Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

66-18/2012.

JEGYZŐKÖNYV
a képviselő-testület 2012. augusztus 15-i rendes nyílt üléséről

Rendeletek:
Határozatok:
155/2012.(VIII.15.)
156/2012.(VIII.15.)
157/2012.(VIII.15.)
158/2012.(VIII.15.)
159/2012.(VIII.15.)
160/2012.(VIII.15.)
161/2012.(VIII.15.)
162/2012.(VIII.15.)
163/2012.(VIII-15.)
164/2012.(VIII.15.)
165/2012.(VIII.15.)
166/2012.(VIII.15.)
167/2012.(VIII.15.)
168/2012.(VIII.15.)
169/2012.(VIII.15.)
170/2012.(VIII.15.)
171/2012.(VIII.15.)

A jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről
A tervezett napirendi pontokról
A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóról
A belső ellenőrzési jelentésről és az intézkedési tervről
A buszkísérők alkalmazásáról
A szennyvízberuházással kapcsolatos egy szolgalmi megállapodásokról
A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó belterületbe vonásról
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat tervezési
feladatának ellátásáról
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat tervezési
feladatának ellátására beadott pályázat elutasításáról
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat tervezési
feladatának ellátására beadott pályázat elutasításáról
A Belmajorban előírt környezeti károk helyreállítására kitűzött határidő
módosításának kéréséről
A 911/1 hrsz-ú ingatlan közterületté nyilvánításáról és a törzsvagyonba
vételéről
A védőnő helyettesítéséről
Józsa Sándorné kérelméről
A Ficánkoló Óvoda Társulási Megállapodás és Alapító Okirat módosításáról
A Pátkai Pántlika Táncegyesület támogatásáról
A mezőőr munkaruhájáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 15-én 17:00 órai
kezdettel megtartott rendes nyílt üléséről.
Jelen vannak: Nagy Dániel
Buda József
Demeter Zoltán
Gerencsér Attila
Nánási László
a Képviselő-testület tagjai

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távol maradását jelezte: 2 fő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Járfás Péterné
Schweibert Jánosné

jegyző
jegyzőkönyvvezető

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 Buda József és Demeter Zoltán 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
155/2012.(VIII.15.) önkormányzati határozata
a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv
hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Nagy Dániel polgármester
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy a meghívóban közölteknek megfelelően hagyja
jóvá a testület a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
Napirendi pontok:
1.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
2.
Belső ellenőrzési jelentés, intézkedési terv
Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző
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3.
Buszkísérők alkalmazásáról döntés
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
4.
Szennyvízzel és ivóvízzel kapcsolatos kérdések
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
5.
Belmajorral kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
6.
Sportkör használatában lévő 911/1 Hrsz-ú ingatlan közterületté nyilvánítása és törzsvagyonba
kerülése
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
7.
Egyebek, hozzászólások, bejelentések
 Védőnő helyettesítése
 Fakivágási kérelem
 Belterületbe vonási engedély kérelem
 Ficánkoló Óvoda társulási megállapodás és alapító okirat módosítása

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
156/2012.(VIII.15.) önkormányzati határozata
Tervezett napirendi pontokról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:
1.)

