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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én 16:00 órai 
kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 
  Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
  Demeter Zoltán   képviselő 
  Füri József   képviselő 
  Gerencsér Attila  képviselő 
  Ifj. Hollósi Dezső  képviselő 
  Nánási László   képviselő 
                        a Képviselő-testület tagjai 
                       
Távol maradását jelezte:  
   
Tanácskozási joggal meghívottak:  
                        Járfás Péterné   jegyző 
  Schweibert Jánosné  jegyzőkönyv vezető 
 
Meghívottak: 
  Dezső Sándorné  Polgármesteri Hivatal gazdálkodója 
 
Lakosság részéről jelen van: 0 fő 
 
Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 
mert a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Schweibert Jánosné 
köztisztviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Demeter Zoltán képviselőt és Dr. Dávid-Nagy Krisztina 
alpolgármestert.  
 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére, a 
jegyzőkönyv hitelesítőkre. 
 
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
127/2011. (IX.12.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv 
hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy 3./ napirendi pontként vegye fel a képviselő-
testület a mai napon beérkezett kérelmet a Pátka Gyermekeiért Egyesület részéről. 
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Napirendi pontok: 
 

1. 2011. I. félévi költségvetési beszámoló  
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

2. Pátka Sportkör támogatásának módosítása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

3. Pátka Gyermekeiért Egyesület kérelme 
 
 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok 
jóváhagyására. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2011. (IX.12) önkormányzati határozata 

Tervezett napirendi pontokról 
 

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

Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1.) 2011. I. félévi költségvetési beszámoló 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az államháztartásról szóló, többször módosított 199l2. évi XXXVIII. Törvény 79. §. (1) bekezdése 
alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-
ig tájékoztatja a testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat és intézményei eredeti 
módosított költségvetési előirányzatait, az első félév teljesítésének adatait, valamint a tartalék 
felhasználását.  
 
A 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai alapján a költségvetési év első félévéről június 30-i 
fordulónappal a központilag előírt nyomtatványokon kell elkészíteni a beszámolót. Az önkormányzat 
félévi gazdálkodásának előterjesztése a szakfeladatok kiadásait, illetve bevételeit emeli ki. Számszaki 
kimutatás készült és jogcímenként a főbb kiadási és bevételi előirányzatokról, valamint azok 
teljesüléséről. A beszámolót táblázatos formában készítettük el, mely szöveges magyarázatokat, 
kiegészítéseket tartalmaz.  
 
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

- A költségvetés eredeti előirányzata: 392.485 e Ft 
- A módosított előirányzat 2011.06.30. 392.762 e Ft 

 
- Nyitó pénzkészlet: 90.111 e Ft 
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- Teljesített bevétel: 192.833 e Ft 
- Teljesített kiadás: 218.566 e Ft 
- Záró pénzkészlet: 06.30-án: 64.428 e Ft 

 
Tájékoztatom a testületet, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságától azt a jelzést 
kaptuk, hogy Pátka Önkormányzat 2010. évi elszámolását javítás nélkül elfogadja. Ez olyan jelzés, 
amit már nagyon régen kaptunk.  
 
A beszámolóban közöltek szerint igyekeztünk tartani az időarányos felhasználást.  
Az óvodánál a gáz- és villanyfogyasztásról szóló kimutatást most kaptuk kézhez. 
A jövőre tekintettel még szigorúbban oda fogunk figyelmi a tervezésre.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Az óvoda gázdíjára betervezett összeg nem lesz elég. Itt pluszba kell még pénzt pótolnunk. A kérések 
szerint jelenleg már 880 e forintot igényelnek pluszba. Ezt a stílust be kell fejezni, amit ebben a 
levélben megütöttek, hogy kész tények elé állítják az önkormányzatot. Ha tudomásuk lesz egy-egy 
pluszba jelentkező kiadásról, akkor, mielőtt kifizetik, kérjék meg az engedélyt rá, mert ellenkező 
esetben nem kell hozzájárulnunk. Ők csak fizetnek, és fizetnek, lehet, hogy egy jó célt szolgál a 
kifizetésük, de nem biztos, hogy van rá keret.  
A társulásban a mentor település vezetőjének jobban oda kell figyelnie a pluszként jelentkező 
kifizetésekre, hogy a kifizetés előtt meg legyen az engedély az aktuális önkormányzattól a teljesítésre, 
mert ellenkező esetben lehet olyan helyzet is, hogy az aktuális önkormányzat nem tudja, vagy nem 
akarja kiegyenlíteni az utólagos igényeket.  
 
