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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 25-én 17:00 órai kezdettel 
megtartott 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:  
  Füri József   képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
                        Járfás Péterné   jegyző 
  Schweibert Jánosné  jegyzőkönyv vezető 
 
Lakosság részéről jelen van: 0 fő 
 
Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 
mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, Füri József Képviselő jelezte távol maradását. Felkéri és 
javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Schweibert Jánosné köztisztviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek 
Gerencsér Attila 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 
74/2011. (V.25.) 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 meghívóban közölteknek megfelelően hagyja 
jóvá a napirendi pontokat: 
 
1.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
  Előterjesztő:  polgármester 
2-) 63/2011-(V-04-) számú határozat megsemmisítéséről 
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  Előterjesztő: polgármester 
3.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás átfogó értékelése 

Előterjesztő:  polgármester 
4.) Fejér megyei intézményi átszervezéshez hozzájárulás 
  Előterjesztő:  polgármester 
5.) Tagóvoda 2011. I. negyedéves költségeinek egyeztetése 
  Előterjesztő: polgármester 
6.) Falunappal kapcsolatos kérdések tárgyalása 
  Előterjesztő: polgármester 
7.) Egyebek, bejelentések 
 
 
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 
75/2011. (V.25.) 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. 
 Előterjesztő: polgármester 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolómat az alábbiak szerint írásban előterjesztve 
fogadják el. A beszámoló első részében a két ülés közötti eseményekről olvashatnak röviden, majd a 
lejárt határidejű határozatokról, végül Ifj. Hollósi Dezső képviselő levelében feltett kérdésire adott 
válaszom olvasható. 
A két ülés között történt fontosabb események nem időrendi sorrendben: 
 

- Befizetésre került, a Környezetvédelmi eljárásra kirótt 106 ezer Ft igazgatási szolgáltatási díj 
- Felszereltük a Belmajori kamerákat. 
- Belső ellenőrzés megkezdődött. 
- Levélváltás után javításra kerültek a veszélyes kátyúk a bekötő úton 
- Következő részkifizetés megtörtént a szennyvízberuházással kapcsolatosan. A nagy számlát 

várjuk júniusban. 
- A vízi közmű társulat számlája felett átvezettük a változásokat. 
- A lejárt határidejű határozatok végrehajtása: 
- A hitelesítők az aláírásokat megtették a jegyzőkönyvek határidőben elkészültek. 
- A Park pályázat közbeszerzésének előkészítése megkezdődött. 
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- A 170/2 Hrsz belterületbe vonásáról, művelésből kivonásáról az intézkedés megkezdődött, 
Egri János a mérési rajzokat készíti az egyeztetéseket folytatja. 

- A 688 Hrsz-ú út határozathozatala után a megosztás rajzolása úgyszintén Egri Jánosnál van. 
Az elsődleges információk visszajöttek, az anyagba még belehelyeztük a buszmegálló 
önkormányzati tulajdonba kerülését, remélhetőleg meglesz még májusban. 

 
- A 2570/2 Hrsz határozatát felül kell vizsgálnunk napirendi pontként külön. 
- Az illetménykiegészítésről szóló határozatot végrehajtottuk. 
- Az Arany János utcai csatornával kapcsolatosan lakossági megbeszélést tartottunk a lakosok 

közt Ifj. Nánási László képviselővel, az eredményes megbeszélést követően külön az egyebek 
között kellene a tájékoztatásról beszélnünk, és kértek egy, a csatorna befizetett összegek 
sorsáról szóló képviselőtestületi állásfoglalást. 

- Ifj. Hollósi Dezső kérdéseire adott válaszok: 
- Óvoda első negyedévi gazdálkodása. 

- Külön napirendként tárgyalandó 
 

- A fakitermelés szabályainak részletes kidolgozása, ennek határideje. 
- Javaslom határozathozatallal a szabályzat kidolgozásának elkészítéséhez 

 
- Iskolaügy. 

- A település érintett bizottságát kérdezném, hol tartunk. 
 

- Ravatalozó engedéllyel kapcsolatos kérdések. 
- Megkezdtem a tárgyalást a tervező mérnökkel, két irányból közelítve a tervezést. Egyik a 

használatba vételi, másik kérdés a befejezés. E mellett az esztétikai terv eltérések kérdését 
is egyeztettük, egyelőre különböző állásponton vagyunk. 

 
- Jegyzőlakás, hogyan tovább? 

- A lakásértékesítés dokumentációjának összeállítása folyamatban van, összeállítás után zárt 
ülés keretében tárgyaljuk a kérdést. 

 
- Külterületi utak, javítás, bizottság beszámoló. 

- A tervezett bizottsági ülés elmaradt, a beszámoló később várható. 
 

- Belmajorban jelenleg nincs munkavégzés, várjuk a hatósági eljárások végét. Az őrzést 
kamerás megfigyelő rendszer kiépítésével látjuk el. Ez teszt jelleggel működik. 

- A Belmajorban működő térfigyelő kamera a településőrző kamerarendszer első fázisa. 
 

- Sportöltöző pályázat, belvíz elvezetés pályázat. 
- A sportöltöző pályázat nem került beadásra a hiányzó regisztráció miatt. 

 
- belvíz-elvezetési pályázathoz ismertetném a következőket: 

- Kilencven százalékos támogatási intenzitással, akár 400 millió forintos összeghatárral újra 
lehet pályázni a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának 
javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink 
minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése céljából. 

- A komponens célja a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának 
javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink 
minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése 

- Az önkormányzatok által benyújtható pályázatok 
- Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója: 
- Árvízvédelmi töltések lokális fejlesztése, rekonstrukciója: 
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- Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen 
áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket 
befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák): 

- Vízkár elhárítási célú tározók - árvízi tározók fejlesztése, rekonstrukciója: 
- Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek:  
- Előkészítési tevékenységek (kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, 

műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése); 
- Projektmenedzsment szervezet működése (belső, külső illetve vegyes struktúrában); 
- A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges 

és indokolt beruházások megvalósítása; 
- Csapadék- és belvízcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült 

közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel azonos minőségi és 
mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása. Teljes forgalmi sáv felújítása kizárólag 
indokolt esetben, a Magyar Közút NZrt. által kiadott, a projekt által érintett útszakaszra 
vonatkozó kötelezés alapján lehetséges; 

- A vizek mennyiségi- és minőségi paramétereinek vizsgálatát szolgáló monitoring rendszerek 
kiépítése, korszerűsítése; 

- Szennyező források kizárása (szűrőmezők és hordalékfogók létesítése);Töltéskorona burkolat 
építése kőzúzalékos kivitelben. 

