és a honlapot. Nagyon ügyesek 
és igen szép munkákat adnak ki a kezükből.  
A határozati javaslatot ki kell egészíteni azzal, hogy az Alapító Okirat melléklete tartalmazza, hogy ki 
készíti névszerint az újságot, milyen rendszerességgel jelenik meg, mikor lesz lapzárta.  
Felelős szerkesztőnek Dr. Dávid-Nagy Krisztinát javasolom, szerkesztőnek pedig a Polgármesteri 
Hivatal aktuális munkaszervezetét.  
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
Az elhangzott javaslatokat az Alapító Okiratban, valamint a Szabályzatban át fogom vezetni, valamint 
a mellékleteket a fentiek szerint átdolgozom. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatosan, így a 
polgármester szavazásra tette fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület elfogadja-e a „Pátkai 
Hírek” Alapító Okiratát, valamint a pátkai honlap Szabályzatát a fenti módosítások átvezetése után. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
68/2011.(V.04.) önkormányzati határozata 

Az önkormányzat médiumainak működtetéséről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a korábban megalapított 
önkormányzati által működtetett helyi médiumok további működtetésének szándékát.  
Ennek érdekében külön határozatában dönt a Pátkai Hírek Alapító Okiratáról, valamint külön 
határozatában a Honlap Szabályzatáról. 
 
A testület megbízza az alpolgármestert az újság felelős szerkesztői feladatainak ellátásával. 
A testület megbízza az alpolgármestert  a honlap felelős szerkesztői feladatainak ellátásával. 
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A médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 46.§-a 
alapján az újsággal kapcsolatos változásokat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal felé az erre 
rendszeresített nyomtatványon be kell jelenteni. A nyilvántartásba vételért az időszaki lapok 
nyilvántartásba vételéért és kezeléséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 20/2005. 
(VI.16.) NKÖM rendelet alapján 6.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni, amit a 
költségvetés tartaléka terhére teljesít. 
 
A későbbi határozatokkal elfogadott szabályzatok kivonata megjelenik a Pátkai Hírek következő 
számában, továbbá teljes tartalmuk a honlapon is közzétételre kerül. 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Nagy Dániel polgármester, Járfás Péterné jegyző, Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
 
 
E témában a további döntéseket az ülés végén hozza meg a testület. 
 
 
10.) Egyebek, bejelentések 
10.2.) Arany János utca csatorna ellátása 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az Arany János utcai lakók már többször sérelmezték, hogy a telek vásárláskor teljes közművet ígért 
az önkormányzat részükre, és értesülésük szerint a tervekben nem szerepel az utcájuk csatornával 
való ellátása, ami a valóságban is sajnos így van. 
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat meg kívánja oldani ezt a problémát, ezért célszerű a lakosság 
felé kinyilvánítani e szándékát.  
 
 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatosan, így a 
polgármester szavazásra tette fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület, hogy 
szándéknyilatkozatot adjunk ki arra vonatkozóan, hogy az Arany János utcában meg kívánja oldani a 
csatornázást az önkormányzat. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
69/2011.(V.04.) önkormányzati határozata 

Az Arany János utca csatorna ellátásáról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy szándékában áll az Arany János 
utcában a csatorna bevezetését megoldani. Ehhez a szükséges intézkedéseket megteszi. 
 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
Határidő: 2011. május 15; folyamatos 
 
 
10.) Egyebek, bejelentések 
10.3.) Árpád utca szennyvízátemelő területén feltöltés 
 
Nagy Dániel polgármester 
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A Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt, mint a KSZ. 2010. Konzorcium csatornaberuházó vállalkozója 
nevében Tóth Gábor kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé azzal, hogy az Árpád utcában a 
szennyvíz átemelő mellett lévő terület feltöltésére adjon engedélyt. A terület alacsonyabban fekszik, 
mint a bevezető út, és ez a csatorna munkálatokat befolyásolja. Az átemelő fedlapszintjéhez kell 
emelni a szintet. Ehhez az Árpád és Petőfi utcából a csatorna munkálatok folyamán kiszoruló föld 
kerül. 
 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatosan, így a 
polgármester szavazásra tette fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület az Árpád utca 
szennyvízátemelő területének feltöltését a beruházás további folytatása érdekében. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
70/2011.(V.04.) önkormányzati határozata 

