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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én 17:20 órai 
kezdettel megtartott nyílt üléséről 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 
  Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
  Demeter Zoltán   képviselő 
  Gerencsér Attila  képviselő 
  Nánási László   képviselő 
                        a Képviselő-testület tagjai 
 
Távol maradását jelezte:  
  Füri József   képviselő 
  Ifj. Hollósi Dezső   képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
                        Járfás Péterné   jegyző 
  Schweibert Jánosné  jegyzőkönyv vezető 
 
Meghívottak: 
  Molnár Beáta   Depónia kft képviseletében 
  Piber Olivér   Depónia Kft képviseletében 
 
Lakosság részéről jelen van: 5 fő 
 
Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 
mert a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Schweibert Jánosné 
köztisztviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Gerencsér Attila és Nánási László képviselőket 
 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére és a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére. 
 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
197/2011. (XII.14.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető személyére és 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 8.) napirendi pontként szereplő 
témakört törölni szíveskedjenek a napirendi pontok közül, mivel a 2012. évi költségvetés keretszámai 
még nem ismertek, így nincs tárgyalási alapja a napirendi pontnak. A módosítás átvezetése után a 
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polgármester kéri, hogy a meghívóban közölteknek megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület az 
ülés napirendi pontjait. 
 
 
Napirendi pontok: 
 

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

2. Az önkormányzat 2011. évi munkájáról beszámoló 
Előterjesztő:  Nagy Dániel polgármester 

   Nánási László, Gerencsér Attila, Demeter Zoltán, Füri József Biz.elnök 
3. A Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról beszámoló 

Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző 
4. Lakossági és közületi kommunális hulladékszállítási díj rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
5. Ivóvízdíj rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
6. Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testület egyes rendeleteinek felülvizsgálata 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
7. Pátka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
8. Egyebek, bejelentések 
9. Zárt ülés  

 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok 
jóváhagyására. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
198/2011. (XII.14.) 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: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a Depónia Kft képviselőit hallgassák meg első ízben, így a 
napirendi pontok közül a 4.)-et tárgyalja először a testület. 
 
4.) Lakossági és közületi kommunális hulladékszállítási díj rendelet felülvizsgálata 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent Depónia Kft képviselőit, majd átadja a szót a 
vendégeknek. 
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Molnár Beáta Depónia Kft képviselője 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait. 
Pátka önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Depónia Kft jóváhagyásra 
terjesztette a 2012. évre vonatkozó lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és elhelyezési 
közszolgáltatási díjakat.  
A lakossági szilárd hulladék gyűjtése és kezelési kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás. 
A díj összeállítása az előírásoknak megfelelően, a hazai és az európai uniós jogszabályokban 
meghatározott követelmények teljesítése és a szakszerű, hatékony és gazdaságok működés 
figyelembevételével történt.  
Társaságunk a közszolgáltatási díj egységárát, illetve a díj alapjául szolgáló egyes díjtételeket Ft/liter 
egységre vetítetten határozta meg, mivel az Európai Unió követelményrendszere a fokozatosság 
elvének figyelembevételével az egyes települések egységes teherviselése érdekében azonos 
díjpolitikai elvek alapján azonos díjkalkuláció alkalmazását teszi szükségessé, az egységes 
kezelhetőség és az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében. Munkánk hatékony elvégzéséhez 
egységes fajlagos üzemi költségeket kell alkalmazni. 
 
A díj-struktúra a 2011-es javaslathoz hasonlóan a következők szerint épül fel: 
Alapszolgáltatás: 

- gyűjtés, szállítás 
- hulladék elhelyezés 
- céltartalék képzés rekultivációra 
- fejlesztés 

Többletszolgáltatások: 
- szelektív hulladékgyűjtés (szigetek) 
- lomtalanítás 
- zöldhulladék gyűjtés 
- házhoz menő szelektív gyűjtés 

 
A 2012. évre várható költségek kalkulációjánál a 2011. évi hulladékszállításra jellemző fogyasztói 
árindex 6,3%-os mértékén túlmenően figyelembe vettük a szolgáltatás várható mennyiségi adatainak 
változásával járó költségalakulást illetve az alábbi befolyásoló tényezőket: 

- jelentős üzemanyagár emelkedés volt, mintegy 23,3%-os, ennek hatásaként a piaci ár további 
növekedésére számítunk 

- az ürítési literek száma csökken, mely az edényzet ürítési gyakoriságának illetve a használt 
edényzetek méretének csökkenésével magyarázható 

- a szolgáltatási területünkön alkalmazott díjak az országos átlaghoz hasonlítva alacsonyak. 
- 2013 évtől várhatóan bevezetésre kerül az állami hatósági díjszabás, ami valószínűleg az 

átlagos díjakat veszi figyelembe. Az ahhoz történő felzárkóztatás véleményünk szerint két 
lépcsőben indokolt. Az első lépésként a fenti okok alapján egy nagyobb mértékű díjnövelést 
javasolnánk. Ezt követően már egy jóval alacsonyabb növekedéssel kell számolni.  

- a lakossági kintlévőségek megfelelő kezelése továbbra sem törvényi garancia.  
- 2012. január 1-től hatályos a Termékdíjról szóló 1995. évi LVI törvény módosítása, mely 

megszünteti a hulladékhasznosítást koordináló szervezeteket, így egyelőre nem tudható, 
hogy a begyűjtött lakossági szelektív hulladékok begyűjtésének támogatása milyen 
mértékben és konstrukcióban fog történni.  A kalkulációban ezt a bizonytalanságot a források 
csökkenése miatt költségnövelő tényezőként vettük figyelembe.  

- 2013-tól várhatóan elkezdi tevékenységét a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási 
Társulás által létrehozott projekt, melynek célja az európai hulladékkezelési direktívák 
szerinti működés elérése. A létesítmények üzemeltetése valamint a többlet eszközök és 
szolgáltatások jelentős plusz működési költség felmerülésével járnak. Jelenlegi információnk 
szerint 2013-től a 110 literes hulladékgyűjtő edény ürítési díja 478 Ft-ÁFA lesz, ami a 
szolgáltatási területünkön alkalmazott díjakhoz képest átlagosan 71 %-os díjemelkedést 
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jelent. Ezen várható események szintén indokolják az előzőekben elmondott kétlépcsős 
emelést.  

 
Amennyiben a Hulladékgazdálkodásról szóló törvény 2012. évi változásai a közszolgáltatás költség-
tételeinek összetevőit érintik, úgy az eddigi gyakorlattól eltérően, év közi díjtétel módosításként az 
önkormányzat elé fogjuk terjeszteni az új díjtétel kalkulációnkat elfogadásra.  
 
A 2012. évi lakossági ürítési nettó díjak: 

- 110 literes:   327 Ft 
- 120 literes:  356 Ft 
- hulladékszállítási zsák: 315 Ft/db + 27% ÁFA, azaz 400 Ft/db 

 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi hulladékszállítási közszolgáltatási díjat a jelen díj-
javaslat szerint megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek- szem előtt tartva a jelenlegi és a jövőben 
várható törvényi előírások által megfogalmazott alapvető céloknak való megfelelést.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Téli időszakra figyelemmel problémák merültek fel a hulladékszállítással kapcsolatban. A csúszós 
utakon elég vontatottan halad a szállítás.  
Ha a jelzett konzorcium működése elindul, akkor sokat fog javulni a hulladékszállítás.  
Jól működik a társasággal kötött megállapodás, mely szerint a 70 éven felüli egyedülálló lakosainknak 
a hulladékszállítási éves díj felét kell csak megfizetni. A másik felét a társaság és az önkormányzat 
fizeti 50-50%-os megoszlásban.  
 
Nánási László képviselő 
Téli időszakban hogyan tudja a társaság a folyamatos szállítást biztosítani? 
 
