Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

66-12/2012.

JEGYZŐKÖNYV
a képviselő-testület 2012.06.08-i rendkívüli nyílt üléséről

Rendeletek:
Határozatok:
116/2012. (VI.08.)
117/2012. (VI.08.)
118/2012.(VI.08.)
119/2012.(VI.08.)
120/2012.(VI.08.)

A jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről
Tervezett napirendi pontokról
2012. évi civil szervezeti támogatás során kiírt pályázati felhívásban
maghatározottak módosítása
2012. évi civil szervezeti támogatások elbírálása
A képviselő-testület által megtartandó rendezvényről
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Jegyzőkönyv
Készült:

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. június 8-én 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: Nagy Dániel
Dr. Dávid-Nagy Krisztina
Buda József
Demeter Zoltán
Ifj. Nánási László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

a Képviselő-testület tagjai
Távol maradását jelezte: 2 fő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Járfás Péterné

jegyző

Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket a 2012. 06. 08-án megtartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésen, mely a tegnap esti bizottsági ülés eredménye, amely miatt a mai
napon a civil szervezetek késérésre rendkívüli döntést hoznának.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, így
határozatképes az ülés. 2 fő ( Gerencsér Attila és Füri József) jelezte, hogy nem biztos, hogy érkezni
tud a rendkívüli ülésre.
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek a Polgármesteri Hivatalt jegyző asszony személyében,
jegyzőkönyv hitelesítőknek Buda József és ifj. Nánási László képviselőt.
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére, a
jegyzőkönyv hitelesítőkre.
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2012.(VI.08.) önkormányzati határozata
a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv
hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
Egyetlen napirendi pont lenne, mely miatt a rendkívüli ülés összehívásra került. A 2012. évi civil
szervezeti támogatások pályázatainak elbírálása.
Kéri, hogy a napirendi pontot a képviselő-testület hagyja jóvá.
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Napirendi pontok:
1. 2012. évi civil szervezeti támogatások pályázatainak elbírálása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

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

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2012.(VI.08.) önkormányzati határozata
Tervezett napirendi pontokról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontra tett javaslatot
elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Napirendi pont tárgyalása:
1.)

2012. évi civil szervezeti támogatások pályázatainak elbírálása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
A tegnap esti Oktatási és Kulturális Bizottság hatására és a Civilek kérésére dönteni szükséges a
pályázati pénzek elosztásáról. Átadja a szót a Bizottság elnökének, és kéri a Bizottsági ülésen
történtekről a beszámolót.
Demeter Zoltán
12 beérkezett pályázat érkezett. A pályázatok pontozása a Bizottsági ülésen megtörtént, sorrendet
állítottak, de szükség lenne a Kuratórium tagságának döntésére, mely 20 pont lenne, ez sajnálatos
módon elmaradt.
A civil szervezetek jelezték, hogy vannak olyan programok, melyek már le is mentek, és meg akarnak
az újságban megjelentetni. A kuratórium elnöke legközelebb szerdára tudná összehívnia kuratórium
ülését, mely már késői időpont, ezért Buda József javasolta péntek estére egy rendkívüli testületi ülés
összehívását, döntést hozni a finanszírozásról
552. 916 Ft-ra érkezett pályázati igény, a fennálló támogatási összeg 400. 000 Ft körül van.
Nagy Dániel polgármester
Ma érkezett meg a kuratórium számlája melyen közel 320-340. 000 forint összeg van. Alapítvánnyal
történt egyeztetést követően valamilyen megoldást kell majd keresni az Alapítvány további
működésére. Az Alapítvány nem képes a civil szervezetek támogatására. Az Alapítvány kuratórium
részéről 3-4 személy szokott érkezni az ülésekre, de ez a döntéshez nem elég, ez még a működéshez
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sem elég. Záros határidőn belül át kell gondolni a működést, illetve milyen formában tud a
továbbiakban működni.
Több Civil szervezet kérdőre vonta a polgármestert és a bizottságot miért nincs döntés nem értik,
miért nem jutnak támogatáshoz, de elismerték, hogy nem járnak az Alapítvány kuratóriumi ülésére.
Vagy túl korán ül össze, és még nem tud dönteni, vagy nem határozatképes, vagy már késő lenne.
A pályázatok szempontjából a képviselő-testület döntési kényszerben van.
A pályázati adatlapok alapján kéri ismertetni a beérkezett pályázatokat, illetve az elért pontokat. 19
pont adható a tartalmi elemekre, 5 pont a finanszírozásra, így összesen 24 pont érhető el, mely a
rendeletben meghatározottak alapján a pályázati kiírásban szerepel. Ezzel kapcsolatosan a 24 pont
azt jelenti, hogy a kritériumokat teljes mértékben teljesítette.
Demeter Zoltán
Pályázatok ismertetése