Árpád utca szennyvízátemelő területén feltöltés 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt, 
mint a KSZ. 2010. Konzorcium csatornaberuházó vállalkozójának, hogy az Árpád utca szennyvíz 
átemelő mellett lévő területet földdel feltöltse. 
 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
Határidő: 2011.05.15. 
 
 
10.) Egyebek, bejelentések 
10.4.) A közterületen történő szeszes ital fogyasztásáról 
 
Nagy Dániel polgármester 
A közterületeink tisztasága, a vendéglátás színvonalának emelése megköveteli, hogy az utcán és 
közterületeken történő szeszes ital fogyasztás megszüntetése ügyében lépések történjenek. Jelenleg 
ez a társadalmi jelenség településünkön szabályozatlan. 
Az országban már több önkormányzat alkotott rendeletet a közterületen történő alkoholfogyasztás 
szabályozásával kapcsolatban. A tilalom bevezetése mellett szól, hogy a nyári időszakban jelentősen 
megnő a közterületen való italfogyasztás, és ez a magatartás a társadalomra veszélyes.  
A rendőri hatóság is kérte ezen intézkedés bevezetését, mivel a kereskedelmi egységek előtt 
rendszeresen italoznak az emberek. E rendelet bevezetése után már fel tud lépni a rendszegők ellen. 
 
Nánási László képviselő 
Mi lesz a vendéglátó egységek kerthelyiségeivel? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Erre a rendelet szövege külön kitér: ilyen a kitelepülés, falunap, szilveszter. 
 
 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény a napirendi témához nem hangzott el, így a polgármester 
szavazásra tette fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület a közterületen történő szeszes ital 
fogyasztás korlátozásáról előterjesztett rendelettervezetet 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozza: 
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Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelete 

A közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
10.) Egyebek, bejelentések 
10.5.) Együttműködési megállapodás a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klubbal 
 
Nagy Dániel polgármester 
Törekszünk rá, hogy a Nyugdíjas Klub működését segítsük, de azért az egész működtetést nem tudjuk 
átvállalni. Az esélyegyenlőséget biztosítani kell a többi civil szervezetnek is. A közösségi színteret 
biztosítjuk a többi civil szervezettel együtt mindenkinek, így a Nyugdíjas Klubnak is. 
Egy együttműködési megállapodásnak azt kell tartalmaznia, hogy az önkormányzat szándékát fejezi 
ki, hogy együttműködik az adott civil szervezettel és nem fordítva. 
A megállapodás keretében vállalja az önkormányzat, hogy a költségvetésben meghatározott 
kereteken belül támogatja a klub működését, de teljes egészében nem tudja fenntartani. 
Minden községi civil szervezetnek az esélyt meg kell adni arra, hogy támogatásban részesüljenek a 
költségvetésben meghatározott keretből, de mindig úgy, hogy az önkormányzat érdekei 
érvényesüljenek elsősorban. 
 
Javasolom, hogy ennek szellemében dolgozzuk át a benyújtott együttműködési megállapodás 
tervezetet. A megállapodás olyan formát öltsön, amit a többi civil szervezettel is kötött az 
önkormányzat. 
 
 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatosan, így a 
polgármester szavazásra tette fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület azt, hogy a Gárdonyi 
Géza Nyugdíjas Klubbal is hasonló együttműködési megállapodást kössön, mint a többi civil 
szervezettel 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
71/2011.(V.04.) önkormányzati határozata 

Együttműködési megállapodás tárgyalása a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klubbal 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Gárdonyi Géza 
Nyugdíjas Klubbal kössön együttműködési megállapodást oly formában, mint a többi civil 
szervezetünkkel. 
 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
Határidő: 2011. június 15. 
 