Piber Olivér – Depónia Kft képviselője 
Önök és Társaságunk között létrejött, 2003. január 1-től érvényes  közszolgáltatási szerződés III.4. 
pontja értelmében a megrendelő kötelezettsége „A településen működtetett különböző 
közszolgáltatások összehangolásának elősegítése”, így véleményünk szerint az önkormányzat 
feladata a közlekedési úthálózat járhatóságának megteremtése, téli rendkívüli időjárás esetén a 
havas, csúszós szakaszok megszűntetése is, mellyel a települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatás folyamatossága biztosítható. 
Természetesen, amennyiben egyik héten nem áll módunkban elszállítani a hulladékot, úgy a 
következő héten bármilyen zsákba kihelyezhető a kuka mellé a hulladék, és el fogjuk szállítani.  
Kérem a hivatalt, amennyiben a problémát észlelik, és szállítási nap következik, úgy tájékoztassanak 
bennünket előre a helyzetről, hogy együtt tudjunk megoldást keresni a problémára.  
Szeretnénk együttes erővel megoldást találni a gondokra.  
 
Füri József képviselő megérkezett a testületi ülésre, bekapcsolódott a munkába 17 óra 40 perckor. 
Az ülésen jelenlévő képviselők száma 6 főre (hat) gyarapodott az ülésen. 
A képviselő-testület ülése folytatódik. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Köszönjük a probléma megoldáshoz való hozzáállásukat. Mi is igyekszünk, és minden tőlünk telhetőt 
meg fogunk tenni a problémás helyzetek megoldására. 
Alkalmazásunkban levő közmunkásaink segítségével remélem meg tudjuk oldani a téli síkosság 
mentesítést, és akkor nem lesz probléma a hulladék elszállítása. Amennyiben nehézségek merülnek 
fel, úgy egyeztetünk a helyzet megoldása érdekében.  
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Tudomásom szerint a díjtétel megállapításával évente egyszer kell foglalkozni a testületnek, de ha 
hatályba fog lépni az új jogszabály, akkor év közben is foglalkozunk ezzel a témával. Erről külön 
határozatban dönt a képviselő-testület.  
 
Összefoglalva a díjmegállapító rendelettel kapcsolatos hozzászólásokat, a rendelet tervezetben az 
alábbi változtatásokat javasolnék: 

- a rendeletbe be kell építeni a 120 literes edény díjtételét 
- be kell építeni a hulladékszállítási zsák eladási árát 
- be kell építeni a községben az 1 db szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemeltetését.  

 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott napirendhez nem volt, úgy kérem a 
képviselő-testületet, hogy a fenti változások átvezetése után fogadja el a 2012. évre vonatkozó 
hulladékszállításidíj módosításról szóló rendelet tervezetet. 
 
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat nélkül, és 2 (kettő) tartózkodással az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2011.(XII.14.) önkormányzati rendelet 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról szóló 
1/2003.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 23. §-ban foglalt hatáskörében eljárva a  „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi 
LXV törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: 
 
1.§ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 
1/2003.(I.23.) rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi 2. számú melléklet lép: 
 
„2. számú melléklet 
 
a.) A 110  literes kukaedény alkalmankénti ürítése esetén a szolgáltatási díj 327 Ft + ÁFA 
b.) A 120 literes kukaedény alkalmankénti ürítése esetén a szolgáltatási díj 356 Ft + ÁFA 
c.) A hulladékszállítási zsák eladási ára 315 Ft/db + ÁFA 
d.) A szolgáltató a szolgáltatási díj ellenében biztosítja, hogy ingatlanonként havonta 1 m³ 
kommunális hulladék elhelyezhető a Székesfehérvár-Csala Pénzverő-dülőnél kialakított 
hulladéklerakóban, valamint a 2012. év tavaszán lomtalanítást, míg 2012. őszén lombtalanítási 
akciót is biztosít a szolgáltató.” 
e.) A szolgáltató a község területén 2012 évben üzemeltet 1 db szelektív hulladékgyűjtő szigetet.  
 
2.§ (1) E rendelet 2012. január 1-én lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005.(XII.21) számú 
rendelete, a 23/2007.(XII.20.) számú rendelete, valamint a 10/2010.(XII.15.) számú rendelete. 
(3) Jelen rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti. 

P.H. 

 
Nagy Dániel        Járfás Péterné 

             Polgármester           Jegyző 
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Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2011. december 15. 

P.H. 
Járfás Péterné 
    Jegyző 

 
 
Nagy Dániel polgármester 
Mint azt a szolgáltató kérte, hogy döntsön arról a testület, hogy a Hulladékgazdálkodásról szóló 
törvény 2012. évi változásai a közszolgáltatás költség-tételeinek összetevőit úgy érintik a Szolgáltatót, 
hogy rajtuk kívül álló okból módosítani kell a díjakat, úgy ezt az önkormányzat elé terjesztik, és a 
képviselő-testület az év folyamán ismételten foglalkozik e témával.  
 
Határozati javaslatom a következő: 
A Hulladékgazdálkodásról szóló törvény 2012. évi változása esetén a megállapított hulladékszállítási 
díjat a képviselő-testület év közben felül fogja vizsgálni az új díjszabás megállapítása végett.  
 
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat nélkül, és 2 (kettő) tartózkodással az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
199/2011.(XII.14.) önkormányzati határozata 

A települési szilárd hulladék szállítási díjtétel 2012. évi felülvizsgálatáról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a Hulladékgazdálkodásról szóló 
törvény 2012. évi változása esetén a megállapított hulladékszállítási díjat év közben felül fogja 
vizsgálni az új díjszabály megállapítása végett.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
Nagy Dániel polgármester 
Nem készült írásos előterjesztés a napirendhez, szóban foglalom össze a történteket: 

- A legfontosabb folyó teendőnk, a szennyvízberuházás: megtörtént az ez évi utolsó számlának 
a kiegyenlítése, amellyel elértük az 50 %-os pénzügyi teljesítettséget, amit a Kincstár is 
regisztrált. A műszaki teljesítettségünk a 78%-nál jár, ami jónak mondható.  

- Állásfoglalást kértünk a regisztrációval kapcsolatban, vagyis az önkormányzat adószámával 
kapcsolatban a Kincstártól és a Nemzeti Adóhatóságtól is. Válasz még ez ügyben nem 
érkezett. 

- Gazdálkodásunk ez évben úgy alakult, hogy hat szennyvízberuházással kapcsolatos számlát 
kiegyenlítettünk határidőre, és még rendelkezünk 20 millió forint lekötött betéttel. 

- A szennyvíz 2012. évi díját már megállapítottuk, tehát várjuk a csatorna-rendszer működését. 
- Uniós ellenőrzésünk volt a beruházással kapcsolatban: rendben találtak minden könyvelést és 

nyilvántartást. A kisebb hibákat kijavítottuk, így gyorsan és hatékonyan fog zajlani a 
következő ellenőrzés is. A beruházás befejezését 2012. júniusára várjuk.  
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- A nagybefektetőnk támogatási ígérete - a beruházás 75 %-os teljesítés igazolás 
bemutatásával – teljesíthetővé vált.  

- A HM Erdészet-nél a beruházásba bevont területek művelési ág változásának átvezetési 
eljárása megindult.  

- A Fehérvári út 1. szám alatti ingatlan úttal való ellátása folyamatban van. 
- A „Pátkai-árok” rendezése már ügyvédi szakaszba lépett, tehát a szerződések előkészítése 

folyamatban van. 
- Az ívóvizminőség-javító pályázatra az anyag holnap kerül beadásra, vagyis a pályázat-íróval a 

holnapi nap folyamán töltjük fel a rendszerbe a községi részt. Az ivóvízzel kapcsolatban már a 
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól megkaptuk a közleményt, hogy 
nyilatkozzunk arról, hogy részt veszünk-e az ivóvizminőség javító pályázaton, amennyiben 
nem, akkor az önkormányzatnak regisztráltatni kell magát.  

- Az „1 perc Magyarország” című bemutatkozáson való részvételre készített videónk jól 
sikerült. Az összeállításban közreműködött Füri-Szűcs Katalin kolleganőm. A bemutatónk egy 
hete került fel az adott oldalra, máris sokan megtekintették. Szeretném, ha a községi 
honlapra is felkerülne a bemutató anyag.  

- A Télapó rendezvényünk nagyon jól sikerült, sok kisgyereknek tudtunk örömet szerezni. Még 
egyszer nagyon köszönjük a civil szervezeteknek és a vállalkozóknak a sok támogatást. Itt 
szeretném meghívni a képviselőket a 2011. december 18-án megrendezésre kerülő 
„Mindenki Karácsonya” rendezvényre a Művelési Házba.  