1
2
3
4

5
6

Esemény
(benyújtott pályázat/
db)
Pátkai Csemetekert
1
2
DISE
1
2
Nyugdíjas klub

Teljes összeg finanszírozás önerő

elért
pontszá
m

Benyújtott
pályázat

forint

kirándulás
gyermeknap

40. 000
60. 000

4. 000
6. 000

36. 000
54. 000

12
17

Tárgyi eszköz
Beszerzés/tükör

62. 000
60. 000

12. 475
12. 000

49. 895
48. 000

17

Gyógyfürdő
/kezelés
75.950
Testvér település 75.950

15.980
15.950

60.000
60.000

18
24

78.000

18.000

60.000

22

37.976

7975

30.000

14

37.976

7975

30.000

18

38.000
60.000

7980
15.000

30.020
45.000

19
19

200.000

150.000

50.000

20

1
2
Pátka Gyermekeiért
7 1
Családi délután
Református Egyházközség
Ökumenikus
8 1
tábor
Játszótérfejleszté
9 2
s
Római Katolikus Egyházközség
Ökumenikus
10 1
tábor
11 2
zarándoklat
Horgász Egyesület
12 1
Horgász kupa

6 civil szervezet 2 pályázatot nyújtott be amint az lehetséges volt, 2 civil szervezet 1-1 pályázatot
nyújtott be összesen 551.916 Ft értékben
Véleménye szerint minden pályázatot támogatni kellene, a kért pályázati összegből 8-8000 forintot
mindenkitől le kellene vonni, így a meglévő pénz elegendő lenne. Nem szerencsés, hogy elhúzódott a
döntés, ezért mindenkit támogatni kellene.
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Dr. Dávid Nagy Krisztina
Elmondta, hogy az Alapítvány alapító okirata szerint a megszűnése esetén milyen szabályok vannak, a
vagyon tekintetében hogyan alakulnak.
Buda József
Egyetért nagyjából Demeter Zoltán felvetésével, de véleménye szerint ragsort tenne, milyen
volumenű a pályázat, differenciálni ill. súlyozni kellene.
Ifj. Nánási László
Ezért találták ki a pályázati rendszert, azért nem ért egyet, ezzel, mert mindenki megírta a pályázatát,
legalább 4 –szer ültek össze, ezért lett a pályázat, ne hagyján veszni, és legyen értéke a pályázatnak.
Hiányzik a kuratóriumi pontozás. Ezt vagy figyelembe veszik, vagy nem. Ennek ellenére a pontok
alapján még juthat mindenkinek a pályázati pénzből.
Nagy Dániel
Az volt az elképzelés, hogy az Alapítvány szubjektív pontjai - ami azt jelenti, hogy egy a pályázatban
olyan kategóriát állítottak be, mely alapján előre nem kiszámítható eredmények fognak kijönni, nem
láthatók előre az eredmények, melyik pályázattal ért szakmailag egyet-. A szakmai részét a pontoknak
egészítené ki a szubjektív pontozás. A rangsort ez alapján fel lehet állítani, melyik pályázat legyen
eredményes és támogatható. Az Alapítvány 20 pontját lehetne pótolni azzal a képviselői létszámmal,
aki itt van. Készült egy sablon, amin rangsorolni lehetni ki melyik pályázatot hogyan rangsorolná.
Javasolja, hogy rövid szünet kerüljön beiktatásra, és mindenki áttekinthetné a pályázatokat, majd
javaslata alapján lehetne dönteni titkos rangsorállítással. Így nem egymás érvei alapján lenne döntés,
nem befolyásolnák egymást az egyes képviselők. A legjobban szereplő 20 pontot, a legrosszabb 1,67
pontot kapna, így a szubjektivitás visszajönne, ez alapján alakulna a végső pont, és nem egymásnak
érvei alapján döntenének, hanem a különböző nézőpontok adnák az eredményt.
Javasolja szünet beiktatását, és a képviselők a szubjektív pontokat felállíthatnák, ez alapján
megállapítható lenne a valós sorrend. Pótolni kell azokat a pontokat, melyeket elvesztettek az
Alapítványnál. A Civil szervezetekről szóló rendelet alapján az Oktatási és Kulturális Bizottság állítja fel
a végső ponthatárokat felállítani. A Kuratórium véleményét figyelembe veszi a pályázati felhívásban;
így ment ki jelen formában, de mivel nem tud véleményt alkotni, elhúzódó folyamat lenne, kérdéses