- A támogatás formája, összege, mértéke 
- A támogatás vissza nem térítendő. Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható 

költségek 90%-a. 
- Vissza nem térítendő támogatás összege: 
- Észak-Alföldön: 50 millió forint, legfeljebb 400 millió forint; 
- Észak-Magyarországon: 30 millió forint, legfeljebb 200 millió forint; 
- Dél-Alföldön: 10 millió forint, legfeljebb 350 millió forint; 
- Dél-Dunántúlon: 10 millió forint, legfeljebb 400 millió forint; 
- Közép-Dunántúlon: legalább 20 millió forint, legfeljebb 150 millió forint; 
- Nyugat-Dunántúlon: legalább 20 millió forint, legfeljebb 300 millió forint; 
- A pályázatok benyújtásának határideje: 
- Dél-Alföldön: 2011. június 30-tól 2011. október 31-ig; 
- Dél-Dunántúlon: 2011. 2012. február 9-ig; 
- Észak-Alföldön: 2011. június 30-tól 2011. november 30-ig; 
- Észak-Magyarországon: 2011. május 15-től 2012. április 15-ig; 
- Közép-Dunántúlon: 2011. június 30-tól 2012. január 16-ig; Nyugat-Dunántúlon: 2011. június 

30-tól 2011. november 2-ig. 
- Ezzel kapcsolatos két levelet írtam az érintett vízkezelő szerveknek, akiktől együttműködést 

kértem. Válasz eddig még nem érkezett. 
 

- Közintézmények szennyvízbekötés pályázat kiírassa. 
- Javaslom a kérdés felvételét napirendek közé a következő ülésen. 

 
- Parlagfű, és általában a közterületek kaszálása. Temetőkaszálás. 
- A kaszálás az adott ütemben halad, több motoros kaszával és egy újonnan vásárolt fűgyűjtős 

kaszával végezzük, melynek összegét támogatásként kaptunk a munkaügyi központtól. 
 

- Mi van a Móri vízügyesekkel, nem lesz takarítás, idén utaltuk már a pénzt? 
- A Vértesaljai Vizi Társulatnak érdekeltségi hozzájárulást idén még nem utaltuk. A takarítási 

munkák megkezdéséről tájékoztatásunk nincs. 
 

- Buszmegállóknál padok állapota? Hova lett a Fehérvári útról a pad? 
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- A padok állapota karbantartást igényel, mint ahogy a szemeteseké is. A veszélyes állapotú 
kültéri eszközöket a községgazdálkodók beszállították a raktárba. Amennyiben javíthatók újra 
kihelyezzük őket. 

 
- Ravatalozó számlák összesítése. 
- A számlákat még nem összegeztük, kis türelmet kérek hozzá. 

 
- Fakitermelés szabályai, ültetés az eddigi termelők esetében. 
- Lásd fent. Az ültetés ellenőrzéséről Jegyző asszonyt javaslom megkérdezni 

 
- Mi a helyzet a kábeltévé villanyórájával? 
- Bérleti szerződést kötöttünk a szolgáltatóval 31 ezer Ft havi bérlet fizetéséről 

 
- Külterületi utak, történt valami? 
- Nem, a költségvetésbe nincs tervezve nagyobb mértékű külterületi útjavítás 

 
- Közterületek, temető kaszálása. 
- Lásd feljebb.  

 
- Hogy állunk adóbehajtásokkal? Nagy adósokkal mi a terv? 
- A nehezen behajtható adósok hátralékait a kötelező felszólítások után önálló bírósági 

végrehajtók útján próbáljuk beszedni, ezt több-kevesebb sikerrel működik. De pl. egy nagy 
adós kb. 950 ezer forinttal csökkentette adóhátralékát. Terv szerint munkát biztosítunk a 
nagyobb tartozóknak és ledolgoztatjuk vele. Az adó kimutatás elkészítése folyamatban van. 

 
- Kultúrház valóban életveszélyes állapotban van? 
- Az állapota rossz, de az állapotról hivatalos szakértői véleményt ez idáig nem készült.  

 
- Szennyvíz tartozások helyzete. Ellenőrző bizottság összehívása. 
- A szennyvíztartozások folyamatosan figyelve vannak, amelyikkel nem jutunk előbbre, átadjuk 

az Önkormányzat adóhatóságának. 
 

- Érkezett levél a Fehérvári út folytatásának szennyvízzel kapcsolatosan, lakossági kérdés? 
- A folytatásról egyelőre nincs szó a pályázatban ezek a plusz beruházások nem kezelhetők, 

magán beruházásként a telek fejlesztők természetesen elvégezhetik a munkát, mivel 
engedély van rá 

 
- Márciusi és május 4-i ülések jegyzőkönyve kész? Ha igen kérem, küldjétek el. 
- A jegyzőkönyvek elkészültek, azokat e-mailben tudjuk továbbítani. 

 
- Közintézmények szennyvízbekötése. Pályázat kiírás! 
- Lásd fent 

 
 

- Iskola ügyben egyházi vezetőkkel volt egyeztetés? 
- Eddig még nem 

 
- Demeter Zoltán képviselő: 
A katolikus egyház 300 fő alatt nem vesz át iskolát. Az iskola átvétel előtt az egyház vallási 
felmérést készít azok között a családok között, akinek a gyermekei az iskolába járnának. Az 
oktatási törvény változóban van, amíg ez nem kerül nyugvó pontra, addig nem kívánnak ezzel 
az üggyel foglalkozni. 
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- Alba Volánnal tervezünk beszélni, hogy a busz másképp járjon? 
- Ifj. Hollósi Dezső képviselő 

A reggeli ¾ 7-es járatra gondoltam, ezt jó lenne iskolabusszá átszervezni. 
 

- Téli gázfogyasztásról táblázat, intézményenként. 
- A községgondnok felé továbbítottam az igényt az adatok érkezése után továbbítjuk azokat. 