- A mezőgazdasági utak felújítására kiírt pályázaton való indulás.  Az idei évben megkezdett 
munka tovább folyik. A jövő évtől a Belmajorban felszabaduló törmeléket a mezőgazdasági 
utjaink rendbetételére fordítjuk.  

 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott tájékoztatóhoz nem volt, úgy kérem a 
képviselő-testületet, hogy fogadja el a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolómat 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
200/2011.(XII.14.) önkormányzati határozat 

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.) Az önkormányzat 2011. évi munkájáról beszámoló 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az írásos előterjesztésben közölt számadatokból kitűnik, hogy a testület sokat dolgozott az idei 
évben. Az adatok igaz csak november végéig mutatják az elvégzett munkát, de az is soknak tűnik. Ez 
időpontig 19 ülést tartottunk és 25 rendeletet alkottunk, valamint 192 határozatot hoztunk. Ez évben 
még vélhetően 3 ülés lesz – december hónapban - , ahol ezek a számok gyarapodni fognak.  
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Az írásos beszámolómhoz írásos anyaggal a Szociális és Ügyrendi Bizottság csatlakozott. Amiben Ők is 
tájékoztatnak az ez évben tett munkájukról. Ezt az írásos anyagot is csatoljuk a jegyzőkönyvhöz 
mellékletként.  
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott beszámolóhoz nem volt, úgy kérem a 
képviselő-testületet, hogy fogadja el az Önkormányzat 2011 éves munkáinak összefoglalóját 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
201/2011.(XII.14.) önkormányzati határozata 

Pátka Község Önkormányzat 2011 évi munkájának beszámolójáról 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011 éves munkájáról szóló 
polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős. polgármester  
 
 
3. A Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról beszámoló 
 Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző 
 
Járfás Péterné jegyző 
Kiegészíti az írásos előterjesztést: 

- „Takarnet” program működése: a nyilvántartást az ellenőrzés jónak találta, a dokumentációk 
megfelelőek. A dokumentálás igen fontos, mivel közhiteles nyilvántartást kezeltünk. 
Szolgáltatási formát váltott a hivatal, így már hozzáférést kaptunk ahhoz, hogy név szerinti 
lekérdezést is tudjunk végrehajtani. Ez nagy segítség lesz pl: a hagyatéki ügyintézésnél.  

- Az év folyamán nyugdíjba vonult egy kollega: szeretnénk a továbbiakban is 4 órában olyan 
tevékeny – pl: kismamát – találni, aki szervezési feladatokban lenne segítségünkre. 

- Szeretném, ha e beszámoló a jövőben inkább január hónapban lenne, hogy egész évi munkát 
mutatnának a statisztikai számok.  

- Az iktatott iratok száma novemberig 5621 volt, ebből főszámra iktatott irat: 2514, alszámra 
iktatott irat: 3107 volt. Emelkedő tendenciát mutat a tavalyi évhez és a 2009-es évhez képest. 
Pedig azok egész éves adatok, az idei pedig november hónapig tükrözik az iratforgalmat. 

- Örülök, hogy visszaállították a törvényességi felügyeletet, így kapunk segítséget munkánk 
törvényes működéséhez. 

- Nagyon jó a dolgozói légkör, segítik egymás munkáját.  
- Szeretnénk a nyelv tanulás terén képezni a dolgozókat. 
- Munkamorál: szeretnek dolgozni a kollegák, ez a decemberben még meglévő szabadságos 

napok számán is lemérhető. 
- Népszámlálás: csak azt tudom mondani, hogy köszönjük minden résztvevőnek az aktív és 

odaadó munkát.  
- A képviselőkkel jó a munkakapcsolat, ez a hivatali munkán is meglátszik.  

 
Nagy Dániel polgármester 
Ebben az évben nagy feladat volt a hivatal költözése. Jól kezelte ezt a feladatot a hivatal.  
Köszönöm a hivatal dolgozóinak, az egész hivatalnak, hogy a sok változás, amit bevezettünk, jól, 
rugalmasan tudták kezelni.  



 
 

10 

Az új pénzügyi morál bevezetése jót tett a csapatnak, jól összetalálkoztak a munkák a megfelelő 
dolgozókkal. 
Jó lenne, ha a jövőben a kollektívát nem kellene megbontani. Partnerként dolgozunk a hivatalban. 
Egymás észrevételeit gyorsan figyelembe véve javítjuk a munkánkat és ez előbbre viszi a feladatok 
megoldását. Ez az ellenőrzéseken is látszik. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Az előző években mennyi testületi ülés volt? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Sajnos a nemlétező jegyzőkönyvekből igen nehéz adatok szolgáltatni. A feladatok növekedésével 
gyarapodott az elkészített ügyek, iratok száma is. Ha olyan döntéseket kellett hozni, amire volt régi 
gyakorlat, és jó volt, azt folytatni kell.  
A bizottsági ülési munkákon a jövőben javítani kell.  
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott beszámolóhoz nem volt, úgy kérem a 
képviselő-testületet, hogy fogadja el a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló beszámolót 
az előterjesztésnek megfelelően 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testület 
202/2011.(XII.14.) önkormányzati határozata 

a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló beszámolóról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról 
készült beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Járfás Péterné jegyző 
 
4. Lakossági és közületi kommunális hulladékszállítási díj rendelet felülvizsgálata 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
A témát elsőként tárgyalta a testület. 
 
5. Ívóvízdíj rendelet felülvizsgálata 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
A Fejérvíz Zrt az előkalkulációját megküldte, amit az előterjesztésemhez csatoltan minden képviselő 
megkapott. Ebből látszik, hogy lakossági és közületi díjszabást is kalkulált a cég. A lakossági díjszabás 
387 Ft + ÁFA, míg a közületi díjszabás 521 Ft + ÁFA lenne a 2012. évre vonatkozóan.  
Részt vettem a társaság közgyűlésén. Székesfehérvár város képviselőjének kivételével minden 
résztvevő elfogadta a díjszabásokat. Látszik, hogy a díjtétel folyamatosan emelkedik.  
Ha a kormányzati szándék nem változik, akkor továbbra is az önkormányzat feladata lesz a díjtételek 
megállapítása. Ha a kormányzati szándék változik, akkor az Árhatóság fogja megállapítani a vízdíj 
díjtételeit is, és nem önkormányzati hatáskörben kell meghatározni.  
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A továbbiakban, ha egy háztartás az elvárt fogyasztás alá megy, akkor ott vizsgálni kell a vízmérőket, 
és ez jegyzői hatáskör lesz.  
Egy adott ingatlanon az elhasznált vízmennyiség alapján kell a szennyvízdíjat fizetni.  
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott témához nem volt, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy fogadja el a 2012. évi vízdíj megállapításáról előterjesztett rendelet tervezetet. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbiakat rendeli el: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2011.(XII.14.) önkormányzati rendelete 

A 2012. évi vízdíj megállapításáról 
 
 

Pátka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§ (1) bekezdés 
a.) pontjában, valamint az árak megállapításáról szóló módosított 1990. véi LXXXVII. tv. 1.§ b.) 
pontjában, valamint a 7.§ (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a vízdíj 
megállapítására az alábbiakat rendeli el: 
 
1.§ E rendelet Pátka Község közigazgatási területén közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott 
ivóvíz-szolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapítására terjed ki. 
 
2.§ Pátka Község Önkormányzata a község közigazgatási területén a közüzemi szolgáltatás 
keretében szolgáltatott ivóvíz díját közületek, és lakosság tekintetében az alábbiak szerint állapítja 
meg 
 Közüzemi viziközműről szolgáltatott ivóvíz díja: 
  a.) Közületi fogyasztók esetén:   521 Ft/m³ + ÁFA 
  b.) Lakossági fogyasztók esetén:  387 Ft/m³ + ÁFA 
 
3.§ (1) E rendelet 2012. január 1-én lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006.(VIII.30.) számú 
rendelete, valamint 20/2007.(XII.20.) számú rendelete és a 3/2011.(II.23.) számú rendelete. 
 

P.H. 

 
Nagy Dániel        Járfás Péterné 

             Polgármester           Jegyző 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2011. december 15. 

