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Rendeletek: 
12/2011.(IX:28.) az Önkormányzat 2011. évi (tervévi) költségvetéséről szóló 2/2011.(.II.23.) 

számú rendelet módosításáról 
13/2011.(IX.28.) az önkormányzati (helyi) rendeletek előkészítésében való társadalmi 

részvételről 
14/2011.(IX.28.) a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

1/2011. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Határozatok: 
140/2011.(IX.24.) A jegyzőkönyvvezető személyéről 
141/2011.(IX.28.) A jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 
142/2011.(IX.28.) A tervezett naprendi pontokról 
143/2011.(IX.28.) A Vak Bottyán tér 6. számú ingatlan értékesítéséről 
144/2011.(IX.28.) A folyószámla-hitel további változatlan fenntartásáról és újra igénylés 

benyújtásáról 
145/2011.(IX.28.) Az Óvoda tetőszerkezetének felújítása érdekében folytatandó gyűjtési 

akcióról 
146/2011.(IX.28.) A Pénzügyi Bizottság megbízásáról a telefon használat díjtételeinek 

felülvizsgálatáról 
147/2011.(IX.28.) A két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt idejű 

határozatok teljesítéséről szóló tájékoztatóról 
148/2011.(IX.28.) A Csemetekert Tagóvoda 2011. évi finanszírozásának emeléséről 
149/2011.(IX.28.) A Csemetekert Tagóvodánál alkalmazott utazó gyógypedagógus heti 

óraszám meghatározásáról 
150/2011.(IX.28.) A Ficánkoló Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
151/2011.(IX.28.) A civil szervezetek által benyújtott Leader pályázatok költség fedezetéről 
152/2011.(IX.28.) A Gál-közi átemelő végében lévő telekhatár-módosítás miatti 

kártalanításról 
153/2011.(IX.28.) A 36/2011 (III.28.) önkormányzati határozat visszavonásáról 
154/2011.(IX.28.) A közterület rendelet átdolgozásának elhalasztásáról 
155/2011.(IX.28.) A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

VII. sz. módosításáról 
156/2011.(IX.28.) A Községi Könyvtár és Szennyvíz-beruházó iroda költöztetéséről 
157/2011.(IX.28.) A 2012. évi Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásáról 
158/2011.(IX.28.) A községi közvilágítási rendszer Géza közben és Árpád utcában történő 

bővítéséről 
159/2011.(IX.28.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 
160/2011.(IX.28.) A Körösfői utazás megszervezéséről 
161/2011.(IX.28.) A Nemzeti Ünnep és a karácsonyi ünnepségsorozat szervezéséről 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 17:00 órai 
kezdettel megtartott nyílt üléséről 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 
  Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
  Demeter Zoltán   képviselő 
  Gerencsér Attila  képviselő 
                        a Képviselő-testület tagjai 
                       
Távol maradását jelezte:  
  Füri József   képviselő 
  Ifj. Hollósi Dezső  képviselő 
  Nánási László   képviselő 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
                        Járfás Péterné   jegyző 
  Schweibert Jánosné  jegyzőkönyv vezető 
 
Meghívottak: 
  Ketskésné Bebesy Zsuzsa Óvoda Társulás Vezető Óvónője 
  Laborcáné Tatai Anikó  Csemetekert Tagóvoda Vezetője 
  Dezső Sándorné  Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Előadója 
 
Lakosság részéről jelen van: 0 fő 
 
Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 
mert a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. 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 képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
140/2011. (IX.28.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyvvezető személyéről 
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető személyére tett 
javaslatot elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Nagy Dániel polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére 
 
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
141/2011. (IX.28.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről 
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett 
javaslatot elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy a meghívóban közölteknek megfelelően hagyja 
jóvá a napirendi pontokat. 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatokról 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

2. Pátka község Önkormányzat 2011. évi költségvetés előirányzat módosítása 
a) Csemetekert Tagóvoda költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

3. Leader pályázatok beadásával kapcsolatos kérdések tárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

4. Szennyvízcsatorna-hálózat kialakításával kapcsolatos kérdések tárgyalása 
a) Gál-köz garázs megállapodás 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

5. Társadalmi egyeztetési rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

6. Szociális rendelet módosítása 
Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző 

7. Közterület rendelet módosítása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

8. Egyebek 
a) Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása 
b) Községi Könyvtár és iroda helyzetének rendezése 
c) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozási 

szándék 
d) Közvilágítási igénybejelentés 
e) Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat-nak módosítása 

 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok 
jóváhagyására. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
142/2011. (IX.28.) önkormányzati határozata 

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.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatokról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
 Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
A buszkísérők alkalmazásáról szóló 116/2011.(VIII.24.) számú önkormányzati határozat 
végrehajtásának határideje 2011. szeptember 30-án lejár. Tájékozatom a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy a határozatot végrehajtottuk, a két buszkísérőt 2011. szeptember 1-i határidővel 
alkalmazzuk. 2011. évi bérköltségük járulékokkal együtt: 716.288 Ft, amit a szépen befolyt iparűzési 
adó többletbevételünkből tudunk finanszírozni. 
 
A Vak Bottyán tér 6. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítése. 
A 2011. július 7-én készült hivatalos értékbecslés alapján kialakult a Pénzügyi Bizottság véleménye az 
ingatlan értékesítéséről. A Pénzügyi Bizottság állásfoglalása alapján az ingatlant 6.3 millió forintért 
értékesítse a testület, amiből 800 ezer forint letelepedési támogatásba részesítse a vevőt. Így tehát 
az ár 5.5 milli forint legyen. A letelepedési támogatás fejében a vevő 5 évig nem idegenítheti el az 
ingatlant. Amennyiben ezt megteszik, és idő előtt eladják az ingatlant, úgy a fenti összeget meg kell 
fizetniük az önkormányzat részére. A jogügyletet a vevő a Fundamenta –Lakáskassza Lakás-
takarékpénztár Zrt-n keresztül kívánják végrehajtani.  
A határozatban rögzíteni kellene az eladás tényét, a forgalmi érték elfogadását, a vevő kijelölését, a 
letelepedési támogatás összegének jóváhagyását, valamint annak önerőkénti elfogadását, a 
polgármester felhatalmazását a szerződés aláírására és a fizetési határidőt.  
 
A szerződés tervezetben szereplő elírásokat ki kell javítani.  
Az önkormányzati vagyon értékesítése közérdekű adatnak minősül, így azt nyílt ülésen kell tárgyalni. 
A vevők adatai viszont személyi adatoknak minősülnek, így a vevőknél csak a név szerepel a 
tervezetben, amit a képviselők rendelkezésére bocsátottam. Ennek megfelelően a testületi 
határozatban is csak a vevők személyi adatai nélkül, a név fog szerepelni.  
 
Kádár Zoltán, aki a „Velenceingatlan” Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda ingatlanforgalmi 
értékbecslője által kiállított értékbecslés alapján az ingatlan értéke piaci összehasonlító értékelés 
alapján 4.950.000 forint terheletlenül, üres állapotban. Ugyanezen értékbecslés alapján ez az ingatlan 
költségalapú értékelés alapján 5.342.000 forintot ér.  
A jegyzőkönyv mellékletét képezze az ingatlan értékbecslésére kiállított irat. 
 
Ezen értékek figyelembe vételével alakította ki a Pénzügyi Bizottság az állásfoglalását az ingatlan 
eladási árának megállapítására. 
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Ennek megfelelően kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzon az ingatlan eladásával kapcsolatban 
a fenti előterjesztés alapján. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
143/2011. /IX.28./ önkormányzati határozata 

A Pátka, Vak Bottyán tér 6. számú ingatlan értékesítéséről 
 
 
Pátka község Önkormányzatának képviselő-testülete értékesíteni kívánja a Pátka Vak Bottyán tér 6 
szám alatt levő 200/4 helyrajzi számon nyilvántartott 801 m² alapterületű lakóház, udvar, 
gazdasági épület elnevezésű ingatlanát.  
A Képviselő-testület az épület forgalmi értékét: 6.335.910 Ft-ban állapítja meg. 
Az épület vevőjeként Vass Arnold és Kaposvári Anett vevőket jelöli ki.  
A forgalmi értékként megjelölt összegből önerőként meghatározott rész: 835.910 Ft, azzal a 
kikötéssel, hogy a jelen jogügylet megkötése után a vevő az ingatlant öt évig nem idegenítheti el. 
Ellenkező esetben, öt éven belüli elidegenítés esetén a vevő a 835.910 Ft összeget 8 banki napon 
belül köteles megfizetni eladó részére. Eladó az öt év időszakra kiterjedő elidegenítési tilalmat 
ingatlan-nyilvántartásba feljegyeztetni nem kívánja.  
A Képviselő-testület az ingatlan vételár kifizetésének fizetési határidejéül a jogügylet aláírását 
követő négy hónapot, azaz 2012. január 31-ig terjedő időszakot jelöli meg a legkésőbbi időpontnak.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő beadványaival kapcsolatban: már több kérdésre a tájékoztató folyamán 
választ kapott, a többi kérdésre viszont a későbbiekben adnám meg a választ, mivel Képviselő Úr 
betegsége miatt nem tud részt venni az ülésen.  
 
Folyószámla-hitelszerződés meghosszabbítása: az önkormányzat költségvetésének biztosítékaként a 
képviselő-testület megszavazott egy 5,5 millió forint értékű folyószámlahitel csomagot, mely nagyban 
segíti az Önkormányzat likviditásának folyamatos fenntartását.  
 