 
- Pályázataink, terveink.(Csapadékvíz, utak aszfaltozása). 
- Pályázatokkal kapcsolatban egyeztető fórum összehívását javaslom. 

 
- Írjunk levelet a Városi Ügyészségre, hogy áll a volt jegyző ügye? Javaslom zárt ülésen 

megbeszélni. 
- Írjunk. A zárt ülés megtartását jelenleg nem támogatom. 

 
- Egy kolleganő nyugdíjba megy? Ha igen hogyan tovább? Betöltjük az állást? 
- A nyugdíjazás folyamatban van. Az állás próba jelleggel betöltődött. 

- Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Az új kolleganő ezek szerint nem a közmunkaprogramba vesz részt! Miért nem írtunk ki 
pályázatot az állás betöltésére. 

 
- Nagy Dániel polgármester 
A közalkalmazotti státuszban dolgozó kollegák felvétele az én hatásköröm. A pályázat kiírása 
helyett a kértem a kollégákat, és egyes helyben dolgozó, többet megforduló képviselőket, hogy 
érdeklődjenek alkalmas személy után. Az állás betöltésével az volt a célom, hogy helyi, fiatal, 
munkanélküli, megfelelő végzettséggel rendelkező lakosnak adjunk munkát. E keresési 
feltételeknek megfelelő fiatalt találtunk községünkben, egyik képviselőnk eredményes keresése 
után, aki jelenleg próbaidejét tölti a hivatalban. 
 
 Gerencsér Attila képviselő 
Pályázat kiírásánál mindig lennének elégedetlenek. 
 
 Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Az ülés meghívója megint késve érkezett, pontosan három nappal az ülés előtt. Kérem, előbb 
kerüljön kézbesítésre az ülés anyaga. Ezt a későbbi problémák elkerülése végett kérem. Tartsuk 
be az általunk hozott szabályokat.  

 
- Nagy Dániel polgármester 
Értesítem a képviselőket, hogy hivatalunk már mobil telefonszámon is elérhető, hívható. Ezt a 
tájékoztatót már közzétettük Honlapunkon. A telefonszám s következő: 06-20-596-6869. 
A mobil telefon rendszerbe állításától a számlánk csökkenését várjuk 

 
 
 
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, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
76/2011.(V.25.) 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.) 63/2011.(V.04.) számú határozat megsemmisítéséről 
 Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Szükségessé vált az előző testületi ülésen hozott egyik határozatunk felülvizsgálata és javítása, mivel 
a testületi ülésre rossz térképészeti adat (HRSZ) alapján került rögzítésre az érintett terület. Ezért a 
következő határozati javaslatokkal élnék a testület felé, amit az előterjesztésekkel együtt megkaptak 
a képviselők. 
Ha már egyszer úgyis a rendezési terv módosításra kerül, akkor a jelzett területet egyszerre lenne 
célszerű bevonni belterületbe. Ehhez a javaslathoz csatlakozott a terület tulajdonosa is, és vállalta az 
ezzel járó költségeket.  
A kérdés az lenne, hogy egybe kérjük-e a belterületbe vonást a helyrajzi számmal kapcsolatban, vagy 
külön határozatban. A külön határozatban való kérelem azért lenne célszerűbb, hogy így egymástól 
függetlenül tudnánk mozgatni a két területet.  
A tervező információja szerint, ha tömbbe kezeljük a két területet, akkor 10.000 Ft költséget jelent a 
két terület – azaz a 2576/1 és 2576/2 hrsz-ok – berajzolása.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Javasolom mindkét terület bevételét a belterületi határba, de külön-külön határozattal, mert így a 
továbbiakban könnyebb lesz a velük való levelezés.  

 
 
Nagy Dániel polgármester 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény a napirendi témához nem hangzott el, így a polgármester 
szavazásra tette fel a kérdést: a képviselő-testület jóváhagyja-e azt a határozati javaslatot, ami a 
63/2011.(V.04.) sz. testületi határozat megsemmisítéséről szól. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
77/2011.(V.25.) önkormányzati határozata 

a 63/2011 (V.04.) számú határozat megsemmisítéséről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatban szereplő téves helyrajzi szám 
miatt elrendeli a 63/2011 (V.04.) számú határozat megsemmisítését. Ezzel egy időben külön 
határozatban a helyes helyrajzi szám vonatkozásában a határozat újra hozatalát. 
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Felelős: Nagy Dániel polgármester és Járfás Péterné jegyző 
Határidő: 2011. május 30. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület a 2576/1 hrsz-ú terület 
belterületbe vonását és megosztását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
78/2011.(V.25.) önkormányzati határozata 

a 2576/1 hrsz-ú terület rendezéséről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 2576/1 helyrajzi számú külterületi 
terület belterületbe vonását és azt megosztja útként. 
  
Felelős: Nagy Dániel polgármester és Járfás Péterné jegyző 
Határidő: 2011. május 30. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
79/2011.(V.25.) önkormányzati határozata 

a 2576/2 hrsz-ú terület rendezéséről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 2576/2 helyrajzi számú külterületi 
terület belterületbe vonását. 
  
Felelős: Nagy Dániel polgármester és Járfás Péterné jegyző 
Határidő: 2011. május 30. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület a 2576/1 hrsz-ú terület 
művelési ág alóli végleges kivonását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
80/2011.(V.25.) önkormányzati határozata 

a 2576/1 hrsz-ú terület művelési ág alóli végleges kivonásról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 2576/1 helyrajzi számú terület 
művelési ág alóli végleges kivonását. 
 
Felelős: Nagy Dániel polgármester és Járfás Péterné jegyző 
Határidő: 2011. május 30. 
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3.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás átfogó értékelése 
 Előterjesztő: polgármester 
 
Járfás Péterné jegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§.(6) bekezdése 
alapján: „A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden 
év május 31-ig – a külön jogszabályban leírt tartalommal – átfogó értékelést  készít, amelyet a 
képviselő-testület megtárgyal”. 

96. §  
(6) A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év 
május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, 
amelyet a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a 
gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül 
javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben 
megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

 

Az Önkormányzatnak a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátása nemcsak törvényben 
előírt kötelessége, hanem az Önkormányzat alapvető érdeke, hogy a gyermekek és az ifjúság testi, 
értelmi és érzelmi fejlődését figyelemmel kísérje abból a célból, hogy Pátka törvénykövető 
állampolgáraivá válhassanak. 
 
