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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-ai 
közmeghallgatásáról.  
 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 
  Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
  Demeter Zoltán   képviselő 
  Füri József   képviselő 
  Gerencsér Attila  képviselő 
  Ifj. Hollósi Dezső  képviselő 
                        a Képviselő-testület tagjai 
                       
Távol maradását jelezte: 
  Nánási László   képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
                        Járfás Péterné   jegyző 
  Schweibert Jánosné  jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívottak:  
 
Lakosság részéről megjelent:  
                        23 fő lakos 
 
 
Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, 
mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Schweibert Jánosné 
köztisztviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Ifj. Hollósi Dezső és Gerencsér Attila képviselőt. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontot: 
 
 
1.) Szennyvízcsatorna kivitelezésével kapcsolatos kérdések tárgyalása 
  Előterjesztő: polgármester 
 
2.) Ívóvizminőség javítási pályázat 
  Előterjesztő: polgármester 
 
3.) Iskolás gyermekek utaztatása, az utazás egyes kérdéseinek szabályozásával kapcsolatos 

kérdések 
  Előterjesztő: polgármester 
 
4.) Egyebek, bejelentések, javaslatok 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére, a jegyzőkönyv hitelesítőkre. 
 
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 
138/2011. (IX.26.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schweibert Jánosné jegyzőkönyvvezető, a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot Ifj. Hollósi Dezső és Gerencsér Attila képviselők 
személyében elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Nagy Dániel polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok 
megtárgyalására.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
139/2011. (IX.26.) önkormányzati határozata 

a tervezett napirendi pontokról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Nagy Dániel polgármester 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Szennyvízcsatorna kivitelezésével kapcsolatos kérdések tárgyalása 
       Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester: 
A kivitelezés folyamatosan halad előre. A lakosság részéről információ igény merül fel.  
A beruházás gazdasági hátteréről beszélt a jelenlévő lakosoknak: 

- A községek által befizetett tagdíj nemcsak adminisztrációs kiadásokat fedez 
- 2005-ben ez a tagdíj, amit Pátka befizetett: 630 e Ft volt 
- 2011 évben már ez 1.571 e Ft volt. 
- 2005-2011 évekre összesen 11.603 e Ft volt a társulat működtetésének fedezete. Ez magába 

foglalja többek között a menedzsment díját és sok más díjat is. Így például a hirdető táblák 
előállításának és kihelyezésének díjait is, valamint a népszerűsítő dokumentumfilm 
elkészítésének díját is.  

- Hatalmas beruházás és a közepén tartunk. A beruházás belterületi vezetékei 60 %-os 
készültségi fokon állnak, ez azt jelenti, hogy ez a mennyiség már beellenőrzött is.  

- Lassan megkezdődik az elkészült szakaszokon az út rekonstrukció is.  
- A csalai átemelőig idén már elér a szakasz, és itt csatlakozhatunk mi is.  
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- A benyújtott számlákat minden esetben 3 napon belül rendezzük. Pátka a legpontosabban 
fizető tag a társulatból. 

- A maradék számlát az idei évben ki tudjuk egyenlíteni. A három napos fizetési határidő 
tartása a csúszások elkerülése végett szükséges. 

- Érkezett megkeresés azzal kapcsolatban, hogy hol tartanak a lakástakarék befizetések. 
- 2011 decemberében járnak le zömmel a lakossági lakástakarék befizetések 
- A Beruházó Viziközmű Társulás Ellenőrző Bizottsága minden esetben igen szigorúan járt el, és 

jár el most is a nem fizetőkkel szemben. A három hónapnál régebbi hátralékosokkal szemben 
azonnal behajtást kezdeményez, amit adók módjára szed be az önkormányzat.  

- A szerződészárást mindenkinek magának kell elintézni az OTP-nél. Mindenki értesítést fog 
kapni, hogy mikor jár le a szerződése. A Viziközmű Társulat a befizetett összegből csak 
220.000 forintra tart igényt. A lakástakarék szerződés összértéke 440.000 forint volt. Tehát a 
fennmaradó 220.000 forintra lehet hitelt fölvenni az OTP-nél, vagyis igénybe lehet venni a 
fennmaradó részt, mint hitelt és ennek megfelelően továbbra is törleszthető lesz a havi 1.554 
forint. Ezt viszonylag szabad-felhasználású kölcsönként lehet kezelni, vagyis fel lehet 
használni ezt a lehetőséget a csatorna bekötések kapun belüli szerelésére is.  