P.H. 
Járfás Péterné 
    Jegyző 
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6. Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testület egyes rendeleteinek felülvizsgálata 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
A képviselők eseti bizottsága jelezte, hogy felül kell vizsgálni a kitüntetési rendeletünket. Az 
átdolgozásnál azt tartottuk a legfontosabbnak, hogy a kitüntetéseinek ne értéktelenedjenek el, azok 
megőrizzék azt a szándékot, amivel azt adjuk.  
A javaslatok alapján elkészítettem az új rendelet tervezetet. Amiben a fontosabb eltérések: hogy 
több fejezetre osztottam: 

- az életművet elismerő kitüntetések: 
ebben:   A „Pátka Község Díszpolgára” cím 
  A Pro Vicus Emlékérem (településért emlékérem) 
  Pátka község Tiszteletbeli Polgára 

- a Pátka Község szakmai kitüntetései 
ebben:  A Pátka Község Elismerő Oklevele 
  A „Pátka Község Rózsája díj” 
  A „Császár víz kincse” díj 

 
Változások a „Pátka Község Díszpolgára” cím adományozásánál: 

- nemcsak Pátkán élő lakos kaphatná ezt az elismerést 
- ennek a címnek az adományozására 4 évente lesz lehetőség. Így nem válna értéktelenné.  
- a díszsírhely helyett, egy emléktábla kerülhetne elhelyezésre a síremléken, mely jelezné a 

kitüntető címet.  
 
A településért emlékérem: 

- személynek adományozott emlékérem 25.000 Ft pénz elismeréssel járna 
- közösségnek adományozott emlékérem 50.000 Ft pénz elismeréssel járna 

Ez tervezhető támogatás. A falu jó hírét erősítené. 
Egy-egy kiemelkedő önkormányzati eseményen lehetne átadni.  
A megállapításnál a testület az eseti bizottságba bevonhat külsős tagokat is. Ezt minden 
esetben határozattal kell eldönteni a testületnek.  

 
Szakmai kitüntetések: 

- A végzett munka méltó elismerése lenne 
- Helyi termelők díjazására szolgálhatna 
- Évente hét személynek vagy közösségnek lenne adományozható.  

 
A „Pátka Község Rózsái” díj, valamint a „Császár víz kincse” díj 
Az utóbbi azoknak a pátkai  termék előállító személyeknek, közösségeknek adományozható akik a 
község közösségi és gazdasági életének bármely ágazatában olyam kiemelkedő kézműves-, 
élelmiszer-, vagy egyéb terméket állítanak elől, amely méltóan emeli a község hírnevét. Ilyen lenne 
pl: a méhész termékek, foltvarrás, festői alkotások, mini tejüzemi termékek.  
Van mit és van mire büszkének lenni a településen! 
 
A jutalmak nyilvántartását emlékkönyvbe kell vezetni. Amibe már az eddig kiadott elismeréseket is fel 
kell vezetni.  
 
A kitüntetettekről szóló határozatokat külön nyilvántartásban kell vezetni, ezt a záró rendelkezésre 
be kell venni.  
 
Kérem a képviselőket, hogy vitassák meg az előterjesztett rendelet tervezetet. 
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Füri József képviselő 
Szerintem Pátkára nem jellemző a rózsa virág, nekem idegen az elnevezés, ha lehetne jobb, találóbb 
nevet keresni az elismerésnek, jobban örülnék. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ezt a nevet képviselő társunk Hollósi Dezső egyik írása ihlette, a Rózsafesztivál mely a kórushoz 
kötődik a „Rózsa” névnappal kapcsolatos első ízben a fesztiváljukat ebben az időpontban tartották, és 
innen a név is. Ez a rendezvény volt a kórus nyárzáró koncertje.  
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
Nem hoz-e vitát az, hogy a „Díszpolgári cím” adományozása nem jár pénz elismeréssel, míg a másik 
kitüntetés igen.  
 
Gerencsér Attila képviselő 
Az előző években adományozott kitüntetések értéke megmaradt az új rendelet bevezetésével? 
 
Nagy Dániel polgármester 
A jelenlegi rendelet tervezetben a „Díszpolgári cím” adományozása megmaradna, mert ennél jobbat, 
szebbet, nemesebbet nem tudtunk találni.  
Inkább az adományozás szigorításán dolgoztunk.  
 
Füri József képviselő 
Az eddigi díjazottakat nyilvántartásba kell venni. A kitüntetettekről egy falon elhelyezett emléktáblát 
kellene készíteni a Polgármesteri Hivatalban.  
 
Az utca díjazásával azért csínján kell bánni, mert keretek közé kell szorítani az utca díszítését is, 
nehogy túlzásokba essünk, és egy dzsungelt kapjunk a rendezett utca helyett.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Itt egy rendezett utca-részletet kell díjazni, én erre gondoltam.  
Az elnevezésre kérek javaslatokat: 

- „Pátka Legszebb Portái” + évjárat 
- „Pátka Szép Portái” 
- „Szép Pátkai Porta” + évjárat 

 
A rendelet tervezetet társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került 2011. december 7 és december 
14-e között. Észrevétel, javaslat, sem írásban, sem elektronikus úton nem érkezett.  
 
Összefoglalva az elhangzottakat: 

- A rendelet tervezet 8.§-ban szereplő elismerés neve: „Szép Pátkai Porta” elnevezésre változik 
- Záró rendelkezésekbe fel kell venni: kitüntetésekről szóló határozatokat külön könyvbe kell 

rögzíteni, kitüntetettekről a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezett falitáblán kell 
megemlékezni.  

 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott témához nem volt, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy az elhangzott változtatások átvezetésével fogadja el az önkormányzat által alapított 
kitüntetésekről szóló rendelet tervezetet. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbiakat rendeli el: 
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Pátka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2011.(XII.14.) önkormányzati rendelete  

Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről 
 
 
Pátka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi 
XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

I. FEJEZET 
AZ ÉLETMŰVET ELISMERŐ KITÜNTETÉSEK 

 
 

A „Pátka Község Díszpolgára” cím 
 
1.§ (1) "Pátka Község Díszpolgára" cím adományozható az elismerés, ragaszkodás, és tisztelet 
legméltóbb kifejezéseképpen a falu közéletének kiemelkedő személyiségei számára, vagy akik a falu 
érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel - a falut tiszteletreméltóan 
szolgálták, vagy szolgálják, mellyel hozzájárultak a község jó hírnevének öregbítéséhez és személyük 
egyébként is köztiszteletben áll. 
 
(2) "Pátka Község Díszpolgára" cím adományozható élő személynek és posztumusz jelleggel egyaránt. 
 
(3) A képviselő-testület a község első írásos említésének évfordulójához kapcsolódóan önkormányzati 
ciklusonként, annak 4 éves évfordulóinak esztendejében egy "Pátka Község Díszpolgára" címet 
adományozhat. 
 
(4) A "Pátka Község Díszpolgára" címmel külön erre a célra készített díszoklevél jár, melynek tartalma 
az 1. számú mellékletben található. 
 
(5) A (4) bekezdésben leírtakon kívül a "Pátka Község Díszpolgára" címben részesített személy 
díszdobozos emlékplakettben részesül melynek leírása az 1 számú mellékletben található. 
 
2.§ (1) Pátka Község Díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, illetve ünnepi 
alkalmakkor a díszpolgári címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a 
díszpolgárokat megilletik. 
 
(2) Pátka Község Díszpolgára: 
a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein, 
b) az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és a lehetőségek szerint ezeken 
megkülönböztetett hely illeti meg, 
c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi közművelődési és művészeti intézményét, 
valamint ilyen jellegű rendezvényeit és 
d) elhalálozása esetén családja kívánságára sírhelyén a Pátka Község Díszpolgára és a Pátkai Címer 
helyezendő el. 
 

A Pro Vicus Emlékérem 
 
3.§ (1)  Pro Vicus Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, 
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a község fejlesztésében, a társadalmi, 
szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedő hasznos munkát végeztek, és 
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ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el, a község jó hírnevét az 
ország határain belül és azon túl öregbítették. 
 
(2) A képviselő-testület - bizottsági előkészítés mellett - évente legfeljebb kettő Pro Vicus 
emlékérmet adományozhat. 
 