A gáz és villanyfogyasztásra nagyon oda kell figyelni és megszüntetni a fölösleges pazarlásokat. 
Pontosan vezetni kell a havi felhasználásokat, ezzel nyomon lehet követni az esetleges 
fogyasztáskiugrásokat.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Van egy adott intézmény és egy épület, aminek a fenntartása egy állandó költséget jelent, amit a 
költségvetésnek el kell viselnie. Egy bizonyos mértéken felül ennek a csökkentése már csak 
technológiai változtatásokkal lehetséges. Ami viszont újabb beruházással és ráfordítással érhető el.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Ha ésszerűen használjuk az energiát, akkor lehet csökkenteni. Például hétvégeken kevesebbre kell 
állítani a hőmérsékletet. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Igen, ha hétvégén levesszük nagyon a hőmérsékletet, szerintem sokkal többe kerül a rendszer 
felfűtése, mint egy megfelelő szinten tartani hétvégén is.  
 
Az óvodába felhívjuk a figyelmet, hogy a költségvetés ne lépjék túl, igyekezzenek a keretek között 
maradni. Most 880 e Ft az eltérés, de ennél ne legyen nagyobb az idei évben.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A tagóvodánknak havonta utalunk a mentor településre? 
 
Dezső Sándorné gazdálkodó 
Igen, ütemezés szerint havonta utalunk Sárkeresztesnek. 
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Nagy Dániel polgármester 
A bérleti díjaknál van elmaradás a féléves teljesítésben, de itt a számlázási rendszer elég bonyolult, 
bízzunk benn, hogy év végére itt lesznek a bérleti díjak is.  
A pótlék, bírság teljesítésénél az látszik, hogy hatékonyan dolgozik a hivatal. 
 
Kiadási oldal: Jó az arány a tervezetthez képest. A közvilágításnál értük el a 71 %-ot, a többinél a 
megfelelő szinten van a teljesítés. A közfoglalkoztatás teljesen úgy alakult, ahogy a tervben volt.  
A Könyvtár a felénél tart a teljesítésben. A következőkben meg kell oldani a könyvtár téli fűtését, 
vagy az új elhelyezését.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A Polgárőrség támogatása hol tart? 
 
Dezső Sándorné gazdálkodó 
Negyedéves bontásban kapják a támogatást, így nem terheli meg annyira a költségvetést.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Azt az információt kaptam, hogy a szennyvízszerelésben részt vevő alvállalkozókat nem igen fizetik, 
vagy csak nagyon nehézkesen. Ennek mi lehet az oka? 
 
Nagy Dániel polgármester 
A kivitelezői szerződés szerint fizetik az alvállalkozókat, ami feltételeket abban vállaltak, úgy kapják a 
térítéseket is.  
Bízzunk benne, hogy nem lesz lejárt határidejű számla a fővállalkozónál sem, eddig nincs, azt az 
információt kaptam. Részünkről nincs akadálya a számlák kiegyenlítésének.  
 
Amennyiben több kérdés, javaslat e témával kapcsolatban nem volt, úgy kérem a Képviselő-
testületet, hogy a határozati javaslatnak megfelelően szavazzanak a 2011. I. félévi beszámolóval 
kapcsolatban úgy, hogy mellékletként a határozathoz hozzá kell tenni az előterjesztésben közölt 
mellékleteket.  
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
129/2011.(IX.12.) önkormányzati határozata 

Az önkormányzat 2011. I. félévi költségvetés teljesítéséről, szóló beszámolóról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2011. I. 
félévi költségvetés teljesítéséről készült beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta az alábbiak 
szerint: 
A költségvetési beszámoló számszaki adatait a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
1./ napirendi pont folytatása 
 
Nagy Dániel polgármester 
A Csemetekert Tagóvodánk beszámolójához érkezett hozzászólásokat összefoglalva: a képviselő-
testület kéri, hogy a tagóvoda a lehetőségekhez képest tartsa magát a költségvetésében az eredeti 
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előirányzatokhoz. Amennyiben az előirányzatoktól eltérő kifizetéseket szeretne, vagy kellene 
alkalmazni, úgy azt előre jóvá kell hagyatnia testületünkkel.  
 