- Ha valaki rendszertelenül fizette a havi törlesztőrészletét, annak értelemszerűen kevesebb 
lesz az állami támogatása. Ha van olyan fizető, aki előre nagyobb összeget törlesztett a 
lakástakarékjába, annak természetesen nagyobb lesz az állami támogatása. Tehát itt 
előfordulhat olyan helyzet is, hogy a 220.000 Ft felett is lesz nyilvántartott befizetés, amit 
majd külön nyilatkozat alapján az OTP-től lehet visszaigényelni. 

- 2011. év decemberében kb: 167, 2012 januárjában 135, februárban 85, és az év folyamán 
további 81 szerződés fog lejárni.  

- Igyekezni fogunk, hogy a lakáselőtakarékossági szerződések megszüntetését is helyben el 
tudjuk intézni és kezelni ezt a helyzetet.  

- A bekötések folyamata: a jövő év májusától várható, erről előre értesítjük a lakosságot. 
- A Társulat – a lakosok segítésére – kivitelezői listát készít a választható szakemberekről.  
- A telekhatáron belül is meghatározzák a felhasználható csövek minőségét és méretét. 

Árajánlatot kérünk a Fejérvíz Zrt-től a csövek nagykereskedelmi árára és nagytételben, 
lakossági igény szerint, beszerezné az önkormányzat. Majd igény szerint továbbadnánk a 
lakosságnak.  

- Az otthonokban nyílt árkos átvétel lesz, ez a szabályos.  
- Az üzembe helyezéshez kell a Fejérvíz Zrt engedélye, ők fogják átvenni.  
- Az előrelátható üzembehelyezési időpontokról időben tájékoztatjuk a lakosságot.  
- Negatív tapasztalat: sajnos van olyan háztartás, aki már igénybevette a csatornát, vagyis a 

csatornába a még oda nem illő dolgok vannak.  
- Fakivágásokat csak a legszükségesebb helyeken végezték, a legnagyobb odafigyeléssel és 

csak ott ahol nagyon nem tudták kikerülni, vagy a nyomvonalat változtatni. 
 
Kérem a lakosságot, hogy tegyék fel kérdéseiket a témával kapcsolatban. 
 
Szécsi Andrea Pátka, József Attila. u. 10. 
Ha valami nem tud időben rákötni a csatorna-hálózatra, annak mi lesz a következménye? 
 
Nagy Dániel polgármester 

- Sajnos van néhány olyan ingatlanunk, ahol nem megy el a csatorna fővezeték. Ilyen a 
Vargahegyi utca. Itt a bérleti díjból igyekszünk a csatornahálózatot megépíteni.  

- Fehérvári út 1: itt műszaki megoldási problémánk van. Ilyen helyen, ha valaki fizetett és végül 
mégsem lesz csatorna, azt vissza kell juttatni a befizető részére a társulási díjat.  

- Ha nem szeretne rákötni a csatornára, vagy nincs lehetősége erre, akkor ezt megteheti, de 
ebben az esetben talajterhelési díjat kell kivetni részére. Ennek az alapja az éves 
vízfogyasztása a háztartásnak. Ezt az adatot a Fejérvíz Zrt-től fogjuk megkapni. Ez a 
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talajterhelési díj sávosan fog emelkedni, és pár év alatt el fogja érni az aktuálisan fizetendő 
csatornadíjat.  

- A teljes falura vetítve a 80%-os bekötést el kell érni ahhoz, hogy megfeleljünk az Uniós 
előírásoknak.  

 
Szécsi Andrea 
Ha később szeretne rákötni a csatornahálózatra, mi lesz az LTP-vel? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az LTP szükséges része, azaz 220e forint a Társulást illeti, a fennmaradó rész segítséget nyújt 
hitelként az otthoni beruházás költségeire.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Mi van, akinek nincs pénze a beruházásra. A talajterhelési díj már évekkel ezelőtt is kivethető lett 
volna.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Ez mindenkinek költséges mulatság lesz, ha a beruházást választja, ha a talajterhelési díj kerül részére 
megállapításra. 
 