(3) A Pro Vicus Emlékérem kitüntetéssel külön erre a célra készített díszoklevél és díszdobozos 
emlékplakett jár. Az elismert személy 25.000,- forint, közösség 50.000,- forint pénzjutalomban 
részesül. A díszoklevél és az emlékplakett leírása az 1. számú mellékletben található. 
 

Pátka Község Tiszteletbeli Polgára 
 
4.§ (1)  Önkormányzat, a falu jó hírét az ország határain belül és azon túl különös hatékonysággal 
erősítő nem pátkai polgárok számára az elismerés, ragaszkodás, és tisztelet legméltóbb 
kifejezéseképpen, a „Pátka Község Tiszteletbeli Polgára” címet adományozza. 
 
(3) címet az önkormányzat általában évente egyszer, nemzeti ünnep alkalmával, vagy kiemelkedő 
önkormányzati esemény alkalmával adományozza. Az adományozás a Képviselő-testületi 
jegyzőkönyvbe foglalt határozattal történik. 
 
(4) A Pátka Község Tiszteletbeli Polgára elismeréssel külön erre a célra készített díszoklevél jár. A 
díszoklevél leírása az 1. számú mellékletben található. 
 

Az életművet elismerő kitüntetések adományozásának rendje 
 
5.§  (1) A "Pátka Község Díszpolgára" cím, és a Pro Vicus Emlékérem átadására minden évben 
kizárólag valamely nemzeti ünnep alkalmával rendezett községi megemlékezésekkor, a Pátka Község 
Tiszteletbeli Polgára elismerés átadására kiemelkedő önkormányzati esemény alkalmával kerül sor. 
 
(2) Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-testület 
előkészítő bizottságot kér fel, amelynek tagjait a község köztiszteletben álló tagjai, a különböző 
egyesületek, érdekközösségek, valamint a lakóhelyi közösségek képviselői közül kell kiválasztani a 2. 
számú melléklet szerint. 
 
(3) Az elismerések adományozására az előkészítő bizottsághoz javaslatot írásban, megfelelő 
indoklással ellátva tehetnek magánszemélyek, civil szerveződések és közösségek. Az előkészítő 
bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki. Egyetértés hiányában rangsor 
szerinti alternatív javaslatot terjeszt a képviselő-testület, illetve a polgármester elé, melyről a 
képviselőtestület határozattal dönt. 
 
(4) Az elismerések adományozására javaslatot tevők minden év február 01-ig juttathatják el 
javaslataikat az előkészítő bizottsághoz. Ezen időpont után javaslat már nem tehető a tárgyévi 
kitüntetés adományozására. 
 
(5) A posztumusz kitüntetés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. 
 
(6) Az (1) bekezdésében foglaltaktól eltérő időpontban - a tárgyévben, vagy a tárgyévet megelőző 
évben - akkor adható Pro Vicus Emlékérem kitüntetés, amennyiben a díjban részesítés az adott 
közösség kiemelkedő évfordulójához vagy községi eseményhez kapcsolódik és a kitüntetés méltó 
körülmények között adható át. Ilyen rendkívüli esetekben az adományozásról a képviselő-testület – a 
polgármester, a képviselők, vagy az önkormányzat bizottságainak javaslatára külön határozattal dönt.  
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II. FEJEZET 
 

A PÁTKA KÖZSÉG SZAKMAI KITÜNTETÉSEI 
 
6.§ (1)  Pátka Község szakmai kitüntetése, Pátka Község azon lakóinak, közösségeinek, gazdasági 
szervezeteinek adományozhatók, akik kimagasló szakmai munkájukkal, elismerést szereztek és ennek 
révén a község értékeit növelő eredményt értek el, hozzájárulva Pátka hírnevének öregbítéséhez. 
 
(2) A  Pátka Község Szakmai kitüntetéseként: 
a) A Pátka Község Elismerő Oklevele, 
b) „Szép Pátkai Porta” díj, 
c) „Császár víz kincse díj”, 
 adományozható. 
 

A Pátka Község Elismerő Oklevele 
 
7.§ (1) Pátka Község Elismerő Oklevele adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, 
gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a község közösségi élete terén és a gazdasági élet 
bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeznek, a község értékeit növelték. 
 
(2) A Pátka Község Elismerő Oklevele az a kitüntetés odaítélésének évében kifejtett munkásságot 
ismeri el. 
 
(3) A Pátka Község Elismerő Oklevele évente 7 személy, illetve közösség részére adományozható.  
 
(4) A Pátka Község Elismerő Oklevele elismeréssel külön erre a célra készített díszoklevél jár. A 
díszoklevél leírása az 1. számú mellékletben található. 
 

A „Szép Pátkai Porta” díj 
 
8.§ (1) A „Szép Pátkai Porta” díj adományozható azoknak a pátkai ingatlantulajdonosoknak, 
ingatlanhasználóknak, akiknek az ingatlana és az ingatlan előtt lévő közterület folyamatosan 
kiemelkedően rendezett, a zöldfelület esztétikusan kialakított. 
 
(2) Évente legfeljebb tíz díj adományozható ingatlantulajdonosok részére, és egy díj kiemelkedően 
rendezett utca részére. 
 
(3) A díj „Szép Pátkai Porta” és az adott évszám feliratú kerámia emlékplakettből és oklevélből áll, 
amelynek leírása az 1. számú mellékletben található. 
 

A „Császár víz kincse” díj 
9.§ (1) A „Császár víz kincse” díj adományozható azoknak a pátkai termék előállító személyeknek, 
közösségeknek, gazdasági szervezeteknek, akik, a község közösségi és a gazdasági életének bármely 
ágazatában olyan kiemelkedő kézműves-, élelmiszer-, vagy egyéb terméket állítanak elő, amely 
méltón emeli a község hírnevét, településen belül és kívül. 
 
(2) Évente legfeljebb két díj adományozható. 
  
(3) A díj „Császár víz kincse” elismeréssel külön erre a célra készített díszoklevél jár. Valamint a díj 
birtokosa a külön erre a célra készített logót használhatja saját termékén. A díszoklevél és a logó 
leírása az 1. számú mellékletben található. 
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A Pátka Község Szakmai kitüntetéseinek 
adományozási rendje 

 
10.§ (1) A Pátka Község szakmai kitüntetések odaítélését és átadását megelőző eljárást a Képviselő-
testületnek a jelen rendelet 2. számú mellékletében leírt szakbizottsága végzik. 
 
(2) A kitüntetések adományozására szóló felhívást a Képviselő-testület minden év március 31-ig teszi 
közzé, a helyben szokásos módon. A javaslattevők minden év november 30-ig juttathatják el 
javaslataikat a szakbizottságokhoz. 
(3) A szakmai kitüntetések egy-egy személy, vagy közösség részére történő adományozására, a 
Képviselő-testület által meghatározott szempontrendszer – különösen a szakmai munkásság – 
alapján, írásban tehet javaslatot valamennyi, a községben működő civilszervezet, gazdálkodó 
szervezet és a községben élő magánszemély, melyről a Képviselő-testület határozattal dönt.  
(4) A Pátka Község szakmai kitüntetéseit minden év végén a karácsonyi ünnepi képviselő-testületi 
ülésen kell átadni. 
(5) A Pátka Község szakmai kitüntetéseivel az 1. számú mellékletben található oklevelek és egyéb 
díjak adhatók. 
(6) A (2) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérő időpontban akkor tehető közzé javaslattételi felhívás, 
juttatható el javaslat az illetékes szakbizottságokhoz, illetőleg adományozható bármelyik szakmai 
kitüntetés, amennyiben a díjban részesítés az adott személy, közösség kiemelkedő évfordulójához 
vagy községi eseményhez kapcsolódik, és a kitüntetés méltó körülmények között adható át. Ilyen 
rendkívüli esetekben az adományozásról a Képviselő-testület – a polgármester, a képviselők, vagy a 
szakbizottságok javaslatára –külön határozattal dönt. 
 

IV. FEJEZET 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
11.§ A kitüntetés visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik. 
Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. 
 
12.§ A kitüntetés visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik. 
Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. 
 
13.§ (1) Jelen rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.  
 