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Röviden szeretnék beszámolni az elmúlt időszakban folytatott tevékenységeinkről, és eseményekről.
A legfontosabb esemény a csatorna beruházás, melyhez kapcsolódik a negyedik napirendünk, ezért
ennek eseményeit, majd a napirend tárgyalásakor tárgyaljuk.
Másik fontos beruházásunk az ivóvíz beruházás, mely során az elmúlt rendkívüli testületi üléseken
határozatot hozott a képviselő testület, az árajánlatokkal kapcsolatban, amely ajánlatokat, jelen
előterjesztés készítésekor még nem tudtunk postázni. Sajnos az ajánlatok műszaki előkészítése
csúszik.
A korábban hozott határozatok végrehajtása folyamatos, de egyes esetekben van némi csúszás a
határozatok postai kézbesítésével kapcsolatban, kérem jegyzőasszonyt a csúszásban lévő határozatok
postázásának felülvizsgálatáról.
A falunapi programok elkészültek immáron kihelyezésre kerültek a plakátok, valamint előkészítésre
kerültek a szükséges kellékek.
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Szeretném megköszönni mindenkinek az előkészítésben vállalt feladatait, Gerencsér Attila
képviselőnek, és Nagy Tímeának a kulturális műsor előkészítését és megszervezését, valamint a
plakátok elkészítését.
Reméljük minden jól sikerül és szép élményekkel gazdagodhatunk a hétvégén.
A z év utolsó negyed éve rengeteg munkát tartogat a képviselő-testületnek, mivel már
körvonalazódik a járások kialakítása során végrehajtandó feladatkör. Körvonalazódik és szeptember
elejére már többet tudunk majd az önkormányzati közös hivatal kialakításáról. Már csak egy település
maradt, akivel a tárgyalásokat folytathatjuk, mivel Sukoró község másik járáshoz csatlakozott. Így
Zámoly községgel folytatjuk az egyeztetéseket.
A fél éves beszámoló anyagai elsődlegesen meg lettek küldve a Kincstár részére, amennyiben
szükséges még javítanunk valamit akkor természetesen a javítást a hivatal elvégzi, és valószínűleg
rendkívüli ülés keretén belül a határidő előtt tárgyalja majd a képviselő testület.
Az együttműködésben pályázott Leader beruházások megkezdődtek, egyeztetést folytattam a
Református egyházzal és a település történetéről sok információval rendelkező Halmi Viktóriával.
Mely alapján elkezdődött egy munka anyag összeállítása Pátka településről.
A szabadtéri színpadunk beruházásának megkezdése még várat magára Székesfehérvár MJV
akadályozza a beruházás megkezdését az építéshatóságán keresztül.
Előzetes Információm szerint a negyedik negyedév első felében várható két nagyon fontos pályázati
kiírás megérkezése a falumegújítás és a vidéki örökség. A református egyház már jelezte, hogy ők
tovább folytatnák a templom felújítását a vidéki örökségből. Számunkra nagyon nagy lehetőség a
falumegújítás pályázat.
Az óvoda nyári felújítása befejeződött, és kisebb karbantartási feladatokat végeztünk a nyár folyamán
az önkormányzat egyéb épületein is.
Továbbra is többféle statisztikai anyagot kérnek tőlünk a járások kialakításához.
17:25 órakor megérkezett az ülésterembe Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester.
A polgármester megállapította, hogy a testületi-ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 6 fő
jelen van az ülésen.
Az ülés a 1.) napirend tárgyalásával folytatódott.
Nagy Dániel polgármester
A mai nap voltunk a jegyző asszonnyal Zámoly községben tárgyalni a közös hivatal létrehozásáról.
Munkakapcsolat a két hivatal között már régóta van. A jegyző helyettesítés kapcsán már gyakorlatilag
is együtt dolgozott a két hivatal, igen sikeresen ment az együttműködés. A hivatal központ Zámoly
lenne, Pátkán kihelyezett ügyfélszolgálat működne. Ez a megbeszélés a jövőben folyamatos lesz.
A jelenlegi Polgármesteri Hivatal, úgy néz ki, teljes egészében felszámolásra kerül, és ezek után
indulna az új társult hivatal kialakítása.
Gerencsér Attila képviselő
Mikor történik a tényleges átlépés?
Járfás Péterné jegyző
A jelenlegi rendelkezések szerint januártól a testület részére kettő hónap áll rendelkezésre, hogy
eldöntse, hogy hova szeretne csatlakozni.
Nagy Dániel polgármester
Szinte lehetetlen, hogy január 1-én el tudjunk indulni, mégha meg is lesznek, a szükséges
jogszabályok akkor sem látom valósnak a január 1-ei indulást. A jövő év rá fog menni szerintem az új
hivatal felállítására.
A tervek szerint 16 fős együttes hivatal jönne létre, ha ezt a jogszabály és a Járási Hivatal is
engedélyezi. Az eddig ellátandó feladatok nagy része itt marad. A finanszírozás viszont megváltozik,
mert feladatalapú lesz, az eddigi normatíva helyett.
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Gerencsér Attila képviselő
A költségvetésünket ezek után lényegesen jobban tudják ellenőrizni és kontrollálni.
Nagy Dániel polgármester
Az idei évben a hivatal költségvetése 15 millió forint. Ha a jövő évben ennek a 80%-át megkapjuk,
akkor is 30 millió forintos adó bevételt kell produkálnunk, ami elvárható bevétel lesz. Ez áttolt
felelősségátvállalást jelent.
A Leader pályázatunkhoz olyan szakhatósági hozzájárulásokat kérnek, ami egy nagy
környezetszennyező beruházáshoz sem kell még, nemhogy egy kicsi színpad beruházáshoz.
Igyekszünk minden engedélyt beszerezni. A szakhatóság nagy hátráltatja az engedély kiadását, ezzel
nagy károkat idéznek elő a fejlődésünkben.
Már a Kormányhivatalhoz nyújtottam be állásfoglalás kérést, hogy a hatóság ilyen mértékben
akadályozhatja-e az EU-s pályázatok megvalósítását.
Új pályázatok kerülnek kiírásra. Oda fogunk figyelni a lehetőségekre.
A lehetőségeinkhez képest el kell dönteni, hogy milyen irányba akarunk elindulni, de ha lehet, akkor
ne Székesfehérvár legyen az engedélyező hatóság, mert akkor nem tudjuk megvalósítani a
beruházásunkat.
Helyi vállalkozóink is panaszkodnak a Székesfehérvári Építési Hatóságra, hogy sorba meg akarják
akadályozni a beruházásaik megvalósítását a különféle időhúzási akcióikkal. A beruházások nagy
része megbukik a Székesfehérvári Építési Hatóság engedélyezési eljárásainak lefolytatása közben.

Füri József képviselő érkezik az ülésterembe 17:48 órakor.
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van
az ülésen.
A képviselő-testületi ülés az 1.) napirend tárgyalásával folytatja az ülését.

Nagy Dániel polgármester
Jó lenne befejezni a Ravatalozó építését. A büntetéseket az építéssel kapcsolatban biztosan ki fogja
róni és azt ki kell fizetni a testületnek. Az építésnél tartószerkezeti, bejárati eltérések vannak. A
büntetés a 100 ezer – és az 1 millió forint közötti határ között lesz, valószínűleg. Az építési engedélye
az épületnek már régen lejárt, de az új engedélyt hamarosan be kell nyújtani, mert a befejezetlen
beruházásért is bírságot fogunk kapni.
Demeter Zoltán képviselő
Ha megkapnánk az új építési engedélyt az épület építésének folytatásához, akkor a befejezetésre
mennyi időnk lenne?
Nagy Dániel polgármester
Az engedély jogerőre emelkedésétől számítva 2 évünk lenne a befejezésre.
Más funkciót kellene találni az épületre, egy olyan, hogy ne legyen közösségi felhasználású, hogy
pályázhatnánk a befejezésére.
A nyári épület-felújításaink keretében az óvodánál külső járda-csere és ajtó csere volt az épületen,
valamint mosógép cserét hajtottunk végre. Az építési munkákat saját dolgozóinkkal meg tudtuk
oldani, így nem kellett még külsős vállalkozónak munkadíjat fizetni.
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Amennyiben más hozzászólás, javaslat a témával kapcsolatban nem hangzott el, úgy kérem a
Képviselő-testületet, hogy két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolómat
fogadja el, és erről kézfeltartással szavazzon:
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
157/2012.(VIII.15.) önkormányzati határozata
A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a két ülés
között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidőjű határozatok teljesítéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Dániel polgármester