a döntés meghozatala, határidők csúsznak, ezért azt a határozatot kellene módosítani mely a
határozat kiírásáról szól, és a kuratórium pontszámokat kell a képviselő- testület által adható
maximum 20 pontra módosítani.
Dr. Dávid Nagy Krisztina
Nem lesz-e gond a határozat módosítása miatt?
Nagy Dániel
Nem, mert határozattal került elfogadásra, azzal ment ki, azok a pontok hiányoznak, így a végső
pontokat a végső döntéshez szükséges tudni. Ezzel megállapíthatja a testület a rangsort, ami alapján
addig történne a finanszírozás, ameddig a forrás tart és maradna ez a rendszer.
Buda József
Korrekt így a rendszer, és módosítani kell, határozatot arra, hogy pontokat a képviselő- testület adja.
De még azt is meg kell mondani, hogyan redukálják le az összeget arra, amennyi rendelkezésre áll.
Valamennyit mindenkinek kellene adni
Dr. Dávid Nagy Krisztina
Egyetért Nánási László felvetésével, hogy a pályázat alapján kell elbírálni, és adni a támogatást.
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Nánási László
Pályázati rendszer alapján kell eldönteni, és a kialakultak alapján osztható ki. Ez alapján reális kép
alakul ki, a pontozási rendszer nagyon jó.
Nagy Dániel
A végső szám, ami rendelkezésre áll a költségvetésben Pátka község civil szervezetei részére: 460.
000 Ft.
Összesítsük a pontokat, nézzük meg milyen pontok vannak, hány pályázatot érint
A szubjektív pontok összesítéséig rövid szünetet rendel el.
Szünet elrendelése 19.20 órától
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van
az ülésen.
A szünet alatt az egyéni szubjektív pontozások eredménye megszületett, összesítésre került.
Az ülés 19.52 órától folytatódik a szünet után. Ehhez kapcsolódóan első kérés, hogy a képviselőtestület azt a határozatot hozza meg, hogy a korábban kiírt pályázati felhívásban szereplő szubjektív
pontozás elemeit a képviselő testület adja a kuratórium helyett.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással, jelezze; ellene; tartózkodik;
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2012.(VI.08.) önkormányzati határozata
2012. évi civil szervezeti támogatás során kiírt pályázati felhívásban meghatározottak
módosítása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi civil szervezeti támogatás során
kiírt pályázati felhívásban hozott határozatát akként módosítja, hogy a korábban kiírt pályázati
felhívásban szereplő szubjektív pontokat, a képviselő-testület adja a kuratórium helyett, mivel a
Pátka Kultúráért közalapítvány nem tudott döntést hozni. Az alapítvány kuratóriumának
véleményét az eljárás során a képviselőtestület megkérdezte, arra azonban határozatképtelenség
miatt nem tudott válaszolni a kuratórium.
Határidő:
folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

A pontozási lapokat a Képviselő-testület részére kiosztotta, azokon szereplő anyagok a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
A képviselő-testületnek a pontozás sorrendje megszületett, felolvasásától eltekint. A rendelkezésre
álló keretösszeg kiosztásra került, a maradvány összeget a Képviselő-testület idén nem kívánja
kiosztani, mert az annyira kevés.
Tovább folytatva annyi a feladat, hogy a képviselő-testület határozatot hozzon arról, hogy a
pontozást, amit az Oktatási és Kulturális Bizottság elfogadott azt jóváhagyja, és szubjektív pontokkal a
határozat mellékletét képező táblázatban szereplő pontozási jegyzőkönyvet jóváhagyja, elfogadja a
képviselő-testület. A pontozás nem nyílt, hanem titkos pontadással történt, és összesítés után
alapján alakult ki a végső pontszám.

