Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

66-11/2011.

JEGYZŐKÖNYV
a képviselő-testület 2011.június 29-i nyílt üléséről

Rendeletek:
Határozatok:
92/2011.(VI.29.)
93/2011.(VI.29.)
94/2011.(VI.29.)
95/2011.(VI.29.)
96/2011.(VI.29.)
97/2011.(VI.29.
98/2011.VI.29.)
99/2011.(VI.29.)
100/2011.VI.29.)
101/2011.(VI.29.)
102/2011.VI.29.)

103/2011.(VI.29.)
104/2011.(VI.29.)
105/2011.(VI.29.)
106/2011.(VI.29.)
107/2011.(VI.29.)
108/2011.(VI.29.)
109/2011.(VI.29.)
110/2011.(VI.29.)
111/2011.(VI.29.

A jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről
Tervezett napirendi pontokról
A két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejú
határozatokról
Pátka Gyermekeiért Egyesület támogatása a „Családi Nap” rendezvény
lebonyolítási költségeinek fedezetére
Képviselő-testületi állásfoglalás megszövegezéséről és hirdetéséről
A 2011. nyári rendezvénysorozat támogatásáról
A Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervéről
A „Gazdasági Program” ütemezésének kiegészítéséről
Pátka Község Önkormányzatának „Közbeszerzési Szabályzat”-áról
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klubbal kötött együttműködési megállapodásról
A Képviselő-testület elvi hozzájárulása a Pátka 6/5 hrsz-ú területen lévő
„porta” épület és körülötte lévő terület 2500 m²-nyi részének használatba
adásáról
A Vak Bottyán téri Park felújításáról
A Pátka, Kert u. 11. sz. alatti ingatlan beépítési kötelezettség
meghosszabbításáról
A Creative-Press kft-vel kötendő együttműködési megállapodásról
A társult iskolák költségvetés módosításának hozzájárulásáról
A polgármester e napirendi ponttól való távolmaradásáról
A Pátka Beruházó Viziközmű-Társulattal kötendő együttműködési
megállapodásról
A jegyző helyettesítési teendőinek engedélyezéséről
A Pátka Vak Bottyán tér 6. számi önkormányzati lakás eladása ügyéről
A Belmajorban levő bontott tetőcserép térítési díjmentes felajánlásáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 17:00 órai kezdettel
megtartott nyílt üléséről
Jelen vannak: Nagy Dániel
Dr. Dávid-Nagy Krisztina
Demeter Zoltán
Füri József
Gerencsér Attila
Nánási László
a Képviselő-testület tagjai

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távol maradását jelezte:
Ifj. Hollósi Dezső

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Járfás Péterné
Schweibert Jánosné

jegyző
jegyzőkönyv vezető

Meghívottak:
Lánczos Józsefné
Vass Arnold

Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub képviselője
pátkai lakos – lakásvásárló jelölt

Lakosság részéről jelen van: 7 fő
Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, Ifj. Hollósi Dezső Képviselő jelezte távol maradását. Felkéri és
javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Schweibert Jánosné köztisztviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr.
Dávid-Nagy Krisztina alpolgármestert 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
92/2011. (VI.29.) önkormányzati határozata
a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv
hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Nagy Dániel polgármester
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy a meghívóban közölteknek megfelelően hagyja
jóvá a napirendi pontokat kiegészítve a 9./ napirendi pont alább felsorolt alpontjaival.
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Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
Előadó: Nagy Dániel polgármester
2./ Pátka Község nyári programsorozatának alakulása.
Előadó: Demeter Zoltán
3./ 2011 II. félévi munkaterv elfogadása
Előadó: Nagy Dániel polgármester
4./ Gazdasági program mellékletének tárgyalása
Előadó: Nagy Dániel polgármester
5./ Iskolás gyermekek utazásával kapcsolatos egyes kérdések szabályozásával kapcsolatos rendelet
előkészítése
Előadó: Nagy Dániel polgármester
6./ Közbeszerzési szabályzat előkészítés
Előadó: Nagy Dániel polgármester
7./ Gárdonyi Géza Nyugdíjas klub együttműködési megállapodás
Előadó: Nagy Dániel polgármester
8./ 2011. évi pályázatok
Előadó: Nagy Dániel polgármester
9./ Egyebek
9.1./ Beépítési kötelezettség meghosszabbítási kérelem
Előadó: Járfás Péterné jegyző
9.2./ „Pátkai Hírek” nyomtatására együttműködési megállapodás
Előadó: polgármester
9.3/ Társult iskolák költségvetési módosításának jóváhagyása
Előadó: polgármester
9.4./ Együttműködési megállapodás a Viziközmű Társulattal
Előadó: alpolgármester
9.5./ Jegyző kikérése helyettesi feladatok ellátására
Előadó: polgármester
9.6./ „Szolgálati lakás” eladásának ügye
Előadó: polgármester

Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok
jóváhagyására.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2011. (VI.29.) önkormányzati határozata
Tervezett napirendi pontokról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
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 beszámolóban Ifj. Hollósi Dezső képviselő levelében feltett kérdésire adott válaszom
olvasható. Mely tájékoztatásul szolgál a településen zajló eseményekről.
Tisztelt Polgármester úr.
A következő testületi ülésen, ha a tervezet időpontban lesz, nem tudok részt venni. Sajnos
dolgoznom kell, és ma a munkahely elsődleges. Természetesen érdekelnek, foglalkoztatnak, a falu
dolgai történések ezért teszem fel kérdéseimet.
1. Irtunk levelet a Városi Ügyészségre az önkormányzati feljelentéssel kapcsolatba? (okirat
hamisítás). Milyen válasz érkezett, mikor tekinthetem meg? Ha nem miért nem irtunk?
Nem irtunk levelet, a feljelentéssel kapcsolatban, jelenleg nem a legfontosabb kérdés
Önkormányzatunknál.
Javaslom Ifj. Hollósi Dezső képviselő Úr részére adjuk át a feladatot.
2. Rendeletet alkottunk, arról hogy közterületen nem lehet szeszes italt fogyasztani. Ennek
ellenére folyamatosan látom, hogy a gyakorlatba nem veszik figyelembe egyesek. Van e
ellenőrzés? Volt e büntetés? Minden törvény annyit ér amennyit betartatnak belőle.
Unyi Attila körzeti megbízottunk beszámolója még nem érkezett meg Hivatalunkba, de
felhívom képviselő Úr szíves figyelmét, hogy amennyiben törvénytelenséget észlel
Önkormányzat választott tisztségviselőjeként kötelessége annak megszüntetésére lépést
tenni, elvárható, hogy az intézkedést a rendőrségnél kezdeményezze.
3. Nyári programok: hát elég kevés, javaslataim foci, kiállítás , még fenn áll, kérem válaszát kell
ez a program támogatja e az önkormányzat? Persze képviselő társaimnak is ötletekkel
kellene előállni, szervezni.
Napirendi pont lesz az ülésen.
4. Temetőkaszálás. Borzalmasan néz ki a terep, lépni kellene. A parlagfű pályázat hogy áll? Ez jó
lehetőség lenne a helyzet rendezésére. De ha nem nyerünk a dolgot, akkor is meg kell oldani.
Erre megítélésem szerint jó a közmunka program. Máshol ez működik. Nálunk is működhet?
(A temetővel kapcsolatban már külön levélváltás is volt köztünk.)
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Mint az személyes találkozónkon is szóba került július 9-én parlagfű irtási akció lesz, ennek
keretében várom a temető kaszálás résztvevőit is egy jó hangulatú eseményen.
5. Jó lenne minden ülésre a régi adókimutatást elkészíteni. Így látható hogy állunk.
6. Ravatalozó számlák, mennyi az annyi?
Az összesítés a mellékletben található
7. Bélmajor eddig pontosan mennyi? Hogy áll a feljelentés?(Ismeretlen tettes.)
Folyik a nyomozás, reméljük eredményes lesz. Az összesítést későbbi időpontban elvégezzük.
8. Az elmúlt tél alapján gázkimutatás!
Jelzem a kollégáknak a kérést, bár továbbra sem tudom mi célt fog szolgálni, hiszen a költözések
miatt és az átalakítások miatt az idei tél lehet majd egy alap szám. Az eddigi információkat nem
tekintem releváns adatnak.
9. A közintézmények szennyvíz bekötésével kapcsolatos pályázat, elkészítése.
Jó ötletnek tartom képviselő úr javaslatát és várom a pályázat előkészített anyagát
10. A testület döntött a rendőrlakás eladásáról, most nagy a csend. Mi itt a helyzet? Ha nem kell
eladni módosítani, kellene a döntést. Ha mégis el kell adni, meg kellene pályáztatni, hirdetni.
Megtörtént a hirdetés eddig nem jelentkezett rá érdeklődő. A napirendek közt tárgyaljuk a
kérdést részletében.
11. Óvoda nyári felújítása. Mit, hogyan, mennyiért, és ki?
Az óvodai költségvetésből, közmunka program segítségével, az intézmény lebonyolításában.
Mind a konyhai csempe és mosogató, mind a külső raktárépület így készül.
12. Telkek eladása is fontos lenne. Szó volt pályázatról. Most mi van?
Egyebek napirendi pont között tárgyalható az ügy.
13. Az önkormányzatok jövője bizonytalan. Ez szomorú pláne úgy, hogy az önkormányzatok
döntő többsége a kormánypárt színeiben vezetik a helységeket. Nálunk is ez a helyzet, s most
a létért kell harcolni. Lehet, hogy háborút vívunk? Mit teszünk, hogy elérjük a kétezer főt, az
álomhatárt? Kaptunk meghívott a verebi megbeszélésre? A kis önkormányzatok
találkozójára?
Nem tudok róla, az egyeztetések folynak. Tessely Zoltán képviselő úr megkeresett minket,
javaslom későbbiekben kijelölni alpolgármester asszonyt a felkérésnek megfelelő véleményezés
elkészítésére.
14. A Gál-közben lévő Zajácz fele háznál, mi a helyzet a bódébontás, és az új garázs körül? Milyen
lépések várhatóak?
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Szerződés kötés, bontás, vásárlás.
15. Mi a helyzet a közalapítvány körül? Bejegyzés? Átutalás történt-e? Volt e valami érdemi
munka?
A bejegyzés folyamatban van, a dokumentációt átadtuk az alapítvány megválasztott elnökének.
Átutalás nem történt, pályázat kiírás sem.
16. Díszpolgári cím. Akarunk ezzel foglalkozni? Nekem volnának jelöltjeim. A régi rendszer szerint
működik a jelölés?
Az rendeletnek megfelelően lehet benyújtani az ajánlásokat.
17. A lovas nap (Július 30) támogatása mennyi lenne? Remélem, támogatjuk? Hasonlóan a
Családi napot (július 2) is támogatni kellene. Mindezekre mekkora összeget szán az
önkormányzat?
Külön napirendi pont lesz.
18. A szennyvíz beruházás kifizetései rendben zajlanak? Hol járunk? Hitelfelvétel mikor lesz
napirenden. LTP lehívás mikor?
Igen, a terveknek megfelelően halad mind a kifizetések, mind a számlák önkormányzati
fizetése, a hitelfelvétel akkor várható amikor a saját rendelkezésre álló forrásaink ¾ része
elfogy. Ltp lehívás egyesével minden szerződés lejárta után várható első nagyobb számú
szerződés lejárta október felé esedékes.
19. Javaslom a tűzgyújtási rendeletünket úgy módosítani, hogy ünnepnapokon ne lehessen
tüzelni akkor sem ha a hétfőre vagy péntekre esik. Pld. Húsvét hétfő, stb.
Kérem a javaslat benyújtását.
20. Továbbra sem látom a jegyzőkönyveket a honlapon. Miért?
Tájékoztatás alapján tudom mondani azt, hogy a jegyzőkönyvek folyamatosan kerülnek a
honlapra, de mivel külön nincs keret arra, hogy a honlapot frissítsük így az ezzel foglalkozó
kolléganő időbeosztásától függ a pontos aktualizáció.
21. Kérem, tájékoztasson a szennyvízberuházás kapcsán feltört utak újra aszfaltozásával
kapcsolatban. Tudomásom szerint az önkormányzati utak idén nem kerülnek aszfaltozásra.
De a Közútkezelő tulajdonába lévő utaknál újra kell még az idén aszfaltozni. Ez a Kossuth
utca. Itt a beruházás most kezdődik. Az út állapota katasztrofális már most. Mi lesz ezután?
Teszünk lépéseket az út tulajdonosa felé, hogy legalább a legkritikusabb részek teljes
keresztmetszetben javításra kerüljenek.
Külön kell kezelni az út javítást és a helyreállítást, a pályázat keretein belül kizárólag az abban
megjelölt munkálatok végződnek el, az azon kívüli karbantartási feladatokra a képviselő
testület ösztönzi egy pályázat benyújtását a magyar közút felé, melynek keretein belül
elkészül az út Zámoly községig. Ehhez a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás is
támogatását adta.
22. Kérem a második félév munkatervébe felvenni az alábbi témákat: beszámoló a
szennyvíztársulásba végzett munkáról, különösen az ülések tartalmáról, a befizetett társulási
díjunk felhasználásának tekintetében, a szervezet felépítéséről. Óvoda gazdálkodása.
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Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról a rendelkezésre álló keret eddigi felhasználásáról.
Költségvetés alakulása. Civil szervezetek részére nyújtott támogatások, azok időarányos
elszámolása. Tájékoztató a Közalapítványról.
Külön napirend lesz.
23. A Karitász foglalkozik a segélyosztással. Hogy állunk mikor várható ujjosztás?
Hamarosan várható.
24. A Vizíközmü társulat ellenőrző bizottságát össze kellene hívni. Kérem önt, mint a társulás
elnöke tegyen lépést ebben az ügyben.
Természetesen.
25. Kérem, tájékoztasson a várható pályázati lehetőségekről. Milyen pályázatok beadását tervezi
az önkormányzat?
Főként az EMVA ÚMVP III. és IV. tengely pályázatait, amely kisebb léptékű fejlesztéseknek ad
teret.
26. A fakitermelés általános szabályait ki kell dolgozni. Erre ígéret született. Mindjárt itt van az
ősz és a tél. Mikorra várható hogy a testület tárgyalhatja a témát?
Amint a bizottság összeült és javaslataikat meghozta. Várhatóan aratás után.
27. Továbbra is problémás a kultúrház kérdése. Valóban életveszélyes a tető állapota? Érdemes
lenne utána járni, mert komoly probléma lehet belőle.
A tervezési munkálatokat, megkezdjük, mivel pályázati forrást kell bevonni a felújításba.
28. Most meghívást kaptunk Hetényből. Mivel a testület kicserélődőt úgy érzem foglalkozni,
kellene a testvér-települési kapcsolatok jövőjével is. Én bízom benne, hogy a folytatást
válasszuk, de akkor is beszélni, és dönteni kell róla.
Beszéljünk róla.
29. Az iskolaudvari pályán, nagy örömömre, sokan fociznak esténként. Kérdésem a kapuk le
vannak csavarozva? Ebből már több helyen volt súlyos baleset, más községekben.
Ugyanakkor a pálya környéke rendkívül elhanyagolt. Ezen lehetne változtatni?(folyamatos
kaszálás, rendrakás, a pályán vegyszeres gyomirtás stb). Most hogy itt a nyár egyre több fiatal
kószál és talán ez az egyetlen normális szórakozási lehetőségük. Még mindig jobb, mint a
kocsma. Legalább ennyit tegyünk értük.
A pálya környéke folyamatosan takarított, nagyobb munkákra forrást kell találni.
30. Megkerülhetetlen téma a ravatalozó. Lejárt az építési engedély. Lehet vele nem törődni, így
hagyni mementónak, de ez butaság lenne. Keresni kellene a megoldást, hogy
rendeltetésének megfelelő engedélyt kapjon. Addig is a környezetét a közmunka programba
szépíteni lehetne. Annál is inkább mert bizonyos emberek, találkozó helye lett az épület.
Erről a rendőrt és a polgárőrséget is értesíteni kellene. A területet be kellene, kulturáltan
keríteni.
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Az engedély lejárt, az építés nem a terv szerint készül, túllépte a költségvetése a
közbeszerzési határt, az erről szóló véleménykérő levelemre várom a kbt válaszát.
31. Képviselő társaim figyelmébe. Ma (06, 20) kimentem megnézni, a serdülök, U13 edzését.
Javaslom, nézzétek meg mennyi tehetséges pátkai és vidéki gyerek, kergeti itt a labdát. És
mennyi önkéntes dolgozik velük. Ami ott történik példaértékű. Kár hogy ezt sokszor nem
látjuk, ezért nem is dönthetünk jól. Nekem is mennem tennem kell, hogy lássam, mert
különben valami kimarad az életemből. Sokkal több segítséget kellene adni ehhez a
munkához. Ez nem kérdés csak megállapítás.
Figyelemmel kísérve az ott végzett munkát, én is csak gratulálhatok hozzá.
32. Hoztunk rendeletet, arról hogy közterületen nem lehet szeszesitalt fogyasztani. Mégis úton
útfélen látom, hogy ezt senki nem veszi komolyan. Az alsó boltnál és más helyeken
nyilvánosan, sőt tüntetőleg isszák a sört! Vajon volt e már intézkedés? Volt e büntetés?
Egyáltalán akarjuk mi ezt? Ha igen hogy képzeljük az ellenőrzést?