2.
Belső ellenőrzési jelentés, intézkedési terv
Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző
Járfás Péterné jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája a Képviselő-testület által
elfogadott belső ellenőrzési terv alapján 2012. május 16 - 2012. június 7. közötti időszakban
ellenőrzést végzett.
Az ellenőrzés Pátka község Önkormányzata és az általa alapított költségvetési szervek számviteli
tevékenységének, bizonylati rendjének valamint az előző belső ellenőrzés utóellenőrzésének
vizsgálatára terjedt ki.
A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságokat pótolni kell, melyhez az intézkedési terv elkészült,
mely jelentés és terv jelen előterjesztés mellékleteként olvasható.
Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés áttekintésére, és a határozati javaslatban szereplő
döntés meghozatalára
Az ellenőrzés során feltárásra került, hogy a szabályzataink hiányoznak. Ezeket jó pénzért külsős
szakemberek elkészítenék, de közös összefogással igyekszünk elkészíteni őket, kisebb- nagyobb
sikerrel.
Régi szabályzataink vannak, de ezeket fel kell újítani. Az általunk elkészített szabályzatoknak jogilag is
meg kell, hogy feleljenek, de betarthatónak is kell lenniük.
Buda József képviselő
Régen is voltak problémák, igyekeztünk a hibákat kiküszöbölni. A jogszabályok pontos betartása
mellett igen nehéz a feladatot teljesíteni.
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Járfás Péterné jegyző
Amit tudunk, és amire időnk van, azt folyamatosan javítjuk.
Nagy Dániel polgármester
Januártól biztosan teljesen új szabályzatokat kell készíteni.
Gerencsér Attila képviselő
A leltározás is felmerült az ellenőrzési jegyzőkönyvben, jelenleg ez hogyan áll?
Nagy Dániel polgármester
A képviselő-testület döntött, hogy minden fel kell leltározni.
A társult iskolák kérték, hogy leírhassák azokat a dolgokat, amik tönkre mentek abból az anyagokból,
amit tőlünk vittel el a gyerekekkel együtt. A belső ellenőrzés nem egészen úgy gondolta, ahogyan a
valóságban van az anyagok selejtezése. A selejtezésre megállapodást kötöttünk a Tolnai Utcai
Iskolával és ennek kapcsán zajlik a nyilvántartások kivezetése és frissítése.
Az óvodai leltározás is folyamatosan zajlik.
A szeptemberi időszakban módosítani kell a leltározási és a selejtezési szabályzatunkat, hogy
igazodjunk a jogszabályi változásokhoz és az életszerűséghez.
Buda József képviselő
Az ellenőrzési jegyzőkönyvben szerepel, hogy „Általános Iskola” épülete, ilyen épületünk már nincs,
ez az épület-együttes már átminősítésre került régen. Ezt a kifejezést át kell vezetni.
Nagy Dániel polgármester
Az Önkormányzat Gazdasági Földkönyvét megigényeltünk, ebben pontosan szerepel az összes
önkormányzati vagyon megnevezése. Ebből már pontosan meg fogjuk tudni, hogy milyen vagyonnal
rendelkezik az önkormányzat és ennek megfelelően az indokolatlanul nyilvántartott dolgozat le
tudjuk selejtezni és kivezetni a nyilvántartásból.
Kérjük a jegyzőt, hogy a továbbiakban is felügyelje a munka fázisokat.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel, javaslat e témával kapcsolatban nem hangzott el, úgy
kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatnak megfelelően
hagyja jóvá az ellenőrzési tervet.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
158/2012.(VIII.15.) önkormányzati határozata
A belső ellenőrzési jelentésről és az intézkedési tervről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Iroda által lefolytatott belső ellenőrzési jelentést és a jegyző által
elkészített intézkedési tervet elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az Ellenőrzési Irodát értesítse, és a tervben foglaltak
végrehajtására intézkedjen.
Határidő: 2012. augusztus 25.
Felelős: Járfás Péterné jegyző
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3.
Buszkísérők alkalmazásáról döntés
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
Ismét szeptember van, és ismét adott a probléma, amit meg kell oldanunk. Nincs költségvetési keret
e célra. Megpróbálunk a közfoglalkoztatás keretein belül erre forrást keresni és így alkalmazni a 2 fő
buszkísérőt. Mindent meg fogunk tenni, hogy kapjunk pénzügyi keretet e célra a Munkaügyi
Központtól.
Demeter Zoltán képviselő
Mikor lesz a válasz már kézzel fogható tény, mivel kettő hét múlva kezdődik az iskola, és az utazás
ismételten komoly gondokat, problémákat vet fel.
Nagy Dániel polgármester
Sajnos nem úgy mennek a dolgok, mint régebben, a Munkaügyi Központnál is be vannak határolva az
igénylési időpontok, és csak ezen a kereten belül lehet az állás igényeinket benyújtani. A jövő héten
fel tudjuk venni a kapcsolatot a Központtal. Ami még problémát jelent, hogy a Munkaügyi Központ a
támogatási keretet több esetben levitte 90 %-ról 70%-ra. E azt jelenti, hogy eddig a dolgozók
finanszírozásához az önkormányzatnak csak 10 %-ot kellett hozzáadni, amíg félévtől már több
embernél 30% a hozzáadandó pénzmennyiség egy-egy foglalkoztatott finanszírozásához. Ez
háromszoros emelkedést jelent. Ez nagyon megterheli a költségvetésünket.
kérdésem az, hogy ha a Munkaügyi Központ finanszírozása nem sikerül, akkor milyen irányba
induljunk tovább a buszkísérők alkalmazása érdekében.
Gerencsér Attila képviselő
Az iskolák állami fenntartás alá kerülnek?
Nagy Dániel polgármester
Tudomásom szerint Székesfehérvár megtartja az iskolák finanszírozását.
Önálló intézmény létrehozására viszont már nem lesz lehetőség, tehát új iskolát már nem hozhat
létre az önkormányzat. E év májusában lejárt a határidő. Ez az információ a Kistérségi ülésen
hangzott el. Ez a mi falunkra is érvényes, tehát ettől kezdve hosszú ideig biztosan nem lesz önálló
iskola a falunkban.
Buda József képviselő
ha a szülők hozzájárulásából szeretnénk fenntartani a buszkísérői hálózatot, akkor ez nem fog
hosszútávon működni, mert nem fizet majd minden szülő, és az idő múlásával egyre kevesebb szülő
fog fizetni, és így az önkormányzaté lesz az összes költség. Szerintem pont azok a szülők nem fognak
fizetni, akiknek a gyermekeikkel a legtöbb probléma van az utazás kapcsán, akik miatt fenn kell
tartani a buszkísérői hálózatot.
Nagy Dániel polgármester
Ez csak januárig fog működni. Januártól már nekünk nem lesz semmilyen feladatunk iskolaügyben,
mert ez állami feladat lesz. A gondot az államnak kell megoldani.
Nánási László képviselő
Januártól a buszkísérők fenntartása már nem lesz a feladatunk.
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Füri József képviselő
Az a probléma, hogy egyes gyerekek nem hagyják békén az utasokat, nem tudnak normálisan utazni
az emberek a rendetlen gyerekek miatt.