Demeter Zoltán képviselő 
A folyószámla hitelnek sok a rendelkezésre állási költsége? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Nem jelentős összeg, mivel egyszer kellett igénybe vennünk az év folyamán, 1-2 százezer 
forintértékben. Ez a biztonság megéri a minimális költséget, amit fizetni kell utána. A hitel fedezetéül 
továbbra is a Petőfi u. 118. számú önkormányzati ingatlant használnánk fel.  
 
Ez a hitelcsomag nemsokára lejár, és döntenünk kell arról, hogy továbbra is kívánjuk-e fenntartani ez 
a hitellehetőséget. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel e témához nincs, úgy kérem a képviselő-testületet, hogy az 
írásos előterjesztésnek megfelelően szavazzon a határozati javaslatról: 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
144/2011. (IX.28.) önkormányzati határozata 

A folyószámla-hitel további változatlan fenntartásáról és újra igénylés benyújtásáról 
 

1. Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete folyószámla-hitel igénybevételét rendeli 
el.  

A hitel célja: az önkormányzat folyamatos működésének a biztosítása 
A hitel összege: 5.500.000 Ft. 
A hitel futamideje: 1 év 
Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal 

- A hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 
- A futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja 

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét, 
valamint a Pátka 336 helyrajzi számú ingatlanát.  

 
A testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt 
hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) 
bekezdésében meghatározott korlátozás alá.  
 

2. Felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel 
történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat 
képviseletében a Bankkal megkösse. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
Óvoda tetőszerkezet cseréjéhez lakossági hozzájárulás kérés. 
Az Önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé a többször beázott Óvoda cserepezésének 
cseréjét. Ezért a korábbi testületi ülés alkalmával már felvetettem a testület számára, hogy egy 
elkülönített számlán kérjük fel a lakosságot, hogy az elkövetkezendő fél év alatt, járuljanak hozzá a 
felújítás költségeihez, kiváltképpen azért most, mert a Tondach Magyarország Kft igen kedvező 
árajánlatot tett.  
Az önkormányzatok számára 43 % és 45 %-os kedvezménnyel ajánl fel tetőcserepet az önkormányzati 
épületek felújítására 2012. március 1-ei rendelési határidővel. Ezt az ajánlatot különösen nevelési 
intézmények fejlesztésére tette a cég.  
A felújításhoz 1-1 családtól 600-700 forint támogatást kérnénk, és ez elegendő lenne az új cserép 
megvásárlásához. 
 
Demeter Zoltán képviselő 
Jó ötletnek tartom a felvetést. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Lezárt gyűjtőládákat is kihelyezhetnénk a boltokhoz, illetve a postára – amennyiben ehhez 
hozzájárulnának – mint már erre volt példa a faluban, és akkor is jól, eredményesen működött ez a 
gyűjtési módszer. A boltokba a fizetés után visszajáró aprópénzt be lehetne dobni, és ez is jelentős 
összeg lenne a gyűjtés végén. 
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Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel e témához nincs, úgy kérem a képviselő-testületet, hogy az 
írásos előterjesztésnek megfelelően szavazzon a határozati javaslatról: 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
145/2011. (IX.28.) önkormányzatai határozata 

Az Óvoda tetőszerkezetének felújítása érdekében folytatandó gyűjtési akcióról 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete pénzgyűjtést tart az Óvoda tetőszerkezetének 
felújítása érdekében. 
A Testület a jelenleg használaton kívüli „Letéti számlát” nevezi meg a pénzgyűjtés elkülönített 
nyilvántartási helyéül. 
A gyűjtésből befolyt összeget a település kizárólag az Óvoda tetejének felújítására használhatja fel. 
A gyűjtés ideje 5 hónap. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester  
 
Aszfaltozásra kerültek a Kossuth utca legrosszabb útszakaszai 
Megkezdődött a Vak Bottyán téri buszmegálló felújítása. A felújítás az önkormányzatnál található 
bontási anyagokból került teljes egészében kivitelezésre és a kivitelezést saját munkaerővel végezte a 
hivatal. A továbbiakban folytatjuk a megkezdett programot.  
Megkeresés érkezett a telefonhálózat felújítására és a jelenlegi díjainak csökkentésére. Kérik, hogy 
váltsunk telefoncsomagot. Átadnánk a Pénzügyi Bizottságnak, hogy járjon a megkeresés nyomában, 
vizsgálja ki a lehetőségeinket. 
 
Kérem, amennyiben egyetértenek azzal, hogy a téma kivizsgálásával bízza meg az önkormányzat a 
pénzügyi bizottságát, úgy határozattal ezt erősítsék meg. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
146/2011. (IX.28.) önkormányzatai határozata 

A Pénzügyi Bizottság megbízásáról a telefon használat díjtételeinek felülvizsgálatáról 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi Bizottságát, hogy vizsgálja 
felül a kapott árajánlatnak megfelelően a jelenleg használt telefon díjszabásokat.  
A vizsgálat eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet a következő rendes ülésén, de 
legkésőbb 2011. október 31-ig. 
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: Gerencsér Attila Pénzügyi Bizottság Elnöke 
 
Megérkezett a Belmajor környezetvédelmi vizsgálatának az eredménye. 2012 tavaszáig beavatkozási 
tervet kell készíttetnünk. A korábbi vizsgálati anyag elkészítése mintegy 2,3 millió forintot vett 
igénybe. 
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515 hrsz-ú árok telekalakításának előzetes szakhatósági állásfoglalása megtörtént és az 
Építésigazgatási iroda jóváhagyta azt. A szennyvízberuházás ezen szakaszának telekhatár rendezése 
így lassan véget ér. 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott tájékoztatóhoz nem volt, úgy kérem a 
képviselő-testületet, hogy fogadja el a két ülés között történt eseményekről a tájékoztatót.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
147/2011. (IX.28.) önkormányzatai határozata 

A két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt idejű határozatok teljesítéséről szóló 
tájékoztatóról 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját a két ülés 
között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
2.) Pátka Község Önkormányzat 2011. évi költségvetés előirányzat módosítása 
 a.) Csemetekert Tagóvoda költségvetésének módosítása 
 b.) Társult óvodák alapító okiratának módosítása 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Köszönti a testületi ülésen megjelent két óvónőt és átadja a szót Ketskésné Bebesy Zsuzsa vezető 
óvónőnek a szót, hogy mondja el észrevételeit. 
 
Ketskésné Bebesy Zsuzsa a Társult Óvodák Vezető Óvónője 
Köszönti a Tisztelt Képviselő-testületet, és köszöni, hogy szóban is meghallhatják észrevételeit az 
óvoda működésével és költségvetésével kapcsolatban. 
Az óvodatársulás 2007-ben jött létre a jobb, gazdaságosabb működés érdekében. Gyakorlatilag négy 
község alkotja a társulást Sárkeresztes gesztori központtal. A társulás tagjai: Sárkeresztes, Moha, 
Pátka és Magyaralmás. 
A társulás költségvetése úgy készül, hogy a dologi kiadások és a bér részét én készítem, a többi részét 
gyakorlatilag minden önkormányzat maga. A részemről az önkormányzatok felé benyújtott tervezet 
után és már csak a jóváhagyott költségvetéseket kapom meg, annyi pénzzel, amennyit az 
önkormányzatok községenként jóváhagynak.  
2010 évben két dolog kimaradt a költségvetés tervezéséből:  
az utazó gyógypedagógus bére 
gázfogyasztás kiadásai 
Az úgynevezett „SNI”-s gyermekek ellátása és az utánuk járó normatíva elszámolása elég bonyolult. A 
gyermekek után járó normatíva elszámolása utólagos, amiből adódott a 2010. évben is a hiány.  
Most 1 sajátos nevelési igényű kisgyermek ellátást kell biztosítanunk a pátkai óvodában.  
Még elképzelhető, hogy a gázenergia fogyasztói ára sem biztos, hogy elegendő lesz.  
Még egy problémánk van: egy szülési szabadságon lévő kolleganő megszakítja szülési szabadságát, és 
vissza kíván térni a munkába, de ez bértöbbletet fog előidézni. Próbáljuk a minimálisra lecsökkenteni 
ezt a többlet bérköltséget, de biztosan pluszkiadással fog járni.  
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Azt szeretném tisztázni, hogy a jövőben ki készítse a költségvetést! A számlák megnevezését 
szeretném, ha rendezni tudnánk, mivel szinte minden cégtől más elnevezéssel érkeznek a számlák és 
ez ellenőrzéskor problémát okoz. Jó lenne egységesíteni az óvoda elnevezését azoknál a cégeknél, 
amelyekkel kapcsolatban állunk, így például az E-On-nal, itt az áram-, és a gázszámla is más 
megnevezéssel érkezik, valamint a víz számla is már elnevezésű. A költségvetés elkészítését én 
szívesen elvállalom, nekem ez nem jelent problémát. Én eddig azért nem készítettem el, mert az 
előző vezetés ezt tőlem nem kérte. Az új testület pedig ez idáig nem foglalt állást ez ügyben. Kérem, 
tisztázzuk ezt a helyzetet, a következő költségvetés készítéséig.  
A költségek csökkentése érdekében talán a telefonfővonalunkról le lehetne mondani vagy talán 
másik, gazdaságosabb telefonhasználati csomagot kérni. Nem sokat használjuk a fővonalat, mivel 
már majdnem minden szülőnek mobil telefonja van, és ha a gyermekkel valamint probléma adódig, 
hogy napközben értesíteni kell a szülőt, akkor azt mobil hívással kell megtennünk.  
 
Szeretném megtudni, hogy az óvoda épülete biztosítva van-e, és ha igen melyik biztosító társaságnál, 
nekem erre az adatra jelentéstételhez szükségem lenne.  
 