A döntésről hozott határozat kivonatát meg kell küldeni a Sárkeresztesi Önkormányzatnak, mint 
mentor településnek. 
 
A következő időszakban alaposabb tervezést kérünk, hogy év közben ne kelljen ilyen lépéseket tenni.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Kérjük, hogy iratokkal támasszák alá a követelést. 
 
Nánási László képviselő 
Kérjük, igazolják, hogy mi alapján kellene kifizetnünk a különbözetet, amit kérnek. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Több hozzászólás, észrevétel, javaslat e témában nem volt, így szavazásra tette fel a kérdést: kérünk 
igazolást a kifizetésről. A jelenlegi költségvetésből egy részt a kifizetendő összegből takarítsák meg. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
130/2011.(IX.12.) önkormányzati határozata 

A Csemetekert Tagóvoda költségvetés módosítási kérelme 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csemetekert Tagóvoda 2011. I. félévi 
költségvetés módosító kérelmét megtárgyalta és ez alapján megbízza a polgármestert, hogy a 
szeptember 28-ai testületi ülésre költségvetési rendeletmódosítást készíttesse elő az alábbiak 
figyelembe vételével: 

- Levélben forduljon Sárkeresztes Önkormányzat polgármesteréhez a kérelmet alátámasztó 
iratok becsatolása érdekében, valamint kérjen tájékoztatást arról, hogy az intézményen 
belül kinek a feladata az éves költségvetés elkészítése. 

- Utasítsa a Csemetekert Tagóvoda Vezetőjét, hogy dolgozza ki, hogy hogyan lehetne a 
szükséges többletfinanszírozás egy részét a jelenlegi költségvetésből megtakarítani. 

A továbbiakban a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül a költségvetésben nem szereplő tételek 
kifizetését csak akkor engedélyezett, ha a főösszege a költségvetésnek nem változik. Minden egyéb 
esetben a többlet-támogatáshoz előzetes Képviselő-testületi határozathozatal szükséges.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
2./ Pátka Sportkör támogatásának módosítása 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
A Pátka Sportkör vezetője szóbeli kérelemmel fordult Pátka község Önkormányzatához, melyben 
kérte, hogy előre nem tervezett, megemelkedett költségeiket részben szeretné, ha átvállalná az 
önkormányzat. Kéri ezért az évi támogatási összegüket 180 e forinttal emelje meg a képviselő 
testület.  
Javaslom, hogy a Pátkai Hírek megjelentetésére félretett keretből a Sportkör részére vezessük át a 
kért összeget.  
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A témához több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt, így a polgármester szavazásra tette fel a 
kérdést: Pátka Község Önkormányzat Képviselő testülete egyetért-e az előterjesztésben elhangzott 
támogatásnöveléssel? 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
131/2011.(IX.12.) önkormányzat határozata 

a sportkör támogatásáról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évre vonatkozóan a Pátkai Sportkör 
támogatását 180.000,- Ft-tal megemeli. 
A kifizetést a reklám és propaganda kiadásokra betervezett keret terhére kívánja végrehajtani. 
Utasítja a polgármestert a támogatási összeg utalására. 
Utasítja továbbá, hogy a költségvetés beszámolójában a keretösszeg változást vezettesse át.  
 