 
10.1./ Napirendi pont folytatása 
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Nagy Dániel polgármester 
Kérem a testület tagjait, hogy az előterjesztésnek megfelelően a változtatások átvezetése után 
fogadja el a Pátkai Hírek Alapító Okiratát. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
72/2011.(V.04.) önkormányzati határozata 

a Pátkai Hírek Alapító Okiratáról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Pátkai Hírek” Alapító Okiratát. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Okirat közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Nagy Dániel polgármester, Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2011. (V.04.) határozatával 

jóváhagyva 
 
Az Alapító neve, címe 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő Testülete, 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. 
 
Az Újság címe 
Pátkai Hírek 
 
Az Újság jellege 
Időszaki kiadvány, megjelenik évente 4 alkalommal. A képviselő testület egyedi, egyszerű 
többséggel hozott döntése alapján több lapszám is megjelentethető. 
Az újság alapvető céljai: 

• helyi hírek közlése; 

• a Képviselő Testület fontosabb (a lakosság széles körét érintő) rendeleteinek és 
határozatainak közérthető ismertetése (pl. helyi adók mértékének változása, díjak 
meghatározása, új és folyamatban lévő beruházások bemutatása stb.); 

• közösségi programok meghirdetése; 

• helyi civil szervezetek és vállalkozások részére megjelenési lehetőség biztosítása 

• ingyenes hirdetési lehetőség a helyi (pátkai székhelyű) kistermelők, szolgáltatók és 
vállalkozások részére. 

 
Az Újság felelős kiadója 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 
 
Az Újság szerkesztése 

• A felelős szerkesztő 
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Az újság szerkesztési feladatinak ellátására a  képviselő testület felelős szerkesztőt a 
választ egyszerű többséggel hozott határozatával. Amennyiben a felelős szerkesztő 
nem a testület tagjai közül kerül megválasztásra, abban az esetben a testület tagjai 
közül társszerkesztőt választ.  
A felelős szerkesztő személyére bármely képviselő, a polgármester és a jegyző tehet 
javaslatot.  

• Lapzárta 

Minden lapszámban megjelenik a következő lapszám tervezett lapzártájának időpontja 
annak érdekében, hogy valamennyi helyi lakos és vállalkozás lehetőséget kapjon az 
újságban való megjelenésre. 
A felelős szerkesztő a képviselőtestület tagjainak, a polgármesternek, a jegyzőnek, 
valamint a helyi civil szervezetek és az egyházak képviselőinek a lapzártát 
megelőzően minimum két héttel külön értesítést is küld e-mail formájában a lapzárta 
időpontjáról. 
A felelős szerkesztő gondoskodik arról, hogy a lapzárta időpontja két héttel korábban 
felkerüljön a település honlapjának „Hírek” menüpontjába is.  

• Cikkek benyújtása 

Újságcikket benyújthat bármely képviselő, a polgármester a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói, helyi civil szervezetek képviselői, továbbá valamennyi helyi lakos. 
A cikket és képeket kizárólag elektronikus formában, Word/JPG formátumban kell 
eljuttatni egy külön erre a célra létrehozott e-mail postafiókba 
(patkaihirek@gmail.com), vagy adathordozón személyesen a Polgármesteri Hivatalba. 
Az e-mail postafiókot a felelős szerkesztő kezeli. 
Amennyiben a tartalmat benyújtónak nincs módja Word formátumban benyújtani a 
cikket, abban az esetben is kizárólag írott formában , írógéppel készített, vagy 
kézzel, nyomtatott betűvel írt cikket is van mód benyújtani a - lapzártát megelőzően 
legalább 8 nappal - személyesen a polgármesteri hivatalban illetve a felelős 
szerkesztőnél. 
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett és közlésre alkalmas 
írásokat, képeket szerkesztési elveinek megfelelően válogassa, a szövegeket rövidítse, 
a stilisztikai és helyesírási hibákat kijavítsa, a fotókat megvágja. A szerkesztőség nem 
feltétlenül ért egyet az írások, hirdetések tartalmával, és nem vállal felelősséget 
azokért. 