A gázkészülékek rendszeres ellenőrzése jelenleg sem tisztázott. Ki a karbantartó, mert ezekhez a 
készülékekhez a dajkák nem nyúlhatnak hozzá és nem ők a hivatottak a kisebb hibák elhárítására 
sem. Kérem, tájékoztasson a testület, hogy gázkészülék meghibásodás esetén ki a karbantartó, kit 
lehet hívni a hiba elhárítására. Itt a fűtési idény kezdete, szeretnénk ellenőriztetni, hogy rendben van-
e minden a készülékekkel. Biztonságban megkezdhetjük-e a fűtést?  
 
Nagy Dániel polgármester 
Az óvoda gázkészülékei még nem az önkormányzat tulajdona. Béreljük őket a KAMINUSZ Zrt-től. 
Tartós bérletben vannak.  
 
Ketskésné Bebesy Zsuzsa 
Ha valami probléma van, vagy lesz, ki a felelős? Ha készülék meghibásodás van, kinek kell szólni? 
Gondok előfordulhatnak, itt a fűtési idény, nincs ellenőrzési jegyzőkönyvünk.  
A takarékosságról: mi mindig levesszük a fűtési hőmérsékletet, a takarékosságra törekszünk. 
Tavasszal, amikor már süt a nap, le is szoktuk kapcsolni, hogy spóroljunk. A gyerekek már nem fáznak 
meg, mert a nagy ablakon keresztül a napsütéstől fölmelegszik a foglalkozó terem, a másik oldalon 
viszont a dolgozók öltözzenek fel a hőmérsékletnek megfelelően.  
 
Gerencsér Attila képviselő 
Meg kell nézni a bérleti szerződést. Talán az akkori bérbeadó a felelős.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Átadnám az Alpolgármester Asszonynak a bérleti szerződéseket áttanulmányozni, és kérem, 
tájékoztassa a testület az eredményről.  
 
Mi a meglévő dokumentumokból indultunk ki, mert csak az állt rendelkezésünkre. Itt az Alapító 
Okiratra gondoltam, a Társulási Szerződésre. Ebből az olvasható ki, hogy a költségvetés 
előterjesztésére a sárkeresztesi képviselő-testület a jogosult. Nekünk csak jóvá kell hagyni.  
Az utazó gyógypedagógus bérét a tartalékba terveztük. Itt főleg kommunikációs problémák 
adódhattak.  
 
Ketskésné Bebesy Zsuzsa 
Sárkeresztes Képviselő-testülete csak akkor hagyja véglegesen jóvá a társult óvodák költségvetését, 
amikor már a többi önkormányzat jóváhagyja azt.  
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Az éves beszámolót az óvoda működéséről elküldtem, nem kaptam visszajelzést, úgy gondolom, így 
biztosan megfelelő volt! 
 
A gyermekek étkezési nyilvántartását az óvoda vezeti és átadja az önkormányzatnak. Az 
önkormányzata alkalmazottja egy nap – előre kijelölt – szedi a pénzt a szülőktől az óvodába. Aki nem 
fizet akkor nap, az hátralékosként kerül nyilvántartásba a következő hónapra. Ez Sárkeresztesen így 
működik.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Én szeretném, ha minél kevesebb munkával és adminisztrációval lehetne e feladatot megoldani.  
 
Laborcáné Tatai Anikó Csemetekert Tagóvoda vezetője 
A gyermekek napi megjelenési nyilvántartását nálunk is az óvoda vezeti. A betegségek, vagy más 
okból való hiányzások bejelentésénél le tudtuk szorítani 1 napra azt az időt, ami után már figyelembe 
lehet venni a hiányzást. Ez már óvodákba legalább 3 nap, és azt az időt a szülőnek sajnos fizetni kell. 
Többek között ez is hátránya annak, hogy nincs saját konyhánk.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Az étkezési díjak beszedésére a későbbiekben szeretnénk olyan rendszert bevezetni, ami évekre 
visszamenőleg is áttekinthetővé tenné e területet. Van egy számítógépes program, ami ezt segítené 
és megoldást nyújtana. A kolleganő nagyon leterhelt jelenleg, aki ezen a területen dolgozik, ezzel a 
programmal talán egy kicsit tudnánk segíteni rajta.  
Ha az óvoda dolgozója szedné be a pénzt, nekünk akkor is felül kellene vizsgálni, mivel a gyermekek 
étkezési díjába jelenleg is van önkormányzati támogatási rész.  
 
Ketskésné Bebesy Zsuzsa 
Valóban igaz, jelenleg is Pátkán fizetnek a legtöbbet a gyermekek óvodai étkezéséért a szülők a 
társuláson belül. A többi önkormányzatnál nagyobb a támogatási arány.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Az új nyilvántartási program segítené a feldolgozást is. 
 
Ketskésné Bebesy Zsuzsa 
Az étkezők nyilvántartását és a napi jelenlévő gyermekek nyilvántartását az óvoda vezeti.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Az új nyilvántartó program már az ellenőröknek is meg fog majd felelni, reméljük. A belső ellenőrzés 
mindig valami apróbb hibát vél felfedezni ezen a területen.  
 
Dezső Sándorné Polgármesteri Hivatal gazdálkodója 
Az óvoda támogatási összegét már a kért 900 ezer forinttal megemeltük, a jelenlegi módosításban 
már ez az összeg szerepel.  
 
Ketskésné Bebesy Zsuzsa 
Ez az összeg a június végi könyvelésnek megfelelő összeg.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Mint a gazdálkodási előadónk már említette az óvoda által kért összeggel már a hozzájárulás összege 
megemelésre került. 
A többletfinanszírozást az orvosi műszerbeszerzésre tervezett összeg terhére módosítanánk, mivel az 
orvosi rendelőben beszerzendő műszert lízingre vásárolnánk meg, így a most egyösszegben 
befizetésre kerülő ár nem a teljes ár lenne, így a betervezett összegnél kisebb ráfordítással 
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juthatnánk hozzá az orvosi műszerhez. A megmaradt előirányzatot viszont át lehetne csoportosítani 
az óvoda szakfeladatra.  
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott témához nem volt, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy fogadja el a Csemetekert Tagóvoda 2011. évi finanszírozás emelésének mértékét.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
148/2011. (IX.28.) önkormányzatai határozata 

A Csemetekert Tagóvoda 2011. évi finanszírozásának emeléséről 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csemetekert Tagóvoda működési hozzájárulását 
a 2011. évre vonatkozóan 10.315 e Ft-ról 11.600 Ft-ra emeli.  
Kötelezi a gazdálkodási előadót, hogy ezt a változást a költségvetésen vezesse át. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
Ketskésné Bebesy Zsuzsa 
Szóbeli tájékoztatómban már említettem, hogy egy pátkai kisgyermek ellátásához utazó 
gyógypedagógusra van szükség. Ezt társulás keretében látja el. A pátkai tagintézményben heti 7 
órában látja el ezt a feladatot. Erre most módosítani kellene szeptember 1-i hatállyal a megbízási 
szerződést, amit 2011. január 1-ei dátummal már megkötöttünk. Ezt a szerződést a polgármesternek, 
mint megbízónak kellene aláírni. 
 
Nagy Dániel polgármester 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott témához nem volt, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy fogadja az utazó gyógypedagógus megbízási szerződésének módosítását a heti 
óraszámról. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
149/2011. (IX.28.) önkormányzatai határozata  

A Csemetekert Tagóvodánál alkalmazott utazó gyógypedagógus heti óraszám meghatározásáról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csemetekert Tagóvodában megbízási 
szerződéssel alkalmazott utazó gyógypedagógus heti óraszámát 7 (hét) órában határozza meg. 
Határozatról értesítse a Sárkeresztes Önkormányzat Képviselő-testületét, mint a Ficánkoló Óvoda 
gesztor települését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
Ketskésné Bebesy Zsuzsa 
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A 2011. szeptember 1-i hatállyal az Országgyűlés a 2010. évi CLIII. törvénnyel módosította a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt. 
A módosítás érintette a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fogalmának meghatározását is, 
ezért az óvoda alapító okiratát módosítani szükséges. Az óvoda fenntartására vonatkozó Társulási 
Megállapodás 7.3.1. pontja értelmében az intézmény alapító okiratának módosítása esetén Moha, 
Magyaralmás, Sárkeresztes és Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületei egyetértése 
szükséges.  
A fentiekre tekintettel az írásos előterjesztést Iván Szilvia Sárkeresztes körjegyzője megtette a 
testület felé. 
 
Nagy Dániel polgármester 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott témához nem volt, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy fogadja el az előterjesztésnek megfelelően a Társult Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
150/2011. (IX.28.) önkormányzatai határozata  

A Ficánkoló Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ficánkoló Óvoda alapító okiratának 
módosításával egyetért az alábbiak szerint: 
 
 
1./ Az alapító okirat felhatalmazó részében „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1) bekezdésében foglaltak” helyébe „az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 88.§ (1) b) pontja és 90.§ (1) bekezdése” hivatkozás lép. 
 
2./ Az alapító okirat 5. pontjában a költségvetési szerv típus szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
3./ Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
8. Az intézmény tevékenysége:  

 
  Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§.(4) bekezdésében meghatározott óvodai nevelés. 
 

 

 Az intézmény szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés 
 

 Megnevezés Szakfeladat száma 

8.1. Óvodai nevelés, ellátás 851011 

8.2. Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása 851012 

8.3. Óvodai intézményi étkeztetés 562912 

8.4. Munkahelyi étkeztetés 562917 

8.5. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 
 

Sajátos nevelési igényű óvodások integrált nevelése-oktatása, akik  
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- beszédfogyatékosok, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdenek 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdenek. 