Nagy Dániel polgármester
Amíg a Kistérség nem tudja megoldani a buszkísérők helyzetét, addig nekünk kellene megoldást
találni erre a tarthatatlan helyzetre. Mi voltunk az utolsó község, akivel ilyen feltételek mellett kötött
a Város társulási szerződést a gyerekeink iskolába járására.
A legegyszerűbb megoldás lenne, ha a kettő főt közmunkaprogram keretén belül tudnánk alkalmazni
erre a négy hónapra.
A fenti hozzászólásokat összefoglalva: a két buszkísérőt a testület a közmunkaprogram keretén belük
kívánja alkalmazni az ideig év december 31-éig.
Amennyiben e témához több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el, úgy kérem, hogy a
képviselő-testület az elhangzott javaslat alapján szavazzon a buszkísérők alkalmazásáról.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
159/2012.(VIII.15.) önkormányzati határozata
A buszkísérők alkalmazásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 1-től 2 fő buszkísérőt kíván
alkalmazni a közmunkaprogram keretében 2012. december 31-ig.
Az alkalmazási idejük: napi 6 óra
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közmunkaprogramba való bekerülés
érdekében intézkedjen.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a buszkísérők alkalmazásával kapcsolatos
iratokat készíttesse el és írja alá.
Határidő: 2012. szeptember 15.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Gerencsér Attila képviselő
2013. évben kellene egy fórumot tartani a szülők részére, ami az utazás etikájáról szólna.
Nagy Dániel polgármester
itt szeretném bejelenteni a képviselő-testület részére, hogy a mi napon megbeszélést tartottunk a
Családsegítő Szolgálat kolleganőjével, és ő tájékoztatott, egyeztetés után, hogy 2012. szeptember 4én a Családsegítő Szolgálat szervezésében fórumot tartanak a hátrányos helyzetű szülők részére az
utazás, az iskolába járás és az együttélés szabályairól. A fórum a Hivatal, a Körzeti Megbízott, a
Védőnő, és a Családsegítő Szolgálat közreműködésével jönne létre. A fórumon még a társult iskolák
vezetői is részt vennének. Ezen a fórumon egészségügyi csomagot fog kiosztani a hátrányos helyzetű
családok részére a Családsegítő Szolgálat, hogy ezzel is elősegítse az iskolakezdést a nehéz helyzetű
családoknál.
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Nánási László képviselő
Ha itt lesznek ezen a fórumon azok a gyerekek és szülők, akikkel az utazás során problémák merülnek
fel, akkor biztosan hasznos lesz az összejövetel, csak félő, hogy pontosan azok a résztvevők nem
fognak megjelenni az előadáson.

4.)
Szennyvízzel és ivóvízzel kapcsolatos kérdések
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Tájékoztatom a képviselő testületet, szennyvíz beruházás jelenlegi állásáról. Mint az mindenki előtt
ismert befejeződtek a településen az úthelyreállítások, jelenleg a közút egyes szakaszain végeznek
járda és vízelvezető árok helyreállítást a szakemberek.
Hullay Gyulától érkezett egy levél, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Ezzel az anyaggal
foglakoznunk kell mivel elmaradt a jelzett szolgalom és kártérítés az érintett ingatlanra.
Ezzel kapcsolatosan bejelenteném összeférhetetlenségemet, mivel az jelzett ingatlan tulajdonos
nonprofit bt tulajdonosai között vagyok betétesként.
Az ivóvíz pályázathoz postázásra kerültek az új ajánlati felhívások és az előterjesztés készítésének
időpontjában már kettő árajánlat be is érkezett, míg a harmadikat még várjuk. Remélhetőleg
beérkezik, és akkor tudunk döntést hozni ebben a témában.
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
A továbbiakban a szennyvízberuházással kapcsolatos teendők ismertetésének felelőse a
polgármester összeférhetetlenségének bejelentése után az alpolgármester.
Az 523. hrsz-ú telken a mellette lévő pt-1 átemelő kapott egy elektromos mérőórát, és ehhez kellene
a szolgalmi jogot bejegyeztetni a Földhivatalnál. A kártalanítási összeget, az ingatlan használatában
bekövetkezett kár arányában kell megállapítani és ennek megfelelően finanszírozni a kártérítés
összegét.
A vezetékjogot be kell jegyeztetni a tulajdoni lapra.
A testületben az ügy intézésére felelőst kell kijelölni.
A szolgalmi jog bejegyzésére ár-ajánlatot kell kérni a földmérőtől. Ez kb. 100 – 110 ezer forintos
költséggel fog járni. Ez a költség már tervezett volt a szennyvíz költségvetésénél.
Ezen ügy intézéséből a polgármestert összeférhetetlenségi okok miatt ki kell zárni, tehát az ügy
további intézése az alpolgármesterre hárul.
Hozzászólás, javaslat nem érkezett a témához, így szavazásra teszem fel a kérdést: megbízza-e a
képviselő-testület az alpolgármestert a szennyvízberuházással kapcsolatos egyes szolgalmi
megállapodások megkötésével.
A Képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 (egy) tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
160/2012.(VIII.15.) önkormányzati határozata
Szennyvízberuházással kapcsolatos egyes szolgalmi megállapodásokról
Pátka Község Önkormányzat képviselő testülete megbízza az alpolgármestert, a polgármester
összeférhetetlenségének bejelentése miatt, hogy a szennyvízberuházás kapcsán felmerült 523
Hrsz-ú telek pt-1 számú átemelő villamosenergia ellátásával kapcsolatos szolgalmi jog
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bejegyzéséhez szükséges iratait készítse elő, valamint a szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges
kártalanítási megállapodás készítse elő. Emellett az ügyben keletkezett megállapodásokat írja alá.
Képviselő testület az 523 Hrsz-ú ingatalan tulajdonosának a tervdokumentációban látható 19,5 m
hosszú vezeték által elfoglat terület után 2900 Ft/fm kártalanítási összeget ajánl fel. Azaz összesen
56550 Ft összeget.
A Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a szolgalmi jog bejegyzését a Földhivatali
nyilvántartásokon vezettesse át.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Dávid- Nagy Krisztina alpolgármester