Lásd fenn

Hát most ennyi. Tisztelettel kérem a levelem iktatását.
Kérem a polgármester urat emberi időn belül (egy, két hét) válaszolni szíveskedjék.

Pátka 2011 06 26

IFJ Hollósi Dezső

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:

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
94/2011.(VI.29.) 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
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2./ Pátka Község nyári programsorozatának alakulása.
Előadó: Demeter Zoltán
Nagy Dániel polgármester
Az előző testületi ülésen úgy döntöttek a képviselők, hogy a nyár folyamán nem egy falunapot fogunk
rendezni, hanem egy egész rendezvény sorozatot szeretne tartani a testület a civil szervezetekkel
együttesen. Ennek keretében sor kerül elsőnek megrendezésre a „Családi Nap”, amelynek fő
szervezője a Pátka Gyermekeiért Egyesület. Átadja a szót az egyesület vezetőjének a polgármester.
Varga Anikó a „Pátka Gyermekeiért Egyesület” vezetője
Köszöntötte a képviselőket és a megjelenteket. Majd elmondta, hogy immár ötödik alkalommal kerül
megrendezésre a közösségi nap, ami eddig önálló rendezvénye volt az egyesületnek, de most
kiegészülne és felfejlődne egy egész falut magába foglaló közösségi rendezvénnyé. Így a falunap része
lenne, és minden korosztályt szeretettel várnak a megmozdulásra, nemcsak a kicsiket. Úgy terveztük
a programokat is, hogy minden korosztályt be tudjunk vonni a játékokba, illetve a foglalkozásokba.
Egy-egy ilyen rendezvényünkön általában 100-110 ember szokott megjelenni. Ebben az évben is
kézműves,- sport,- ügyességi,- stb. foglalkozásokkal készülünk. Ismételten szeretnénk bevonni az
eseményekbe a helyi könyvtárat is, e rendezvény keretében a könyvtáros népszerűsíthetné az
olvasás, valamint a könyvtár-látogatás immár háttérbe szorult fontos szerepét. Ez a rendezvény a
helyi Sportegyesülettel közösen kerül megrendezésre. Erről bővebben Buda József számol be.
Buda József Sportkör képviselője
A „Családi Nap” rendezvényre, amit közösen szervezünk a Pátka Gyermekeiért Egyesülettel,
hivatalosak lesznek a Hetény-i testvérfalu gyermekei is. Ennek keretében sport rendezvényeket
tartanánk, futbal meccseket és játékokat. Azért szeretnénk ezt közösen tartani, hogy ne csak a
felnőttek, hanem a gyerekek is kössenek szorosabb ismeretségeket, barátságot a két településen.
Négy amatőr futball csapat fog megmérkőzni egymással.
A mi becslésünk szerint körülbelül 200 emberre számítunk ebédezni, tehát ennyi főre kellene készülni
a főzésnél.
Nagy Dániel polgármester
A főzést az előző évek gyakorlatának megfelelően Majer Béla vállalta. Az alapanyag megvásárlása
helyi termelőtől lenne. A helyi termelőket támogatva, egy sertést vásárolnánk a főzés alapanyagát
biztosítva ebből. Ebből a mostani rendezvény, valamint a július 9-ei takarító nap főzésének
alapanyagát biztosítanánk. Füri János őstermelőtől vásárolnánk meg a sertést, ami szombat
hajnalban frissen kerülne levágásra és feldolgozásra. A megmaradt alapanyagot mélyhűtőben
tárolnánk a következő rendezvényig.
A szombati rendezvényen gulyást főznénk.
Varga Anikó
Részletesen ismerteteti a szombati rendezvény műsorát.
Nagy Dániel polgármester
Varga Anikó elmondta, hogy a rendezvény zárásaként tábortüzet szerveznek, amihez alapanyagot
Repka Norbert felajánlásában tudnánk biztosítani, csak el kell hozni az udvarából.
Buda József
A főzéshez szükséges alapanyag biztosítva lesz, de a hozzávalók beszerzését is meg kell beszélni, és
azt, hogy ennek az árát ki fogja finanszírozni.
Nagy Dániel polgármester
Tombolaként az önkormányzat felajánl 6 belépőjegyet az Agárdi Popstrand rendezvényeire.
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Az elő sertés, valamint a kiegészítők árát támogatásként adná az önkormányzat a költségvetésben a
falunapra elkülönített keretet terhére.
Nagy Dániel polgármester
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület, hogy a Családi Nap
rendezvény lebonyolítási költségeinek fedezésére a költségvetési keretből 80.000 Ft támogatást
nyújtson a Pátka Gyermekeiért Egyesület részére.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
95/2011.(VI.29.) önkormányzati határozata
Pátka Gyermekeiért Egyesület támogatása a Családi Nap rendezvény lebonyolítási költségeinek
fedezetére
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Pátka Gyermekeiért Egyesület
támogatását a 2011. július 2-án megrendezésre kerülő Családi Nap lebonyolításának
finanszírozására.
A támogatás mértéke 80.000 Ft, ami a költségvetésből a tartalékalap terhére kerül kifizetésre
A támogatás összegéről az Egyesület köteles számlákkal elszámolni a Polgármesteri Hivatal
gazdálkodási előadójának 2011. július 20-ig.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: 2011. július 20.

Nagy Dániel polgármester
A nyári rendezvénysorozat keretén belül a következő megrendezésre kerülő esemény 2011. július 9ei kaszálási nap, ami este megrendezendő jótékonysági bállal végződne.
A kaszálási nap keretében kerülne sor a parlagfű mentesítésre is. Van egy-kettő nagyobb fertőzött
terület. A nap költségeinek fedezetére a hús már adott lesz.
A polgármester feltette a kérdést, hogy a képviselő közül ki vállalja a részvétel e napon?
Füri József képviselő vállalta, hogy gépi kaszával be tudna segíteni a munkálatokba.
A polgármester vállalta, hogy a főzést az önkormányzat maga megoldja.
A kaszálás külön költségbe nem kerül, mivel pályázaton nyertünk erre pénzt.
Ezt különben egy jótékonysági rendezvény zárja, melyet a Pátka Gyermekeiért Egyesület szervez.
Varga Anikó
Egyesületünk a jótékonysági rendezvényre felajánlja kb 20.000 Ft bevételét.
Nagy Dániel polgármester
A nyári programok tárgyalása közben a polgármester felfüggeszti ezen a napirendi pont tárgyalását
és bejelenti, hogy érkezett egy írásos megkeresés az Országgyűlési Képviselő Úrtól, miszerint a
testület véleményét kéri arról, hogy a kormány tervezi a 2000 lélekszám alatti kistelepüléseken a
hivatalok bezárását, vagyis központosítást.
Gerencsér Attila képviselő
Ez a községek elsorvadását, önállóságuk megszüntetését, a demokrácia eltörlését eredményezné.
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Nagy Dániel polgármester
A 2000 lélekszám elérése a cél ahhoz, hogy a településünk életben maradjon. Mozgósítani kell az
embereket, hogy mindenki hozzon haza 1-1 közel álló embert magához. Ezt minden
tömegrendezvényen, a nyár folyamán elő kell mozdítani.
Felkérem a levél válaszának megírására Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester asszonyt.
Nagy Dániel polgármester
Felkérem szavazásra a képviselő testület tagjait: miszerint a nyár folyamán minden
tömegrendezvényen a faluban felkérjük az embereket arra, hogy ismerőseiket állandó bejelentéssel
hozzák haza a faluba, hogy életben tudjon maradni községünk.
Valamint arra, hogy Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester fogalmazza meg a testület véleményét a
Képviselő Úr levelére.