 
4./ Az alapító okirat 2., 5.3.2. és 10.3. pontjaiban törlésre kerülnek a Magyaralmás, Iskola u. 9. szám 
alatti telephelyre vonatkozó bejegyzések. 
 
5./ Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint módosul: 
Jelen egységes szerkezetű alapító okiratot Pátka Községi Önkormányzat Képviselőtestülete jelen 
határozatával hagyta jóvá. 
 
6./ Jelen határozat kivonatát a jegyző útján megküldi Sárkeresztes Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének.  
 
Felelős: Járfás Péterné jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Mint minden évben az idei évben is átvezetésre kerületek a költségvetésben a szükséges tételek az 
írásos előterjesztésnek megfelelően. 
Dezső Sándorné kolleganőm ismerteti a testülettel ezeket a tételeket.  
 
Dezső Sándorné gazdálkodási előadó 
A költségvetésben a szükséges módosításokat az év folyamán át kell vezetni ahhoz, hogy működő 
képes legyen a rendszer. Az előterjesztésben ezt szeretném a Tisztelt Testület elé tárni az írásos 
anyag ismertetésével. 
 

- Egyéb sajátos bevételek emelésre kerültek: a havi étkezési díjakból befolyt pénzt 
szerepeltetni kell a költségvetésben; iparűzési adó bevétel szépen alakult, ezért az 
előirányzatot emelni tudtuk, ebből sikerül finanszírozni a buszkísérők illetményét. 
Emelkedtek a felhalmozási célú bevételek. A KEOP pályázatnál a pályázati összeg nem volt 
tervezve, így utólag kerül beállításra a költségvetésbe, ez pénzmozgással nem jár, mivel a 
bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetni kell. A hosszú lejáratú hitelek csökkentek, mert 
úgy néz ki, hogy nem lesz rá szükségünk. Az önerő felhasználási módját változtatni fogjuk, ha 
nem lesz OTP banknál szükség előlehívásra, akkor milliós megtakarítást tudunk elérni.  

 
Nagy Dániel polgármester 
Megköszönöm a kollegák hozzáállását a csatorna beruházáshoz. A számlák finanszírozása szinte 
rögtön, 1-2 napon belül elintéződik, ami a társuláson belül nem jellemző. 
 
Dezső Sándorné gazdálkodási előadó 
A kiadásokban bekövetkezett változások is átvezetésre kerültek: a személyi kiadások emelkedését az 
időzte elő, hogy a város- és községgazdálkodás szakfeladatba bekerültek a közhasznú 
foglalkoztatottként nyilvántartottak is. 
A továbbiakban a közfoglalkoztatottként foglalkoztatott személyeknek fizetett összeg semmiképpen 
nem ösztönzi a munkába állást, mivel ugyanannyi pénzt fog kapni, ha dolgozik, mint ha otthon lenne 
segélyen.  
A védőnői szolgálatnál az emelkedést azt idézte elő, hogy védőnőnk már évekkel ezelőtt megszerezte 
másoddiplomáját, csak a fizetés emelése maradt el, ezt most pótoltuk.  
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A mezőőr munkaruha támogatást meg kell határozni ez évre is: maximális összegét 40 e Ft-ban 
állapítja meg.  
Ez évben is jubileumi jutalmak kifizetésére került sor. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott témához nem volt, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy fogadja el az előterjesztésnek megfelelően rendelettel a 2011. évi költségvetés 
módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2011 (IX.28.) számú rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi (tervévi) költségvetéséről 
szóló 2/2011.(.II.23.) számú 

rendelet módosításáról 

 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 
1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az 
Államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben 
meghatározottakat - a tervévi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
1. § Az Önkormányzat a 2011. évi (tervévi) költségvetéséről szóló 2/ 2011. (II.23.) számú rendelet (a 
továbbiakban: eredeti rendelet) 3. §-át a az alábbiak szerint módosítja:  
„Az Önkormányzat a tervévi költségvetési  

a) kiadási főösszegét .        586.618..... ezer forintban,  
b) bevételi főösszegét ....586.618...... ezer forintban állapítja meg.” 

 
2. § Az Önkormányzat az eredeti rendelet 5. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
„Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők 
szerint hagyja jóvá:” 
  
Működési kiadások előirányzata összesen:                   137.094 e.-Ft 

 
Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:  41.989 e Ft 
- munkaadókat terhelő járulékok: 11.464 .....  
- dologi jellegű kiadások:  41.408 .....  
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.473 .....  
- működési célú támogatások:  18.760 .....  

 
3. § Az Önkormányzat az eredeti rendelet 6. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
„A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

- a beruházások előirányzata:  .440.090... ezer forint,  
- a felújítások előirányzata:  ............      ezer forint, 
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,          6.887    ezer forint, 
- támogatások előirányzata:   ......   ezer forint.” 
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4. § Az eredeti rendelet   7   számú. mellékletének helyébe a jelen rendelet   7.. számú melléklete 
lép. 
                         - a tartalék előirányzata                        8.047 ezer forint-ra változik” 
 
 
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 

P.H. 
 

 
 
                Nagy  Dániel      Járfás Péterné 
                  polgármester                                                                          jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
Kelt: Pátka, 2011. szeptember 28. 
 

P.H. 
 
 Járfás Péterné 
       jegyző 
 
 
3.) Leader pályázatok beadásával kapcsolatos kérdések tárgyalása 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Sajnos az önkormányzat pályázó képessége adminisztrációs okok miatt lecsökkent, de civil 
szervezeteken keresztül azért megpróbálunk pályázatokat benyújtani.  
 
Mint az köztudott képviselőtársaim között, Pátka község Önkormányzatának MVH-s regisztrációja 
során probléma keletkezett abból, hogy a korábbi regisztrációs adatok megadásakor valótlan 
információkat kerültek átadásra a Hivatalnak. Ez közvetlenül érint egy már futó pályázatot, mely 
miatt, az elnyert Park pályázatunk függetlenül a képviselő testület szándékaitól nem valósítható meg. 
Ezt a helyzetet megoldandó, a munkaszervezetben több tervet dolgoztunk ki, de végül amellett 
voltam kénytelen állást foglalni, hogy Pátka község Önkormányzat regisztrációját törölni szükséges a 
jelen elfogadhatatlan adatok miatt, és ezzel egy időben regisztrálnunk kell a Polgármesteri hivatalt, a 
megfelelő adatokkal. 
Ez a folyamat azonban hosszabb időt fog igénybe venni, ezért a következő pályázati beadási időből ki 
kell, hogy maradjunk, amíg nem sikerül tisztázni a regisztrációt. 
Ezért a jelen futó pályázati fordulóban három pályázatot civil szervezeteink segítségével nyújtottunk 
be. Örömmel mondhatom el, hogy az első fordulón mindhárom pályázat sikeres lett, és készülünk a 
második fordulóra. 
Ehhez viszont szükséges, hogy a képviselőtestület a dokumentáció elkészítésével járó költségeket 
átvállalja. Melynek költsége előre láthatólag 70 ezer forint. 
A benyújtott pályázatok:  
Pátkai Református egyház: Codex Pátka „920 év a hegyek lábánál” 
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Dise: Gárdonyi Géza Szabadtéri Teátrum, és Gárdonyi Géza Szabadtéri Teátrum 
Rendezvényközpontja. 
Előkészítési stádiumban van a könyvpályázatunk is.  
 
Az írásos előterjesztésemben még 30 Ft előre látható kiadásról írtam, de időközben felmerült még 
olyan igény, hogy több helyre kell benyújtanunk térképmásolatot, illetve hiteles tulajdoni lap 
másolat, ami növeli a költségeket, így erre a célra 70 e Ft-ot kellene előirányozni. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott témához nem volt, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy fogadja el a szükséges módosítások átvezetése után, a civil szervezetek által 
benyújtott Leader pályázatok kapcsán felmerült költségek fedezetésül szolgáló 70.000 Ft biztosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
151/2011. (IX.28.) önkormányzatai határozata  

A civil szervezetek által benyújtott Leader pályázatok költség fedezetéről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2011. évre vonatkozóan 70.000 Ft 
értékhatárig a civil szervezetek által benyújtott Leader pályázatok költségeinek finanszírozását.  
A fenti összeg a 2011. évi költségvetésben szereplő tartalékalap terhére kerülhet kifizetésre. 
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
4.) Szennyvízcsatorna-hálózat kialakításával kapcsolatos kérdések tárgyalása 

a. Gál-köz garázs megállapodás 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
Nagy Dániel polgármester 

Korábban már esett róla szó, hogy a Gál-közi átemelőnél még kisebb, ám annál jelentősebb 
térképmódosításra kell, hogy sor kerüljön. 

Az érintett tulajdonos megkeresett, azzal a kéréssel, hogy a kártalanításként megbeszélt garázst 
szeretné, ha még az idén biztosítani tudná az Önkormányzat. Ehhez szükséges, hogy a képviselő 
testület megtárgyalja a témát, és biztosítsa a szükséges forrásokat a kártalanítási megállapodás 
lebonyolításához. 
Tájékozódásom szerint a gépjárműbeálló 400 e forintból már megvásárolható lenne. Ez a tétel a 
költségvetésben, mint kártalanítás szerepel már.  
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott témához nem volt, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy fogadja el a szükséges módosítások átvezetése után, Gál-közi kártalanításról szóló 
előterjesztésnek megfelelően a határozatot.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
152/2011. (IX.28.) önkormányzati határozata 

A Gál-közi átemelő végében lévő telekhatár-módosítás miatti kártalanításról 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gál köz végében lévő ……… HRSZ-ú ingatlan 
telekhatár módosításának kártalanítási eljárására, a tulajdonos gépjárműbeállójának pótlásához 
400.000 Ft-ig terjedő összeghatárig, rendelkezésre bocsájt  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben a szükséges megállapodásokat kösse meg, 
valamint vásárolja meg a szükséges eszközöket a megállapodásban foglalt kártalanításra. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester  
 
Nagy Dániel polgármester 
A kivitelező részéről érkezett árajánlat alapján a Vargahegyi út szennyvízzel való ellátása kb. 8 millió 
forintba kerülne.  
Majd a következő évben is aktualizáljuk ezt az árajánlatot, hogy hogyan tudnánk megvalósítani ezen a 
szakaszon is a szennyvíz-csatornával való ellátottságot a lakosság részére.  
 