Nagy Dániel polgármester
A szennyvízberuházás lebonyolításához fűződik még egy napirendi pontunk, a 7.3) a belterületbe
vonás tárgyalása című, amit most kellene tárgyalnunk, mivel szorosan kapcsolódik ehhez a témához.
Az írásos előterjesztést megkapták a képviselők:
Tisztelt Képviselő-testület!
Pátka község Önkormányzata Képviselő-testülete a 73/2005.(V.25.) számú határozatával döntött
arról, hogy támogatja a Pátka 2201/3, 2201/2, 2201/5, 2201/6 hrsz-ú telkek belterületbe vonását. A
Testület megbízta a Polgármestert, hogy értesítse a döntésről az érintetteket, és járjon közbe a
belterületbe vonás véghezviteléhez.
A Székesfehérvári Körzeti Földhivatal 10.511-4/2005. számú határozatával engedélyezte a
termőföldek végleges, más célú hasznosításának engedélyezését, lakótelek kialakítása céljára és
belterületbe vonását.
Itt az ügyintézés folyamata megrekedt, a döntés végrehajtása azóta sem történt meg.
Ahhoz, hogy a fenti döntésnek megfelelően átvezetésre kerüljön az ingatlan hasznosítása az árajánlat
megérkezésekor vázrajzot kell készíttetni, és a 4x 6.6000 forint (összesen 26.400 ft) igazgatási
szolgáltatási díj megfizetéséről kell gondoskodni.
Célszerű a korábbi döntés fenntartásáról is határozni.
Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés áttekintésére, és a döntés meghozatalára.
A megelőző időszakban feladatok maradtak el, amit most végre kellene hajtanunk. A 2005-ben hozott
testületi határozatot most utólag végre kellene hajtani, mivel az akkori határozat a polgármestert
tette felelőssé a végrehajtásra, így mint polgármestert, a továbbiakban a határozat végrehajtása
engem kötelez.
A fenti ügyben a tulajdonosok kifizették az eljárási díjat, de sajnos az ügy nem lett befejezve. Ezt a
belterületbe csatolást végre kell hajtani. Erre a munkára földmérőt kell alkalmazni. A földmérési
munkák elvégzésére ár-ajánlatot kértünk.
Az árajánlat szerint a munkadíj földrészletenként 28.000 Ft + 27% ára, ez összesen: 112.000 Ft + 27 %
áfa. Ezen munkák elvégzésével a hét éve húzódó földhivatali eljárást le tudnánk zárni.
A mi felelősségünk addig tart, hogy a 2005. évi testületi döntést hajtsuk végre.
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Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat a fenti témával kapcsolatban nem érkezett, így feltenném
a kérdést, hogy a képviselő-testület fenntartja-e a 2055. évben hozott határozatban foglalt döntést,
valamint az ügy intézéséhez szükséges földmérési munkadíjat a szennyvíz beruházás lebonyolítására
betervezett költségvetési keretből finanszírozza a költségeket.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
161/2012.(VIII.15.) önkormányzati határozata
A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó belterületbe vonásról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a 73/2005.(V.25.) számú képviselő
testületi határozatot.
A belterületbe csatoláshoz szükséges földmérési munkadíjat a szennyvízberuházás lebonyolítására
elkülönített költségvetési keret terhére állapítja meg.
A Képviselő-testület a döntés végrehajtására megbízza a polgármestert.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Még több területünk rendezetlen. Ilyen például az 502/2 és az 593/2 hrsz-ú terület. A Vízügyi
Igazgatóság nyilatkozata szerint, ha mi rendeznénk e területek, akkor Ők már átvennék tőlünk
használatra.
Ha e területek rendezését nem tudjuk tárgyalásos úton megoldani, akkor bírósághoz fogunk fordulni.
Ezeket a területeket már 40 – 50 éve a község használja, akkor a rendezés érdekében el fogjuk őket
birtokolni.
A következő ilyen rendezetlen terület a 08, 06 hrsz-ú út. Az itt határolt területeknek szintén nincs út
megközelíthetősége a térképen. Ezt az 532/1 hrsz-ú területhez közelítenénk a 06 hrsz-ú utat. Ezt az
551 hrsz-ú telekig kellene elvinni, így a jelzett terület egység már megközelíthető lenne a térkép
szerint is úttal. Ezt a fent jelzett szakaszt kellene összekötnünk úttal. Ezt a helyzetet a MÁV-val
kellene megoldani. Ha ezeket a tárgyalásokat 2014-re le tudnánk zárni, akkor nagyon jó lenne. Sajnos
ezekkel a cégekkel igen nehéz az egyeztetés és megállapodás kötése.
Ha ezeket a dolgokat el tudjuk végezni, akkor rendeződnek a térképen nyilvántartott most még
eléggé kusza helyzetek. Akkor minden területünk a térképi nyilvántartás szerint úttal
megközelíthetővé válna.