A képviselő-testület 5 (öt) szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 (egy) tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
96/2011.(VI.29.) önkormányzati határozata
Képviselő-testületi állásfoglalás megszövegezéséről és hirdetéséről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Dávid-Nagy Krisztina
alpolgármestert, hogy a testület válaszát szövegezze meg az Országgyűlési Képviselő levelére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a községben a 2000 lélekszám elérése
érdekében támogatókat toborozzon a tömegrendezvényeken, a nyár folyamán a községben.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: folyamatos

A nyári programsorozat tárgyalása folytatódik.
Nagy Dániel polgármester
A következő napszabású rendezvény a „Pátka, CAN-C kettes fogathajtó verseny, ami július végén
kerül megrendezésre.
Előterjesztés írásban megkapták a képviselők.
A fogathajtó verseny rendezői kérik az önkormányzatot, hogy vállaljunk részt a verseny
megrendezését terhelő költségekből, mivel ez is közös rendezvény lenne a községgel a nyári
rendezvénysorozat keretében. A hivatalos költségek vállalásához kérnének segítséget 170.000 Ft
erejéig.

Augusztus 7-én Búcsú lesz a faluban. Ennek keretében a Római Katolikus templomunkat igen nagy
megtiszteltetés éri, nagytiszteletű megyéspüspök urunk tart misét. A rendezvényhez 10.000 Ft-tal
járulnánk hozzá.
Ifj. Hollósi Dezső képviselő Úr felvetésére meghirdetnénk községünkben az „Alkotmány Kupa”
elnevezésű kispályás focit, melynek keretében a nyár folyamán kerülnének lebonyolításra – nevezés
alapján – a meccsek, és az eredményhirdetésre augusztus 20-án, az utcabálon kerülne sor. A
lebonyolítás várható költsége 20.000 Ft.
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Az augusztus 20-i ünnepséget követően kerülne sor az utcabálra. Erre meghívnánk minden – a
községben - engedéllyel rendelkező italárusítót. A zene biztosítása kerülne költségbe, ami körülbelül
80.000 Ft-ot tenne ki.
Ennek a rendezvénynek a lebonyolítására kellene szponzorokat is keresni, és a többi nyári
rendezvényhez is elkelne. Ehhez kérem a képviselők segítségét, ha valaki ismert és tud olyan
nagyvonalú személyekről, vagy társaságokról, akik támogatnák községünket abban, hogy az itt élet
életkörülményei javuljanak a nyári szórakoztató eseményekkel, azok támogatását kérjék e
rendezvényekhez. Előre is köszönöm a segítségeket.
A nyári rendezvénysorozat zárásaként megrendezésre kerülne, az immár hagyományos Rózsa
Fesztivál a Zenei Egyesület szervezésében. Ehhez anyagi támogatást nem kérek, mivel ez
összeférhetetlen lenne. A Zenei Egyesület vezetője én vagyok még jelenleg is.
Viszont felajánlom tiszteletdíjamat az egyesület rendezvényéhez, amit a Vértes-Gerecse Akciócsoport
-ban végzett munkámért kaptam az idei évben. Ez mintegy 50.000 Ft. Ezzel az összeggel támogatnám
az egyesület idei rendezvényét.
A felsorolt rendezvénysorozattal szeretnénk kedveskedni a községünkben élőknek az ide nyáron,
ehhez kérném a képviselő-testület támogatását és az anyagi támogatások kérésének a jóváhagyását.
A támogatások kifizetése az idei költségvetésben meghatározott falunapi keret terhére történne.

Nagy Dániel polgármester
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra tette fel a
kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület az előterjesztésben elhangzottak szerint a nyári
rendezvények támogatását azzal, hogy a rendezvények lebonyolításához még szponzorokat kell
felkutatni.

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

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
97/2011. (VI. 29.) önkormányzati határozata
A 2011. nyári rendezvénysorozat támogatásáról
A Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. nyári rendezvénysorozat lebonyolítását
az alábbiak szerint támogatja:
Pátka Lovas Egyesület:
170.000 Ft
Római Katolikus Egyházközség:
10.000 Ft
„Alkotmány Kupa” kispályás futball:
20.000 Ft
Augusztus 20-ai utcabál:
80.000 Ft
Összesen 280.000 Ft értékben.
A támogatások összege a 2011. évi költségvetés falunapra elkülönített részéből kerül kifizetésre.
A támogatások összegéről a támogatottak számlával kötelesek elszámolni a Hivatal gazdálkodási
előadójának 2011. szeptember 15-éig.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: 2011. szeptember 15.
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3./ 2011 II. félévi munkaterv elfogadása
Előadó: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A testület ez év II. félévének munkatervét kell elfogadnunk ezen az ülésen. Javaslatot tettem a
munkaterv tervezetre az előterjesztésemben, amit minden képviselő megkapott. Kérem, a
javaslatom megvitatását, kiegészítését.
Az előterjesztésemben az előző gyakorlatnak, és az SzMSz-nek megfelelően az üléseket a
továbbiakban is a hónap utolsó szerdáján tartanánk. A rendkívüli ülésekre a rendes ülés közötti
időben kerülhetne sor, ha az ügyek ezt megkívánnák. A két ülés közötti időszakban pedig esetenként
a bizottságok tartanának üléseket.
Nagy Dániel polgármester
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra tette fel a
kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően a 2011. II. félévi
munkatervet?
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzati Képviselő-testületének
98/2011. (VI.29.) önkormányzati határozata
a képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervéről

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a testület 2011. II. félévi
munkatervét a javasolt módosításokkal az alábbiak szerint elfogadja:
Az SZMSZ 10. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület rendes üléseit szükség szerint, de
havonta egy alkalommal, szerdai napon tartja.
A rendkívüli ülések megtartására az SZMSZ-ben elfogadott elveknek megfelelően a két ülés közötti
időszakban esetlegesen kerülhet sor. A közbeeső időben üléseznek a bizottságok. Az egyes
testületi ülések, az írásos anyagok előkészítésére és postázására az SZMSZ rendelkezései az
irányadók.
2010. július :
Képviselőtestület ülésezési szünet
2010. augusztus 17. (szerda) 17,00 óra:
1.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előterjesztő: polgármester
2.
Belső ellenőrzési jelentés, intézkedési terv.
Előterjesztő: jegyző
3.
Pátka Község Önkormányzata 2010. I. féléves gazdálkodásáról beszámoló.
Előterjesztő: polgármester
4.
Szennyvízcsatorna-hálózat kialakításával kapcsolatos kérdések tárgyalása.
Előterjesztő: polgármester
5.
Költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
6.
Buszkísérők alkalmazása a második félévben
Előterjesztő: polgármester
7.
Tájékoztató a társult iskolák 2009/2010. tanévéről.
Előterjesztő: intézményvezetők
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8.

Egyebek, bejelentések.

2010. szeptember 21. (szerda) 17,00 óra közmeghallgatás:
1.
Szennyvízcsatorna kivitelezéssel kapcsolatos kérdések tárgyalása.
Előterjesztő: polgármester
2.
Településrendezési terv.
Előterjesztő: polgármester
3.
Egyebek, bejelentések, javaslatok.

2010. szeptember 28. (szerda) 17,00 óra:
1.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előterjesztő: polgármester
2.
Leader pályázatok beadásával kapcsolatos kérdések tárgyalása.
Előterjesztő: polgármester
3.
A közbiztonság helyzete a településen.
Előterjesztő: polgármester
3.
Szennyvízcsatorna-hálózat kialakításával kapcsolatos kérdések tárgyalása.
Előterjesztő: polgármester
4.
Belső ellenőrzési jelentés, intézkedési eredmények
Előterjesztő: polgármester
5.
Szabályzatok aktualizálása.
Előterjesztő: polgármester
6.
Egyebek, bejelentések.
2010. október 26 (szerda) 17,00 óra:
1.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előterjesztő: polgármester
2.
2012 évi költségvetési koncepció tárgyalása.
Előterjesztő: polgármester
3.
2012 évi adó rendeletek tárgyalása.
Előterjesztő: polgármester
4.
2012 évi intézményi költségvetési koncepciók tárgyalása.
Előterjesztő: polgármester
5.
Téli útviszonyok felkészülés.
Előterjesztő: polgármester
6.
2011 III. n évi beszámoló tárgyalása.
Előterjesztő: polgármester
7.
Egyebek, bejelentések.
2010. november 30. (szerda) 17,00 óra:
1.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előterjesztő: polgármester
2.
Szennyvízcsatorna-hálózat kialakításával kapcsolatos kérdések tárgyalása.
Előterjesztő: polgármester
3.
2012 évi költségvetési koncepció tárgyalása.
Előterjesztő: polgármester
4.
Rendeletek felülvizsgálata.
Előterjesztő: polgármester
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5.
6.
7.
8.

Az Önkormányzat működésének 2011-évi beszámolója.
Előterjesztő: polgármester
A polgármesteri hivatal működésének 2011 évi beszámolója.
Előterjesztő: jegyző
Önkormányzati rendezvénynaptár előkészítése.
Előterjesztő: polgármester
Egyebek, bejelentések.

2010. december 14. (szerda) 17,00 óra:
1.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előterjesztő: polgármester
2.
Bizottságok éves munkájának beszámolója.
Előterjesztő: polgármester
3.
Ivóvízminőség javítással kapcsolatos pályázat tárgyalása.
Előterjesztő: polgármester
4.
Szemétszállítási díj rendelet felülvizsgálata.
Előterjesztő: polgármester
5.
Ivóvízdíj rendelet felülvizsgálata.
Előterjesztő: polgármester
6.
Étkezési díj rendelet felülvizsgálata.
Előterjesztő: polgármester
7.
A 2012. évi költségvetési koncepció tárgyalása.
Előterjesztő: polgármester
8.
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. év I. féléves munkaterve.
Előterjesztő: polgármester
9.
Egyebek, bejelentések.

Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: folyamatos

4./ Gazdasági program mellékletének tárgyalása
Előadó: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A Pénzügyi Bizottság ülésezett e témában, de igazán nem jutottak eredményre. A pénzügyi program
kész, de nem teljes. A gazdasági program pénzügyi mellékletét igazán nem tudjuk kidolgozni addig,
amíg nem ismerjük az önkormányzatok jövőjét, hogy igazán milyen feladatokat lehet, vagy kell a
jövőben ellátni.
Mivel az önkormányzati törvény is átalakítás alatt van, a finanszírozási módokat sem ismerjük, nem
látjuk a jövőben ez hogyan fog alakulni.
Javaslatom az lenne, hogy napoljuk el e témában a döntést addig, amíg nem születik meg a
kormánydöntés az önkormányzatok helyzetéről.
A döntésig a program végrehajtását folyamatosan végzi a testület.
Nagy Dániel polgármester
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra tette fel a
kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület, hogy a Gazdasági Program ütemezésének kiegészítését
elhalasztja a készülő új önkormányzati törvény végrehajtásának megjelenéséig.
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A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzati Képviselő-testületének
99/2011. (VI.29.) önkormányzati határozata
a Gazdasági Program ütemezésének kiegészítéséről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött a Gazdasági Program ütemezésének
kiegészítéséről szóló döntését elhalasztja a készülő új önkormányzati törvény végrehajtásáról szóló
törvény megjelenéséig.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30. illetve folyamatos

5./ Iskolás gyermekek utazásával kapcsolatos egyes kérdések szabályozásával kapcsolatos rendelet
előkészítése
Előadó: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A hivatalban folytatott belső ellenőrzés hibákat tárt fel. Többek között azt is hiányolták, hogy a
gyermekek utaztatásának könnyítésére vásárolt havi bérletek finanszírozásának rendjére nem
született testületi rendelet. Így e témában a szabályozás hiányos. A mellékletben kiküldött rendelet
tervezettel szeretnénk segíteni a döntést a testület részére, hogy a szabályozással pótoljuk a
hiányosságainkat.
Kérem vitatták meg a tervezet és kiegészítéseikkel segítsék a gyorsabb döntést, hogy iskolakezdésre
pótolni tudjuk a hiányt.
E témában az alábbi dolgokat kell szabályoznunk:
- miért fizetjük a gyermekek utaztatását
- buszkísérők foglalkoztatásának egyes kérdéseit szabályozni
- szülök szankcionálása a kezelhetetlen magatartású gyermekeik miatt
- szabálysértési esetekben kisebb pénzbírsággal sújtanánk a garázdálkodókat
- szankció: a korlátozott időre szóló bérlet bevezetésének lehetősége – ez nevelő célzattal
- a fenti szankciót azzal szemben vezetnénk be, aki az utazási szabályokat durván megsérti
- a buszkísérőknek illetve az ügyintézőknek kamera felszerelése a ruhájukra, hogy be tudjuk
mutatni az utazók viselkedését esetlegesen a szülők részére. Erre technikai eszközt kell
vásárolni, amihez pénz szükséges.
- a szülők nevére szólt eddig a bérlet, a későbbiekben esetlen ezen változtatnánk, ha lehet,
hogy hozzá tudjuk juttatni őket az utazási kedvezmény igénybevételéhez.
Ezek lennének azok a kérdések, amik szabályozásra kerülnének, de kérem az észrevételeket a
képviselőktől és a hozzászólásokat e témában személyesen vagy e-mailben is úgy, hogy a döntést
az augusztusi ülésen meg tudjuk hozni, mivel a szeptemberben induló iskolai évre már augusztus
végén meg kell venni a gyermekeknek a bérleteket.
Segítséget előre is köszönöm.
Kérem, hogy e témában határozat hozatala nélkül döntsön a testület, hogy e témában a rendelet
megalkotását elhalasztja az augusztusi ülésére.
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A képviselő-testület határozat hozatala nélkül egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az iskolás gyermekek utazásával kapcsolatos egyes kérdések
szabályozásáról szóló rendelet jóváhagyását elhalasztja a 2011. augusztusi rendes ülésére.