Határidő: azonnal, 2011. szeptember 30. 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 

 

3./ Pátka Gyermekeiért Egyesület kérelme 
 
Nagy Dániel polgármester 
A mai nap Képviselő-testületünkhöz kérelemmel fordult a Pátka Gyermekeiért Egyesület vezetője, 
Varga Anikó, hogy az egyesület nevében támogatást kérjen a 2011. szeptember 17-én 
megrendezésre kerülő „Szüreti Bál” lebonyolításához. A rendezvény szervezéséhez 30.000 Ft 
támogatást kért a még fennálló civil szervezeteknek szánt összegből. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetésben az egyesület részére az érintett 
bizottsági ülésen korábban elő irányzott összeg elfogyott. Már csak az Alapítvány számláján van pénz 
e célok támogatására. Azt kell szorgalmazni, hogy ehhez minél előbb hozzá lehessen jutni.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Az Alapítványi pénzhez egyenlőre nem lehet hozzájutni? 
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
Az Alapítvány papírjait átadtuk, az alapítvány elnökének, aki elmondása szerint megkezdte azok  
Cégbírósági jóváhagyását, eddig még nem ért véget ez a folyamat. Így egyenlőre még nem tudja az  
alapítvány felhasználni a számlán lévő összegeket.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A kérelmező a mi magyarázatunkat, hogy nincs előirányzat, ezt nem fogja megérteni, neki a pénz 
kellene. 
A civil támogatásokat meg kellene beszélni, egyszer rendbe kellene tenni. Ez az egyesület legalább 
tenni akar valamit a faluért, és ezt támogatni kellene. 
 
Demeter Zoltán képviselő 
Az egyház is tett a faluért – hetes napközis tábort szerveztünk és tartott, - a gyermekekért, még sem 
kaptunk a mai napig érte semmit. Az igényelt támogatást megígérték, de a pénz az Alapítvány 
számláján van, amihez jelenleg nem lehet hozzányúlni. A tábort megtartottuk, saját 
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előfinanszírozásból, remélem, majd valaha sikerül az Alapítványt fizetőképessé tenni és akkor 
igényeljük újra a támogatást.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A kérelmező szervezet belépőjegyes bált tart. Egy bál rendezvényre nem szoktunk támogatást adni. 
Támogatást egyes esetekben, de csak tombola tárgyakra, vagy tombola tárgyakat szoktunk adni.  
 
Füri József képviselő 
Egy bálra résztvevőket csak jó zenekarral lehet becsábítani, ez pedig sokba kerül. 
 
Nánási László képviselő 
A civil szervezet éves költségvetésében szerepel-e a szüreti mulattság költsége? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Egy felelős személyt kellene megbízni a Képviselő-testületnek, akár egy képviselő személyében, aki 
vállalná a civil szervezetek szervezését és a támogatási keret felhasználását. Erre hoztuk volna létre az 
Alapítványt, de ez úgy néz ki, hogy ez-idáig még nem működik.  
Ezeknek az embereknek kellene adni egy esélyt.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Ha az Alapítvány, mint szervezet éven belül nem működik, akkor újat kell létrehozni. Egy képviselő 
fogja össze, és vigye végig a szervezést. A következő évi költségvetés elfogadásáig ezt rendezni kell. 
Rendezni kell a civil szervezetek támogatási rendszerét, mert ez így nem mehet tovább.  
 
Gerencsér Attila képviselő 
Az Alapítvány jó dolog, de nem rugalmas. Kell egy rendezvény-szervező, akinek a kezében 
összefutnak a dolgok. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A jövő évet nem látjuk át, hogy marad-e a hivatal, vagy marad-e a könyvelés és a dolgozók itt nálunk. 
A munkaszervezeten belül tudunk-e erőt fordítani erre a célra. Nem tudjuk, hogy lesznek-e kollegák, 
akik a jövő évben tudnak-e rendezvényt szervezni. A jövő évben teljesen átszerveződnek a 
munkafeladatok. Nagy változások előtt állunk.  
 
Ha szeretné a testület támogatni a rendezvényt, ezt most kell kimondania vagy az ellenkezőjét, de 
nyilatkozni kell.  
Amennyiben van olyan forrás, ami felhasználható erre a célra, akkor támogassuk. 
A szakfeladaton belül az előirányzat és a felhasználás összevetéséből az derül ki, hogy még 40 e forint 
a felhasználható pénzeszköz ebben az évben.  
A lehetőségek ezek, ebből kell dönteni. 
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
Ha én egy felelős rendezvényszervező vagyok, akkor nem egy héttel a rendezvény előtt kérem a pénz 
a lebonyolításra.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Az a tapasztalatom, hogy ha egy rendezvényre egy héttel előtte gyűjtik a pénzt az nem komoly 
szervezés.  
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Nagy Dániel polgármester 
Sajnos előforduló probléma, hogy a szervezetek a rendezvényt megelőző napon kérik a termet. 
Sajnos esetenként ez igen nagy problémát okoz. Egy kicsit nagyobb rendet kellene tartani a civil 
szervezeteink között. Nagyon nehéz, problémás ez a helyzet.  
 