Áttérnénk az ivóvízminőség javításával kapcsolatos feladatok megtárgyalására.
Az ivóvízminőség javító pályázat tervezési munkáira beérkezett a három átajánlat. Felkérem a
pénzügyi bizottság jelenlévő tagjait, hogy a beérkezett ár-ajánlatokat bontsa fel és tanulmányozza,
majd ismertesse a képviselő-testület tagjaival.
Az ár-ajánlatok tanulmányozása idejére rövid szünetet rendelek el.
A polgármester 19:10 órától 19:24 óráig szüntetet rendelt el.
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A szünet végét követően a polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés
határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van az ülésen.
A képviselő-testület ülése a 4.) napirendi pont tárgyalásával folytatódik.
Nagy Dániel polgármester
Felkéri Gerencsér Attila képviselőt, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse az
ivóvízminőségjavító pályázat tervezési munkáira beérkezett pályázatokat, és tegye meg javaslatát a
nyertes pályázati anyagra.
Gerencsér Attila képviselő, Pénzügyi Bizottság Elnöke
Az ivóvízminőség javító pályázat tervezési munkáira kiírt pályázatra megérkezett határidőben a
három pályázati munka. Mindhárom pályázat érvényes, mivel a kiírásban foglalt feltételeknek
megfelel.
1. pályázó:
P-Line Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
7400 Kaposvár, Tavasz u. 1.
Az ajánlattevő által ajánlott megbízási díj: 5.200.000 Ft + Áfa
Mérnök tervező: Soósné Kun Zsuzsanna
A teljesítésbe alvállalkozó nem kíván bevonni
A kiírásban tett feltételeknek megfelel
2. pályázó:
Vitaqua Közműtervező KKT
6500 Baja, Hunyadi u. 4.
Az ajánlattevő által ajánlott megbízási díj: 5.000.000 Ft + Áfa
Mérnök tervező: Eichhardt Géza
A teljesítésbe alvállalkozó nem kíván bevonni
A kiírásban tett feltételeknek megfelel
3. pályázó:
Hidropont Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
7100 Szekszárd, Petőfi Sándor u. 31.
Az ajánlattevő által ajánlott megbízási díj: 4.200.000 Ft + Áfa
Mérnök tervező: Szabó Ildikó
A teljesítésbe alvállalkozót kíván bevonni: a tervező a geodézia és talajmechanika munkarészek
elkészítésénél kíván alvállalkozót bevonni, mely alvállalkozó a megrendelővel egyeztetve a
tervezői szerződés megkötése után lesz kiválasztva.
A kiírásban tett feltételeknek megfelel
Egyértelműen megállapítható, hogy a Hidropont Mérnöki Iroda Kft nyújtotta a legkedvezőbb
ajánlatot. Megfelelő referenciákkal rendelkezik és nagyon nagy előnye, hogy ismeri a községet, mivel
Ő a tervezője a szennyvízberuházásnak is.
Figyelmesen átnézve az összes árajánlatot megállapítottam, hogy mindhárom megfelel az előírt
feltételeknek, mindhárom árajánlatot érvényesnek tekinthetjük. Én javasolnám a Hidropont Mérnöki
Iroda Kft ajánlatát elfogadni és részükre aláírni a megbízási szerződést a tervezési munkákra.
Nagy Dániel polgármester
Az alkalmassági feltételeknek mindhárom ajánlat megfelel. A benyújtott ajánlatot érvényesek.
A mi költségvetési feltételeinknek a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tevő ajánlat felel meg.
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Nánási László képviselő
Az árajánlatot megfelelők, érvényesek, de a részünkről rendelkezésre álló anyagi keretbe csak a
Hidropont Kft ajánlata fér bele. Tehát az Ő ár-ajánlatukat javasolom elfogadásra én is.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több javaslat, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, úgy feltenném a kérdést:
A képviselő-testület jóváhagyja-e, hogy a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító
program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a
megvalósítási szakaszra vonatkozó tervezési munkák ellátására a Hidropont Mérnöki Iroda Korlátolt
Felelősségű Társaságot (7100 Szekszárd Petőfi Sándor u. 31.; képviselő: Szabó Ildikó ügyvezető) bízza
meg az árajánlatban szereplő 4.200.000 Ft + ÁFA összegért.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
162/2012.(VIII.15.) önkormányzati határozata
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat tervezési feladatainak ellátásáról

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Hidropont Mérnöki Iroda Kft-t (7100
Szekszárd, Petőfi Sándor u. 31. adószám: 23972236-2-19; képviselő: Szabó Ildikó ügyvezető) a „Tiszta
víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-20110117 azonosító számú projekt tervezési feladatainak ellátásával, 4.200.000 Ft + ÁFA összegért.
A megbízott árajánlattevő nyilatkozata alapján korlátozás nélkül elfogadja az árajánlat-kérés
feltételeit. Az árajánlattevő, mint megbízott kijelenti, hogy az ajánlatkérésben foglalt szolgáltatást
az ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesíti.
Az ajánlattevő megbízott kijelenti, hogy a fenti feladatra a szerződést megköti, és a szerződést
teljesíti az ajánlatkérésben és az ajánlatban lefektetettek szerint.
Az ajánlattevő megbízott a feladat teljesítésébe alvállalkozót kíván bevonni: A tervező a geodézia
és talajmechanika munkarészek elkészítésénél kíván alvállalkozót bevonni, mely alvállalkozó a
megrendelővel egyeztetve a tervezői szerződés megkötése után lesz kiválasztva.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy értesítse a nyertes céget a testület
határozatáról.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fenti feladat teljesítésére a szerződést kösse meg
a nyertes céggel, és a szerződésben szereplő teljesítési dátumokat az aláírás időpontjához
aktualizálja.
Határidő: 2012. augusztus 25.
Felelős: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon az P-Line Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Bt
árajánlatának elutasításáról, mivel nem az Ő árajánlatukat fogadta el nyertesnek a testület.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
163/2012.(VIII.15.) önkormányzati határozata
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat tervezési feladatainak ellátására beadott
pályázat elutasításáról