6./ Közbeszerzési szabályzat előkészítés
Előadó: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
Minden önkormányzatnak kötelező Közbeszerzési Szabályzatot alkotni. Szabályzat tervezetünket
Vaczula Krisztina kolleganőm állította össze.
Az V. fejezetben mozgásteret próbáltunk a lehető legjobban kialakítani. Nem szerencsés dolog, hogy
az ajánlatok elbírálását a testületi tagok végezzék. Ezért létrehoznánk egy bíráló bizottságot a testület
bizottságainak nem képviselő tagjaiból. Ennek a bizottságnak az ajánlásai alapján a testület döntene a
közbeszerzési ajánlatok közül. Ezzel minden összeférhetetlenségi szabályt ki tudnánk védeni.
Természetesen a döntések dokumentálására és egyéb ügyviteli feladatok ellátására a hivatal
segítségének lehetőséget meg kellene adni. Ennek keretében a hivatal egy kollegát biztosítana ezen
területre
Kérem a hozzászólásokat a szabályzat tervezethez.
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
Mivel ez a terület igen sokrétű, állandó továbbképzést igényel, javasolnám, hogy a hivatal iskolázzon
be egy kollegát e területen való fejlődés, valamint a közbeszerzés átláthatóbbá tétele érdekében.
Gerencsér Attila képviselő
Szakszerűen összeállított anyag. Én is javasolnám egy kollega képzését e területen.
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 előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatát.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzati Képviselő-testületének
100/2011. (VI.29.) önkormányzati határozata
Pátka Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Közbeszerzési Szabályzatát az
alábbiak szerint:
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Pátka Község
Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzata
Jóváhagyva: Pátka Község Önkormányzat 100/2011./VI.29./
számú határozatával

2011.
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I. A Közbeszerzési szabályzat hatálya
II. Közbeszerzési eljárás nyilvánossága
III. A közbeszerzési terv és egyéb statisztikai jelentések elkészítése
IV. A közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása
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VI. Összeférhetetlenségi szabályok
VII. A közbeszerzés dokumentálása, belső ellenőrzése, a testület tájékoztatása
VIII. Záró rendelkezések

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Ajánlatkérő) a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdésében
meghatározott kötelezettségének eleget téve, a közpénzek ésszerű felhasználása,
átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a
közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében, a közbeszerzési eljárások
előkészítésével, lefolytatásával, dokumentálásával, az Ajánlatkérő nevében eljáró és döntéshozó
szervezetekkel és személyekkel kapcsolatos szabályokról, tevékenységről, valamint a felelősségi
rendről az alábbi szabályzatot alkotja:
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I. fejezet
A Közbeszerzési Szabályzat hatálya

1. A közbeszerzési szabályzat tárgyi hatálya Pátka Község Önkormányzatának a Kbt. Hatálya alá
tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, valamint az építési
és a szolgáltatási koncesszióira (továbbiakban együttesen: közbeszerzéseire), továbbá a
tervpályázati eljárásaira terjed ki.
2. A közbeszerzési szabályzat személyi hatálya kiterjed
- valamennyi, az Önkormányzat közbeszerzéseit előkészítő, lebonyolító, a közbeszerzési
eljárásokba bevont személyre,
- az Önkormányzat által megbízott szakértőre- a megbízásának tartalma szerint,
- a bíráló bizottságra
- a döntéshozó személyekre

II. fejezet
A közbeszerzési eljárás nyilvánossága

3. Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, hirdetményeket - közbeszerzési
eljárásonként csoportosítva - ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem
rendelkezik a Közbeszerzések Tanácsa honlapján öt munkanapon belül közzétenni, továbbá a 22. §
(1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérő a kötelező közzétételt követően a helyben szokásos
módon is közzéteheti:
a) a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt [48. § (1) bekezdés, 101. § (1) bekezdés, 138. §
(2) bekezdés, 144. § (3) bekezdés, 157. § (1) bekezdés, 182. § (1) bekezdés, 189. §, 208. § (2)
bekezdés, 214. § (2) bekezdés, 249. § (1) bekezdés];
b) az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt
[98. § (1) és (3) bekezdés, 136/C. § (6) bekezdés, 138. § (3) bekezdés, 144. § (4) bekezdés, 159. § (1)
bekezdés, 200. § (1) bekezdés, 202. §, 231. § (1) bekezdés, 237. § (1) bekezdés, 250. § (3) bekezdés
h) pont, 250. § (4) bekezdés, 261. § (2) bekezdés i) pont];
c) a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt [2l/A. § (2) bekezdés,
161/A. § (2) bekezdés];
d) a közbeszerzési [99. § (1) bekezdés, 99/A. § (2) és (3) bekezdés], a 99/A. § (4) bekezdése szerinti,
továbbá a 2/A. § alkalmazásával megkötött szerződéseket;
e) a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt [307. § (1)
bekezdés];
f) amennyiben az ajánlatkérő ilyet készített, az előzetes összesített tájékoztatót, illetve időszakos
előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt [43. § (1) bekezdés, 182. § (1) és (4)
bekezdés];
g) egyéb hirdetményeket [76. § (1) és (2) bekezdés, 107. § (3) bekezdés, 108. § (1) és (2) bekezdés,
136/E. § (2) bekezdés, 218. §, 234. § (3) bekezdés];
h) az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat [305. § (5) és (6) bekezdés];
i) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában ia) a kérelem e
törvényben meghatározott adatait [396. §(1) bekezdés f) pont]; ib) a Közbeszerzési Döntőbizottság
érdemi határozatát, a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatát és a szerződés
megkötését engedélyező végzését [332. § (4) bekezdés]; ic) adott esetben a bíróság határozatát
(határozatait);
j) az éves statisztikai összegzést [16. § (1) bekezdés];
k) a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást.
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4. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítését
követően vagy teljesítésének elmaradása esetén - a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatóban
foglaltak mellett - haladéktalanul tájékoztatást ad a teljesítés megtörténtéről, a teljesítéssel
kapcsolatban esetlegesen felmerült problémákról, adott esetben a teljesítés elmaradásának
okáról.
5. A hirdetmények honlapon történő közzétételére az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai
Hivatala, a törvény harmadik része szerinti eljárás esetén a Közbeszerzések Tanácsa részére
történő feladást követően kerülhet sor. A honlapon közzétett hirdetmény nem tartalmazhat más
adatot, mint amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED-adatbank), illetőleg a Közbeszerzési
Értesítőben megjelent, és fel kell tüntetni a hirdetmény feladásának napját is.
6. Az ajánlatkérő közzétételi kötelezettségének megfelelhet úgy is, hogy honlapjáról elérhetővé
teszi a Közbeszerzések Tanácsa honlapján az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan megjelenő
adatokat, információkat.
7. A 3. pont a)-k)-ig alpontjai szerinti adatoknak, információknak, hirdetményeknek a
honlapon - ha a Kbt. másként nem rendelkezik - a Kbt. 7. § (2) bekezdésében meghatározott
időpontig (általános esetben öt évig) kell elérhetőnek lenniük.

III. fejezet
A közbeszerzési terv és egyéb statisztikai jelentések elkészítése

8. Az éves költségvetés és a pályázatok figyelembevételével az önkormányzat minden év április 15.
napjáig elkészíti az önkormányzat éves közbeszerzési tervét, amely tartalmazza a tervezett
közbeszerzések becsült értékét, forrását, határidejét, a felelős megjelölését, illetve azt, hogy a
lefolytatáshoz külső szakértő, lebonyolító igénybevételét tervezi-e.
9. Az éves közbeszerzési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá.
10. A közbeszerzés az éves terv alapján — kivételesen ettől eltérően is — indítható. Az éves
tervben nem szereplő, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzés esetén a
közbeszerzési tervet módosítani kell, megjelölve a módosítás indokát is.
11. A polgármester április 15. napjáig — amennyiben indokolt — elkészítteti a Kbt. 42. §a szerint az előzetes összesített tájékoztatót és gondoskodik annak közzétételéről, valamint
elkészítteti az éves statisztikai összegezést és gondoskodik annak tárgyévet követő év május 31.
napjáig a Közbeszerzések Tanácsának történő megküldéséről.

IV. fejezet
A közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása

12. A közbeszerzési eljárás megindításáról és lebonyolításáról a képviselő-testület dönt, egyúttal
meghatározza a lebonyolításáért felelős személyt.
13. Amennyiben a közbeszerzés sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága, vagy egyéb ok miatt
indokolt, a közbeszerzés előkészítésére, lebonyolítására és az elbírálásához szükséges szakmai
segítségnyújtásra külső szervezet, vagy személy kérhető fel, illetve bízható meg.
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14. A közbeszerzés lebonyolításával megbízott külső személy esetében az eljárást megindító
hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével a lebonyolítással megbízott személy igazolja.
15. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott szervezet esetében az eljárást megindító
hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével a lebonyolítással megbízott szervezet vezetője, vagy az
általa meghatalmazott/megnevezett szakértelemmel rendelkező személy igazolja.
16. Külső lebonyolító személy, vagy szervezet hiányában az eljárást megindító hirdetmény
jogszerűségét ellenjegyzésével a polgármester igazolja.
17. Az eljárást megindító hirdetményt nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzésre,
illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az eljárást megindító hirdetmény
ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg.
18. A közbeszerzési eljárás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok:
− A közbeszerzés becsült értékének meghatározása;
− Az eljárást megindító hirdetmény, felhívás, dokumentáció elkészítése, megjelenítése,
módosítása, visszavonása;
− A közbeszerzési eljárás lebonyolítója, műszaki ellenőre stb. — szükség szerinti —
kiválasztása, az erre vonatkozó szerződések elkészítése;
− Az eljárás során az összeférhetetlenségek vizsgálata, az aláírt összeférhetetlenségi
nyilatkozatok bekérése;
− Szükség szerint a konzultáció megszervezése és lebonyolítása;
− Az ajánlattevők kérdéseinek megválaszolása (kiegészítő tájékoztatás);
− Ajánlatok felbontása, annak dokumentálása;
− Az ajánlatok formai és tartalmi megfelelőségének vizsgálata, szükség szerinti
intézkedések megtétele;
− Ajánlatok értékelése;
− Az eredményhirdetés lebonyolítása és annak dokumentálása;
− A közbeszerzés alapján kötendő szerződések, módosítások előkészítése, megkötése;
− Jogorvoslati eljárás esetén a szükséges dokumentumok elkészítése, intézkedések megtétele;
− Békéltető eljárásban való részvétel, békéltető kijelölése.
19. A lebonyolító elkészíti a közbeszerzéshez szükséges dokumentumok tervezetét, amelyet
megküld a polgármesternek.
20. A lebonyolító részt vesz az eljárásban és javaslatot tesz a polgármesternek az azzal kapcsolatos
szakmai kérdésekben, illetve annak megbízása szerint eljár (pl. válaszol a feltett kérdésekre, elvégzi
az ajánlatok bontását és a szükséges dokumentálást).

V. fejezet
Az ajánlatok elbírálása

21. Az ajánlatok elbírálására a képviselő-testület háromtagú bizottságot hoz létre. A bizottság
tagjai Pátka Község Önkormányzat Pénzügyi bizottságának 1 fő nem képviselő tagja, a
Mezőgazdasági és településfejlesztési bizottság 1 fő nem képviselő tagja, valamint a település
egészségügyi és szociális bizottságának 1 fő nem képviselő tagja. Jelen szabályzat 1. számú
melléklete tartalmazza a bizottság személyi összetételét.
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22. A bíráló bizottság — a lebonyolító által elvégzett és írásba foglalt értékelési javaslat alapján —
elvégzi az ajánlatok elbírálását, amelyet írásban rögzít.
23. Amennyiben a bizottság szükségét látja, úgy az elbíráláshoz szakértő segítségét veheti igénybe.
24. A bíráló bizottság javaslata alapján az ajánlatkérő nevében a döntést a képviselőtestület hozza
meg.