 
5.) Társadalmi egyeztetési rendelet elfogadása 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B.§-a felhatalmazza a helyi 
önkormányzat képviselő-testületét, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően az általa megalkotott 
rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait rendeletben állapítsa meg. A 
felhatalmazó rendelkezés 2011.07.01. napjától érvényes, és megalkotása hiányában mulasztásos 
törvénysértés keletkezik. 
 
Járfás Péterné jegyző 
E rendelet megalkotásának még nincs kialakult gyakorlata.  
Biztosítani kell a közösségnek a széles véleménynyilvánítási jogot.  
A honlapon tennénk közzé az önkormányzati rendelet tervezeteket, és az e-mail címünkre várnánk a 
véleményeket.  
 
Gerencsér Attila Képviselő 
A 2.§ (1) bekezdésében szereplő 14 napot szerintem át kellene változtatni 6 napra, ez is elég lenne.  
A 2.§. (2) bekezdésében szereplő 6 napot pedig 2 napra.  
Feltétlenül maradni kellene az elektronikus formánál vagy más megoldást is keresnénk, mert nem 
mindenki tudja ezt a megoldást igénybe venni. 
Nagyon sokan vannak, akik nem tudják kezelni az elektronikát, őket sem zárhatjuk ki a 
lehetőségektől. A határidőket ennek megfelelően módosítsuk, hogy legyen írásban is beadható a 
vélemény. Valamint a tervezeteket a hirdetőtáblán is függesszük ki, hogy minél szélesebb körben 
ismertté váljon.  
 
A kiemelt rendeletekkel kapcsolatban még lakossági fórumot is lehetne tartani.  
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Nagy Dániel polgármester 
A kiemelt rendeletekkel kapcsolatos fórumot az egyedi rendeletek alkotásánál kell meghatározni. A 
testület egyedi döntése alapján ki lehet szélesíteni a lakossági fórum keretében megtárgyalandó 
témákat.  
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott témához nem volt, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy fogadja el a szükséges módosítások átvezetése után, a társadalmi részvételről szóló 
rendeletünket. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
13/2011. (IX.28.) számú önkormányzati rendelete 

az önkormányzati (helyi) rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 103/B. §-ban kapott felhatalmazás alapján a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi 
részvételről az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 
1. §  
(1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati 
rendelet tervezetét. 
 
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani 
a) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról és e rendeletek alapján megalkotott, 
b) a helyi adókról, a helyi adók végrehajtásáról és e rendeletek alapján megalkotott, 
c) a fizetési kötelezettségekről szóló, 
d) az önkormányzat, az önkormányzat szervei, intézményei, gazdasági társaságai szervezeti működési 
szabályairól, és eljárási rendjeiről szóló, 
e) a települési képviselők, bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló, 
f) a települési képviselő önálló indítványa alapján benyújtott  
g) a köztisztviselő, közalkalmazotti jogviszonyban állók munkavégzésének és juttatásainak 
szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletek tervezetét. 
 
2. §  
(1) Az önkormányzati rendeletek tervezete társadalmi egyeztetés céljából Pátka Község 
Önkormányzat honlapján, a www.patka.hu webcímen (a továbbiakban: honlap) legkésőbb a 
Képviselő-testületi ülést megelőző 6. napon 16.00 óráig, valamint a Hivatalban kihelyezett 
hirdetőtáblán legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző 10. nap 16:00 óráig kerül 
megjelenítésre. 
 
(2) Az önkormányzati rendeletek tervezetéhez a honlapon megadott elektronikus levélcímre 
megküldött levélben a Képviselő-testületi ülést megelőző 2. napon 12.00 óráig bárki véleményt 
nyilváníthat az igazgatas@citromail.hu  levelezési címen, valamint a képviselő-testületi ülést 
megelőző 3. napon 12:00 óráig a Hivatalba leadott írott levélben is.  
 
(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, ha annak sürgős 

elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik. 

 

mailto:igazgatas@citromail.hu
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(4) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot 

jelentős anyagi hátrány érné. 

. 
 (5) Nem lehet figyelembe venni azt a véleményt, amely jó erkölcsbe ütköző, illetve a becsület 
csorbítására alkalmas kifejezést tartalmaz, amely másnak jó hírnevét sérti, amely nem kapcsolódik a 
rendelet-tervezet tárgyához. A figyelembe nem vehető véleményeket beérkezésüket követően 
törölni kell. 
 
(6) A beérkezett véleményeket 6 hónapig kell megőrizni. 
 
(7) A beérkezett és figyelembe vehető véleményeket mérlegelve az előterjesztő javaslatot tehet a 
vélemények rendelet-tervezetbe történő beépítésére. A javaslat elfogadásáról a Képviselő-testület 
dönt. 
 
3. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Pátka, 2011. szeptember 28. 
 
 

  Nagy  Dániel      Járfás Péterné 
  Polgármester                       jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
Kihirdetve: Pátka, 2011. október 1. 
 

 Járfás Péterné 
       jegyző 

 
 
 
6.) Szociális rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző 
 
Járfás Péterné jegyző 
Írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
Ez egy nagyon friss módosítás a szociális rendelkezésekbe. Szeptember 1-től, illetve 2012. január 1-
től lép hatályba a szociális rendszer módosítása. 
Nemcsak a szociális támogatások köre, hanem más is megváltozott az ellátások tekintetésen, amit a 
mostani módosítással szeretnénk változtatni a helyi rendeletünkben.  
A szociális ellátások igénybe vétele előtt helyszíni ellenőrzést kell tartani. Ezt az ellenőrzést most csak 
a jegyző végezheti, azt szeretném, ha ez módosulna, és ezeket az ellenőrzéseket nemcsak a jegyző 
végezhetné, hanem például a családsegítők is elvégezhessék. Ők vállalták, hogy ebbe a kimerítő 
munkába besegítenének.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Szeretném, ha a támogatások kifizetésének előkészítése nagyon alapos lenne, mivel erre normatívát 
fogunk kapni. Nehogy a normatíva elszámolásánál a későbbiekben problémák legyenek.  
 
Járfás Péterné jegyző 
A lakásfenntartási támogatás kérésénél ugyanúgy vagyonvizsgálatot kell végezni. 
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Jelen pillanatban nagyon nem átlátható a rendszer. Ebben a témában biztos, hogy óriási lesz az igény. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A szociális rendelet értelmében fa kivágásra is lehet közmunkásokat alkalmazni. 
 
Járfás Péterné jegyző 
A nagycsaládosoknak, a 3 gyerektől megmaradt a gázár támogatási rendszer, de ők a mi támogatási 
körünkből sincsenek kizárva.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott témához nem volt, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy fogadja el a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
rendelet módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
14/2011. (IX.28.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2011. (I.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§ (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, a  33.§ (7) bekezdésében, a 
38.§ (1) bekezdés c.) pontjában és (9) bekezdésében, valamint a 132.§ (4) bekezdés a.) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 
 
1.§  A rendelet 1.§ (2) bekezdésében –  az Egészségügyi és Szociális Bizottságra szövegrész helyébe a 
„Szociális és Ügyrendi Bizottságra” szöveg kerül. 
 
2.§  A rendelet 5.§ (4) bekezdésében APEH igazolással szövegrész helyébe „állami adóhatóság 
igazolásával” szövegrész kerül. 
 
3.§ A rendelet 6.§ (1) bekezdés  a hivatal ügyintézője helyszíni ellenőrzést tart szövegrész helyébe „ a 
jegyző által megbízott személy (ügyintéző, családgondozó) helyszíni ellenőrzést tart” szöveg kerül. 

 
4.§ Az EGYÉB RENDELKEZÉSEK ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb 
feltételei szövegrészben a bérpótló szöveg helyébe „foglakoztatást helyettesítő támogatás” 
szövegrész kerül. 

(1) A rendelet 13.§. (1) bekezdésében a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe „foglakoztatást 
helyettesítő támogatás” szövegrész lép. 

(2) A rendelet 13.§ (4) bekezdésében a szabályok betartását az önkormányzat a jegyző és a 
polgárőrség bevonásával ellenőrzi szöveg helyébe „ a szabályok betartását az önkormányzat 
a jegyző, vagy az általa megbízott személy (ügyintéző, családgondozó) a körzeti megbízott, 
vagy polgárőr bevonásával ellenőrzi” szöveg kerül, a szövegrész kiegészül azzal, hogy  a „Az 
(1) bekezdésben meghatározott  feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve jogosultat a 
megfelelő, de legalább 5 napos határidő kitűzésével  a jegyző – az elvégzendő 
tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólítja.”   