A gyermekvédelmi törvényben és a szociális törvényben előírt intézkedések révén, valamint a 
pénzbeli és természetbeni támogatások és ellátások során azok a fiatalok és gyermekek kerülnek az 
Önkormányzat látókörébe, akiknek a fejlődése a szülő/ gondviselő magatartása, életvitele, a kiskorú 
magatartása vagy anyagi okok miatt nem megfelelően biztosított. 
A törvény által biztosított ellátások és támogatások ezen problémákra csupán tüneti kezelést 
nyújtanak. 
 
A probléma valódi oka és annak megszüntetése a kiskorú családi hátterét jelentő személyek és 
a gyermekvédelmi rendszer tagjai közötti együttműködés útján valósulhat meg. 
Jelen beszámolóban leírtak során képet kaphatunk arról, hogy az intézkedések, valamint az ellátások 
és támogatások milyen jellegű problémák kezelésére szolgálnak. 
 

Kérem, a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést 
megtárgyalni, elfogadásáról határozatot hozni szíveskedjenek. 
 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Új ügyként jelentkezett az iskolai hiányzások miatti családi pótlék megvonás. Ez mennyi családot 
érint? 
 
Járfás Péterné jegyző 
Jelenleg kettő családnál kellett családi pótlékot megvonni. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amíg megvonásra kerül a családi pótlék, az nagyon sok ügyintézést igényel. Ez a munkamenet egy 
fárasztó ügyintézési tortúrát jelent. A megvont családi pótlékot egy folyószámlán kell gyűjtenünk. Ezt 
a folyószámlát két hónapja igyekszünk megnyitni a MÁK-nál, amit a napokban sikerült. Most kaptuk 
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az értesítést a folyószámla nyitásról, azzal, hogy a jegyző asszonynak, még egy kollégával aláírásokra 
meg kell jelenni a Kincstárnál. Tehát ez sem egyszerű.  
 
Járfás Péterné jegyző 
A tavalyi évben változott a jogszabály, szeptember hótól kellene az iskoláktól kapnunk az 
értesítéseket a gyerekek hiányzásáról. Ez az értesítési eljárás igazán január hónaptól működik az 
iskola és az önkormányzat között. Most már szinte hetente jelentik az iskolák a hiányzásokat. A 
jelentések után elindul az bürokratikus ügyintézési folyamat.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra tette fel a 
kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló átfogó értékelést 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
81/2011. (V. 25.) számú határozata 

a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 
mellékelt átfogó értékelést elfogadja. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatról a Közép-dunántúli Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalt (Székesfehérvár, Piac tér 12-14.) értesítse. 
 
Felelős:  Járfás Péterné jegyző 
Határidő: 2011. május 31. 
 

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS 

Pátka Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak  

2010. évi ellátásáról 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2011.(V.25.) testületi határozatával jóváhagyva 

 

 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 
Korm. rendelet 10. számú mellékletében leírt tartalmi követelményeknek megfelelően az értékelést 
az alábbiakban terjesztem elő. 

 
 
1./ A település 0-18 éves korosztályának demográfiai mutatói:  
 

 0-2 évesek 3-5 évesek 6-13 évesek 14-18 évesek összesen 

Pátka 41 42 137 79 299 
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2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 
 
2010. évben a pénzben és természetben nyújtott ellátásokat a 4/2009. (V.18.) számú rendelet 
módosításáról szóló 7/2010.(VIII.3.) számú Önkormányzati rendelet, szabályozta. A hatáskör 
gyakorlója az Egészségügyi és szociális. bizottság, valamint a jegyző volt.  
Kérelem nem került elutasításra, határozattal szemben fellebbezés, kifogás nem érkezett.   
 

• Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 
 

A képviselő-testület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyében eljárási és döntési 
jogosultságát az Egészségügyi és Szociális Bizottságra ruházta át.  
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem 2010. évben nem érkezett. 
 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása a jegyző hatáskörébe 
tartozik. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy a 
gyermek szociális helyzete alapján jogosult legyen: 
 
- gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére  
- pénzbeli támogatásra (2010. évben évi két alkalommal 5.800,- Ft) 
- ingyenes tankönyv igénybevételére 
 

A kedvezményt 62 család 143 gyermeke vette igénybe. 2010. év december hónapjában 143. 
gyermeknek volt fennálló támogatása.  
 
2010. szeptember 1-jén 140 gyermek részesült ingyenes tankönyvtámogatásban. 
 
A gyermekek étkezését önkormányzatunk vállalkozó/ melegítőkonyha keretében fenntartott óvodai 
főzőkonyha működtetésével biztosítja. 
  
2010. évben 26 gyermek ingyenes óvodai étkezésben, 10 gyermek 10 %-os és 8 gyermek 50 %-os 
napközi térítési kedvezményben részesült. 
 

 

• Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
 

BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban az önkormányzattól 7 fő egyetemi és főiskolai 
hallgató részesült „A” típusú és 0 fő „B” típusú támogatásban, havonta 2 fő 5.000.- ft és 5 fő 
3.600.- ft összegben.  

 
3./ Gyermekjóléti alapellátások 

 

• Óvodai ellátás 
 

A gyermekek napközbeni ellátását Pátka Község Önkormányzata Sárkeresztes Önkormányzattal 
2007-ben létrejött Társulás keretében valósítja meg. Az óvodai ellátást 44 fő, a napközit 0. fő vette 
igénybe. 
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• Gyermekjóléti Szolgálat működése 
 
A gyermekjóléti szolgáltatást 2010. évben a székesfehérvári Családsegítő Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársa, Helt Margit családgondozó látta el a településen. Jól működik az a 
jelzőrendszer, melynek tagjaival rendszeres együttműködést, kapcsolatot alakított ki (védőnő, 
oktatási intézmények, rendőrség, bíróság, ügyészség). 
 
Helt Margit családgondozó hetente egy napot töltött Pátkán.  
Fogadóórája:  Szerda :   11.30 órától  -  14 óráig, 
   fogadóórán  kívül a családokat látogatta. 
 