VI. fejezet
Összeférhetetlenségi szabályok

25. A bírálóbizottság tagjai és a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy, illetve
testület tagjai feladat- és hatáskörének el kell határolódniuk és közöttük nem lehet átfedés.
26. A közbeszerzési eljárásba bevont, illetve az ajánlatkérő önkormányzat nevében eljáró
személyek, szervezetek képviselőinek az eljárás előkészítésében, lebonyolításában, illetve annak
belső ellenőrzésében való részvétele előtt nyilatkozatot kell kitöltenie.
27. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízott külső személy, vagy szervezet képviselője
vonatkozásában az összeférhetetlenségi nyilatkozatot már az eljárás lebonyolítására vonatkozó
ajánlatkéréssel együtt meg kell kérni.
28. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az adott közbeszerzés dokumentumaival együtt kell
nyilvántartani és megőrizni.

VII. fejezet
A közbeszerzés dokumentálása, belső ellenőrzése,
a testület tájékoztatása

29. A közbeszerzési eljárás során — az előkészítéstől az annak során kötött szerződés teljesítéséig
— minden cselekményt a Kbt. szabályai szerint írásban kell dokumentálni, és a keletkezett iratokat
annak lezárultát követően legalább öt évig meg kell őrizni.
30. A közbeszerzési eljárás előkészítése, lebonyolítása és dokumentálása — a Kbt. és ezen
szabályzat szerint — megfelelősségének ellenőrzését az önkormányzat (polgármesteri hivatal)
belső ellenőrzési rendszerében kell elvégezni.
31. A polgármester a képviselő-testület munkatervében meghatározott időpontban tájékoztatást
ad a megelőző év közbeszerzési eljárásairól.

VIII. fejezet
Záró rendelkezések
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32. Jelen Közbeszerzési Szabályzat 2011. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a
folyamatban lévő közbeszerzésekre is alkalmazni kell.

Pátka, 2011. június 29.

Nagy Dániel sk.
polgármester

Járfás Péterné sk.
jegyző

Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: 2011. július 31.

Nagy Dániel polgármester
Javaslatom a következő személyekre lenne a Bíráló Bizottsági tagságra:
A Pénzügyi Bizottság külsős tagja: Lévai Flórián
Mezőgazdasági Bizottság külsős tagja: Hedlicska Károly
Egészségügyi Bizottság külsős tagja: Stroh Nikolett
Kérek a személyekre is javaslatot a következő ülésig, hogy ott meg tudja választani a Bíráló
Bizottságot a testület.

7./ Gárdonyi Géza Nyugdíjas klub együttműködési megállapodás
Előadó: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A képviselő testület egységes együttműködési rendszert szeretne létrehozni civil szervezeteivel.
Ennek keretében most együttműködési megállapodást kötne a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klubbal is az
előterjesztésben megismerhetett megállapodási tervezetnek megfelelően.
Az egységes megállapodásoknak megfelelően minden civil szervezetet egyformán az adott évi
költségvetésben meghatározott keretnek megfelelően támogatná a képviselő testület. Így tudnánk
finanszírozni a civil szervezeteinket mindaddig, amíg az Alapítványunk létre nem jön. mert akkor a
támogatás formája megváltozik, mivel az Alapítványon keresztül fog lezajlani a finanszírozás.
Lánczos Józsefné Nyugdíjas Klubvezető helyettese
Köszönik a lehetőséget, és a támogatást, de az lenne a kérdésük, hogy mit jelent az, hogy előre
egyeztetés után igénybe veheti az önkormányzat a termüket.
Nagy Dániel polgármester
Igen, ehhez az önkormányzat ragaszkodik, mint már eddig is sor került ilyesmire. Erre az
igénybevételre csak akkor kerül sor, ha tényleg nagyon szükséges, és akkor is előre egyeztetve.
Természetesen nagyon fogunk vigyázni a terem rendjére és az ott elhelyezett értékekre.
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Lánczos Józsefné
Még kérdésünk lenne, hogy a képviselő testület a Klub részére csak a termet biztosítja, vagy annak a
rezsijét is vállalja.
Nagy Dániel polgármester
Természetesen az eddigi gyakorlatnak megfelelően nem csak a termet biztosítjuk, hanem annak
rezsijét is vállaljuk. Ezt a pontot át fogjuk fogalmazni úgy, hogy egyértelmű legyen a vállalás.
Az eddigi megállapodás éves megállapodás volt, ha a felek elfogadják, akkor ezt határozatlan idejűvé
változtatnánk.
Körösi Andrásné Nyugdíjas Klub Tag
Az lenne még a kérésünk, amennyiben a Művelődési Ház olyan műszaki állapotba kerül, hogy a
termet nem tudjuk használni, akkor egyéb önkormányzati épületbe kapnánk klubhelyiséget.
Nagy Dániel polgármester
Az önkormányzat lehetőségeihez képest mindenkor biztosít műszakilag használható termet a Klub
részére.
Lánczos Józsefné
A fenti változtatásokkal elfogadjuk az együttműködési megállapodás szövegezését.
Nagy Dániel polgármester
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra tette fel a
kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület az elhangzott változtatások beépítése után a Gárdonyi Géza
Nyugdíjas Klubbal kötendő együttműködési megállapodást.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzati Képviselő-testületének
101/2011. (VI.29.) önkormányzati határozata
a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klubbal kötött együttműködési megállapodásról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az alábbi szövegezéssel a Gárdonyi
Géza Nyugdíjas Klubbal kötendő együttműködési megállapodást.
Felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására.
Az együttműködési megállapodás az alábbi szövegezésben:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Pátka Község Önkormányzat (8092 Pátka Vak Bottyán tér 4, adószám:
15362986-2-07, KSH szám: 15362986751132207, képviseli: Nagy Dániel polgármester), valamint
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub (8092 Pátka Vak Bottyán tér 2. Országos nyilvántartásbeli azonosító
85159 / 2005, képviseli: Gács János elnök) között az alábbiak szerint:
Pátka Község Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával kifejezi azon szándékát, hogy a pátkai
nyugdíjasok klubéletének elősegítése érdekében együttműködik a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub
civil szervezettel.
Az együttműködés alapján Pátka Község Önkormányzat vállalja, hogy lehetőségéhez mérten
minden évben támogatja az egyesületet tevékenységében.
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A támogatás összegét a mindenkori költségvetésben nevesítve állapítja meg az Önkormányzat.
Pátka Község Önkormányzat, a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub működésének biztosításához
térítésmentesen (rezsiköltségek nélkül, és bérleti díj nélkül) biztosítja a művelődési ház, vagy
egyéb önkormányzati épület erre kijelölt termének, térítésmentes használatát, azonban az
Önkormányzat előre egyeztetetett időpontban, és egyeztetett céllal igénybe veheti a használatra
biztosított termet.
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub vállalja, hogy a támogatásért cserébe az Önkormányzat tulajdonát
képező termet funkciójának megfelelően használja, azt karbantartja, megóvja.
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub vállalja, hogy a község közösségi életében részt vesz, jelenlétével
segíti a Pátka Kultúráért Közalapítvány munkáját. Véleményezi az éppen aktuális
Településrendezési Tervet, illetve annak módosításait. Gondozza és védi, szükség esetén védelem
alá helyezteti a természeti értékeket. Ápolja és védi a település környezetét, tisztaságát,
társadalmi munkáján keresztül. Az idős korosztály (nyugdíjasok) szebb, boldogabb élményekben
gazdagabb életét elősegíti.
Évente beszámol a Képviselő-testületnek az éves munkáról, a támogatás felhasználásáról.
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub vállalja, hogy működése során az aktuális jogszabályok szerint jár el,
és szigorú elszámolási rendben végzi gazdasági tevékenységét. Az önkormányzat által biztosított
támogatásról, köteles hiánytalanul, pontosan a valódiság elvét követve, számlával bizonyítva
elszámolnia minden év február 10-ig. Az elszámolás mögé, köteles kimerítő, világos, áttekinthető
írásbeli indoklást csatolni minden év február 10-ig.
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub vállalja, hogy támogatás törvényszerű felhasználása érdekében
alakuló közgyűlése jegyzőkönyvének másolatát, cégbírósági bejegyző határozatának másolatát,
Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályban lévő példányának másolatát, illetve az aláírásra
jogosultak aláírási címpéldánya másolatát az Önkormányzat részére átadják. Gárdonyi Géza
Nyugdíjas Klub kötelezi magát, hogy előbbiekben felsorolt okiratokat karbantartja, aktualizálja.
Önkormányzat vállalja, hogy a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub működésében, annak
jogszerűségében igény szerint segítséget nyújt.
Pátka Község Önkormányzat vállalja az előző pontban körülírt dokumentumokat úgy kezeli, hogy
azok illetéktelen személyek kezébe ne kerülhessenek, és helyileg a hivatal páncélszekrényében
helyezi el őket.
Két fél kijelenti, hogy a megállapodás tartalmával egyetért, azt, mint akaratukkal megegyezőt
elfogadják, és jövőben tartalmát vitatni nem fogják.
Két fél kijelenti, hogy ha a jövőben a megállapodás kérdésében vita alakulna ki első körben
tárgyalásos úton próbálják lerendezni, annak sikertelensége esetén elismerik a Székesfehérvári
Városi Bíróság illetékességét.
Két fél kijelenti, hogy a megállapodás megkötésében külső ráhatás, kényszerítő erő nem játszott
közre, viszont a törvényi kötelezést mindkét fél tudomásul veszi.
Jelen együttműködési megállapodás határozatlan időre szól. Felülvizsgálatát bármely fél
kezdeményezheti, módosítása mindkét fél együttes szándéka mellett történhet.
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Az együttműködési megállapodás megszüntetését bármely fél írásban kezdeményezheti. Az
együttműködési megállapodás megszüntetését adott naptári év megkezdése előtt legalább 60
nappal közölni kell a feleknek.
Jelen megállapodás kettő azonos tartalmú példányban köttetett meg Pátka Község Önkormányzat
Hivatalos helyiségében.
Pátka 2011. _________.
………………………..P.H.
Nagy Dániel
polgármester

Pátka 2011. __________ ___.
………………………….P.H.
Gács János
elnök

Tanúk:
Név………………………….
Aláírás……………………….
Lakcím……………………….
Szig. szám……………………

Név…………………………
Aláírás………………………
Lakcím……………………....
Szig. szám…………………..

Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: 2011. július 31.