 
5.§ A Rendelet 14.§-a  a következő (7) és (8) illetve (9) bekezdésekkel egészül ki: 
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 (7) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság további feltétele, hogy a kérelem benyújtója, 
illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa, melynek keretében 
köteles: 

a) az általa életvitelszerűen lakott lakást, házat rendeltetésszerűen használni, azt 
folyamatosan tisztán tartani, állagát megóvni. 

b) az a) pontban foglalt lakáshoz, házhoz tartozó udvart, kertet rendben tartani, az ott 
található szemetet, lomot jogszerű módon eltávolítani, a gyomnövényeket, füvet 
rendszeresen lekaszálni, a szomszédos ingatlanra átnyúló ágakat levágni, 

c) az a) pontban meghatározott ingatlan előtti járda, közterület, vízelvezető árok 
rendezettségéről, tisztán tartásáról folyamatosan gondoskodni, télen a síkosság 
mentesítését elvégezni. 

(8) A szabályok betartását az önkormányzat a jegyző, vagy az általa megbízott személy (ügyintéző, 
családgondozó) a körzeti megbízott, vagy polgárőr bevonásával ellenőrzi. 
 
(9) „A (7) bekezdés a-c) pontjában meghatározott feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve 
jogosultat a megfelelő, de legalább 5 napos határidő kitűzésével a jegyző – az elvégzendő 
tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólítja.”   
 
6.§ A rendelet 18.§ (1) bekezdésében meghatározott kettő bekezdés az alábbiak szerint módosul:  

  Nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 200%-át szövegrész helyébe az alábbi kerül:  
 „Nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 250%-át”  

 Hatályát veszti „a lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi összjövedelmének 30%-át 
meghaladja” szövegrész. 
 
7.§ A rendelet 19.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  
(2) A helyi lakásfenntartási támogatást hat hónapra kell megállapítani, azonban erre irányuló 
kérelem bármikor benyújtható szöveg helyett: „A lakásfenntartási támogatás egy évre adható, a 
kérelem évente két alkalommal nyújtható be. 
 
„A kérelemhez az alábbi dokumentumok, igazolások szükségesek:  

a)  a háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a havonta 
rendszeresen mérhető jövedelmeknél (pl. munkaviszony, családi pótlék,- stb.) a kérelem 
benyújtását megelőző hónapról,  

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a 
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem 
egyhavi átlagáról 

c) ha a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik, annak összegéről nyilatkozni kell 
d) munkanélküli személy esetében a munkanélküliség ténye az állami foglalkoztatási szervnél 

történt regisztrációról szóló irattal igazolható 
e) a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló irat 
f) saját tulajdonú, távfűtött lakás esetében három hónapnál nem régebbi keltezésű „VKSZ” 

Közüzemi Szolgáltató Zrt. számla 
g) bérlakásban vagy albérletben élő személy esetében a bérleti illetve albérleti szerződés. Ha 

a kérelmező a lakást kizárólagosan, de szívességi lakóként használja, csatolni kell az őt erre 
feljogosító lakáshasználati szerződést, amely alapján a lakás fenntartási költségeit fizeti 

 
8.§ A rendelet 18.§(3) bekezdésében meghatározott  
A helyi lakásfenntartási támogatás esetében figyelembe vehető maximális lakásnagyság: 
 

 Egy személy esetén legfeljebb 40 m2 

 Kettő személy esetén legfeljebb 50 m2 
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 Három személy esetén legfeljebb 60 m2 

 Négy személy esetén legfeljebb 70 m2 

 Négy személy felett a d) pontban elismert lakásnagyság minden további személy esetében 5-
5 m2-re nő, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága 

szöveg helyébe: 
„A helyi lakásfenntartási támogatás esetében figyelembe vehető maximális lakásnagyság: az 
1993. évi III.tv. 38.§ (4) bekezdésében meghatározott lakás nagysága” szöveg kerül 
 
9.§ a rendelet 20.§ (1) bekezdés szövege A lakásfenntartási támogatást elsősorban közvetlenül 
valamely közüzemi szolgáltatóhoz, vagy pénzintézethez kell átutalni az alábbiak szerint módosul  
 
„ A támogatás elsősorban természetben kerül megállapításra, mely a kérelmező által megadott 
közüzemi szolgáltatónak kerül folyósításra. A kérelmező nyilatkozatában egy szolgáltatót jelölhet 
meg. Amennyiben a kérelmező kérelmében a támogatás több szolgáltató felé történő utalását 
kéri, abban az esetben a kérelem elbírálására jogosult állapítja meg, hogy a megjelölt szolgáltatók 
közül mely szolgáltató felé utalja az önkormányzat a lakásfenntartási támogatást.” 
 
10.§ Hatályát veszti a rendelet 20.§ (2) bekezdése:   A lakásfenntartási támogatás összege indokolt 
esetben (tüzelő vásárlásra számla becsatolása mellett) egy összegben is kifizethető. 
 
11.§ A rendelet 20.§ (3) bekezdésében az Sztv. 28.§-ának szövegrész az „Sztv. 38.§-ának” szövegre 
módosul. 
 
 
12.§ (1) Ez a rendelet – a 14.§ (7), (8), és (9) bekezdéseiben foglalt kivétellel – 2011. október 1-jén lép 
hatályba, rendelkezéseit a 2011. augusztus 31-ét követően benyújtott ügyekben kell alkalmazni. 
(2) E rendelet 14.§ (7), (8) és (9) bekezdései 2012. január 1-jén lépnek hatályba. 
(3) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti. 
 
Pátka, 2011. szeptember 28. 
 
 
 Nagy Dániel       Járfás Péterné 
           polgármester                      jegyző 
 
Záradék: 
 
Kihirdetve: Pátka, 2011. október 1. 
 

 Járfás Péterné 
       jegyző 

 
 
7.) Közterület rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az Alkotmány Bíróság döntése értelmében a helyi képviselő-testületek nem hozhatnak olyan döntést, 
miszerint megtiltják a házaló kereskedelmet. A községek közigazgatási tábláinál nem lehet elhelyezni 
olyan figyelmeztető táblákat, amivel kitiltják a házaló kereskedőket a községből.  
Képviselő-testületünk a házaló kereskedést a 36/2011.(III.28.) önkormányzati határozattal tiltotta 
meg, amit az AB döntés következtében vissza kell vonnunk. 
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Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott témához nem volt, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy vonja vissza a 36/2011 (III.28.) önkormányzati határozatát. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
153/2011. (IX.28.) önkormányzati határozata 

A 36/2011 (III.28.) önkormányzati határozat visszavonásáról 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a házaló kereskedelmi tevékenység 
tiltásáról szóló 36/2011.(III.28.) önkormányzati határozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
Járfás Péterné jegyző 
A közterület rendeletünk teljeskörű felülvizsgálatát írták elő.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Azért a későbbiekben próbáljuk megfogalmazni úgy ezt a kérdést, hogy ne szerepeljen a tiltás a 
szövegezésbe, de benn legyen az, hogy a községben nem szeretnénk látni olyan kereskedelmi 
tevékenység álcája alatt besurranó tolvajokat, akik kifosztják a hiszékenyebb és idős embereket.  
 
A rendelet előkészítését elnapoljuk a következő ülésre.  
A közterületek rendeltetéstől eltérő használatára is ki kell térni. Ami eltér a normál használattól, az 
rendeltetéstől eltérő használatnak minősül, ezt is szabályozni kellene.  
 
A helyi közutjaink használatára, a helyi közutak osztályozására is ki kell térni. Az uraink osztályozása 
igen fontos feladat lenne, amit hamarosan meg kell oldanunk. Most is vannak olyan helyzetek és 
személyek, akik ki is használják ezt, hogy nincs szabályozás ezen a területen. 
 
A képviselőknek el kell küldeni a most hatályos rendeletet, hogy a következő ülésre fel tudjanak 
készülni az átdolgozására. 
 
Kérem a képviselőket, hogy e témában a döntést napoljuk el a következő ülésre. Október végéig 
dolgozzuk át az 5/2011.(III.28.) számú rendeletünket az elhangzottaknak megfelelően. Ebben kérem a 
képviselők segítségét, javaslatait. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott témához nem volt, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy a közterület rendelet módosítását napolja el a következő testületi ülésre. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
154/2011. (IX.28.) önkormányzati határozata 

a közterület rendelet átdolgozásának elhalasztásáról 
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Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a elrendeli, hogy az 5/2011.(III.28.) számú 
önkormányzati rendelet átdolgozását, annak kiegészítését a következő testületi ülésre a jegyző 
készítse elő. 
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: Járfás Péterné jegyző 
 
 
8.) Egyebek 

a.) Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
A módosítást Pintérné Dr. Szekercés Anna ügyvédnő előkészítette és elkészítette a határozati 
javaslatot is, amit minden képviselő írásban megkapott a meghívóval együtt.  
Köszönjük az Ügyvéd Asszonynak az alapos munkát, amit az előkészítés során végzett.  
 
Amennyiben hozzászólás, észrevétel az elhangzott témához nem volt, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a Társulási Megállapodás módosításáról 
szóló határozati javaslatot 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
155/2011. (IX.28.) önkormányzati határozata 

a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának VII. sz. módosításáról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodása VII. sz. módosítását elfogadó 50/2011. (IV.18.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja s egészíti ki: 
 
1. A határozat I/52. pontjában elfogadott, a Társulási Megállapodás VIII. kiegészítését tartalmazó 

VIII/15. pontban annak 15.1., 15.5., 15.10.1., 15.10.2., 15.10.3. és 15.10.6. pontjában a 
Polgármesteri Hivatal megnevezés helyébe Székesfehérvári Kistérségi Iroda megnevezés lép. 