Az Újság nyomdai munkálatainak ellátása 
Az Újság nyomtatási és sokszorosítási munkáinak ellátását a Képviselő testület 
biztosítja. 

Kötelespéldányok szolgáltatása 
A sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 
27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján hat kötelespéldányt kell ingyenesen 
szolgáltatni az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK), számára. A 
példányokat ajánlott küldeményként legkésőbb az előállítás hónapját követő hónap 15. 
napjáig kell beküldeni. 
Hirdetések 
A helyi (pátkai székhelyű) kistermelők, szolgáltatók és vállalkozások részére a hirdetés 1/16 
oldalméretig ingyenes. 
A hirdetések árait jelen szabályzat 1. sz. melléklete ismerteti. 
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1. sz. melléklet 

 
A Pátkai Hírek hirdetési tarifái 
 
• A/5 méret: 3.000 Ft + áfa 

• A/4 méret: 5.000 Ft + áfa 
 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Kérem a testület tagjait, hogy az előterjesztésnek megfelelően a változtatások átvezetése után 
fogadja el a Honlap Szabályzatot. 
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
73/2011.(V.04.) önkormányzati határozata 

a Pátkai Honlap Szabályzatáról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pátkai Honlap Szabályzatát. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Okirat közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Nagy Dániel polgármester, Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
 
 

HONLAP SZABÁLYZAT 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2011. (V.04.) határozatával 

jóváhagyva 
 

 
A honlap címe 
www.patka.hu 
 
A honlap üzemeltetője 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő Testülete  
 
A honlap szerkesztése 

• A felelős szerkesztő 

A honlap szerkesztési feladatinak ellátására a  képviselő testület felelős szerkesztőt a 
választ egyszerű többséggel hozott határozatával. Amennyiben a felelős szerkesztő 
nem a testület tagjai közül kerül megválasztásra, abban az esetben a testület tagjai 
közül társszerkesztőt választ.  
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A felelős szerkesztő személyére bármely képviselő, a polgármester és a jegyző tehet 
javaslatot.  

• Tartalom feltöltés 

A honlapra csak a felelős szerkesztő vagy az általa megbízott személy tölthet fel 
tartalmat a jelen szabályzat „Tartalmi kérdések” pontjában meghatározottak 
betartásával. 

• Cikkek benyújtása 

Újságcikket, hirdetést, ill. bármilyen feltöltendő tartalmat benyújthat bármely 
képviselő, a polgármester a Polgármesteri Hivatal dolgozói, helyi civil szervezetek 
képviselői, továbbá valamennyi helyi lakos. 
Az anyagot (képeket kivéve) kizárólag elektronikus formában, Word dokumentumban 
kell eljuttatni egy külön erre a célra létrehozott e-mail postafiókba 
(patkaihonlap@gmail.com). A postafiókot a felelős szerkesztő kezeli. 
Amennyiben a tartalmat benyújtónak nincs módja Word formátumban benyújtani a 
cikket, abban az esetben is kizárólag írott formában , írógéppel készített, vagy 
kézzel, nyomtatott betűvel írt cikket is van mód benyújtani a személyesen a 
polgármesteri hivatalban illetve a felelős szerkesztőnél. 

 
 
 
Tartalmi kérdések 

• Valamennyi testület ülés jegyzőkönyvét azok hitelesítését követően legkésőbb 5 
munkanapon belül fel kell tölteni az Önkormányzat menüpont Jegyzőkönyvek 
almenüjébe. 