(2) hatályát veszti Pátka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Az önkormányzat által 
alapított kitüntetések adományozásáról, valamint a kitüntetések adományozásának és 
visszavonásának rendjéről szóló 7/2007.(VI.27.) rendelete. 
 
14.§ Jelen rendelet mellékletei:  
   

1. számú melléklet: Az egyes kitüntetések határozatszövegének valamint az adandó díjainak, 
okleveleinek tartalmi, formai leírása 

 
 
 
   Nagy Dániel     Járfás Péterné 
   polgármester     jegyző 
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1. számú melléklet 
 

1. "Pátka Község Díszpolgára" címmel külön erre a célra készített díszoklevél tartalma  
a) Az adományozó megjelölését, 
b) A határozat számát, és keltét, 
c) Az adományozott nevét, 
d) Az adományozás indokait, 
e) Pátka Község Önkormányzatának pecsétjét. 
Az oklevelet a polgármester írja alá. 

 
2. "Pátka Község Díszpolgára" címben részesített személy díszdobozos emlékplakettjének 

leírása 
 

a, Kör alakú emlékplakett anyaga agyag, vagy fém 
b, Kör felirat a plakett szélén Pátka Község Díszpolgára 
c, A plakett közepén Pátka község dombornyomott címere 

 
3. "Pro Vicus” emlékérem külön erre a célra készített díszoklevelének tartalma  

a) Az adományozó megjelölését, 
b) A határozat számát, és keltét, 
c) Az adományozott nevét, 
d) Az adományozás indokait, 
e) Pátka Község Önkormányzatának pecsétjét. 
Az oklevelet a polgármester írja alá. 

 
4. „Pro Vicus” emlékérem címben részesített személy díszdobozos emlékplakettjének leírása 

 
a, Kör alakú emlékplakett anyaga agyag, vagy fém 
b, Kör felirat a plakett szélén Pro Vicus felirat 
c, A plakett közepén Pátka község dombornyomott címere 

 
5. . Pátka Község Tiszteletbeli Polgára külön erre a célra készített díszoklevelének tartalma  

a) Az adományozó megjelölését, 
b) A határozat számát, és keltét, 
c) Az adományozott nevét, 
d) Az adományozás indokait, 
e) Pátka Község Önkormányzatának pecsétjét. 
Az oklevelet a polgármester írja alá. 

6. Pátka Község Elismerő Oklevele díjhoz külön erre a célra készített díszoklevelének tartalma  
a) Az adományozó megjelölését, 
b) A határozat számát, és keltét, 
c) Az adományozott nevét, 
d) Az adományozás indokait, 
e) Pátka Község Önkormányzatának pecsétjét. 
Az oklevelet a polgármester írja alá. 

7. Szép Pátkai Porta díjhoz külön erre a célra készített díszoklevelének tartalma  
a) Az adományozó megjelölését, 
b) A határozat számát, és keltét, 
c) Az adományozott nevét, 
d) Az adományozás indokait, 
e) Pátka Község Önkormányzatának pecsétjét. 
Az oklevelet a polgármester írja alá. 



 
 

19 

8. Császár víz kincse díjhoz logó leírása 
 

a, Kör alakú logó 
b, Kör felirat a plakett szélén évszám, Császár víz kincse díj felirat, és Pátka 
c, A logó közepén Pátka Község címere szélén díszítések 

 
9. Császár víz kincse díjhoz külön erre a célra készített díszoklevelének tartalma  

a) Az adományozó megjelölését, 
b) A határozat számát, és keltét, 
c) Az adományozott nevét, 
d) Az adományozás indokait, 
e) Pátka Község Önkormányzatának pecsétjét. 
Az oklevelet a polgármester írja alá. 

Záradék: 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(IX.28.) számú rendelete alapján társadalmi 

egyeztetésre bocsátva: 2011. december 7. 

Beérkezett vélemények: 0 db. 

 

A rendelet kihirdetve: 2011. december 15. 

P.H. 
Járfás Péterné 
    Jegyző 

 
 
A polgármester az ülést felfüggesztette és szünetet rendelet el 20 óra 25 perckor 
A szünet végeztével az ülés folytatódott 20 óra 40 perctől. 
A polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. 
 
 
 
7. Pátka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
A munkatervet az SzMSz előírásainak megfelelően állítottuk össze, a határidők betartását figyelembe 
véve. A határidők miatt észlelhetők az eltérések.  
A kialakított koncepcióra érkezett egy változtatási javaslat Ifj. Hollósi Dezső képviselő társunktól. Ő 
levélben kérte, hogy az I. félévi időpontokat szeretné, ha a testület megváltoztatná, mivel Ő több 
műszakban dolgozik és az időpontok általában a délutános és az éjszakás műszakjaiba fognak esni, így 
nem tud részt venni a testület ülésein. Ezáltal akadályoztatva érzi magát a képviselői munka 
végzésében.  
Az érvényben levő SzMSz szerint a testület az üléseit a hónap utolsó szerdáján tartja. Ha a képviselő 
társunk beadja a munkahelyén az ülésrendet, a törvény értelmében el kell, hogy engedjék a 
munkahelyéről ezen időpontokban. Ennek viszont az lesz a következménye, hogy ezen időpontokra 
járó munkabért, a képviselő úr részére, ki kell fizetni az önkormányzatnak. A képviselő úr ebben az 
esetben, viszont itt tud lenni a testület ülésein. 
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Nánási László képviselő 
Az SzMSz szerint kell meghozni a döntést. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Javasolnám, hogy a következő évben úgyis erősíteni kell a bizottsági munkát, így a testületi ülések 
előtt, az azt megelőző héten legyen bizottsági ülés, amin biztosan részt tud venni mindenki, és így 
nem lesz akadályoztatva egy képviselő sem vállalt munkájának végzésében.  
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott témához nem volt, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy a változások átvezetése után fogadja el a Képviselő-testület 2012. évi munkatervét. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
203/2011. (XII.14.) önkormányzati határozata 
a képviselő-testület 2012. évi munkatervéről 

 
Pátka község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a testület 2012. évi 
munkatervét a javasolt módosításokkal az alábbiak szerint elfogadja: 
Az SZMSZ 14.§-a értelmében a képviselő-testület rendes üléseit szükség szerint, de havonta ez 
alkalommal, szerdai napon tartja. 
A rendkívüli ülések megtartására az SZMSZ-ben elfogadott elveknek megfelelően a két ülés közötti 
időszakban esetlegesen kerülhet sor. A közbeeső időben üléseznek a bizottságok Az egyes testületi 
ülések, az írásos anyagok előkészítésére és postázására az SZMSZ rendelkezései az irányadók.  
 
 
Rendes ülések időpontja és napirendi pontjai 

 
 

1. 2012. január 25. (szerda) 17:00 óra: 

 Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 

 Pátka Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 
  Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság, 2012. január 18. 17:00 

 Gyermekvédelmi szolgálat, és a családsegítő szolgálat 2011. évi beszámolója 
  Előterjesztést véleményezi: Oktatási és Kulturális Bizottság , 2012. január 18. 17:00 

 A 2012. évi pályázati lehetőségekről. 
  Előterjesztést véleményezi: Oktatási és Kulturális Bizottság és Pénzügyi Bizottság , 
2012. január 18. 17:00 

 Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének előkészítéséről 
  Előterjesztést véleményei: Szociális és Ügyrendi Bizottság , 2012. január 18. 17:00 

 Tájékoztató a jegyző 2011. évi teljesítménykövetelményei meghatározásának 
megtörténtéről 

 Egyebek, bejelentések. 
 
 
2. 2011. február 15. (szerda) 17:00 óra 

 Pátka Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása 
  Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság , 2012. február 08. 17:00 
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3.  2012. február 29. (szerda) 17:00 óra: 

 Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 

 Civil szervezetek beszámolója a 2011. évi működésről. 

 Pátkai Beruházó Viziközmű Társulás beszámolója a 2011. évi működésről. 

 EMVA pályázatok benyújtása 

 Civil szervezetek részére helyi pályázat kiírása támogatások elnyerésére 

 Egyebek, bejelentések. 
 
 
4.  2012. március28. (szerda) 17:00 óra 

 Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 

 Pátka Község 2011. évi költségvetési rendelet módosítása. 
  Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság, 2012. március 21. 17:00 

 Az Önkormányzat és intézményei szennyvízbekötésének tárgyalása 
  Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság, 2012. március 21. 17:00 

 Együttműködési megállapodás a Fejérvíz Zrt-vel. 