7

Határozati javaslat: A képviselő-testület a kihirdetett pályázat előkészítő munkálatait az Oktatási
Bizottságtól elfogadja, a szubjektív pontok megadása után a végső sorrendet a határozat
mellékletében szereplők szerint elfogadja, és kiértesíti a pályázat résztvevőit az eredményekről.
Az összesítés eredménye:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Esemény
(benyújtott pályázat/ db)
Pátkai Csemetekert
1
kirándulás
2
gyermeknap
DISE
1
Tárgyi eszköz
2
Beszerzés/tükör
Nyugdíjas klub
1
Gyógyfürdő/kezelés
2
testvértelepülés
Pátka Gyermekeiért
1
családi nap
Református Egyházközség
1
Ökumenikus tábor
2
játszótér
Római Katolikus Egyházközség
1
Ökumenikus tábor
2
zarándoklat
Horgász Egyesület
1
Horgász kupa

alap
pontszám

elért
pontszám

kért
támogatás

12
17

18,01
36,7

17
17

27
21

18
24

20
35

22

36

14
18

28
30

30.000

19
19

34
26

30.020
45.000

20

38

50.000

49896

60.000

Összesen: 460. 000 forint
Kifizetés a pályázati felhívásban meghatározottak szerint történik, és a pályázati csomagban szerelő
adatlap visszaküldésre kerül.
Nagy Dániel polgármester
A korábban kiírt pályázati felhívásban a szubjektív pontokat az imént elfogadott határozattal, a
képviselő-testület adja a kuratórium helyett, a szubjektív pontozási lapok elkészültek a szünetben
kitöltésre kerültek a képviselők által, az összesítés után kéri a képviselő-testület szavazását az
eredményről szóló határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2012.(VI.08.) önkormányzati határozata
2012. évi civil szervezeti támogatások elbírálása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012 évi civilszervezeti támogatásokra
beérkezett pályázatok szakmai pontozását, melyet az Oktatási és Kulturális Bizottság végzett és
elfogadott, jóváhagyja és azt kiegészítve a képviselők szubjektív pontozásával a határozat mellékletét
képező pontozási jegyzőkönyv formájában elfogadja, és a végleges sorrendet az alábbiak szerint
jóváhagyja.
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A pontozáshoz szükséges adatlapokat a Képviselő-testület megkapta, mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi. A pontozás titkos pontadással történt. Összesítés után a mellékletben található
jegyzőkönyv szerint alakult. A képviselő-testület pontjaival a végső sorrend megszületett. Az
Oktatási és Kulturális Bizottság döntése alapján készült előzetes rangsor kiegészülve a szubjektív
pontokkal a pontozási jegyzőkönyvben rögzítésre került melyet a képviselő testület jelen
határozatával elfogad és jóváhagy.
A képviselő-testület a mellékletben szereplő jelen határozattal jóváhagyott jegyzőkönyvben
szereplő adatok alapján kiértesíti a pályázat résztvevőit az eredményekről.
A rendelkezésre álló keret kiosztásra került, a maradvány összeget a Képviselő-testület nem
kívánja kiosztani.
A támogatás kifizetése a pályázati felhívásban meghatározottak szerint történik. Az adatlapban
szereplő megállapodás 1 példánya a pályázó részére megküldésre kerül, egy pedig irattárban
marad.
Határidő:
folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

2.)