 
 A VIII/15.5. pont szövegezése a „gazdálkodási” munkarészt követően kiegészül az „és 

munkaszervezeti”, a „kapcsolatos költségek fedezetéül” mondatrészt követően az 
„elsődlegesen” mondatrésszel, továbbá az utolsó „amennyiben az nem elegendő, úgy a 
többletköltségeket az önkormányzatok lakosságszám arányosan viselik” mondatrésszel. 

 
 A VIII/15.8.3. pontban foglaltak hatályukat vesztik, a 15.8.4.-15.8.9. pontok számozása 15.8.3.-

15.8.8. pont számozásra módosul.  
 
 A VIII/15.10.4. pontban a „Polgármesteri Hivatal kijelölt köztisztviselője” mondatrész helyébe a 

„Székesfehérvári Kistérségi Iroda vezetője” megnevezés lép.  
 
2. A határozat I/55. pontja szövegezése kiegészül az alábbi IX/5. pontot módosító szövegezéssel: 
 

„melyet megelőzően az 5. pont kiegészül a „- családi napközi feladat kivételével –„ 
mondatrésszel, valamint az alábbi második bekezdéssel: 
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„A családi napközi feladat ellátását a Társulás a Székesfehérvári Kistérségi Iroda tevékenységi 
körébe tartozóan biztosítja.” 

 
3. A határozat I/58. pontjával elfogadott, a Társulási Megállapodás IX/9.1. pontját kiegészítő 

rendelkezések közül a 9.1.5 pont törlendő, a I/52. pontban s a I/73. pontban a 9.1.5. pontra 
utalás 9.1.4. pontra módosul.  

 
4. A határozat I/59. pontjával elfogadott, a Társulási Megállapodás IX/9.2. pontját - az Intézmény 

tevékenységi köreit - kiegészítő rendelkezései közül a 9.2.9. pont – Családi napközi 889102  
szakfeladat - , valamint a határozat I/59. pont utolsó bekezdéséből „9.2. pont utolsó bekezdése 
kiegészül az „és családi napközi” mondatrésszel” mondatrésze törlendő.   

 
5. A határozat I/61. pontjával elfogadott, a Társulási Megállapodás IX/11.2. pontját kiegészítő 

bekezdések közül a harmadik és negyedik bekezdés szintén törlendő.   
 
6. A határozat I/68. pontjával elfogadott, a Társulási Megállapodás IX/12.17. pontját érintő 

módosításban a „Polgármesteri Hivatal” megnevezés helyébe a „Székesfehérvári Kistérségi 
Iroda” megnevezés lép.  

 
7. A határozat I/72. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A Társulási Megállapodás VII. számú módosítása a módosítást utolsóként jóváhagyó 
képviselőtestület határozatának meghozatala napján lép hatályba.   
 

 
8. A Képviselőtestület a határozatát az alábbiak szerint kiegészíti: 
 

8.1. A Társulási Megállapodás V/12.4. pontjában a Székesfehérvári Kistérségi Iroda 
vezetőjének megbízási időtartama határozatlan időtartamról „meghatározott” 
időtartamra módosul. 

 
8.2. A Társulási Megállapodás V/12. pontja kiegészül az alábbi 12.6. ponttal, mellyel 

egyidejűleg a 12.6. pont számozása 12.7. pontra módosul. 
 

„12.6. A Székesfehérvári Kistérségi Iroda alaptevékenységi körébe tartozik a Társulási 
Megállapodás IX/2. pontjában meghatározott valamennyi tagi Önkormányzat 
közigazgatási területére kiterjedően a családi napközi feladat ellátása.  

 
 A családi napközi hálózat telephelyei: 

 8151 Szabadbattyán, Iskola u. 7. sz. 
 8154 Polgárdi, Szabadság u. 45. sz.  

 
A Társulási Tanács, mint irányító szerv a Székesfehérvári Kistérségi Iroda Alapító 
Okiratának módosításával jogosult a további telephelyek meghatározására, mely a 
Társulási Megállapodás módosítását nem igényli.„ 

 
II.  
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A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa elnökét a határozat kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről 
értesítse.  
 
Felelős:  Nagy Dániel Ferenc  
  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
8.b.) Községi könyvtár és iroda helyzetének rendezése 
 Előterjesztő: Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselőnek a meghívóval együtt eljuttattuk. 
A könyvtárat szeretnénk elhelyezni a volt iskola-épület folyosójának két utolsó termébe.  
 
Nagy Dániel polgármesterű 
Az iskolában a megmaradt osztálytermek elosztását a felmerült igények és lehetőségek 
figyelembevételével elvégeztük. A könyvár melletti helyiségben lennének elhelyezve a szennyvíz 
beruházók. Ezeket a termeket először ki kell üríteni, majd a falak rendbetétele után meszelni.  
A következő helyiségbe helyeznénk el a civil szervezeteket, itt lenne a „Baba Klub” is. A következő 
termet pihenőszobának alakítanánk ki, amit bérletbe ki tudnánk adni 1-1 éjszakára. Ehhez viszont 
zuhanyzót kell létesítenünk. A zuhanyzót a férfi WC-vel szemben tudnánk kialakítani a folyosó másik 
végében.  
 
Visszatérve a könyvtárra, az átköltöztetés komoly szervező munkát igényel. Ebben kérem a 
képviselők segítségét.  
 
Amennyiben hozzászólás, észrevétel az elhangzott témához nem volt, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy az döntsön a könyvtár és az szennyvízberuházó iroda költöztetéséről 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
156/2011. (IX.28.) önkormányzati határozata 

A Községi Könyvtár és Szennyvíz-beruházó iroda költöztetéséről 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községi könyvtár teljes állományának a 
Polgármesteri Hivatal jelenlegi épületébe való költöztetése mellett dönt.  
A költöztetés lebonyolítására a civil szervezetek bevonásával költöztetési akciónap kerül 
meghirdetésre. 
A szennyvíz beruházó részére biztosított iroda átköltöztetésre kerül a Polgármesteri Hivatal 
jelenlegi épületébe.  
A Polgármesteri Hivatal az iroda helyiség helyének megváltozását a támogatási dokumentációban 
vezettesse át. 
A költöztetésre a fűtési költségek optimalizálása miatt kerül sor. 
 
Határidő: azonnal, 2011. évi fűtési szezon kezdete 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 Járfás Péterné jegyző 
 Stroh Tibor községgondnok 
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8.c.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozási 
szándék 

 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében 
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A 
Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás 
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által 
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos 
adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle 
Sándor Alapkezelő végzi, míg az elbírálási és adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz 
csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. 
 
Az önkormányzatok számára az ösztöndíj pályázati rendszerében való részvétel önkéntes. Az 
Önkormányzat abban az esetben csatlakozhat az ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához, ha 
csatlakozási szándékára vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb 2011. október 14-ig benyújtja az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére. 
 
 
Amennyiben hozzászólás, észrevétel nem hangzott el e témával kapcsolatban, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy az döntsön a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásról 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
157/2011. (IX.28.) önkormányzati határozata 

A 2012. évi Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásáról 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához. 
Pátka Község Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása után maradéktalanul 
az Általános Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
Határidő: 2011. október 15. 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
8.d.) Közvilágítási igénybejelentés 
 Előterjesztő. Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
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Kettő lakossági igény érkezett a közvilágítás fejlesztésére. Valami megoldást kell találnunk ennek a 
két tarthatatlan helyzetnek a megszüntetésére.  
Árajánlatot kérünk, utána már tervezhető lesz a költség a következő évi költségvetésben.  
 
Amennyiben hozzászólás, észrevétel nem hangzott el e témával kapcsolatban, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy az írásos előterjesztésnek megfelelően szavazzon e témában. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
158/2011. (IX.28.) önkormányzati határozata 

a községi közvilágítási rendszer Géza közben és Árpád utcában történő bővítéséről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Géza közben és Árpád utcában közvilágítási 
rendszer bővítését határozza el, mely megvalósításához árajánlatot kér be. A kivitelezés 
előkészítését megkezdi, és 2012-es évben a kivitelezést lebonyolítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős. polgármester  
 
 
8.e.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
 Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző 
 
Járfás Péterné jegyző 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 243. § (2) bekezdés 
d) pontjában foglaltaknak megfelelően a nemzetgazdasági miniszter a 8/2010. (IX. 10.) NGM 
tájékoztatójában állapította meg az államháztartási szakfeladatok rendjét.  
  
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet 
következtében módosul a könyveléshez szükséges szakfeladat rend, emiatt szükséges az Alapító 
Okiratban a Polgármesteri Hivatal szakfeladat rendjének módosítása.  
 
A népszámláláshoz kapcsolódóan módosul a könyveléshez szükséges szakfeladat rend,  emiatt 
szükséges az Alapító Okiratban a Polgármesteri Hivatal szakfeladat rendjének kiegészítése.  

 

Fenti jogszabályi változásoknak megfelelően kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alapító 

okirat  módosításának megvitatására és elfogadására.  
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben hozzászólás, észrevétel nem hangzott el e témával kapcsolatban, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy az írásos előterjesztésnek megfelelően szavazzon e témában. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
159/2011. (IX.28.) önkormányzati határozata 

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 
 

 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakban módosítja Pátka Község 
Önkormányzat 112/2009. (XI.2.) KT. számú határozatával jóváhagyott „A Polgármesteri Hivatal 
Pátka Alapító Okiratát”:  
  
Az Alapító Okirat Szakfeladat szerinti tevékenysége pontjába foglalt  
   
„890 441    Közcélú foglalkoztatás 
890 442     Közhasznú foglalkoztatás 
890 443      Közmunka”  
szövegrész helyébe a  

„890 441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890 442   Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890 443   Egyéb közfoglalkoztatás”  

szövegrész lép. 
 