A gyermekjóléti szolgálat főként megelőző tevékenységet folytat. A rendkívül szűkös lehetőségek és 
az igen kiterjedt feladat és hatáskör miatt elsősorban a tájékoztatás, koordináció, a támogatáshoz 
való segítés, a jelzőrendszer kétirányú működtetése, a tanácsadás a tevékenységi köre. 
 
 
4./ Jegyzői hatáskörben tett intézkedések 
 
Ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátás a szülő beleegyezésével 
nem biztosítható és ez a gyermek fejlődését veszélyezteti, az önkormányzat jegyzője a gyermeket 
védelembe veheti.  
 
2010. január 1. és 2010. december 31. között 21 család 29 gyermekkel volt a szolgálatnál valamilyen 
gondozási formában nyilvántartva. 
 
Eseti gondozásban 10. család 12 gyermeke részesült. 
Alapellátásban 8 család 12. gyermeke részesült. 
Védelembe vett gyermekek száma 5 fő 3 családnál. 
 
A gondozott családok többségénél a rossz szociális körülmény meghatározó. Alacsony iskolázottságú, 
kevés jövedelemmel rendelkező vagy munkanélküli szülők, alacsony komfortfokozatú lakásban, 
ingerszegény környezetben élnek, leggyakoribb okok a családi konfliktusok, iskolai hiányzások. Ők 
folyamatos támogatást, odafigyelést igényelnek. 
 
A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések közül a hatóság 
kezdeményezésére javaslatokat készített a védelembe vételi eljáráshoz, környezettanulmányokat 
készített és ellátta a védelembe vételhez kapcsolódó feladatokat. A védelembe vétel során a 
szülőkkel és a gyermekekkel együtt gondozási-nevelési tervet készített, melynek végrehajtása során 
szorosan együttműködött a családdal a veszélyeztető tényezők megszüntetése érdekében. 
Családtervezési, mentálhigiénés tanácsadást, információnyújtást mind a családgondozás során, mind 
az ügyfélfogadási órákban is nyújt a családgondozó. 
 
A családgondozó 3 évnél régebben védelembe vett gyermeket nem gondozott. Pátka Községben a 
családgondozó 2010. évben 1 gyermek/szülő (anya) esetében átmeneti nevelésbe vett családját 
gondozta. A családgondozó utógondozást nem végzett. 
 
A gyermekek családban való nevelkedése, a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése 
vagy más érdeket sértő veszélyeztetettség a településen nem volt. 
 
4 kiskorú gyermek gyámság alatt áll, gyermekeket érintő hatósági intézkedésre nem volt szükség.  
 
Bírósági eljárás nem volt. 



 14

 

Az elmúlt év során gyermek veszélyeztetettségről a hivatal 1 gyermek esetében szerzett tudomást, a 
községben kiskorú veszélyeztetettsége ebben az 1 esetben fordult elő. 

Összességében megállapítható, hogy a községben a szülői és gyermeki jogok érvényesültek, az adott 
lehetőségeken belül az önkormányzat és annak hivatala törekedett a lehető legjobb megoldásokat 
megtalálni, és azokat a jogszabályi előírások betartása mellett érvényesíteni. 
 
5./ Városi gyámhivatal hatósági intézkedésére nem került sor. 
 
6./ Felügyeleti szerv gyámhatósági, gyermekvédelmi szakmai ellenőrzés 2010. évben nem történt 

 
7./ Javaslat a gyermekek helyzetének javítása érdekében: 

 

A gyerekek részére történő további programok (játszóház, kirándulások, szakkör, stb…) 
megszervezése, a szabadidő hasznos eltöltése, a közösségi élet megteremtése érdekében.  

A gyermekek iskolán kívüli szabadidős tevékenységeinek megszervezése nagyon fontos és hosszú 
távon megtérülő kezdeményezés, azon túl, hogy közösségszervező ereje van. Azon gyermekek 
számára, akik hátrányos helyzetű családban nevelkednek, elengedhetetlenül fontos, hogy ilyen 
integrált környezetben szinte észrevétlenül tanulják meg alapvető illemet, szokásokat, és 
szocializációs tevékenységeket.  

 

8./ Bűnmegelőzés 
 
Az önkormányzat bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik, és a gyermekjóléti szolgáltatás 
keretében külön nem is szervezett az elmúlt évben ilyen jellegű rendezvényt. A gyermekek ezt a 
tájékoztatást iskolai kereteken belül, elsősorban osztályfőnöki órákon, rendőrségi előadásokon 
kapják meg. 
 
2010. évben büntetőügyben 1 fiatalkorú elkövető kihallgatásáról értesültünk, szabálysértés illetve 
bűncselekmény áldozatává vált kiskorúval nem kerültünk kapcsolatba. 
 
 
9./ Civil szervezettek való együttműködésről 
 
A civilek alapellátás nyújtásában való közreműködése egyenlőre nem számottevő. 
 
Az önkormányzat a 2010. évben közreműködött az Katolikus Karitas szervezetnek az élelmiszer 
segélyek kiosztásában, a rászorultság megállapításában. 
 
 
Pátka, 2011. május 23. 

 

Járfás Péterné 

      jegyző 
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4.) Fejér megyei intézményi átszervezéshez hozzájárulás 
 Előterjesztő: polgármester 
  

 

Nagy Dániel polgármester 

A Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke azzal fordult az önkormányzatunkhoz, hogy a Fejér Megyei 
Önkormányzat a fenntartásában lévő intézmények átszervezését tervezi. Jogszabály alapján 2011. 
május hónap utolsó napjáig meg kell hozni döntésüket. 

Amennyiben a szolgáltatás a települést is érinti köteles beszerezni az érintett települési 
önkormányzat képviselő-testületének állásfoglalását. 
 
Az átszervezések nem érintik községünket. Ezek mind megyei fenntartású iskolák és oktatási 
intézmények, amelyeket racionalizálni akarnak a hatékonyabb költségmegosztás érdekében.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra tette fel a 
kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület az írásos előterjesztésben foglaltak szerinti határozati 
javaslatot. 
 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, és 1 (egy)tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

82/2011.(V.25.) számú határozata 

Fejér megyei intézményi átszervezés hozzájárulásáról 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Fejér Megyei Önkormányzat 
fenntartásában működő intézmények átszervezési terveit.  
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Testület állásfoglalását a Fejér Megyei Önkormányzat 
részére haladéktalanul küldje meg. 
 