8./ 2011. évi pályázatok
Előadó: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
Írásos előterjesztés mellékelve.
A Leader pályázatok várhatóan 2011 őszén fognak megjelenni. Ebben civil szervezeteknek lehet
pályázni kézműves udvar, pihenőtábor, akadálymentes horgászhely és pihenőhely kialakítása,
könyvkiadás, egyházi táboroztatás témakörökben.
Szükség van arra, hogy átgondoljuk, hogy hogyan segítsünk civil szervezeteinket, hogy be tudják adni
e pályázatokat.
A Vízügyi Igazgatósággal együttműködve jó lenne táborhelyeket, túraútvonalat kialakítani a tó körül.
A község keleti részén van egy területünk, ami nagyon jó lenne szabadidős sport tevékenységeket
befogadó területnek, csak ki kellene alakítani, megművelni e célra. Ennek elérésére van most kiírva
egy pályázat, aminek nem olyan nagy a bekerülési értéke, talán meg tudnánk pályázni. Ez nem
előfinanszírozott pályázat.
A pályázat beadásához a testület elvi hozzájárulását kell, hogy adja azzal kapcsolatban, hogy öt évig
biztosítja a területet, hogy az egyesület ott tudjon működni. Ezt a pályázatot ifjúsági egyesületek
számára írták ki, nekik lenne elérhető, ha van olyan területük, ahol a feltételeket meg tudják
valósítani.
Nánási László képviselő
Az általam képviselt ifjúsági és sport szervezet megpróbálna indulni ezen a pályázaton, ha öt évre
biztosítaná az önkormányzat a területet.
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Nagy Dániel polgármester
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra tette fel a
kérdést: elvi hozzájárulását adja-e a képviselő-testület ahhoz, hogy a pályázat időtartamára
biztosítsuk a „DISE” részére a Pátka 6/5 hrsz-ú területen lévő „porta” épületet és körülötte lévő
terület 2500 m2-nyi részét, hogy ott az egyesület tudjon működni.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzati Képviselő-testületének
102/2011. (VI.29.) önkormányzati határozata
a Képviselő-testület elvi hozzájárulása a Pátka 6/5 hrsz-ú területen lévő „porta” épület és körülötte
lévő terület 2500 m2-nyi részének használatba adásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Pátkai „DISE” civil
szervezetnek ahhoz, hogy pályázatot nyújtson be az ÚMVP III: tengelyére (nonprofit ifjúsági,
szállás, gyermektábor témakörben), valamint elkészíthesse a szükséges engedélyezési
dokumentációkat. Nyertes pályázat esetén, az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használhatja a
Pátka 6/5 hrsz-ú területen lévő „porta” épület és a körülötte lévő terület 2500 m2-nyi részének, ott
az egyesület szabadidős és sport rendezvényeket tarthat.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: azonnal
Nagy Dániel polgármester
Az önkormányzat elnyerte a „Park” pályázatot.
A nyert összeg 16 millió forint. Ez az összeg csak közbeszerzéssel pályázat lefolytatása után érhető el.
Mivel közbeszerzéses eljárás, így már áfa köteles is. Tehát az egész érték 20 millió forint. Egy nagy
problémánk van, hogy ez a beruházás előfinanszírozású. A mostani helyzetben, egy nagy beruházás
kellős közepén szerintem nincs annyi anyagi lehetősége a községnek, hogy ezt az összeget előre tudja
biztosítani. A pályázati összeg igénybevételénél 80 %-os készültséget biztosítani kell ahhoz, hogy
először elszámolt kezdeményezhessen az önkormányzat.
Gerencsér Attila képviselő
Mennyibe kerülne ez a pályázat a falunak, ha igénybe vennénk?
Nagy Dániel polgármester
Ez kb. 6 millió forint kiadást jelentene a falunak. Ez az áfa kiadása lenne, mivel ebben az esetben nem
igényelhető vissza az áfa.
Én szerettem volna úgy megvalósítani ez a beruházást, hogy a helyi vállalkozókat bevonnánk a
megvalósításba, hogy ez a pénz mennyiség itt maradjon a községbe.
Az kell eldöntenünk, hogy tudjuk-e vállalni ezt a költséget! A költségvetésbe be kell építeni mind a 20
millió forintot. Ez utófinanszírozott beruházás, a költségvetésbe meg kell jelölni ennek a pénznek a
mozgását és azt, hogy honnan lesz a fedezete.
A beruházás kapcsán a beépített anyagokat ellenőrzik. Darabra leszámolják például a beépített
térköveket, és csak annyit lehet az elszámolásba beállítani, amit ténylegesen fel is használtunk. Ezt a
tényt az elkészülte után még 5 évig ellenőrzik. Valamint igen szigorúan ellenőrzik még a beruházás
elkészülte után 5 évig azt, hogy megfelelő-e a karbantartás.
Ezeket a feltételeket, ha nem tudjuk biztosítani, akkor nem szabad elkezdeni a beruházást, akkor
igénybe se vegyük a pályázaton elnyert összeget, mert különben igen súlyos büntetés vár a falura.
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Szeretném, hogy ezt a parkot azért rendbehoznánk, nekem van egy elképzelésem, hogy helyi
vállalkozók segítségével hogyan tudnánk átalakítani és széppé tenni a község központi részét.
Szeretném úgy megvalósítani ezt a partrendezést, hogy a bevonnánk a helyi vállalkozóinkat esetleg
az adótartozásaik csökkentése fejében.
Nánási László képviselő
A tartozások értékét lehet tudni?
Nagy Dániel polgármester
A tartozások értéke 1,5 – 2 millió forint körül van.
Nánási László képviselő
Ebből a pénzből szerintem csodálatos parkot tudnánk létrehozni.
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
Tudunk egy olyan jellegű határozatot hozni, hogy a pályázaton elnyert lehetőséget lemondjuk, de
ezzel együtt ne szikkadjon el a park terve.
Nagy Dániel polgármester
Egy kis módosítással, helyi dolgozóink segítségével meg tudjuk oldani az átépítést. Át kell nézni a
területet és megtervezni a helyi igényeknek megfelelően ezt a közösségi teret.
Nagy Dániel polgármester
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra tette fel a
kérdést: jóváhagyja-e a képviselő-testület, hogy a Vak Bottyán téri park felújítását az önkormányzat
önerőből finanszírozza és biztosítja a civil szervezetekkel együttműködve a park felújításának
megvalósulását azzal, hogy a park felújítása a 2011-es évben megkezdődjön. Egyidőben visszamondja
a pályázaton nyert összeget. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a visszamondást dokumentálja le.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzati Képviselő-testületének
103/2011. (VI.29.) önkormányzati határozata
a Vak Bottyán téri park felújításáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében a Vak Bottyán téri park
felújítását az önkormányzat önerőből finanszírozza és biztosítja a civil szervezetekkel
együttműködve a park felújításának megvalósulását azzal, hogy a park felújítása a 2011-es évben
megkezdődjön.
A park megvalósításának fedezetéül a 2012-es év költségvetését jelöli meg.
A Képviselő-testület egyben visszamondja a pályázaton nyert összeget.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a visszamondást dokumentálja le.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: 2011. július 31.

Füri József képviselő
Az Árpád utca végén levő önkormányzati terület hasznosítására tennék javaslatot.
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A községi lovasversenyeknek már évek óta keresünk megfelelő területet, és a község e részének
viszont nincs semmi hasznosítása, így ezt a két dolgot a Lovas egyesület nevében szeretnénk
összevonni. Ez az eddig kihasználatlan terület valami felhasználást nyerhetne ezáltal.
Hasznosítási javaslatom a következő lenne: a helyi lovastársadalom összefogna, és művelné pl: éves
többszöri kaszálással. Ezáltal alkalmassá tennénk lovasversenyek lebonyolítására e parlagon hagyott
területet. A civil szervezetek ennek az eddig haszontalan területnek a hasznosítását megoldanák.
Nagy Dániel polgármester
Ha ezeket a fejlesztéseket meg tudnánk szervezni, akkor itt kialakulhat a falunak egy turisztikai
központja.

9./ Egyebek
9.1./ Beépítési kötelezettség meghosszabbítási kérelem
Előadó: Járfás Péterné jegyző
Járfás Péterné jegyző
Az előterjesztést írásban megkapták a képviselők.
A Kert utcában van egy beépítési kötelezettség meghosszabbítási kérelem. Kérelmében az ügyfél
jelente, hogy nagy szeretné rendezni ezt a bizonytalan helyzetet.
A kérdés a következő: szeretnénk-e fenntartani a beépítési kötelezettséget újabb öt évre?
Nánási László képviselő
A kérelmező egy új telek vevő az utcában. Szerintem neki is adjuk meg a lehetőséget úgy, ahogy az
eddig ott lakó tulajdonosok megkapták arra vonatkozóan, hogy a vásárlástól számított 5 évben belül
beépítik a területüket. Ellenkező esetben már szankciókat alkalmazzunk ellenük.
Járfás Péterné jegyző
A beépítési kötelezettséget, illetve annak eltörlését, a beépítési kötelezettség betartását és
betartatásának lehetőségeit önkormányzati szinten rendeznünk kell a közel jövőben. Ha ezt
elmulasztjuk, akkor nem áll módjában a testületnek szankcionálni azokat, akik az előírt beépítési
kötelezettséget időben nem teljesítik.
Nagy Dániel polgármester
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra tette fel a
kérdést: elfogadja-e a testület, hogy a Kert utca 11. szám (Pátka, 192/5 hrsz.) alatti ingatlan beépítési
kötelezettségét 2011. július 1-jét követő öt évre meghosszabbítja.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzati Képviselő-testületének
104/2011. (VI.29.) önkormányzati határozata
a Pátka, Kert u. 11 szám alatti ingatlan beépítési kötelezettség meghosszabbításáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pátka, 192/5. Hrsz. (Kert u. 11.) szám alatti
ingatlan beépítési kötelezettségét 2011. július 1-jét követő öt évre (2016. június 30-ig)
meghosszabbítja.
Felelős. Járfás Péterné jegyző
Határidő: 2011. július 15.

31

9.2./ „Pátkai Hírek” nyomtatására együttműködési megállapodás
Előadó: polgármester
Nagy Dániel polgármester
A „Pátkai Hírek” nyomtatás finanszírozásának az eddigi módja nem felel meg a számviteli
szabályoknak.
Az új terv az, hogy marketing tevékenységet folytatunk. Reklámkiadványt fogunk szerkeszteni. Ennek
megfelelően az előterjesztésben kiküldtem az együttműködési megállapodás tervezetét, amit a
nyomtatást, vagyis a reklám tevékenységet folytató vállalkozóval kellene kötnünk.
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
Az újság alapító okiratában foglaltak és a marketing tevékenység összeegyeztethető-e?
Nagy Dániel polgármester
Szerintem igen.
Évente 5 alkalommal jelenne meg a kiadvány. Most 8 oldalon készült el, az utolsó oldalon a nyomda
hirdetéseivel.
Nagy Dániel polgármester
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra tette fel a
kérdést: elfogadja-e a testület, a Creative Press Kft-vel egymás marketing tevékenységének
támogatására kötendő együttműködési megállapodást.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzati Képviselő-testületének
105/2011. (VI.29.) önkormányzati határozata
a Creative Press Kft-vel kötendő együttműködési megállapodásról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az alábbi szövegezéssel a Creative
Press Korlátolt Felelősségi Társasággal kötendő együttműködési megállapodást.
Felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására.
Az együttműködési megállapodás az alábbi szövegezésben:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Pátka Község Önkormányzat (8092 Pátka Vak Bottyán tér 4, adószám:
15362986-2-07, KSH szám: 15362986751132207, képviseli: Nagy Dániel polgármester)
továbbiakban Önkormányzat, valamint Creative Press Korlátolt Felelősségű Társaság (8000
Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed 10. 1. em. 1.. cégjegyzékszám: 07-09-019069, képviseli: Pötös
Lászlóné ügyvezető) Társaság között az alábbiak szerint:
I. A megállapodás célja:
A megállapodást kötő felek közös célként fogalmazzák meg, hogy jelen megállapodás aláírásával
támogatni kívánják egymás marketing tevékenységét.
Jelen megállapodás egyaránt szolgálja a Társaság üzleti marketing tevékenységét, valamint az
Önkormányzat közösségi marketing tevékenységét.
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II. A szerződő felek közös vállalásai:
Egymás marketing tevékenységének támogatása érdekében:
Társaság vállalja, hogy évente 5 alkalommal üzletének szolgáltatásait népszerűsítő kiadványt
jelentet meg.
Ezen reklám kiadványban Társaság vállalja, hogy térítésmentesen megjeleníti az Önkormányzat
által elkészített közösségi marketing anyagot kiadványonként átlag 11 A4-es oldal terjedelemben.
Egy kiadvány példányszáma 700 db.
Az együttműködés alapján Önkormányzat vállalja, hogy Társasággal előre egyeztetett időben és
formában átadja a Társaság részére az általa elkészített közösségi marketing anyagot
Önkormányzat vállalja, hogy a Társaság reklám kiadványát saját honlapján rendszeresen
megjeleníti, emellett egyedi reklám anyagok megjelenítését lehetővé teszi saját hirdető felületein
mindezeket térítésmentesen.
Önkormányzat vállalja, hogy a kiadvány terjesztését saját dolgozóival elvégezteti, a kiadvány
elkészültét követő maximum 5 munkanapon belül.
Záró rendelkezések
Két fél kijelenti, hogy a marketing anyagok tartalmáért, csak az általuk elkészített anyagok
terjedelméig felelnek.
Két fél kijelenti, hogy a megállapodás tartalmával egyetért, azt, mint akaratukkal megegyezőt
elfogadják, és jövőben tartalmát vitatni nem fogják.
Két fél kijelenti, hogy ha a jövőben a megállapodás kérdésében vita alakulna ki első körben
tárgyalásos úton próbálják lerendezni, annak sikertelensége esetén elismerik a Székesfehérvári
Városi Bíróság illetékességét.
Két fél kijelenti, hogy a megállapodás megkötésében külső ráhatás, kényszerítő erő nem játszott
közre, viszont a törvényi kötelezést mindkét fél tudomásul veszi.
Jelen együttműködési megállapodás határozatlan időre szól. Felülvizsgálatát bármely fél
kezdeményezheti, módosítása mindkét fél együttes szándéka mellett történhet.
Az együttműködési megállapodás megszüntetését bármely fél írásban kezdeményezheti.
Jelen megállapodás kettő azonos tartalmú példányban köttetett meg Pátka Község Önkormányzat
Hivatalos helyiségében.

Pátka 2011. június 29.