Gyenei Lajos Pátka, Kossuth u. 66. 
Magam részéről szeretném megköszönni a Polgármester Úr részletes tájékoztatóját a beruházás 
állásáról  
Tudomásom és megállapításom szerint meglepően kevés probléma merült fel a lakosság és a 
csatornakivitelezők között. Eltakarított utakat és munkaterülteket hagytak maguk után mikor 
elvonultak egy-egy munkaszakaszról. Veszélyes mélységben is dolgoztak, volt úgy, hogy négy méter 
mélyen szerelték a csöveket. Emiatt viszont az addig sem nagy stabilitású utjaink alapjaiban 
mozdultak meg, amit a helyreigazításnál nagyon meg kell figyelni, hogy hogyan történik.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A beruházást, a legkevesebb egyeztetést igénylő útszakaszon kezdték el. Tehát nálunk az Árpád 
utcában, Itt van most a probléma az esetleges előigénybevétellel. A legproblémásabb a KPM 
kezelésében levő útszakaszok, itt kezdték a legkésőbben a kivitelezést. Műszaki okok miatt nem 
mindig folyamatosan végzik egy-egy szakaszon a beruházást.  
Az úthelyreállítás: sávos, vállas. 
 
Gyenei Lajos 
Ha nehézségbe ütközik az egyeztetés, akkor legyen lakossági fórum a kivitelezők bevonásával.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Az út-helyreállítással kapcsolatban egyeztetés folyik, a lehető legjobbat szeretnénk elérni. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Tudomásom szerint a 3 m-nél keskenyebb utat állítólag a kivitelezőnek köteles helyreállítani teljes 
szélességben. 
 
Magyaródi Józsefné Pátka, Jókai u. 14. 
A Jókai utca útburkolata is nagyon rossz, azt is fel kellene újítani. A szemétszállító autó is alig tud már 
elmenni. 
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Nagy Dániel polgármester 
Ez évben szeretnénk a helyi közutak osztályozásáról, valamint a helyi közutak üzemeltetéséről, 
fenntartásáról, felújításáról szóló rendeletet megalkotni, ami már régi hiányosság a községben.  
 
Több hozzászólás, észrevétel e témával kapcsolatban nem volt, így javasolnám, hogy térjünk át a 
második napirendi pontunkra. 
 
2.) Ívóvizminőség javítási pályázat 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
A tavalyi évben döntött a Képviselő-testület, hogy ezen a pályázaton indulni kell.  
A pályázat önerő része 40 millió forint, amit a lakosságtól kellene beszedni.  
A Királyberek Kft jelezte már előzőleg is, hogy részt kívánna venni ezen a pályázaton. Ez egy 
kapacitást növelő beruházás lenne az Ő részükről. A tavalyi évben bizonytalanság mutatkozott a 
pályázat körül, és úgy döntött a testület, hogy egyelőre mégsem indulunk ezen a pályázaton.  
Az ivóvíz minőség javító pályázat újra kiírásra került, és ebben az állam az önerőt már átvállalta. 
Tehát így természetesen indulunk a pályázaton mi is.  
Most tájékozódunk, hogy a külföldi beruházó kíván-e velünk együtt indulni a pályázaton, mivel neki 
az állam nem finanszírozza az önerőt, neki meg kellene ezt fizetni.  
Nagy kérdés, hogy melyik szempontot vegyük figyelembe: 

- Saját vizünkhöz ragaszkodunk továbbra is 
- Szfvári vizet kívánjuk mi is igénybe venni. 

 
Az üzemeltetésnél van óriási különbség. Saját vízmű üzemeltetése esetén emelkedhetnek a vízdíjak 
elég grasztikus mértékben. Ha igénybe vennénk a Székesfehérvári vizet, akkor csökkenne a vízdíj.  
Ez egy nagy dilemma, döntés helyzetbe kerültünk. Gazdasági hatékonysági mutatók figyelembe 
vételével kell döntenünk.  
 