Egyéb
Előterjesztő: polgármester

Nagy Dániel
Beszélni kell a képviselő-testület saját körben megtartandó rendezvényéről.
Rendezvényre 350.000 forintnyi összes kiadás szerepel a reklám és propaganda kiadványok között,
valamint a Pátkai Hírek, de ahhoz nem lehet nyúlni. A képviselő-testület felvállalta a Lovasnap
főszervezői feladatát, mely július 28. napján kerül megtartásra, és ahogy korábban is a Rendezvény
fővédnöke és szervezője. Ennek tavaly is felvállalta képviselő testület a költségeinek támogatását, és
most is vállalni kell a biztonságos üzemeltetéshez szükséges kiadásokat abban az esetben, ha az
Önkormányzat a rendezvény szervezője. Az alábbiakért kell mindenképpen fizetni:
- Nevezési díj. 15.000 forint (Lovas Szövetség)
- Orvosi ellátás: kb 30.000 forint (rohamkocsi, mentőkocsi)
- Mobil WC: egészséges kultúrált ott-tartózkodás biztosítása
- Hatósági állatorvos
Pontos összegek még nem állnak rendelkezésre eddig ezek azok a költségek, melyeket finanszírozni
szükséges.
A másik rész az Augusztus 20-val kapcsolatos programok. A tegnapi Bizottsági ülésen kiderült 2
súlypontja lesz a nyári rendezvényeknek: egyik a július 28-a Anna napi búcsú rendezvénye köré
csoportosul szombat Lovasnap, vasárnap hagyományosabb búcsú (olyan árusok, akik értékesebb
árukat tudnak a településre hozni) illetve 1-2 fajáték finanszírozását hogyan lehet megoldani. A
központban maradna a rendezvény.
Emellett az Augusztus 18-án sűrű program várható, horgászverseny, sportnap, nyugdíjasklub
találkozó, testvértelepülés találkozó. Lehet lecsófőző verseny, gyermekversenyek, rózsafesztivál.
Ez egy programsorozat lenne, a végén utcabállal.

9

Buda József
Hetényi gyerekek akkor fognak jönni a nyugdíjasokkal együtt kb. 20 fő. Akkor lenne egy rendezvény
főzéssel. Be fogunk ebbe is szállni akkor lenne a lecsófőző verseny, valamit a Pátka gyermekeiért
egyesülettel, vagy Csemetekert óvoda gyermekeiért alapítvánnyal is beszélni kell, hogy a tervezett
programokat szervezze le, az anyagi részt finanszírozzák pályázati forrásból.
Olyan programsorozat lenne, amiben a kulturális programokkal, az események közötti szüneteket
értelmesen ki lehetne tölteni.
Javaslat: ehhez a programcsomaghoz ajánlom, hogy használjuk fel a jelenlegi összeget, amit a
költségvetés alapján tervezetten tudunk felhasználni, és esetlegesen össze lehetne kapcsolni más
pályázat propaganda anyagaival.
Ez azért szükséges, hogy az előkészítő munkákat még most júniusban le lehessen zongorázni, és
addigra minden rendben legyen, és jól működjön.
Nagy Dániel polgármester
Kéri a döntést arra vonatkozóan, hogy a rendezvény költségek kiadásának fedezésére, a
költségvetésben betervezett összeget nyissa meg a nyári programsorozathoz. A döntés
elfogadásához kéri a képviselő-testület szavazását az arról szóló határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2012.(VI.08.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület által megtartandó rendezvényről
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megnyitja a nyári programsorozathoz a
költségvetésben a reklám és propaganda kiadásként betervezett 350 ezer Ft összeget.
Felkéri a polgármestert, hogy irányítsa és felügyelje a tervezett rendezvények szervezését, és a
következő testületi üléseken folyamatosan számoljon be a kiadások alakulásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Buda József
A körösfői utazással kapcsolatban felvetette, hogy beszélt a Hetényiekkel, és a buszukon még van
hely. Meg kell szervezni az utazást, ne az utolsó pillanatban kapkodjanak. A rendezvény a meghívó
alapján július 3-8-ig tart.
Nagy Dániel
Kitüntetési rendelet kapcsán elmondja, hogy 820. évfordulót ünnepli a település, ehhez
kapcsolódóan, ha a képviselő testület az augusztus 20-i műsor keretein belül a színvonalat emelni
kívánja kitüntetés átadásával, akkor elő kell készíteni, és a rendelet alapján dönteni kell. A karácsonyi
ill. az utolsó testületi ülésen lenne az éves díjak átadása.
Dr. Dávid Nagy Krisztina
Kéri, ha lehetséges a június havi testületi ülés csütörtöki napon legyen.
Buda József
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Kéri a polgármestert, hogy Füri József képviselőtársat figyelmeztesse arra, hogy amit a képviselő
elvállalt azt teljesíteni kell. Ez rengeteg munkával és szabadidő feláldozásával jár. Fontos ügyekben,
mint az utak és a bicikliutak rendezése azt szervezni kell, a bizottságnak össze kell ülni. Minden
Bizottságot át kell tekinteni, a létszámot fel kell tölteni, a működést biztosítani kell.
Nagy Dániel polgármester
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a nyílt ülést
20.12 órakor bezárja.
K.m.f.

Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Buda József
képviselő

Nánási László
képviselő