• A Testület által elfogadott helyi rendeleteket külön, az Önkormányzat menüpont alatt 
létrehozandó Rendeletek almenübe kell feltölteni. 

• A Képviselő Testület ülései, az Önkormányzat által szervezett hivatalos 
megemlékezések, programok, valamint a lakossági fórumok időpontjait legalább 1 
héttel korábban fel kell tölteni a Programok menüpontba. Emellett a Hírek 
menüpontban is szerepeltetni kell őket rövid ismertetővel és a Program menüpontra 
hivatkozó linkkel együtt. 

• A Pátkai Hírek lapzárta időpontja két héttel korábban felkerül a „Hírek” menüpontba.  

• A honlapon a helyi (pátkai székhelyű) kistermelők, szolgáltatók és vállalkozások 
részére ingyenes hirdetési felület kerül kialakításra Hirdetések menüpont néven az 
Ingatlanpiac menüpont alatt. 

• Az Ingatlanpiac menüpont ingyenes hirdetési lehetőség mindenki számára a pátkai 
ingatlanok hirdetéséhez. 

• A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, 
átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben – közismert nevén „Üvegzseb 
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törvényben” – meghatározott tartalmak felöltésre kerülnek az újonnan létrehozandó 
„Üvegzseb” menüpontba.  

 
 
Nagy Dániel polgármester 
Tekintettel arra, hogy több napirendi pont, hozzászólás, javaslat nem volt, az ülést 22 óra 30 perckor 
bezárja. 
 
 

kmf 
 
 
 
 
                                        Nagy Dániel                                                       Járfás Péterné 
                                        polgármester                                                            jegyző 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
                                          Füri József                                                        Nánási László 
                                           képviselő                                                            képviselő 
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Pátka község Önkormányzat Képviselő testületének 
7/2011. (V.4.) rendelete 

Pátka község Helyi Építési Szabályzat módosítása 
 

A 8/2003.(XI.29.) számú rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat 14/2006. (IX.19.) 
számú Pátka Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló módosító rendelet az alábbiak 
szerint változik: 
 
A rendelet  10.§ (3) bekezdés utolsó francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
A tó védőterületét jellemzően zöldterület jelleggel lehet használni, ezen területen építmények 
kizárólag az alábbi esetben helyezhetők el: 

(1) 16.§ (3) pontjában meghatározott építmények, épületek, valamint 
(2) olyan funkciójú épület, építmény, mely a rendezési terv módosításakor vagy előtte építési 

engedéllyel rendelkezett. 
 
A 12.§ az alábbiakkal  egészül ki:  
 

(1) Közérdekből közútnak lehet minősíteni olyan területet a Képviselő-testület határozatával, 
mely az adott rendezési tervben nem szerepel, azzal a feltétellel, hogy a rendezési terv 
módosításáról az Önkormányzat utólag gondoskodik. 

(2) Közmű építése kapcsán a közmű létesítmények elhelyezéséhez kapcsolódó telekalakítás 
alkalmával a telekalakítási szabályok építési övezetek területére vonatkozó előírásaitól 
egyedileg el lehet térni a Képviselő-testület határozata alapján a szükséges mértékben. 

 
Pátka, 2011. május 2. 

 
P.H. 

 
   Nagy Dániel                                                                       Járfás Péterné 
  Polgármester                                                                         Jegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2011.05.05. 
 

P.H. 
 
 

                                                                                                  Járfás Péterné 
                                                                                                       Jegyző 
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Pátka község Önkormányzat Képviselő testületének 
8/2011. (V.4.)  

önkormányzati rendelete 
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott tisztviselők illetménykiegészítéséről 

Pátka Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény 44/A. § (1) bekezdés c) pontja, (2)–(3) és (5) bekezdéseiben kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § E rendelet hatálya Pátka Önkormányzat Képviselő-testületének Hivatalában (a 
továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott tisztviselőkre terjed ki.  
 