Hozzászólások, észrevételek: 

Szécsi Andrea 
A vízdíj az emelkedik, de nem tudni, hogy mennyi a lakosság fizető képességének határa. Ha esetleg 
nem is olyan az íze a víznek, de olcsóbb, azt a lakosság könnyebben és jobban elviseli, mint az 
áremelkedést.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A Székesfehérvári víz minőségi paraméterekben megfelelő, csak nem olyan ízű, mint a miénk volt. 
Kérdés, hogy gazdaságilag megtehetjük-e, hogy rászabadítjuk a lakosságra a magasabb vízdíjat, vagy 
nem tehetjük meg? 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A mi vizünk arzénos volt, nekünk ez volt a legnagyobb problémánk.  
A lakossággal kellene ezt megbeszélni, csak sokkal több embernek kellene eljönni egy ilyen lakossági 
fórumra, mert több ember jobban tudna dönteni. A többség biztosan azt akarja, hogy jó vizünk 
legyen.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Ha a lakosság terhelési szintjét nézzük, akkor egyértelműen a Székesfehérvári vizet választjuk.  
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Gyenei Lajos  
Ez az a pont, ahol nem irigylem a jelenlegi képviselő-testületet. Ha engem kézdeznek, akkor maradjon 
a pátkai víz. Én nem szeretem a Székesfehérvári vizet. Ha egy községnek van saját vize – ami nagy 
kincs – akkor maradjon annál.  
Gerencsér Attila képviselő 
A glóbusz megmaradhatna-e, ez tartalékot képezne mindenkor. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A glóbusz mindenképpen megmaradna használatba. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Székesfehérvárra honnan jön a víz. Úgy tudom, hogy kvarc vizet kapnak.  
 
Füri József képviselő 
Ezzel a lépéssel túlzottan Székesfehérvárral kerülünk függő viszonyba. Ha mindent központosítanak, 
akkor úgyis ez lesz a tendencia, de jó lesz ez nekünk? 
 
Szikra János Pátka, Kossuth u. 20. 
Ha függő viszonyba kerül a község, úgy, mint a többi, az nem jó. Nem szabad függő viszonyba kerülni. 
A Galya Természetvédelmi Egyesület szerint Pátka vize jó. Még a szomszédok is kérhetnének tőlünk.  
Ha Székesfehérvár emelné a vízdíjat, nekünk automatikusan fizetnünk kellene, és ez nem jó.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A mostani helyzetet tisztázva: Pátkának jelenleg nincs saját vize, mivel a kutak nem Pátka 
tulajdonában vannak. Jelenleg a kutak a Fejérvíz Zrt-é és az államé.  
 
Szikra János 
A gazda jogát meg kell szerezni. Vissza kell a természeti kincseket szerezni, ez a jövő. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Én az önkormányzat vagyonaként kezeltem eddig a vízművet, de ezek szerint ez nem így van.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Az eszközök teljes tulajdonosa a Fejérvíz Zrt. Ha visszakerül önkormányzati tulajdonba, akkor az 
önkormányzatnak kell felújítani és fenntartani is az egész csőrendszert és az összes felszereléseket.  
Lehet, hogy helyi népszavazásra kellene bocsátani ezt a nehéz kérdést. 
 
Füri József képviselő 
Hiteles tájékoztatást kell adni!  
 
Nagy Dániel polgármester 
Nem lesz egyszerű, hogy ne legyen befolyással senkire. Mindenki tárgyilagos tudjon maradni. 
 
Több hozzászólás, észrevétel e témával kapcsolatban nem volt, így javasolnám, hogy térjünk át a 
következő napirendi pontunkra. 
 
 
3.) Iskolás gyermekek utaztatása, az utazás egyes kérdéseinek szabályozásával kapcsolatos 
kérdések 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
 



 8 

Nagy Dániel polgármester 
Ismertette e témában hozott 10/2011.(VIII.24.) önkormányzati rendeletet az iskolás gyermekek 
utazásával kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról. 
A témához hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így áttértek a következő napirendi pontra.  
 