 Törvényességi észrevétel megvizsgálása 

 Egyebek, bejelentések. 
 
 
5.  2012. április 25. (szerda) 17:00 óra 

 Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 

  A 2011. évi költségvetési beszámoló elfogadása. 
  Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság, 2012. április 18. 17:00 

 Önkormányzati együttműködési lehetőségek feltárása, döntés az együttműködés 
tartalmáról 

  Előterjesztési véleményezi: összes bizottság 

 Egyebek, bejelentések. 
 
 
6.  2012. május 30. (szerda) 17:00 óra 

 Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 

 Nyári programsorozat tervezése és a finanszírozás a 
  Előterjesztést véleményezi: Oktatási és Kulturális Bizottság , 2012. május 23. 17:00 

 A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás átfogó értékelése (Gytv. 96.§.). 
  Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság, Ügyrendi Bizottság és az Oktatási és 
              Kulturális Bizottság 

 Helyben kiírt támogatások elnyerésére irányuló pályázatok elbírálása 

 Törvényességi észrevétel megvizsgálása, döntés. 

 Egyebek, bejelentések. 
 
 
7.  2012. június 27. (szerda) 17:00 óra 

 Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 
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 Szennyvízberuházás kivitelezésének zárása 

 Ivóvízminőség javítási pályázat közbeszerzésének kiírása 

 Tájékoztató a megjelent pályázati kiírásokról 

 Beszámoló az önkormányzati honlap működtetéséről 

 Falunappal kapcsolatos kérdések tárgyalása. 

 Egyebek, bejelentések. 
 
 
1. 2012. július 2. (hétfő)  18:00 óra közmeghallgatás 

 Szennyvízbekötés egyedi problémái 

 Egyebek, bejelentések 
 
 
9. 2012. augusztus 15. (szerda) 17:00 óra 

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

 Belső ellenőrzési jelentés, intézkedési terv 
 Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző 

 Pátka Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló 
 Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 Költségvetési rendelet – előirányzat – módosítás 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Buszkísérők alkalmazásáról döntés 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Tájékoztató a társult iskolák 2011/2012. tanévről 
 Előterjesztők: intézményvezetők 

 Egyebek, bejelentések 
 
 
10. 2012. szeptember 26. (szerda) 17:00 óra 

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

 Közbiztonság helyzete a településen 
  Előterjesztő: Városi Rendőrkapitányság 

 Leader pályázatok beadásával kapcsolatos kérdések tárgyalása 
  Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Szabályzatok aktualizálása 
  Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző 

 Tájékoztató a közbeszerzésekről 
  Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Egyebek, bejelentések 
 
 
11. 2012. október 31. (szerda) 17:00 óra 

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

 Helyi adórendeletek áttekintése, a szükséges módosítások átvezetése 
  Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző 
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 Szennyvízberuházás zárásáról beszámoló 
  Előterjesztő: Beruházás vezetője, polgármester 

 Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
   Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző 

 Téli útviszonyokra felkészülés 
  Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Helyi állattartási rendelet felülvizsgálata a lakossági panaszok, illetve a szabálysértési 
ügyek figyelembe vételével 
 Előterjesztést véleményezi: Mezőgazdasági Bizottság 

 Önkormányzat és hivatalának kötelező szervezeti dokumentumainak áttekintése (SZMSZ, 
ügyrend) 
 Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző 

 Egyebek, bejelentések 
 
 
12. 2012. november 28. (szerda) 17:00 óra  

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

 Önkormányzati költségvetés 2012. III. negyedévi beszámolója 
   Előterjesztési véleményezi: Pénzügyi Bizottság , 2012. november 21. 17:00 

 Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés áttekintése 
   Előterjesztési véleményezi: Mezőgazdasági Bizottság 

 Törvényességi észrevétel megvizsgálása, döntés 
  Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző 

 Polgármester illetményéről szóló határozat felülvizsgálata, polgármester részére jutalom 
megállapítása az elvégzett munkája értékelése alapján 
 Előterjesztést véleményezi: Szociális és Ügyrendi Bizottság 

 Egyebek, bejelentések 
 
13. 2012. december 19. (szerda) 17:00 óra  

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

 Önkormányzat működésének 2012. évi beszámolója 
  Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 A Polgármesteri Hivatal működésének 2011. évi beszámolója 
  Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző 

 Ívóvízminőség javítással kapcsolatos pályázatról beszámoló 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Szemétszállítási díjrendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Ivóvízdíj rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 A 2013. évi költségvetési koncepció tárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. évi munkaterve 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Jegyző teljesítményértékeléséről a Képviselő-testület tájékoztatása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Egyebek, bejelentések 



 
 

24 

Előterjesztést véleményezi: kitüntetések adományozásával kapcsolatos eseti 
bizottság, 2012. november 27. 17:00  

 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
8. Egyebek, bejelentések 
a.) Az Alba-Wind Kft tájékoztatója 
 
Szarva Tibor az Alba-Wind Kft képviselője 
Köszönti a képviselő-testület tagjait. 
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet újra az általam képviselt Kft munkájáról és céljairól, 
hogy meggyőzzem a Tisztelt Képviselőket a hozzánk való csatlakozásról. 
Cégünket 2005-ben hoztuk létre azzal a szándékkal, hogy Pátka és Zámoly községekben szélerőmű 
parkot létesítsünk.  
A szélerőmű park létesítése előtt szélméréseket kell végezni az adott helyen. Ezt már előzőleg 
megkezdték. A katonai bázis tornyára szélerő mérő berendezéseket helyeztek el. Ezt Tóth László 
professzor úr vezetésével hajtották végre. A szélerősségből az látszik, hogy alkalmas szélerőmű 
építésre. A vizsgálati eredmények alapján 17 szélerőmű létesítésére adták be az engedély kérelmet. 8 
db 2 MW teljesítményű gépet engedélyeztek. A földterületek más célú hasznosítására kiadott 
engedély és az építési engedély már háromszor lejárt, így azt megújítani már nem lehetett. Tehát egy 
másik eljárásban újra beadtuk az építési engedélyeket. Jelenleg meg van az építési engedély a 8 
toronyra.  
Itt az anyagi erőforrásaim elfogytak. 
2006. márciusában kiadásra került energia készletezési engedélyekből valamit módon kimaradt a cég.  
Mivel az anyagi források elfogytak, így befektető után kellett nézni. Osztrák befektető megvásárolta a 
cég nagyobb részét.  
2008 év végére az E-ON energiaszolgáltatóval csatlakozási megállapodást írtak alá, csak kvótát nem 
kaptak.  
A vezetékjogi engedélyek megvannak a zámolyi út melletti területekre, itt lenne a transzformátor 
állomás. Az alállomás építési engedélyét kell még megkérni . A környezetvédelmi hatóságtól is 
megkapták az engedélyeket. Minden engedély rendben van, csak a kvóta engedély hiányzik.  
Azoknak a projekteknek lesz megvalósítási lehetősége, ahol a tulajdonosok között közösségek is 
vannak. Tehát alapítványok, vagy önkormányzatok. Az önkormányzatot nem lehet eladósítani, ezt a 
cégem is tudja, tisztában van vele. Nekem az a fontos, hogy megvalósuljon a beruházás. Én átadnám 
a tulajdon részemet az önkormányzatnak a támogatásért. 
Én tisztában vagyok vele, hogy csak olyan megállapodást lehet kidolgozni, hogy az önkormányzat ne 
kerüljön adósságba. Évi 1 milliárdos bevétel 10%-a lenne az osztalék bevétel, megvalósulás esetén. 
Erről lehetne tárgyalni.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A múltkori testületi ülésen elhangzottakat tudnám elmondani. A pátkai képviselő-testület, és a falu 
olyan kicsi, hogy nem mer bekapcsolódni ebbe a nagy beruházásba. 
5-10 éves fizetési határidőt kapna a testület, de előbb-utóbb fizetni kell. Ha menet közben nem 
valósul meg a beruházás, akkor mi lesz? 
A hosszú távú befektetés nagyon kockázatos.  
 