2. § A Hivatal tisztviselője 2011. év január  hó 1. napjától 

 
a.) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye  10%-ának 
b.) középiskolai végzettség esetén alapilletménye  10%-ának 

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.  

 
3. § (1) E rendelet 2011. május 5. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2011. január 
01-től kell alkalmazni.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
módon gondoskodik.  
 
Pátka, 2011. május 2. 

 
P.H. 

 
   Nagy Dániel                                                                       Járfás Péterné 
  Polgármester                                                                         Jegyző 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2011.05.05. 
 

P.H. 
 

                                                                                                  Járfás Péterné 
                                                                                                       Jegyző 
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Pátka község önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2011. (V.4.) rendelete  

a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról  
 

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bekezdésében és az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § a rendelet célja 

A rendeleti szabályozás célja, hogy Pátka település közigazgatási területén befolyásolja a 
polgárok szeszes ital fogyasztására vonatkozó szokásait, ezen keresztül hozzájáruljon a 
polgárok egészséges fejlődéséhez, az egészséges életmód közösségi feltételeinek 
elősegítéséhez, Pátka tiszta, esztétikus képének kialakításához és ennek megőrzéséhez, a 
közterületek tisztántartásához, valamint a garázda cselekmények, rendzavarások 
megelőzéséhez. 

2.§  A rendelet hatálya 

1. A rendelet területi hatálya Pátka közigazgatási területére terjed ki. 

(3) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott területen tartózkodó 
minden természetes személyre kiterjed. 

3. § Értelmező rendelkezések 

A rendelet alkalmazása szempontjából: 

(3) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 
tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, 
ideértve a közterületnek a közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom 
számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a 
magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat, továbbá a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 31. § (3) bekezdésében 
meghatározott terület. 

(4) szeszes ital: valamennyi alkoholtartalmú ital 

4. § A szeszes ital fogyasztás szabályai 

Közterületeken tiltott magatartási formák: 

(1) Pátka település közigazgatási területén belül a közterületeken a szeszesital-fogyasztás 
tilos. 

(2) Nem szabad közterületen, valamint kapualjban és átjárókban szeszesitalt fogyasztani, 
kivéve a hivatalos, vagy engedélyezett rendezvények területén, a rendezvény idején történő 
fogyasztást, amennyiben a rendezvény területén szeszesital árusítása folyik, valamint a 
vendéglátó-ipari létesítmények által jogszerűen használt területen történő fogyasztást. 
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(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya: 

a) az érvényes közterület-használati és működési engedéllyel rendelkező vendéglátó 

egység teraszára, előkertjére, kitelepülése területére, nyitvatartási időben, 

b) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező rendezvény területére a 
rendezvény ideje alatt, 

c)minden évben december 31-én 18.00 órától a következő év január 1-jén 6.00 óráig 

terjedő időszakra. 

(4) A szeszesital közterületen történő engedélyezett értékesítése esetén jelen rendelet előírásai 
nem mentesítik a rendező szervet, kereskedőt (értékesítőt) a szeszesital árusításához 
szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól. 

(5) A közterület használati engedély jogosultja köteles vendégkörét tájékoztatni, hogy mely 
területre vonatkozik az engedélye, azaz mely területen fogyasztható szeszesital a rendelet 
megsértése nélkül. 

5.§ Jogkövetkezmények 

1. Aki e rendelet 4. §-ban foglalt tilalmat megszegi, szabálysértést követ el és vele 
szemben az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § 
szerint kell eljárni. 

2. A szeszesital- fogyasztására vonatkozó tilalmat megszegő szabálysértési eljárás 
keretében 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

6.§  Ez a  rendelet 2011. május 15. napján lép hatályba. 

Pátka 2011. május 2. 

P.H. 

Nagy Dániel        Járfás Péterné 
Polgármester              jegyző 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetve: 2011.05.05.   

P.H. 

Járfás Péterné 
      jegyző 

 