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az P-Line Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Bt
(7400 Kaposvár, Tavasz u. 1.; képviselő: Soósné Kun Zsuzsanna) a „Tiszta víz egy egészségesebb
Pátkáért ivóvízminőség javító program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú
projekt tervezési feladatainak ellátására benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja.
A P-Line Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Bt árajánlatát elutasítja, mivel más árajánlatot tevő
céget választott ki a feladat megvalósítására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlat-tevő céget értesítse a
testület döntéséről.
Határidő: 2012. augusztus 25.
Felelős: Nagy Dániel polgármester.

Nagy Dániel polgármester
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon a Vitaqua Közműtervező KKT árajánlatának elutasításáról,
mivel nem az Ő árajánlatukat fogadta el nyertesnek a testület.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
164/2012.(VIII.15.) önkormányzati határozata
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat tervezési feladatainak ellátására beadott
pályázat elutasításáról

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vitaqua Közműtervező Kkt. (6500 Baja, Hunyadi
u. 4.; képviselő: Eichhardt Géza) a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító
program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt tervezési feladatainak
ellátására benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja.
A Vitaqua Közműtervező Kkt. árajánlatát elutasítja, mivel más árajánlatot tevő céget választott ki a
feladat megvalósítására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlat-tevő céget értesítse a
testület döntéséről.
Határidő: 2012. augusztus 15.
Felelős: Nagy Dániel polgármester.

16

5.)
Belmajorral kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Belmajor szennyezés mentesítésének pályázata az ivóvizes pályázati anyagok és a szennyvíz miatt
kissé háttérbe lett szorítva, melynek során elmondható hogy megakadtam a pályázat megírásával.
A határidő azonban közeledik, ezért kérném a képviselő testületet, döntsünk arról, hogy forduljunk
kérelemmel a környezetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez a határidő meghosszabbítása érdekében.

Nagy Dániel polgármester
Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így feltenném a kérdést, hogy a képviselő-testület
hozzájárul-e, hogy a Környezetvédelmi- és Vízügyi Felügyelőségnél határidő hosszabbítást kérjünk a
Belmajorban kialakult környezeti károk helyreállítására kitűzött határidőre.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen) szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
165/2012.(VIII.15.) önkormányzati határozata
A Belmajorban előírt környezeti károk helyreállítására kitűzött határidő módosításának kéréséről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
Környezetvédelmi- és Vízügyi Felügyelőségtől kérjen határidő hosszabbítást a Belmajorban
kialakult környezetszennyezés miatt előírt kármentesítésre.
A Belmajorban a kármentesítést a képviselő-testület saját forrásból nem tudja finanszírozni, a
pályázati erő igénylésével, viszont a kármentesítésre előírt határidőt nem tudja tartani.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügy érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

6.)
Sportkör használatában lévő 911/1 Hrsz-ú ingatlan közterületté nyilvánítása és
törzsvagyonba kerülése
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Az előző rendkívüli ülések egyikén a képviselő testület felkért arra, hogy járjak utána, hogyan lehet jól
megoldani a sportkör pályázatához szükséges közterületi csatlakozást úgy, hogy ne sérüljön a
település vagyongazdálkodása.
Az akkori vita eredményeként arra kerestem választ, hogy lehetséges e közterületté nyilvánítani egy
amúgy is közforgalom elöl el nem zárt területet.
Természetesen utána jártam a kérdésnek, mely alapján elmondható, hogy a település tulajdonában
lévő területet a képviselő testület közterületté tudja nyilvánítani az erről szóló határozatával,
melynek eredményeként a terület átkerül a törzsvagyonba. A bejegyzéshez szükséges forrásokat a
testületnek kell biztosítani. Javaslom azonban, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy a képviselő testület
időben el tudja e tolni a következő költségvetési időszakra az anyag végrehajtását.
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Az előterjesztéshez a vita során megtett javaslatok észrevételek alapján lehet egyedileg határozati
javaslatot elfogadni, így előre nem küldök képviselőtestület részére.

Nagy Dániel polgármester
Az önkormányzatnak ki kell nyilvánítani azon szándékát, hogy a törzsvagyonba kell felvenni a jelzett
területet, és közterületté akarja nyilvánítani.
Ezt a szándékát kell határozatban kifejezni a képviselő- testületnek.
Amennyiben hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el e témával kapcsolatban, úgy felteszem
a kérdést: A képviselő-testület közterületté kívánja-e nyilvánítani a sportkör használatában levő
911/1 hrsz-ú ingatlant, és ezzel egyidejűleg a törzsvagyon részévé tenni.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
166/2012.(VIII.15.) önkormányzati határozata
A 911/1 hrsz-ú ingatlan közterületté nyilvánításáról és a törzsvagyonba vételéről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló 911/1 hrsz-ú
ingatlant, közterületté kívánja nyilvánítani.
Ezzel egy időben a 911/1 hrsz-ú ingatlant felveszi az Önkormányzat törzsvagyonába.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a közterületté nyilvánítást a
Földhivatalnál. És amennyiben más akadályba nem ütközik az ügy, vezettesse át, valamint
gondoskodjon a törzsvagyoni nyilvántartás módosításáról, kiegészítéséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

19:51 órakor Füri József képviselő elhagyta az üléstermet, távozott a képviselő-testület üléséről.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 7 fő
képviselőből 6 fő jelen van az ülésen.
A képviselő-testületi ülés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódott.