Szarvas Tibor 
Az önkormányzat csak a vagyonrésze arányában tartozna felelősséggel.  
A felelősség vállalásról megállapodást kellene kötni a nagy befektetővel, az amerikai tulajdonossal.  
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Nánási László képviselő 
Most vezettük be az új telekadó rendeletet, amelyben kötelezettséget írtunk elő a befektető részére 
is, így elég nehézkes lesz a fenti témában a tárgyalásokat lefolytatni. 
Különben a kapcsolatot nagyon nehéz velük felvenni, szinte lehetetlen más témában is.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Kérdés az, hogy a képviselő-testület szeretné-e megadni a nagy befektetőnknek azt a lehetőséget, 
hogy kedvezményt adjon? Hiszen most vezettük be azt az adót, amely arra törekszik, hogy egyenlőbb 
költségviselést eredményezzen a község adózói között. 
 
Szarvas Tibor 
Azt javasolnám a testületnek, hogy a polgármesternek adjanak olyan felhatalmazást, hogy 
párbeszédet folytasson a cég tulajdonos társaival. ha találna elfogadható javaslatot, akkor azt tárja a 
testület elé. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Azt kell eldönteni, hogy akar-e a testület 9 %-os tulajdonjogot, 10 % osztalékjogot szeretni egy 
cégnél, amiért 160 ezer eurót kell fizetni. 
 
Szarvas Tibor 
Az önkormányzat most csak birtokba kerülne, fizetni 10 év múlva kellene az osztalékból. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Ez megállapodás és szerződés kérdése. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy milyen módozatok lehetségesek az Alba Wind Kft-vel való 
együttműködésre. A polgármester tárgyaljon az osztrák befektetővel. 
 
Kérem a testületet, hogy a fenti javaslatról szavazzon a képviselő-testület. 
 
A képviselő-testület a feltett kérdésre 5 (öt) igen, 1 (egy) nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
204/2011. (XII.14.) önkormányzati határozata 

az Alba-Wind Kft-vel való tárgyalás megkezdéséről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az Alba-
Wind Kft-ből milyen feltételek mellett tudna üzletrészt vásárolni. A tárgyalást terjessze ki a cég 
osztrák befektetőjére is. 
A tárgyalások megkezdésére és az egyes változatok beterjesztésére megbízza a polgármestert.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Egy kicsit a tárgyalásokkal többet fogunk tudni a beruházásról és a befektetőkről.  
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Füri József képviselő 
Keressük a lehetőséget a jövőre nézve, de a kockázatokat nagyon fel kell mérni, mert nem 
hagyhatunk „szemetet” magunk után. ha jónak minősítjük a beruházást, akkor kezdjék el. 
 
 
8.b.) A buszkísérők foglalkoztatásáról 
 
Nagy Dániel polgármester 
A két fő buszkísérőnknek lejár a foglalkoztatási jogviszonya december 31-el. Sajnos, vagy jó, de 
szükséges lenne a további foglalkoztatásuk.  
Sajnos a törvény erejénél fogva vissza kellett vonni a testületnek azt a rendeletét, amivel szerettük 
volna rendesebb, elviselhetőbb magatartásra ösztönözni azokat a tanulóinkat, akik nem így 
viselkednek a buszon. Jelenleg ezt egy szabályzattal tettük, de ez már szankció alkalmazására nem 
jogosít fel. Így még inkább szükséges a buszkísérők jelenléte az iskolások között reggel és délután a 
haza érkezésnél. Sajnos személyes szabadságában nem lehet korlátozni senkit.  
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
A szülők egy része egészen másképpen gondolja a szülői felelősséget, nem úgy mint azt elvárható 
lenne. 
A rendszeresen utazó gyerekek miatt kellenek a buszkísérők, hogy megvédjék azokat a gyerekeket, 
akik rendesen, tisztességesen tudnak utazni azoktól a gyerekektől, akik az alapvető normákat 
képtelenek betartani utazásuk során.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Több hozzászólás, észrevétel, javaslat e témához nem volt, így felkérem a képviselő-testületet, hogy 
szavazzon a buszkísérők következő évi jogállásáról az elhangzott javaslatok alapján: A 2011/2012-es 
tanév végéig meghosszabbítja a két fő buszkísérő foglalkoztatását a képviselő-testület az eddigi 
feltételekkel. A buszkísérők munkáltatói jogkörét átteszi a polgármester hatáskörébe.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
205/2011. (XII.14.) önkormányzati határozata 

a buszkísérők alkalmazásáról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 2012. január 1-től, a 
2011/2012-es iskolai tanév idejére 2 (kettő) buszkísérőt alkalmazzon, alkalmazotti státuszban, napi 
6 órás munkaidőben az önkormányzat. 
A buszkísérők munkabére és annak járulékai a 2012-es önkormányzati költségvetésben kerülnek 
elszámolásra.  
A Képviselő-testület a buszkísérők tekintetében a polgármestert bízza meg a munkáltatói jogkör 
gyakorlásával.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
Buda József Pátkai Sportkör részéről 
Jelenleg kiírásra került egy olyan pályázati lehetőség, amiben sportkörünk el tudnak indulni. A 
pályázatot sport célra szolgáló épületek bővítésére, felújítására írták ki. Azonban önrészt kell 
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biztosítani a pályázaton elinduló szerveknek, így kérjük az önkormányzatot, hogy a következő évi 
költségvetésbe tervezze be ezt az önrészt, amennyiben támogatni kívánja a sportkört abban, hogy 
induljon e fejlesztő pályázaton.  
Sportkörünk 2,2 millió forintos támogatásba részesült, amivel belépnénk egy Alapítványba. 
Az induló pályázathoz 10 % önrészre lenne szükségünk, amit az önkormányzattól kérnénk.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Már elkezdtük a tornaterem felújítására a tervek készítését. A pályázat beadásánál kb: 40 millió 
forinttal számolnánk. Ez települési szinten egy nagy álom lenne, egy olyan épület létesítése, ahol 
versenysportot és tömegsportot is tudnánk községi szinten működtetni. Itt egy meglévő 
infrastruktúrát kellene kibővíteni és felújítani. 
 
Buda József 
Az épületünk tetőszerkezete is alkalmas lenne a beépítésre, amibe klub helyiséget is ki tudnánk 
alakítani a fiatalok számára, hogy ne az utcán kelljen nekik találkozni, hogy egy kicsit kulturáltabb 
körülmények között tudnák szabadidejüket eltölteni. Ezzel a gyerekek egy kicsit nevelhetőbbek is 
lennének. A gyerekeket a mozgás örömének felismerésére lehetne ezzel az épület kialakításával 
szoktatni.  
Ez az egész falu érdekét szolgálná. Ez az épület nemcsak saját célra szolgálna, ezt már bérletbe is ki 
lehetne adni, ami már jövedelmezhetne is.  
A sport-támogatás a cégeknek is jövedelmező, mert adójóváírásra jogosítja fel őket az az összeg, amit 
sport-támogatás céljára adományoznak. Ezen az úton is el lehetne indulni a támogatók keresése 
tekintetében.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Azt kell kinyomozni, hogy a pályázat lebonyolítása hogyan működik? A pályázat megvalósításában, 
azaz a beruházásban, részt tudnak-e vállalni helyi vállalkozók? 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott témához nem volt, úgy kérem a képviselő-
testületet, hogy szavazzon arról, hogy részt kíván-e venni a sportfejlesztő pályázaton, illetve bízza 
meg a polgármestert az előkészítés munkálataival.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
206/2011. (XII.14.) önkormányzati határozata 

a sport-fejlesztő pályázaton való indulásról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy együtt kíván 
működni a Pátkai sportkörrel, azért, hogy a sportkör indulni tudjon a sport-létesítmények 
fejlesztésére kiírt pályázaton a sportöltöző felújítása és tornateremmel történő kibővítése 
érdekében. 
A pályázat előkészítési munkálataival megbízza a polgármestert.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
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Nagy Dániel polgármester 
Tekintettel arra, hogy több napirendi pont, hozzászólás, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 21 
óra 35 perckor bezárja. 
 
 

kmf 
 
 
 
 

Nagy Dániel     Járfás Péterné 
polgármester     jegyző 

 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
  Gerencsér Attila    Nánási László 

képviselő      képviselő 