 
4.) Egyebek, bejelentések, javaslatok 
 
Nagy Dániel polgármester 

1. Óvoda épület tetejének felújítása 
A Tondach cserépgyártó cégtől egy igen kedvező ajánlatot kaptunk, amit a következő év tavaszáig 
tartanak. Az óvodánk tetőszerkezete eléggé elavult, beázik. Tehát sürgősen felújításra szorulna. Erre 
viszont most anyagi lehetőségünk nincs.  
Megpróbálnánk bevonni a lakosságot az óvoda tető szerkezetének felújításához. Elkülönítettünk egy 
számlát, ahová várnánk nagy szeretettel a segítséget ehhez a nemes célhoz. Elkülönítettem 
gyűjtenénk erre a célra.  
Felmerült az a gondolat, hogy ha 100 millió forintot összefogásból össze tudtunk gyűjteni szennyvíz 
témában, akkor e nemes célra is reméljük, hogy össze tud fogni a község és sikerülne összegyűjteni 
800 e forintnyi támogatást a tető-cserépre.  
Kérem a jelenlévő lakosságot, hogy népszerűsítsék ezt az elhatározást a községben és segítsenek e 
nemes cél elérésére.  
 
Szécsi Andrea 
Akár kirakodó vásárt – börzét – is lehetne tartani e célra, mert ez egy nagyon nemes cél. Segítenék a 
lebonyolításban.  
 
Nagy Dániel polgármester 
El szeretnénk jutni sok-sok pátkai háztartásba egy-egy minimális hozzájárulásért, hogy az óvoda 
tetejére fel tudjuk tenni az új cserepet.  
Szeretném, ha az itt lévők népszerűsítenék e szándékunkat.  
 

2. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Pátkai Szervezetétől kaptam levelet, melyben 
kérdéseket tesznek fel az önkormányzat működésével kapcsolatban, valamint azt 
nehezményezik, hogy a lakosságot nem tájékoztatja az önkormányzat a fontos dolgokról. 

- Kérdésként kaptam, hogy valóban értékesíteni kívánja-e az önkormányzat a Vak Bottyán tér 6 

szám alatti ingatlant, és miért?  Igen, értékesíteni kívánja a szóban forgó ingatlant a jelenlegi 
bérlő részére. Az eladási ár megállapítása ingatlan értékbecslés után történt. Az ingatlan 
értékesítésből befolyt pénz kockázati alapba kerülne, és ha a szennyvízberuházás miatt 
folyamatosan felmerülő rendezetlen helyzetek miatti külön kiadásokra nem kellene 
felhasználni, úgy a befolyt pénzből az önkormányzat szándéka szerint szolgálati lakást 
kívánna építeni.  

 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
A Vak Bottyán tér 6 számú ingatlan felújításra vár, nem jó állapotban lévő épület, és igen sok pénz 
kellene ráfordítani, hogy megfelelő állapotúvá tudjuk tenni. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Nyilván ezeket az épületeket fel kell újítani. Így ez az épület is egy pénznyelő. Ha sikerülne egy új 
szolgálati lakást építeni – az eladásból származó pénzből – egy kiírt pályázat segítségével, akkor azt 
sokkal gazdaságosabban lehetne hasznosítani és fenntartani. 
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Nagy Dániel polgármester 
- Kérdés: A polgármester és a jegyző illetménye? A polgármester illetménye nyilvános adat, és 

ennek eleget is tettünk, mivel a testületi alakuló jegyzőkönyvében megtalálható ennek 
megállapítása. A polgármester illetményét a képviselő-testület az Önkormányzati Törvénynek 
megfelelően állapította meg, valamint a polgármester költségtérítését is. Ezek az adatok a 
Pátka Honlapon megtalálható jegyzőkönyvből megtekinthetőek.  
A polgármester nettó bére 242.000 forint a jegyző nettó munkabére 180.000 forint, ami a 
törvényi besorolásának megfelelően került megállapításra. 

- Kérdés: A Belmajorral kapcsolatos környezetszennyezés ügyének jelenlegi állása? Jelenleg az 
ügy még mindig vizsgálat alatt áll. Jelenleg az ügy még mindig rendőrségi vizsgálati 
szakaszban van. A Környezetvédelmi Hatóságtól egyedi határértéket kaptunk. A 
környezetvédelmi feltárás megtörtént. Elszállításra került a szennyezett kifogásolt föld nagy 
része. A hordós olajtároló kiürítésre került. Szennyvíziszapot is elszállították, így a szennyezés 
utánpótlása megszüntetésre került. A talajban még meglévő szennyezés miatt Pályázni 
fogunk a helyreállítási munkák fedezetére. Ha felelős megállapítása nélkül zárul le az ügy, 
akkor pályázhatunk a helyreállítási munkák költségeinek fedezetére.  Előírás szerint 
kármentesítő felmérést kell készíttetnünk, ami komoly kiadással jár ismételten.  