Pátka 2011. __________ ___.
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………………………..P.H.
Nagy Dániel
polgármester

………………………….P.H.
Pötös Lászlóné
ügyvezető igazgató

Tanúk:
Név………………………….
Aláírás……………………….
Lakcím……………………….
Szig. szám……………………

Név…………………………
Aláírás………………………
Lakcím……………………....
Szig. szám…………………..

Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: 2011. július 31.

9.3/ Társult iskolák költségvetési módosításának jóváhagyása
Előadó: polgármester
Nagy Dániel polgármester
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pátka Község Önkormányzata 2007. augusztus
31-ei hatállyal közoktatási intézményi társulást hozott létre. A társulási megállapodás 6.3. pontja
értelmében a Tolnai utcai Általános Iskola, valamint az Arany János Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Egységes Módszertani Intézmény költségvetésének jóváhagyásához, illetőleg
módosításához a társult önkormányzatok együttes jóváhagyása szükséges.
A javaslat szerint a Tolnai Utcai Általános Iskola költségvetésének főösszege 3.155 Ft-tal, az Arany
János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
költségvetésének főösszege 2.809 e Ft-tal nő.
Kéri a testületet az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti költségvetés módosítás elfogadására.
Az előterjesztést minden képviselő írásban megkapta.
Nagy Dániel polgármester
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra tette fel a
kérdést: elfogadja-e a testület, az írásos előterjesztésnek megfelelően a társulat iskolák
költségvetésének módosítását.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2011. /VI.29./ önkormányzati határozata
a társult iskolák költségvetés módosításának hozzájárulásáról
Pátka község Önkormányzatának képviselő-testülete a társulásban fenntartott Tolnai Utcai
Általános Iskola, valamint az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Módszertani Intézmény költségvetésének módosítását megismerte és azt az alábbi fő számokkal
jóváhagyja:
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Tolnai Utcai Ált. Iskola
Intézmény
1 sz. melléklet
Javasolt 2011. évi költségvetési módosítások
202.201

Kiadás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terh. Jár.:
Dologi kiadásokra
Ellátottak pénzbeli jut.
Bevétel összesen

114.107
28 752
59.004
338
202.201
Egyéb saját bevétel
Áfa bevétel, visszatérülés
Kamatbevételek
Működési célra átvett
pénzeszközök
Tárgyi eszközök értékesítése
Pénzmaradvány
Önkormányzati támogatás

10 749
4 082
0
250
0
1.908
185.212

Arany J. Ált. Isk. Spec Szakiskola és EGYMI
Intézmény
Javasolt 2011. évi költségvetési módosítások
Kiadás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terh. Jár.:
Dologi kiadásokra
Felhalmozás
Bevétel összesen

398.458
270.190
67.938
59.768
562
389 458
Egyéb saját bevétel
Áfa bevétel, visszatérülés
Kamatbevételek
Működési célra átvett
pénzeszközök
Tárgyi eszközök értékesítése
Önkormányzati támogatás
Pénzmaradvány

Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: azonnal

4 565
1 916
5
6.486
0
386.802
5.170
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9.4./ Együttműködési megállapodás a Viziközmű Társulattal
Előadó: alpolgármester
Nagy Dániel polgármester a napirendi pont témájával kapcsolatban összeférhetetlenséget jelent be,
mivel ő a Viziközmű Társulat Elnöke, így a napirendi pont tárgyalásában és a határozat hozatalában
nem vesz részt. Az ülés vezetését átadja Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármesternek.

Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy a polgármester összeférhetetlenség miatt
kimarad e napirendi pont tárgyalásából és a határozathozatalból.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2011. /VI.29./ önkormányzati határozata
a polgármester e napirendi ponttól való távolmaradásáról
Pátka község Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester azon
bejelentését, hogy a 9.4./ napirendi pont tárgyalásából és határozat hozatalából
összeférhetetlenség miatt kimarad.
A testületi ülés vezetését e napirendi pont erejéig átadja Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
részére.
Felelős: Dr. Dávid- Nagy Krisztina alpolgármester
Határidő: azonnal
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
A beruházás lebonyolításával kapcsolatban alapvető dolgokat tisztázni kellett, hogy az
elszámolásoknál ne legyenek problémák.
Például a beruházás minősítését: ami önkormányzati beruházás, de társulati együttműködéssel.
Ezáltal a számlák kiegyenlítése már egyértelművé válhat, hogy miért az önkormányzat számlájáról
kerülnek kifizetésre a beruházás számlái.
Tisztázni kellett az érdekeltségi egység fogalmát, valamint hogy ikerházat esetében hogyan kell eljárni
a csatorna bekötéseknél. Ikerházat esetében két, vagy több bekötési lehetőség is csak egy
csatlakozási pontot kap.
Módosítani kell a TEAOR számot.
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így az alpolgármester szavazásra tette fel a
kérdést: elfogadja-e a testület, a Pátkai Beruházó Viziközmű Társulattal kötendő együttműködési
megállapodás szövegezését az írásos előterjesztésnek megfelelően.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2011. /VI.29./ önkormányzati határozata
a Pátka Beruházó Viziközmű Társulattal kötendő együttműködési megállapodásról
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Pátka község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Pátkai Beruházó Viziközmű
Társulattal kötendő együttműködési megállapodást az alábbi szövegezéssel.
Egyben felhatalmazza az alpolgármestert, az együttműködési megállapodás aláírására.
Az együttműködési megállapodás az alábbi szövegezésben:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
• Pátka Község Önkormányzata, mint az KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 Európai Uniós nagyprojekt
kedvezményezettje (továbbiakban: Önkormányzat), képviseli
• Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
másrészről
• Pátkai Beruházó Víziközmű Társulat (továbbiakban:
Társulat), képviseli Nagy Dániel elnök
között,
Pátka Község közigazgatási területén az. ú.n. „Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége Pákozd, Pátka, Seregélyes- szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” tárgyú nagyprojekben
megvalósítani tervezett szennyvízelvezető víziközművek beruházási feladatai
tárgyában Pátka Község Önkormányzatának 108/2011 (06.29) számú határozata, valamint a Pátkai
Beruházó Víziközmű Társulat 5/2011 (07.06) számú küldöttgyűlési határozata alapján, az alulírott
helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen együttműködési megállapodás tárgyát képező víziközmű
hálózat megépítésével összefüggő beruházói feladatok végzése során ezen megállapodásban
szabályozott módon egymással együttműködnek.
2. A beruházás minősítése: Önkormányzati beruházás, Társulati együttműködéssel.
3. A beruházás tervezett forrásait és költségeit ezen megállapodás elválaszthatatlan részét képező
mellékletek részletezik:
1.sz. melléklet: A beruházás pénzügyi-műszaki számításai
4. A beruházás megvalósításához elnyert, – összegszerűségében az 1.sz. mellékletben meghatározott
- támogatások kiegészítésére szolgáló önrészt az Önkormányzat a vállalkozó(k), illetve más
közreműködő(k) számláinak kiegyenlítéséhez igazodó ütemben biztosítja, részben saját forrásból,
részben a Társulattól átvett forrásból, részben hitelből, illetve ha a Társulati források a szükséges
időben nem állnak rendelkezésre, akkor azokat megelőlegezi.
5. A Társulat a tagjaitól beszedett érdekeltségi hozzájárulásokat, a szennyvízcsatorna hálózat
kialakítására, a beruházás költségeinek fedezete céljára átutal az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.nél vezetett 11736082-15362986 számú bankszámlájára.
6. Az Önkormányzat – a 4. pontban vállalt finanszírozási kötelezettségein túl –
• biztosítja a beruházás megvalósításához szükséges – vízjogi létesítési-, és esetleges egyéb hatósági
engedélyeket is tartalmazó – műszaki- kiviteli tervek mindazon mellékleteit, melyekre a társulat
igényt tart;
• saját nevében megköti a beruházás megvalósításához kapcsolódó vállalkozási- és megbízási
szerződéseket, melyek nyilvánosságát a hatályos jogi szabályozás szerint biztosítja;
• határidőre kiegyenlíti a beruházás megvalósításához kapcsolódó építési- és lebonyolítói számlákat;
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• fedezi az esetleges kisajátításokkal, szolgalmi jogok biztosításával kapcsolatban felmerülő
költségeket, kiadásokat, amennyiben a vállalkozási szerződés nem rendelkezik ezek intézéséről;
• megteremti a beruházással kapcsolatos számlákban előzetesen felszámított ÁFA visszaigényelhetőségének előfeltételeit, az APEH-hez a szükséges bejelentéseket megteszi, és ha annak
lehetőségei adottak, akkor a visszaigénylést foganatosítja;
• intézi a saját nevében megkötött szerződésekkel összefüggő esetleges jogvitákat, panaszokat;
• illetékességi területén gondoskodik – a Társulat által szolgáltatott adatok alapján – a természetes
személyektől követelt, de felhívásra meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások adók módjára
történő behajtásáról;
• a beruházás üzembe helyezése és a garanciális határidők lejárta után – a vonatkozó jogszabály
rendelkezései szerint, a Társulat megszüntetésével kapcsolatos eljárás keretében – átveszi a Társulat
irat- és tervanyagát valamint vagyontárgyait;
• a beruházás finanszírozása érdekében felveszi a hiányzó bankhitelt és annak biztosítékaként
hozzájárul önkormányzati tulajdonú ingatlan jelzálogjoggal való megterheléséhez.
• A Társulat képviselője számára biztosítja a projekttel kapcsolatos értekezleteken, bejárásokon,
átadásokon való részvételt, folyamatos tájékoztatást;
7. A Társulat – az 5. pontban vállalt kötelezettségein túl –
• végzi a beruházás érdekeltségi hozzájárulások kivetését az érdekeltek felé, és gondoskodik a kivetés
alapján befizetett összegek számviteli törvény szerint történő kezeléséről, nyilvántartásáról;
• kapcsolatot tart fenn a társulat érdekeltjeivel;
8. A beruházás építés-szerelési feladatainak
• kezdési időpontja: 2011. 01. 11. (szerződés kötés)
• tervezett befejezési időpontja: 2012. október
• tervezett jótállási idő: a létesítmény átadást követő 60 hónap
9. Felek – mint önállóan gazdálkodó jogi személyek – saját feladataikat a vonatkozó jogszabályok és
belső szabályzataik szerint önállóan, egymástól függetlenül végzik, a saját maguk által őrzött, a jelen
megállapodás tárgyával összefüggésben keletkezett irat- és tervanyagot betekintésre korlátozás
nélkül egymás rendelkezésére bocsátják, egymást a beruházás megvalósításával kapcsolatos
kérdésekről folyamatosan tájékoztatják.
10. Ezen együttműködési megállapodás a Társulat megszűnéséig hatályos.
11. Ezen együttműködési megállapodás 3 (három) eredeti példányban készült, melyek közül egy-egy
véglegesen a feleknél marad, további 1 példány megküldésre kerül a Székesfehérvár és Térsége
Pákozd, Pátka, Seregélyes Szennyvízcsatorna Hálózat Bõvítési Önkormányzati Társulás részére.
Kelt: Pátka, 2011. július ___.
Pátka Község Önkormányzata
képviseli

Pátkai Beruházó Víziközmű Társulat
képviseli

_____________________________
Dr. Dávid-Nagy Krisztina
alpolgármester

_____________________________
Nagy Dániel
elnök

Felelős: Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
Határidő: 2011. július 31.
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Nagy Dániel polgármester átveszi az ülés vezetését.
9.5./ Jegyző kikérése helyettesi feladatok ellátására
Előadó: polgármester

Nagy Dániel polgármester
Egy igen megtisztelő felkérést kapott a képviselő-testület és jó magam is Alcsútdoboz
polgármesterétől, illetve képviselő-testületétől, miszerint szeretnék jegyzőnket helyettesítésre
felkérni, amíg a községükben a jegyzői állás betöltetlen lesz.
Ha Jegyző Asszony tudja vállalni ezen megtisztelő és nehéz feladatot, részemről nem gördítek
akadályt útjába.
Először is megkérdezem a jegyzőt, hogy mi az Ő álláspontja.
Járfás Péterné jegyző
Szakmai munkám elismerésének vettem, hogy Alcsútdoboz község polgármestere felkért, hogy a
megüresedett jegyzői állás betöltéséig ki tudnám-e őket segíteni e feladat ellátására. Én egyedül
ebben a témában nem hozhatok döntést, mivel Pátka község testületének egyet kell érteni és bele
kell egyeznie abba, hogy én ez a nehéz feladatot helyettesként ellássam.
Mérlegeltem, és én úgy döntöttem, hogy el tudnám látni a feladatot úgy, hogy ez Pátka község
rovására nem menne. Heti kettő alkalommal lennék fél-fél napra munkaidőben, Alcsútdoboz
községben, a többi munkaidőmet pedig Pátkán dolgoznám le a hét folyamán. Csak a nyári időszakban
tudom ezt a helyettesítést vállalni, nagyon remélem, hogy egy-két hónapon belül pályáztatás útján
be tudja tölteni a község a jegyzői álláshelyet.
Nagy Dániel polgármester
Részemről nincs akadálya a helyettesítésnek.
Nagy Dániel polgármester
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra tette fel a
kérdést: belegyezik-e a testület abba, hogy a jegyző Alcsútdoboz Községben helyettes jegyzői
feladatokat lásson el addig, amíg a fenti községben a jegyzői álláshelyet nem tudják betölteni. A
helyettesi munkát heti 2 félnapban látja el.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
109/2011. (VI.29.) önkormányzati határozata
A jegyző helyettesítési teendőinek engedélyezéséről