Felelős: Járfás Péterné jegyző 
Határidő: soron kívül 
 
 
 
5.) Tagóvoda 2011. I. negyedéves költségeinek egyeztetése 
  Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 

Korábbi döntésük alapján a Hivatal bekérte a Társulásban működő Csemetekert tagóvoda 
költségeinek negyedéves alakulását. A költségek az időszaknak megfelelően alakultak.  
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Személyi juttatások: 
 
- A rendszeres személyi juttatások    24% -ra teljesültek, 
- a nem rendszeres személyi juttatások   19%-ra 
- munkaadói járulékok     23%-ra, 
Teljesítés összesen        23%-ra teljesült 

 

Dologi kiadások: 

Szintén a vártnak megfelelően teljesültek: bár 30% az összes teljesülés, ez még reálisnak mondható. 
Ezen belül:  
- A készlet beszerzés      11%-ra 
- kommunikációs szolgáltatás (telefon)   22%-ra 
- egyéb szolgáltatások (közüzemi számlák)  35%-ra teljesült 

Az óvoda negyedéves összes költsége 24%-ra alakult, ami a 100% negyedéhez viszonyítva megfelelő. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és a költségek alakulását megfelelően ítélte.  
 
Nem szorosan az óvoda költségvetéséhez tartozó téma, de itt kell megtárgyalni a testületnek és állást 
kell foglalni a témában: 
Van olyan időszaka az óvodai nevelésnek, amikor nem működik az óvoda, be van zárva. Ez a téli 
szüneti és nyári szüneti időszak. Azt kell eldöntenünk, hogy a téli szüneti időszak bele számítson-e az 
óvodáztatási támogatás időszakába, mint hiányzási időszak, vagy ki lehetne-e venni ezt az időszakot is 
a hiányzások időszakából és hivatalos szünetté nyilvánítással. Ennél a támogatási formánál a 
hiányzások figyelembevétele igen fontos, sőt meghatározó tényező. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Vegyük ki az időszakot, nyilvánítsuk hivatalos szünetté, mert ténylegesen sem működik az óvoda 
ebben az időben.  
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra tette fel a 
kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület az írásos előterjesztésben foglaltak szerinti határozati 
javaslatot. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

83/2011.(V.25.) számú határozata 

Tagóvodánk téli szüneti idejének kivétele a szorgalmi időszakból 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Csemetekert Tagóvoda téli 
szünetének időszakát az óvodai ellátás szüneteltetése miatt, nem kéri bele számításba az 
óvodáztatási számítási időszakába.  
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse a Tagóvodát.  
 
Felelős: Járfás Péterné jegyző 
Határidő: soron kívül 
 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Visszatérve az óvoda elszámolásához: szeretném, ha a II. negyedév végén is készüljön a költségekről 
elszámolás. 
A nyári felújításokra vonatkozóan kérnénk már most az igények benyújtását. Van-e keret a 
felújításokra, valamint van-e kivitelező. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A költségvetésbe tudomásom szerint már tervezve van a felújítás. Terv szerint a kinti kisépületek 
javítása. Tervek szerint a közmunkásainkkal el tudjuk végeztetni a munkát. A konyha mosogató 
részének a felújítása szerepel még a tervben. 
A megrendelések előtt egyeztetni kell, megnézni, hogy belefér-e a költségvetési keretbe a tervezett 
felújítás összege. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A felújításokra időben készülni kell, hogy kelljen kapkodni.  
 
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 tagóvodánk 2011. I. 
negyedéves költségeiről szóló egyeztető beszámolót. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
84/2011.(V.25.) önkormányzati határozata 

Tagóvodánk 2011. I. negyedéves költségeinek egyeztetéséről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tagóvoda 2011. I. negyedéves 
költségeinek egyeztetéséről szóló beszámolót. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítést küldjön a Sárkeresztes Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete felé. 
 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
Határidő: 2011. május 31. 
 
 
6.) Falunappal kapcsolatos kérdések tárgyalása 
  Előterjesztő: polgármester, alpolgármester 
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
A Pátkai Római Katolikus Egyházközség 2011-ben ünnepli a templom felszentelésének 200. 
évfordulóját, melyhez kapcsolódóan 2011. augusztus 7-én, vasárnap Spányi Antal megyés püspök 
celebrál szentmisét. Véleményem szerint ezen jeles esemény kiváló alkalmat ad arra, hogy köré 
szervezzük meg az éves falunapi rendezvényeket. 
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Tekintettel arra, hogy már csak 2 hónap áll rendelkezésre, ezért javaslom, hogy jelöljük ki az Oktatási 
és Kulturális Bizottságot a rendezvény megszervezésére. A szervező pedig vállalja, hogy a testület 
következő rendes ülésén (2011. június végén) ismerteti a rendezvény részletes programtervét. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Véleményem szerint az időpont választása nem jó. A búcsú időpontja már évezredes dátum, amihez a 
családok igazodnak. Erre a napra jönnek haza a vidéken élő rokonok és erre a napra készülnek a 
családok is. A mi feladatunk lenne a hagyományok megőrzése. A búcsú napja Pátkán július utolsó 
vasárnapja, mivel Anna napi búcsút ünnepel a falu.  
 
Gerencsér Attila képviselő 
A lovas rendezvény igen messze van a falu központjától, azt gyalogosan nehezen lehet megközelíteni, 
így a falunappal összekötötten nehezen lehet együttes programokat szervezni.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Nem egy napon lennének ezek a rendezvények. Egymás utáni, vagy közeli napokra igen nehéz 
rendezvényt szervezni, mivel az embereket nagyon nehéz kimozdítani az otthonukból. 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Ha a Püspök Úr eljön a falunkba, megtisztel minket azzal, hogy itt celebrál misét. Ez a falu életébe 
igen nagy dolog. Erre a napra nem szabad még más rendezvényt rászervezni, mivel ez az esemény 
kitölti az egész napot.  
A Falunapot és a szent misét nem lehet összevonni, mivel két különböző stílusú rendezvény. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
A Rózsa Fesztivál mikor lesz? Talán jó lenne egy rendezvény sorozatot meghirdetni, mint karácsony 
előtt volt, az is nagyon jól sikerült.  
 