- Kérdés: Vak Bottyán téri park felújításának helyzete? 2009 évben benyújtásra került egy 
pályázat a Vak Bottyán téri part felújítására. Ezt a pályázatot az idei évben elnyerte az 
önkormányzat. Amiben az áfa érték nem támogatott, tehát nem része a pályázatnak. 
Közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles a pályázat az elnyert összeg miatt. A pályázat 
összköltsége 20-22 millió forint. Ez a pályázat utófinanszírozott, tehát a költségvetésnek 
kellett volna előre megfinanszírozni ezt az összeget, amit csak kölcsönfelvétellel tudott volna 
megtenni, ami most a szennyvízberuházás kellős közepén nem biztos, hogy megfelelő döntés 
lett volna. Jó lett volna saját vállalkozókkal a parkot felújítani, hogy a megnyert pénz a 
falunkba maradhasson. Nagy valószínűséggel nincs a faluban olyan vállalkozói kör, aki 
elnyerhette volna a kiírt közbeszerzési feltételek mellett a munkákat, így a pénzt mindet 
elvitték volna a faluból. A közbeszerzés lebonyolítását nem tudjuk befolyásolni. 
Adminisztrációs ok miatt sem tudtuk volna lebonyolítani a pályázatot, mivel 2009-ben 
kiadtak egy rendelkezést, aminek az akkori adatszolgáltatás nem tett eleget, így emiatt most 
minden kiírt pályázattól el van zárva az önkormányzat. A megfelelő regisztráció hiányában 
jelenleg egyetlen Leader pályázaton nem tud indulni az önkormányzat.  

 

Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Én nem értettem egyet ezzel a döntéssel. Szeretném tudni, hogy a pályázat miatti sikerdíj kifizetésre 
kerülhet-e? 
 
Nagy Dániel polgármester 
A sikerdíjat a pályázatíró nem kérheti, mivel valótlan adatokat közölt, illetve regisztráltatott a 
pályázatban.  
 

- Kérdés: Ivóvíz minőségjavító pályázat helyzetéről? Az előbbi napirendben erről már szó volt.  
- Kérdés: Kíván-e az elkövetkezőkben az önkormányzat pályázat benyújtani? Igen kíván 

benyújtani az önkormányzat pályázatokat. A jelenleg is folyó pályázatunk a munkanélküliek 
folyamatos alkalmazása. Ez évben már 33 főnek tudtunk így hosszabb-rövidebb ideig munkát 
biztosítani. Az ivóvíz pályázaton szándékozik az önkormányzata indulni. A Széchenyi Terv 
pályázaton belül egészség és életmód nevelő, valamint a vidéki életre felkészítő-nevelő 
programon szeretnénk indulni. A Művelődési Ház felújítása érdekében helyi rendelettel 
szabályoztuk és helyi védett értékké nyilvánította az önkormányzat, így a felújítására már 
tudunk beadni pályázatot.  

- Kérdés: Tájékoztatást kérnek az önkormányzat Vörösmarty utcai telkeiről, azokat ki és milyen 

jogcímen használja, valamint a használók fizetnek-e bérleti díjat? Tájékozódásom szerint az 
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1960-as években születtek a döntések, aminek alapján most használják a Vörösmarty 
utcában az ott lakók az önkormányzat telkeit. Ezekre a kérdésekre a régi tanácsrendszerben 
keresendők a válaszok.  

- Kérdés: Milyen feltételekkel tudnák megkapni a költségvetési illetve a zárszámadási 

rendeletet? Rendeleteink a Képviselő-testületi jegyzőkönyvek tartozékai, amik a Pátkai 
Honlapon megtekinthetők. A zárt ülések kivételével minden testületi ülésről az elkészült 
jegyzőkönyv megtekinthetők a jelzett honlapon. 

Remélem a feltett kérdésekre kimerítő és elégséges választ kapott a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Pátkai Szervezete, mivel egy fővel sem képviseltette magát a jelen közmeghallgatáson, 
pedig ezt az egész falunak szerveztük. 
 