Füri József képviselő 
Ebből a helyzetből az önkormányzat sehogy nem tud jól kijönni. Így nem lehet. A szervezőknek nem 
ilyen adhók módon kell eljárniuk. Itt olyan lesz a rendezvény, amilyen a szervezés. A színvonal hiánya 
miatt én úgy gondolom, hogy ne támogassuk a rendezvényt, mert az önkormányzat ne adja a nevét 
egy színvonaltalan rendezvényhez.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Ha nincs civil program, akkor ez a támogatási metódus nem működik.  
 
Nánási László képviselő 
Az a baj, hogy egyes szervezetek megkapták a teljes éves támogatást, a másikak pedig semmit.  
 
Füri József képviselő 
Egyes szervezeteknek meg kellene érteni, hogy saját erő befektetése nélkül nem lehet rendezvényt 
tartani. Teljes egészében nem lehet az önkormányzatra támaszkodni egy-egy rendezvény 
megtartására.  
 
Füri József képviselő 17 óra 50 perckor elhagyta a tanácskozótermet. 
 
Nagy Dániel polgármester megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a jelenlevő 
képviselők száma 6 fő.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A szóban forgó civil szervezet már többször tartott bált ebben az évben, ahol a kultúrházban nem 
fizettek terembérletet. Ezt az engedményt ők gyakorlatilag támogatás címén kapták. 
 
A támogatási kereteink kimerültek, gyakorlatilag nincs forrás.  Jelenleg a kultúrház díjmentes 
használatát tudjuk biztosítani.  
 
Kérném a bizottsági elnököket, hogy az októberi testületi ülésig jöjjenek össze, és vizsgálják felül a 
civil szervezetek támogatási rendszerét. Tegyenek javaslatot rendelet tervezet formájában e 
támogatási forma rendezésére. 
Javasolnám a bizottság összehívását 2011. október 17-én, hétfői napon. 
 
Kérem a testületet, szavazzanak ezen indítványról.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
132/2011.(IX.12.) önkormányzat határozata 

Bizottság összehívásáról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 2011. október 17-
re hívja össze a képviselő-testület bizottságainak elnökeit azzal, hogy a civil szervezetek 
támogatására dolgozzanak ki rendelet tervezetet. 
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Határidő:  2011. október 17. 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
A civil szervezeti támogatáshoz több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem érkezett, így szavazásra 
tette fel a kérdést: Jelenleg a kérést nem tudjuk támogatni?  A rendezvényhez terembérletet nem 
számol fel az önkormányzat. Ez irányú kéréssel az Alapítványhoz kell fordulni.   
 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, 1 (egy) tartózkodással és nem szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
133/2011.(IX.12.) önkormányzat határozata 
A Pátka Gyermekeiért Egyesület kérelméről 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem tudja támogatni a Pátka Gyermekeiért 
Egyesület kérelmét.  
Az egyesület 2011. szeptember 17-én tartandó rendezvényére a Művelődési Házat ingyenesen 
rendelkezésükre bocsátja.  
Az Egyesület támogatási kérelmével az Alapítványhoz forduljon. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy e határozatról tájékoztassa levélben az 
Egyesületet.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
A 98/2011.(VI.29.) önkormányzati határozat értelmében, amely a 2011. II. félévi munkatervünkről 
szól, 2011. szeptember 21-én közmeghallgatást tartunk, melyre tisztelettel meghívom a képviselőket. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Munkahelyi elfoglaltságom miatt kérném a Tisztelt Képviselő-testületet, ha a bejelentett időpontot 
megváltoztatná 2011. szeptember 26-ára, mert akkor én is részt tudnék venni a közmeghallgatáson. 
Tudom, hogy ez munkaterv módosítást jelent.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a beterjesztett kérésről. 
Kérdés: a képviselő-testület egyetért-e a munkaterv módosítással, miszerint a közmeghallgatás 
időpontját 2011. szeptember 26-ára módosítsuk? 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
134/2011.(IX.12.) önkormányzat határozata 

A 98/2011.(VI.29.) önk. határozat módosítása a Közmeghallgatás időpontjáról 
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Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 2011. II. félévi 
munkatervben foglalt időponttól eltérően a közmeghallgatást 2011. szeptember 26-án 17.00 órára 
módosítsa. 
Megbízza a polgármestert, hogy a meghívót az új időpontra hirdesse meg. 
 