Nagy Dániel polgármester 
El kell döntenünk, hogy tudunk-e együttműködni más szervezetekkel, más rendezvényekkel, tudunk-
e igazodni valamelyik – más időpontra kitűzött – rendezvényhez vagy nem, tartsunk egy külön 
szervezett falunapot, vagy a nyár folyamán egy programsorozatot. 
Egy előadáson hallottam, hogy egy kicsi faluba nem tartanak Falunapi rendezvényt, de nyáron 
folyamatosan rendezvényeket szerveznek, mert mindegyik igen fontos esemény, amit egy-egy civil 
szervezet szervez. Mi ezekhez az eseményekhez csatlakoznánk, kiegészítve azokat.  
 
Demeter Zoltán képviselő 
Az Egyházközségünk augusztus 7-re szervezi, a püspök úr látogatását és a szentmisét. Majd ezt 
követően egy zártkörű vendéglátást ad a püspök úr részére.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Az elhangzott javaslatokat figyelembe véve, egy nyári rendezvény-sorozatot kellene szerveznünk a 
civil szervezeteink bevonásával. 
A rendezvény-sorozat megszervezésével meg kellene bízni az Oktatási- és Kulturális Bizottságot. 
 
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 nyári programok 
szervezésére tett javaslatot, valamint azt, hogy a program-sorozat megszervezésével az Oktatási és 
Kulturális Bizottságot bízzuk meg. 
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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 
85/2011. (V.25.) önkormányzati határozata: 

A 2011. évi nyári program-sorozatról 
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő testülete a 2011. évi nyári programot az egész nyárra 
tervezett „Pátkai Nyár Program-sorozat” címmel kívánja megszervezni. 
 A testület egyidejűleg megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottságot a rendezvény-sorozat 
megszervezésével a civil szervezetek bevonásával.  
Felkéri a Bizottság Elnökét, hogy a következő rendes ülésen számoljon be a civil szervezetekkel való 
egyeztetés, valamint a szervezés eredményéről. 
 
Felelős: Demeter Zoltán Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
 Nagy Dániel polgármester 
Határidő: 2011. június 30. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság tartson civil fórumot a rendezvény-sorozat megszervezése 
érdekében. Javaslom a 2011. május 30-ai dátumot. 
 
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
Elfogadta a testület a rendezvény-sorozat megrendezését, így a Pátkai Híreknek is előbb kell 
megjelennie, mint azt előzőleg már terveztük. 
Kérem, hozzon erről határozatot a testület, hogy milyen időpontban kívánja megjelentetni a helyi 
újságot, és ehhez kötődően mikor legyen lapzárta. Ezt a hírt közzé kell tenni a Honlapon 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, hogy a Pátkai Hírek 
helyi újság következő száma 2011. június végén jelenjen meg. Ehhez kapcsolódóan a lapzárta 2011. 
június 15-e legyen. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
86/2011. (V.25.) önkormányzati határozata: 

a „Pátkai Hírek” következő számának megjelenéséről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a „Pátkai Hírek” helyi újság következő 
számának megjelenési idejéül 2011. június utolsó hetét. Lapzártát 2011. június 15-én tart. 
 
Felelős: Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
Határidő: 2011. június 30. 
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7.) Egyebek, bejelentések 
- 7.1.) Pátka-Zámoly összekötőút  

 
Nagy Dániel polgármester 

Szeretném a képviselő testület figyelmébe ajánlani a következő pályázati lehetőséget, egyben 
tájékoztatnám a tisztelt képviselőtestület tagjait, hogy a lehetőséggel kapcsolatban felvettem a 
kapcsolatot Zámoly község polgármesterével, Bánszki Istvánnal, aki tájékoztatott arról, hogy 
a zámolyi testületi ülés csütörtöki napon lesz. Ígéretet tettem arra, hogy a testület 
határozatáról tájékoztatást küldök Zámoly községnek. 
 
Röviden összefoglalva a 811-es fő út és Zámoly közötti összekötő útvonal szakasz felújítására 
és kiépítésére vonatkozóan lehetőség nyílt az alábbi pályázatban, ezért javaslom, határozattal 
hozzunk döntést és kérvényezzük a Magyar Közút NZrt és a Fejér Megyei Önkormányzat 
felé, hogy a megyei fejlesztési tervben is szereplő útszakasz megépítéséhez nyújtson be 
pályázatot. 
 

KDOP-4.2.1/A-11 "Térségi jelentőségű közutak fejlesztése" 

Főoldal | Uniós pályázatok | KDOP-4.2.1/A-11 "Térségi jelentőségű közutak fejlesztése" 

A kistérségi, térségi központok, régió belső vonzáscentrumai, nehezen megközelíthető 
térségek közúti elérhetőségének a javítása, különös tekintettel a kistelepülések 
munkahelyekhez, közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférésére.  

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket összekötő, országos mellékúthálózat 
minőségének a fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása, valamint a 
közlekedés okozta környezeti károk csökkentése.  

Pályázók köre  

Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:  

• Magyar Közút NZrt.  

• Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.  

• Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ  

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat és több pályázata is támogatható.  

Támogatható tevékenységek köre  

Önállóan támogatható tevékenységek:  

1) 4 és 5 számjegyű kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, 
útburkolatának szélesítése, korszerűsítése, amelybe beleértendő az útberuházáshoz 
kapcsolódóan a nyitott és zárt csapadékvíz-elvezető rendszer szükséges mértékben történő 
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helyreállítása, korszerűsítése, támfal építése, rézsű megtámasztása, mederkorrekció, 
nyomvonalas infrastruktúra helyreállítása, korszerűsítése.  

Vagy  

2) A felhívásban önállóan és ahhoz kapcsolódó önállóan nem támogatható tevékenységekre 
vonatkozó projekt előkészítése, melynek keretében az engedélyes szintű tervek, 
kiviteli/egyesített tervek kerülnek elkészítésre, az engedélyek kerülnek megszerzésre.  

Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek:  

Autóbusz-öblök, autóbusz megállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, leszállóperonok 
felújítása, kialakítása, azok akadálymentesítése (kivéve várók felújítása, építése). 
Autóbuszöblök építése esetén szándéknyilatkozat nyújtandó be a területileg illetékes 
közösségi közlekedést biztosító közszolgáltatótól a létesítmények használatára vonatkozóan, 
felújítás esetén igazolni szükséges az aktív, meglévő használatot. 