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Járfás Péterné (szül: Althöfner
Andrea; szül.hely: Mány, 1967.09.25.; an. Sponga Gyöngyike; lakcíme: Bicske, Bajcsy-Zsilinszky
u. 22.) jegyző helyettesi kinevezését Alcsútdoboz településen 2011. július 1 napjától az
Alcsútdoboz Község jegyzői álláshely betöltéséig.
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a jegyző Alcsútdoboz
Község Polgármesteri Hivatalában a hét kettő napjának felében – munkaidőben – a helyszínen
láthassa el helyettes jegyzői feladatait.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

39

9.6./ „Szolgálati lakás” eladásának ügye
Előadó: polgármester
Nagy Dániel polgármester
Megkérdezem a jelen lévő Vass Arnoldot, hogy ragaszkodik-e zárt ülés tartásához.
Vass Arnold vevő jelölt
Amennyiben személyes adataimat a tárgyalás nem érinti, úgy nem kérem a zárt ülés tartását.
Nagy Dániel polgármester
Személyes adatokat nem érinti a napirendi pont tárgyalása, így továbbra is nyílt ülés keretében folyik
a testületi ülés.
A költségvetéssel és az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos változtatásokat minden nyílt ülés
keretében kell tárgyalni a testületnek.
A képviselő-testület állásfoglalásának megfelelően meghirdettük a Vak Bottyán tér 6 szám alatt levő
önkormányzati lakásunkat értékesítésre. Több hirdetési újságban is, és a honlapunkon is. Érdeklődő
csak egy van, ő pedig Vass Arnold, a régi vevő.
Jelenleg még nem volt szakértői vizsgálat, mert ennek a díja 30-60 e Ft körül van. Ha nem szükséges,
akkor ettől talán el is tudnánk tekinteni, mivel a testület eddig erre a szakértői vizsgálatra nem
rendelt forrást.
Felkérem a bérlőt, aki egyben az egyetlen vevő jelöltünk, hogy mondja el, milyen formában képzelte
el a vásárlást.
Vass Arnold
Hitel igénybevételével kívánnak megvásárolni a szóban forgó ingatlant az élettársammal, aki szintén a
rendőrség kötelékében dolgozik, ahogy jó magam is.
Demeter Zoltán képviselő
Indokolja-e valami ezt az adás-vételt?
Nagy Dániel polgármester
A gázátemelő elhelyezése miatt került volna sor ennek az épületnek az eladására. A jelen állás szerint
nekünk a jelzett helyen csak kártalanítást kell fizetnünk, az még nem világos, hogy ez mekkora összeg
lesz.
A Sportöltöző belterületbe vonását elindítottuk. Körülbelül ennek a költsége 300 e forint lesz. Ebben
a témában még illetékfizetési kötelezettségünk is lesz, úgy 100 e forint nagyságrendben. A
munkálatok közepén vagyunk.
Tartalékképzés szempontjából jó lenne értékesíteni az ingatlant.
Vannak további olyan ingatlanok a csatornázás útjában, amiknek a jogállása még nem tisztázott.
Vass Arnold
Én 2010 októberében kerültem ide a faluba. Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy élettársammal
megkaptuk ennek a lakásnak a bérleti jogát. Szeretnénk hosszú távon itt maradni a faluba. Az
ingatlan megvásárlását munkahelyi segítséggel tervezzük. Ez a lehetőségünk ez év szeptemberéig áll
fenn.
Az ingatlannak kapcsolatban, ha hosszútávú bentlakásról gondolkodunk, akkor műszaki felújításra
kell gondolnunk. Esős időben befolyik a víz az ablakokon, a fűtés is felújításra szorul. A falak is
felvizesedettek. Nagyon drága ingatlant sajnos nem tudunk megvásárolni. Nem haszonszerzési célból
szeretnénk megvenni, pátkai lakosok szeretnénk lenni.
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Nánási László képviselő
Készült-e olyan felmérés, hogy mennyit kellene rákölteni erre az ingatlanra?
Vass Arnold
Egy építési vállalkozóval beszéltem, és ő úgy nyilatkozott, hogy az falak rendbetétele és az ablakok
cseréje kb: 2 millió forintban kerülne.
Gerencsér Attila képviselő
Azt kell megnézni, hogy mi az, ami megéri. Az épület felújítását előbb, utóbb meg kell ejteni. Záros
határidőn belül rá kell szánni a jelzett összeget erre az ingatlanra. A bérleti díj nem arányosítható a
ráköltendő költségekhez.
Nánási László képviselő
Buda Józseftől kérdezném, hogy az előző ciklusban mennyit költött az épületre a testület.
(Buda József a 2006-2010-es testület alpolgármestere volt.)
Buda József
Kb. 3 millió forintot költött erre az épületre a testület, ebben belső felújítás és a tető javítása történ.
Füri József képviselő
Tudni kell, hogy egy régi épületre folyamatosan költeni kell. Én azt mondom, hogy egy ilyen régi
épületet nem érdemes fenntartani.
Nagy Dániel polgármester
Többször beszéltük már, hogy ha nem lesz plusz kiadás, akkor lesz-e értelme az ingatlan eladásának.
A Béke-tanyán 50 üres telek van. Ha a befektető adna egy telket az önkormányzatnak, mi építenénk
egy házat ott, és ezzel megkezdődne a jelzett területen az építkezés, ami évek óta nem indul be.
Ezzel az építkezéssel egy új formája kezdődhetne a szolgálati lakásszerzésnek.
Buda József
A testvértelepülésünkön, Heténybe is megkezdődtek a községi építkezések. Ezt remek ötletnek
tartom.
Nagy Dániel polgármester
Falusi turizmus fejlesztéseként is megkezdhetnénk az építkezést, amihez még támogatást is
kaphatnánk, majd utóbb jó lenne ez az új épület szolgálati lakásként is.
Jelenleg az ingatlan nyilvántartási értéke 6.335.902 Ft.
Az a kérdés, hogy nyilvántartási ár alatt vagy e fölötti értékesítést javasol a testület.
Buda József
Azt javasolom, mintegy pátkai lakos, hogy el kell adni az ingatlant.
Gerencsér Attila képviselő
A másik, új szolgálati lakás építésének ötletét támogatom.
Nagy Dániel polgármester
Az eladási ár kérdéséről nem beszéltünk. Kell arról nyilatkozni, hogy az értékbecslő által megállapított
árat el tudja-e fogadni a testület, ha alacsonyabb lesz is a könyv szerinti értéknél.
A vásárló erőt tisztázni kell. El tudja-e fogadni a könyv szerint értéket eladási árként vagy nem?
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Vass Arnold
A könyv szerinti értéket figyelembe véve már Székesfehérváron is tudunk venni egy panellakást, de
mi Pátkán szeretnénk lakni. Ezt az értéket nem tudjuk megadni az ingatlanért. 5 maximum 5,5 millió
forintot tudnánk adni az ingatlanért.
Nagy Dániel polgármester
El kell dönteni, hogy ezt az értéket tudjuk-e vállalni.
Füri József képviselő
Ha eladjuk az ingatlant, akkor ez a pénz szabad-felhasználású vagy kötött felhasználású lesz-e?
Nagy Dániel polgármester
Elsősorban tartalékalapba kell, hogy kerüljön. Olyan felhasználásra, ami ismeretlen kiadások
fedezetét szolgálhatja csatorna ügyben. Bármilyen ingatlan kerülne értékesítésre, azt tartalékként
kell kezelni.
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
Ha szakértő megnézné az ingatlant, ez mennyi időt venne igénybe?
Nagy Dániel polgármester
Kb. 2-3 hét, de igyekszem olyan szakembert találni, aki ezt a feladatot előbb el tudja végezni.
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
Van-e a költségvetésben valamilyen forrás e célra.
Nagy Dániel polgármester
E célra nincs elkülönítve a költségvetésben, így csak a tartalékból tudunk fedezetet biztosítani.
Füri József képviselő
Az értékbecslés mennyiben számít. Az értékbecslő mindig mond egy árat, de az ár megállapítása
mindig az eladón és a vevőn múlik. A testület elhatározásán múlik, hogy eladjuk-e az ingatlant vagy
sem, és az is, hogy mennyiért. Nem mindegy, hogy ki venné meg az ingatlant. Itt a falu közbiztonságát
szeretnénk erősíteni ezzel az eladással. A testületnek ez igen fontos feladata lenne.
Nánási László képviselő
A képviselő-testület hozhat-e olyan döntést, hogy részletfizetésre adnánk el az ingatlant.
Nagy Dániel polgármester
A testületnek erre a pénzre valószínű egyösszegben lesz szüksége.
Képviselő társaim el kell dönteni, hogy hogyan tovább!
Nagy Dániel polgármester
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester összegezve a fenti
hozzászólásokat, szavazásra tette fel a kérdést: fenntartja-e a képviselő-testület a Pátka, Vak Bottyán
tér 6 számú önkormányzati ingatlan eladási szándékát. Amennyiben igen, úgy az értékesítés
megkönnyítésére értékbecslő kirendelését tartja szükségesnek. Az értékbecslő díjazását a
költségvetés tartalék alapjának terhére rendeli el.
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
110/2011. (VI.29.) önkormányzati határozata
a Pátka, Vak Bottyán tér 6 számú önkormányzati lakás eladása ügyéről

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja eladási szándékát a Pátka, Vak Bottyán
tér 6 számú önkormányzati ingatlanra.
Az ingatlan értékesítése előtt értékbecslői szakértői vélemény beszerzését tartja szükségesnek.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy értékbecslő megbízásával szerezze be az ingatanról az
értékbecslési szakvéleményt.
A szakértő díjazása a költségvetés tartalékalapja terhére történik.
A Képviselő-testület a szakértői vélemény ismeretében dönt az ingatlan eladási árának
meghatározásáról.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: azonnal
További képviselői bejelentések, kérések
Demeter Zoltán képviselő
November hónapban már említettem a katolikus egyház kérését, de most ismetelten kérem, hogy az
egyházi épület felújítása kapcsán szeretnénk a tetőt kibővíteni és ehhez 2000 db cserépre lenne
szükségünk. A Belmajor bontása kapcsán ez tudomásom szerint rendelkezésre is áll az
önkormányzatnak. Kérném az egyházközség nevében, hogy ezt a bontott anyagot ingyenesen adja a
rendelkezésünkre.
Nagy Dániel polgármester
A cserép valóban rendelkezésre áll, de már nem az a méretű, amiről még télen beszéltünk, tehát a
mennyiség ezért változna.
Nánási László képviselő
Fel kell mérni a tényleges igényt, és meg kell nézni a készleteket.
Nagy Dániel polgármester
A Belmajorban lévő cserép bontási hulladék továbbadásáról határozni kell a testületnek.
A cserép hulladékot kérték már kályhaépítéshez is.
Nánási László képviselő
Javasolom, hogy az egyháznak ingyenesen adjuk a bontott cserepet, felajánlás címén, ebből
kifolyólag a törmelékért sem kérjünk pénzt.

Nagy Dániel polgármester
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra tette fel a
kérdést: Felajánlja-e a képviselő-testület a Belmajorban levő bontott cserepet a civil szervezeteknek,
az egyházaknak felhasználásra térítési díjmentesen. Továbbá felajánlja-e a törmelék cserepet
kályhaépítésre térítési díjmentesen.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
111/2011. (VI.29.) önkormányzati határozata
a Belmajorban levő bontott tetőcserép térítési díjmentes felajánlásáról
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Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete térítési díjmentesen felajánlja a pátkai civil
szervezeteknek, az egyházaknak a Belmajorban található építési célra felhasználható bontott
cserepet további hasznosításra.
Felajánlja továbbá térítési díjmentesen a Belmajorban levő törmelék cserepet kályha, illetve
kemence építésre a további felhasználók részére.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: folyamatos

Nagy Dániel polgármester
Tekintettel arra, hogy több napirendi pont, hozzászólás, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 22
óra 10 perckor bezárja.
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