Határidő: 2011. szeptember 26. 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Tekintettel arra, hogy több napirendi pont, hozzászólás, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 18 
óra 05 perckor bezárja. 
 
 

kmf 

 

 
 

 
Nagy Dániel    Járfás Péterné 
polgármester    jegyző 

 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
   Demeter Zoltán   Dr. Dávid-Nagy Krisztina 

képviselő     alpolgármester 
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1. sz. melléklet 
Pátka Község Önkormányzat 
2011. I. félévi beszámolója 

 
Bevételek: 

1.) 1. számú melléklet tartalmazza 
          I:  Intézményi működési bevételek  

Működési bevételek mind összesen a költségvetési előirányzathoz képest 27 %- ra teljesültek. 
A működési célú bevételek közül a térítési díjak  146 %-ra teljesültek ennek az oka , hogy az 
önkormányzat által támogatott gyermek étkeztetés / 100%, 50%-ban/ le van könyvelve. 
Lakbérek, közterület használati díjak terem bérlet az előirányzatnak megfelelően alakultak,  a 
mobilbázis állomásoktól bevétel nem érkezett. A kamat bevételek 52%-ra teljesültek, mely a lekötött 
pénzeszközből realizálódott. ÁFA visszatérülés a beruházás ütemezésétől adódóan 36%, és 25 %-ra 
teljesült. 
 II: Sajátos működési bevételek 
Helyi adók az előirányzathoz képest összesen 60%-ra teljesültek. 
Ezen belül a telekadó 62%-re, kommunális adó 52%-re, az iparűzési adó  63%-a az előirányzatnak, 
pótlékoknál, bírságoknál 229%-ra sikerült az előirányzatot teljesíteni.  
Az átengedett központi adók  összesen 52 %-ra teljesültek, ebből az SZJA és a jövedelemkülönbség 
mérséklése időarányosan a félévnek megfelelően teljesült. A gépjármű adó 68%-a az előirányzatnak.  
 III: Felhalmozási és tőkebevételek 
Fejér víz Zrt. bérleti díját leszámláztuk 2009 évre visszamenőlegesen, és a 2010 évre is melynek bevétele a II. 
félévben fog jelentkezni. Telkek értékesítése nem történt. A beruházási célú pénzeszköz átvétele 8% -ra 
teljesült, mivel csak 800.000-Ft-os tudtunk átvezetni a vízi közmű számláról. 
 IV: Támogatások  
A támogatások összesen az előirányzathoz arányosan 45%-ra teljesültek, kiegészítő és szociális támogatások 
teljesítés részletezését az 1/ a, melléklet tartalmazza, A központi támogatások között szerepel a   munkaügyi 
központtól átvett közmunka programra biztosított bevételek is. 
 V: Véglegesen átvett pénzeszközök 
Működési célra átvett OEP-től, a  védőnői és iskola egészségügyi támogatás az előirányzatnak megfelelően 50 
%-ra  teljesült.  Támogatásértékű bevétel fejezeti kezeléstől 134%-a a költségvetési előirányzatnak, mivel a 
2010 IV. negyed évi mezőőri szolgálat támogatását az APEH. 2011. évben utalta át. 
A szennyvíz beruházásra átvett állami támogatás 93.234. e. Ft volt mely a költségvetési előirányzatban  nem 
szerepel, ezzel majd módosítani kell a költségvetést. 
 VI: Pénzmaradvány 
A tényleges pénzmaradvány összegét az éves költségvetési beszámolóban számoljuk le,ezt követően 
változtatjuk az előirányzat összegét.  
Költségvetésbe tervezett beruházásra a hosszú lejáratú hitel felvétele még nem történt meg. 
A bevételek összességében 49% -ra teljesültek az előirányzathoz képest.  
 