További régi probléma a községben a kóbor ebek kérdése. 
A közelmúltban a községből a Kistérségi állatbefogók kb 3-4 ebet tudtak elvinni. Ennek kb. 20 ezer 
forint a költségkihatása ebenként. Sajnos vannak elvadult kutyáink, amiknek a befogása egyszeri 
kiszállással nem mindig valósítható meg. Ez óriási költséget ró önkormányzatunkra. A befogott 
kutyákat a menhelyen meghatározott ideig tartják, majd chippel látják el és így adják vissza az 
esetlegesen jelentkező gazdáknak. Amelyik kutyáért nem jelentkezik a gazdája, azok az 
Alapítványokhoz kerülnek további gondozásra vagy új gazdákhoz kerülhetnek.  
 
A szamár kérdés, ami szintén több lakótársunknak komoly problémát okozott és okoz jelenleg is. A 
szomszédok elmondása szerint kicserélték másik állatra a régi ordító jószágot, ami csendesebb az 
előzőnél. Ebben az esetben várjuk az országos szabályozás megjelenését, ami után mi is szabályozni 
tudnánk a helyi viszonyainkat. Az országos szabályozás még várat magára. Ez szintén egy nehéz 
kérdés, ami megoldásra vár, mert a lakosoknak a nyugalomra joguk van.  
 
Füri József képviselő 
Egy fontos kérdésem lenne a csatornázással kapcsolatban. A csatorna fed lapok magasságát hogyan 
állapították meg. A bejárókat hogyan fogják visszaállítani? 
 
Nagy Dániel polgármester 
A méréseket végző cég adatai és a valóság között akár 80 cm eltérés is lehet. Ez probléma. Az út 
helyreállításával kapcsolatban a kivitelezőtől kapott információ szerint, az utat fogják felhozni erre a 
szintre, ahol most a fedlapok állnak.  
 
Füri József képviselő 
Az út helyreállításánál a vízelvezető árkokat is helyreállítják? 
 
Nagy Dániel polgármester 
A belvízvédelmi terv elkészült, csak annak idején nem nyert az önkormányzat ezen a pályázaton. 
Célunk az, hogy az alap-vízelvezető rendszer ellássa a feladatát. A legkritikusabb helyeken igyekszünk 
a problémát a közmunkásainkkal megoldani, valamint elhárítani a problémát. A kiírásra kerülő 
pályázatokat figyeljük, de a pályázat beadásához kész terveknek kell lenni.  
 
Füri József képviselő 
A falu alsó részén a Petőfi- Kossuth utca találkozásánál kiépített átemelők a vízelvezető átereszre 
épültek. Nem fog-e problémát okozni ez a csapadékvíz elvezetésbe? 
 
Nagy Dániel polgármester 
A helyreállítási munkálatoknál egy rézsű és egy lapozott árok kiépítése szerepel ezen a területen, ami 
le tudja majd vezetni az ide zúduló csapadékvizet.  
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Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Ez az árok nagyon fontos, mivel itt gyűlik össze a Kossuth és a Petőfi utcán felgyülemlett csapadékvíz 
nagy eső esetén.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A jelzett résznél, ennél a nagy átemelőnél még teherautó bejáró és kapu is lesz a tervek szerint. 
Ennek megfelelően fogják a csapadékvíz elvezetést is elkészíteni. Még október hónapban bízom 
benne, hogy az átemelő gépészeti részét felszerelik. Van még több vízelvezető probléma is, ami 
megoldásra vár a közeljövőben. A csatornázásnál jó a kivitelező hozzáállása a faluhoz. Reméljük, hogy 
sokat fognak segíteni útjaink helyreállításánál.  
 
A lakosság részéről a közmeghallgatás végére csak 3 fő maradt. 

 
Nagy Dániel polgármester 
Tekintettel arra, hogy több napirendi pont, hozzászólás, javaslat nem volt, a közmeghallgatást és az 
ülést 20 órakor a polgármester bezárja. 
 
 

kmf 

 

 
 

 
                                        Nagy Dániel                                                       Járfás Péterné 
                                        polgármester                                                            jegyző 
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képviselő                                                        képviselő 
 
 
 