Bel- és külterületi utak útberuházásához kapcsolódó (utak alatt és felett, mellett található) 
infrastrukturális elemek korszerűsítése (pl.: gyalogátkelőhely mellett hatósági előírás szerint 
közvilágítás kiépítése, korszerűsítése, stb.). 

Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések, a közlekedésbiztonság növelését szolgáló 
elemek építése, felújítása (pl.: biztonsági berendezések, forgalomtechnikai jelzések és 
eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító településkapuk kiépítése, gyalogátkelőhelyek, 
gyalogos védő szigetek létesítése, akusztikai és, vagy optikai fék a település bejárata előtt, 
forgalomvonzó  

létesítményekhez, az úthoz közvetlenül kapcsolódó parkolóhelyek kialakítása az átkelési 
szakaszok esetén), belterületi csomópontok átépítése, felújítása, korszerűsítése. Sebességmérő 
illetve ajánlott sebesség jelzők beépítése – építési költségként, akkor támogatható - ha az 
érintett önkormányzat nyilatkozatban vállalja a nevezett eszköz fenntartását és működtetését. 

Kerékpársáv(ok) létesítése. 

Balesetveszélyes közútszakaszok ívkorrekciója. 

Nyomvonalas infokommunikációs infrastruktúra kiépítése, helyreállítása, korszerűsítése.  

Rendelkezésre álló forrás:                   10 250 000 000 Ft  

Támogatás mértéke:                            maximum 100%  

Támogatás összege:                            minimum 100 millió Ft - maximum 3 milliárd Ft  

Benyújtás határideje: A pályázatok benyújtása 2011. március 1. – 2012. december 31. között 
lehetséges folyamatosan. 
 
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 811-es út és Zámoly 
közötti összekötő útvonal felújításáról és kiépítéséről szóló határozati javaslatot. 
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A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 (kettő) tartózkodással az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
87/2011. (V.25) önkormányzati határozata  

A 811-es út és Zámoly közötti összekötő útvonal felújításáról és kiépítéséről. 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nehezen megközelíthető térségek közúti 
elérhetőségének a javítása érdekében kiírt KDOP-4.2.1/A-11 "Térségi jelentőségű közutak 
fejlesztése" című pályázaton való elindulásra javasolja, Pátka, Zámoly községek munkahelyekhez, 
közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférésére érdekében a megyei fejlesztési tervben szereplő 
Pátka-Zámoly összekötőút 811-es főúttól kezdődő 81114 út, Zámoly községi terjedő szakaszának 
kiépítését. 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy forduljon kérelemmel, Zámoly Község 
Önkormányzatának támogatásáért, és amennyiben Zámoly Község Képviselő testülete támogatja a 
kezdeményezést, azzal együtt kérelmet terjesszen elő a Magyar Közút NZrt, valamint a Fejér 
megyei Önkormányzat felé az útszakasz pályázaton való szerepeltetéséhez. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős. polgármester  
 
 
Nánási László képviselő elhagyta a tanácskozó-termet 20 óra 05 perckor 
A képviselő-testület létszáma így öt főre csökkent. A létszámváltozás után az ülés továbbra is 
határozatképes  
 
 
7.2.) Arany János utcai szennyvíz-beruházás 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az Arany János utcai lakók azzal a kéréssel fordultak az önkormányzatunk felé, hogy az önkormányzat 
foglaljon állást a tekintetben, hogy mi lesz az ő befizetett pénzükkel abban az esetben, ha nem tudják 
az első lépcsőben megvalósítani a csatorna-beruházást az utcájukban. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A törvény mit ír elő? Ha nem hívjuk le a befizetett LTP-jüket, akkor mi lesz a pénzzel? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Eddig is volt már rá példa, hogy záradék alól felszabadította a társulás a befizetett LTP, itt is lehet 
ilyen megoldás. Vagy ha a csatornát a későbbiekben egy új beruházásban kell elkészíteni annak 
megoldása érdekében a későbbiekben egy újabb társulást hoznak létre.  
 
 
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 azt az állásfoglalás 
kiadását, miszerint az Arany János utcai lakók által a „Lakossági előtakarékossági” számlára befizetett 
összeg visszafizetését garantálja az önkormányzat abban az esetben, ha a jelzett utcában lakók nem 
kívánnak külön társulást létrehozni a csatornázás lebonyolítására. 
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A képviselő-testület egyhangúlag 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
88/2011. (V.25) önkormányzati határozata  

az Arany János utcai lakók által befizetett érdekeltségi egységek visszafizetéséről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, amennyiben nem kivitelezhető a Pátka 
Arany János utca (Lesvölgy I ütem) csatorna beruházása, úgy a lakók által befizetett érdekeltségi 
egységek összegét, valamint az e címen a telekvásárlással egyidejűleg befizetett összegeket 
visszafizeti a tulajdonosoknak. Abban az esetben, amennyiben az utca lakói külön társulást hoznak 
létre az utca csatornázására, úgy a fent említett befizetett összegeket, e társulás számlájára utalja 
az önkormányzat.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos, csatornázási beruházás befejezése 
 
 
7.3.) Közmeghallgatás tartása 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik az évi egyszeri közmeghallgatás megtartása. 
Ennek megint eljött az ideje, mivel a Rendezési Tervünket véleményeztetni kell, és a csatorna 
beruházás már olyan mértékben folyik a község területén, amiről ismételten lehet fórumot tartani. 
A közmeghallgatás időpontját 2011. június 1-re tűzném ki. Helyéül pedig a Kultúrházat jelölöm ki.  
A meghallgatás napirendi pontjaira kérek javaslatokat. Az én javaslatom a Rendezési Terv 
módosításának megvitatása, valamint a csatornázás munkafolyamatainak megbeszélése. 
 
A képviselők jóváhagyták a polgármesternek a közmeghallgatás időpontjára és napirendi pontjaira 
tett javaslatát. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Tekintettel arra, hogy több napirendi pont, hozzászólás, javaslat nem volt, az ülést 20 óra 20 perckor 
bezárja. 
 
 

kmf 
 
 
 
 
                                        Nagy Dániel                                                       Járfás Péterné 
                                        polgármester                                                            jegyző 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
   Gerencsér Attila   Demeter Zoltán 

képviselő                                                            képviselő 
 

 