 
Kiadások 
   A kiadások teljesítése az első félév végéig az alábbiak szerint alakultak 

2.)   2. számú melléklet tartalmazza a Működési és fenntartási kiadásokat. 
 -Bér és bérjellegű kiadások 
A költségvetés eredeti előirányzatához képest a teljesülés 49%., szakfeladatok bontásában, szinte az 
összes a félévnek megfelelő arányban  teljesült, kivéve a közhasznú foglalkoztatás mely 62%-ot ért el, 
mivel a közmunkások létszáma az első félévben volt nagyobb a második félévhez képest. 
  -Járulékok  
 Az előirányzathoz képest a teljesülés 44%., 
A járulékokat a bérek után fizetjük , így a teljesülés is a bérek arányában alakult. 
    -Dologi kiadások 
Az előirányzathoz képest a teljesülés 47 % 
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A dologi kiadások körébe tartozik az élelmiszer beszerzés, gyógyszer, irodaszer, nyomtatvány, könyv, 
folyóirat, szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz, munkaruha, egyéb beszerzések, ÁFA kiadások, 
belföldi kiküldetés, reprezentáció stb. 
 Működési és fenntartási kiadások a költségvetési előirányzathoz képest mindösszesen 48%-ra 
teljesültek. 
-  Pénzbeli és természetbeli támogatások 

3.)   3. számú melléklet tartalmazza. 
Ez a fajta támogatási rendszer a gyermekvédelmi és szociális törvény alapján alanyi, illetve normatív 
jogon, valamint a helyi szociális rendeletünk alapján méltányosságból történt támogatásokat takarja. 
Fél évi teljesülés az előirányzathoz képest 30% 
A támogatásban 4 fő ápolási díjas, 10 fő szociális segélyben, átlag 30 fő bérpótló támogatásban, 
iskoláztatási támogatásban  115 fő, az óvodáztatási támogatásba pedig 8 fő  részesült. Az átmeneti 
segélyt rászorultságtól függően a szociális bizottság bírálja el,  Sajnos   2  köztemetés költségét   is az 
önkormányzatnak kellet állni. 
  -Pénzeszköz átadás 

4.)   4. számú melléklet tartalmazza. 
Az előirányzathoz képest tagdíjak, működési hozzájárulások összesen 41%-ra teljesültek. 
A társulásoknak az éves tagdíjat márciusban kell utalni. A Megyei Pénzügyi Alap , és a Fejér Megyei 
Területfejlesztési Tanács  teljesítése meghaladja a 100%-ot, mert 2010 évben nem történt utalás, és 
ez 2011- évben teljesítettük. 
Támogatások a civil szervezetek felé az előirányzathoz képest összességében 45 %-ra teljesült.  
   -Felhalmozási kiadások 

5.)   5. számú melléklet tartalmazza. 
Az előirányzott beruházás teljesítése 67%-ra teljesült. Ezen belül a szennyvízcsatorna-hálózat 
kiépítése 126%-os teljesítést mutat, ez annak a függvénye, hogy a kivitelező hogy nyújtja be a 
részszámlákat. A belmajor területrendezésének ismert magas költsége miatt, a költségvetési 
előirányzathoz képest 220%-on ál. 
   - Hosszú lejáratú kőtelezettségek  

6.)   6. számú melléklet tartalmazza. 
Az előirányzathoz képest a hitel törlesztések 3%-ban teljesültek, mivel telek értékesítés nem történt, 
így csak a negyedévenkénti 277e. Ft-ot emelte le a bank. A szennyvízcsatorna hitel törlesztését még 
nem kellet megkezdeni. 
   -Tartalék 

7.)   7. számú melléklet tartalmazza. 
Az önkormányzat a tartalékát még nem használta fel. 
   - Önkormányzati Kiadások összesítőjét 

8.)   8. számú melléklet tartalmazza. 
 A költségvetési előirányzathoz képest az összes kiadás 56%- ra teljesült.   
    -Létszám adatok 

9.)   9. számú melléklet tartalmazza. 
 