„841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés” 

szövegrészt követően az Alapító Okirat a  
„841173-1 Statisztikai tevékenység (alaptevékenység)” 

 
szövegrésszel egészül ki.  
 
A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot a határozattal együtt küldje meg a 
Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Államháztartási Iroda (8000 
Székesfehérvár Petőfi S. u. 5.) részére. 

  

Határidő:  2011. október 1. 

Felelős: Járfás Péterné jegyző 
 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁTKA 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 66. §-a, valamint a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 1. §-a alapján az 
alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve:    Polgármesteri Hivatal 
 
2. A költségvetési szerv székhelye:  8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. 
 
3. A költségvetési szerv 
 létrehozásáról rendelkező határozat 112/2009. (XI. 2.) 
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4.  A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata 
 
4.1. A költségvetési szer alaptevékenysége 

A TEÁOR’ 08 szerint 84.11 Általános közigazgatás, a szakágazati besorolás 841105 Helyi 
önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. 
A szakfeladatrend szerint 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége. 
A költségvetési szerv alaptevékenységeit az államháztartási szakfeladatok rendje szerinti 
besorolásban az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

4.2. A költségvetési szerv az 1. számú melléklet szerinti kiegészítő tevékenységet folytat. 
 
4.3. A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
5. A költségvetési szer illetékességi területe: 

Pátka község közigazgatási területe. 
 
6.  A költségvetési szerv irányító, felügyeletei és  

 Alapító szervének neve, székhelye: Pátka Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. 

 
7.  Alapítás ideje:    1990. október 11. 
 
8.   A költségvetési szerv jogállása:  Önálló jogi személyként működő helyi 
       Önkormányzati költségvetési szerv 
 
9.        A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 
 
9.1.  A tevékenységek jellege alapján közhatalmi költségvetési szerv. 
 
9.2. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
10. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási és választási rendje, munkáltatói jogok 

gyakorlása 
 A Polgármesteri Hivatal Pátka vezetője a jegyző, akit Pátka Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a többször módosított helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §-a 
alapján határozatlan időre nevezi ki. 

 A jegyzővel kapcsolatos munkáltatói jogok Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületét 
illetik meg. 

 Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója Pátka Község Önkormányzat Polgármestere. 
 
11.-  A költségvetési szerv képviseletére jogosultak 
 A költségvetési szervet a jegyző képviseli. 
 
12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése 

 A foglalkoztatottak közül a köztisztviselők a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény, a közalkalmazottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
hatálya alá tartoznak. A közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalókra a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény, a megbízási jogviszonnyal foglalkoztatottakra 
pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 
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13. A költségvetési szerv feladatinak ellátását szolgáló vagyon 

A költségvetési szerv üzemeltetői joga kiterjed a Pátka 1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott a 
természetben a 8092 Pátka. Vak Bottyánt ér 4. szám alatt található ingatlanra, amelyben a 
Polgármesteri Hivatal működik. 

 Az ingó vagyont a szerv leltára tartalmazza. 
 
14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog 

Az ingatlan és a benne lévő berendezések felett Pátka Község Önkormányzata rendelkezik. 
Az ingatlan és berendezéseinek, valamint az intézményi vagyon körébe tartozó ingatlanok és 
berendezések használati joga a Polgármesteri Hivatalt illeti meg, de azokat nem idegenítheti el, 
és nem terhelheti meg. 
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1. számú melléklet 
 

A Polgármesteri Hivatal Pátka alaptevékenységeinek meghatározása 
 

Szakfeladat számjele Szakfeladat megnevezése 

522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841112-1 Önkormányzati jogalkotás 

841115-1 Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841116-1 
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenység 

841117-1 Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység 

841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126-1 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

841132-1 Adóigazgatás 

841133-1 
 

841173-1 

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
 
 Statisztikai tevékenység (alaptevékenység) 
 
 

841116-1 Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása  

841403-1 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 

841402-1 Közvilágítási feladatok 

841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

862101-1 Háziorvosi szolgálat 

862102-1 Háziorvosi ügyelet ellátás 

862301-1 Fogorvosi ellátás 

869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042-1 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 

889922-1 Házi segítségnyújtás 

889923-1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

889924-1 Családsegítés 

889921-1 Szociális étkeztetés 

882111-1 Rendelkezésre állási támogatás, rendszeres szociális segély 

882112-1  Időskorúak járadéka 

882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882114-1 Ápolási díj alanyi jogon 

882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 

882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119-1 Óvodáztatási támogatás 

882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

882122-1 Átmeneti segély 

882123-1 Temetési segély 

882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882202-1 Közgyógyellátás 

882203-1 Köztemetés 
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890441-1 

 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 
 

 
890442-1 

 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
 
 

 
890443-1 

 
Egyéb közfoglalkoztatás 
 

882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 

370000-1 Szennyvízelvezetés és- kezelése 

910502-1 Művelődési központok, házak tevékenysége 

910123-1 Közművelődési könyvtári tevékenység 

 
 

A Polgármesteri Hivatal Pátka kiegészítő tevékenységének meghatározása 
 
 

Szakfeladat számjele Szakfeladat megnevezése 

910502-2 A Költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek 

682001-2 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
 

Záradék:  
 
Az alapító okirat módosítását a képviselőtestület a 159/2011. (IX.28.) számú határozatával fogadta el.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Pátka,  2011. szeptember 28. 
 
 

Nagy Dániel     Járfás Péterné 
Polgármester     jegyző 

 
 
 
8.f.) Lakossági kérés 
 
Nagy Dániel polgármester 
Remélem, mindenki előtt ismert, hogy meghívást kaptunk Körösfőről 2011. október 21-23-ai 
időszakra 30 fő részére.  
A lakosság részéről igény merült fel, hogy ezt az utazást autóbusszal tegyük meg. Az autóbusz 
rendelésnek vannak költségei. Azt szeretnék az utazásra jelentkezők, hogy az utazási költség felét 
fizesse ki az önkormányzat.  
 
Jelenleg jelentkezési stádiumban van az utazás szervezése. Javaslom, hogy a végprogram elfogadása 
után újra foglalkozzon ezzel a témával a testület, vagy a szervezést és a döntést adta át a Pénzügyi 
Bizottságnak. 
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Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
Az utazás lebonyolításának szervezését és az utazási költségről való döntést adjuk át a Pénzügyi 
Bizottságnak. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el e témával kapcsolatban, úgy kérem a 
képviselő-testületet, hogy szavazzon arról, hogy átadjuk a döntés jogát a Pénzügyi Bizottságnak a 
Körösfői utazás megszervezésében. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
160/2011. (IX.28.) önkormányzati határozata 

A Körösfői utazás megszervezéséről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot, hogy a 
2011. október 21-23-a között sorra kerülő testvér-települési találkozóra, Körösfőre sorra kerülő 
utazást szervezze meg a községben. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot, hogy döntsön az utazási lehetőségek 
igénybevételének módjairól és tegyen javaslatot az önkormányzat általi költségátvállalásának 
esetleges mértékéről a költségvetés tartalék alapjának terhére.  
 
A képviselő-testület kötelezi a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a hozott döntésről számoljon be a 
következő testületi ülésen és javaslatát nyújtsa be. 
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: Gerencsér Attila Pénzügyi Bizottság Elnöke 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Közeleg az október 23-ai nemzeti ünnep, és a karácsony. Méltó megünneplésre készülni kell. 
Az október 23-ai ünnep megrendezésekor a képviselő-testület nagy része nem lesz itthon, mivel 
ebben az időben kerül sor a Körösfői látogatásra. Én sem leszek ebben az időszakban a községben.  
Az ünnepség méltó megszervezésére és lebonyolítására megbíznám az Oktatási- és Kulturális 
Bizottság Elnökét, aki nem vesz rész a külföldi utazásban.  
 
A karácsonyi ünnepekhez is hamarosan elérünk. Ennek az ünnepség sorozatnak a méltó megtartására 
is időben készülni kell. Erre a nemes feladatra is felkérném az előző bizottságunkat.  
A szervezés lebonyolításának előkészületi munkáiról és terveiről a bizottság a következő ülésen 
számoljon bel. 
 
Kérem, hogy a megbízatásról szavazzon a képviselő-testület. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
161/2011. (IX.28.) önkormányzati határozata 

A Nemzeti Ünnep és a karácsonyi ünnepségsorozat szervezéséről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Oktatási- és Kulturális Bizottságot az 
„Október 23-ai” ünnepség lebonyolításával. 
A Képviselő-testület megbízza az Oktatási- és Kulturális Bizottságot a karácsonyi ünnepségsorozat 
szervezésével és lebonyolításával. 
 
Felkéri az Oktatási- és Kulturális Bizottság Elnökét, hogy a következő testületi ülésen számoljon be 
a fenti ünnepségekre tervezett programokról. 
 
Határidő: 2011. október 31. valamint 2011. december 30. 
Felelős: Demeter Zoltán Oktatási- és Kulturális Bizottság Elnöke 
 
 
Járfás Péterné jegyző 
Örömmel értesítem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy e hónap végén befejezem Alcsútdobozi 
helyettesítésemet. Köszönöm a testület türelmét. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Tekintettel arra, hogy több napirendi pont, hozzászólás, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 20 
óra 20 perckor bezárja. 
 
 

kmf 
 
 
 
 

Nagy Dániel     Járfás Péterné 
polgármester     jegyző 

 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
  Dr. Dávid-Nagy Krisztina   Demeter Zoltán 

alpolgármester      képviselő 
 