7.

Egyebek, hozzászólások, bejelentések

•
Védőnő helyettesítése
Az ismertető anyag csatolva az előterjesztésekhez

Tisztelt Képviselő-testület!
Kállainé Németh Margit védőnő jelezte, hogy új vezető védőnő került a védőnők élére. Az új rendszer
szerint, ha a védőnő szabadságra megy, helyettesről kell gondoskodnia.
A Pátkai védőnő helyettese Lovasberény védőnője. Kállainé Németh Margit 2012.08.06-08.17-ig
szabadságon lesz, ezen idő alatt Ő fogja helyettesítését ellátni.
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A helyettesítésre létrejött jogviszonyról megbízási szerződést kell kötni, melyben meg kell állapodni a
helyettesítő díjazásában is.
Mivel a szerződésben a megbízó Pátka község Önkormányzata, és a díjazás a költségvetést érinti, ezért
szükséges döntést hozni, melyben célszerű a polgármestert megbízni a szerződés aláírására.
Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a döntés meghozatalára.

Buda József képviselő
Ha szükséges a helyettest kinevezni, akkor meg kell hozni ezt a döntést, és meg kell bízni a
lovasberényi védőnőt a feladat ellátásával.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több észrevétel, kérdés, hozzászólás e témával kapcsolatban nem hangzott el, úgy
felteszem a kérdést, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslattal egyetért-e a képviselőtestület?
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
167/2012.(VIII.15.) önkormányzati határozata
A védőnő helyettesítéséről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pátka település védőnőjének szabadsága idejére,
védőnői munka helyettesítésével Csapó Éva Lovasberény védőnőjét bízza meg.
A helyettesítés határozott idejű, 2012. augusztus 06- 17. napjáig szól.
A megbízási díj bruttó 70.000 Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Dániel polgármester

•
Fakivágási kérelem
A beérkezett kérelem csatolva az előterjesztésekhez
Nagy Dániel polgármester
A kérelem felolvasásra került, mivel Jósa Sándorné hozzájárult adatai közléséhez és ahhoz, hogy
ügyét nyílt ülésen tárgyalják.
Józsa Sándorné Pátka, Jókai u. 1. szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a
Pátka, Csákvári út mellett lévő (az Ő használatában levő ingatlan) árok külső oldalára nőtt diófát
vágják ki, valamint a használatában levő ingatlannal szemben levő orgonasövényt és meggyfát is
vágják ki. A kivágásokat azért kérte, mivel a használatában levő ingatlanról a termést nem tudja
betakarítani, mert a gép a fák miatt nem tud az ingatlanra bemenni. mivel a diófa ágai annyira
benőttek az úttestre.
Ez az ingatlan zártkerti területen van.
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Járfás Péterné jegyző
Vizsgálni kell, hogy a terület közterület-e, vagy nem, tehát magánterület-e. Ha magánterület, akkor az
ügyben nem hozhat döntést a testület.
Nánási László képviselő
Amennyiben a kérelemben szereplő diófa közterületen van, úgy a mezőőr és a falugondnok nyesse
meg a jelzett fát. Amennyiben magánterületen van a fa, akkor nem szabad hozzányúlni a
közalkalmazottaknak.
Nagy Dániel polgármester
Sajnos nincs megfelelő ember a feladat ellátására, mivel nincs szakirányú képzettsége a munka
elvégzésére egyik alkalmazottnak sem.
javaslatom az lenne, hogy a képviselő-testület iskolázzon be egy fő alkalmazottat ilyen szakirányú
képzésre, majd utána lehet feladatnak kiadni a fenti jellegű munkákat elvégzésre.
Amennyiben több hozzászólás, kérdés, észrevétel e témával kapcsolatban nem hangzott el, úgy
összefoglalva az elhangzottakat megteszem a határozati javaslatomat, amiről kérek, kézfeltartással
szavazzon a képviselő-testület: Józsa Sándorné Pátka, Jókai u. 1. szám alatti lakos kérelmében kérte a
Képviselő-testület segítségét abban, hogy a zártkerti utat tisztíttassa meg a behajtó faágaktól, hogy a
használatában levő ingatlant művelni tudja. Miután a képviselő-testület forráshiányos és nem áll
rendelkezésre fakitermelésre szakképzett munkaerő, így a kérelem teljesítését határozatlan időre
elhalasztja a képviselő-testület.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
168/2012.(VIII.15.) önkormányzat határozata
Józsa Sándorné kérelméről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Józsa Sándorné Pátka Jókai u. 1. szám alatti lakos
kérelmének teljesítését - forráshiányra és, hogy nem áll rendelkezésre a kért munka elvégzésére
megfelelő szakirányú képzettséggel rendelkező alkalmazott, - határozatlan időre elhalasztja.
A probléma végleges megoldásáig a jelzett fák felnyesésére a falugondnoki szolgálatot megkéri.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a kérelmezőt értesítse a testület döntéséről.
Határidő: 2012. szeptember 15.
Felelős: Járfás Péterné jegyző


A Ficánkoló Óvoda Társulási megállapodás és Alapító Okirat módosítása

Nagy Dániel polgármester
Sárkeresztes Önkormányzata kéréssel fordult hozzánk, hogy a Ficánkoló Óvoda Társulási
megállapodását és alapító okiratát a jogszabályok módosulása miatt helyesbíteni kellene. Ezt már a
nyár folyamán egyszer megtettük, de az azóta történt jogszabályi változásokat is át kellene vezetni
ezeken a szabályzatokon.
A polgármester felolvasta a határozati javaslatot.
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Buda József képviselő
Kérném, hogy a határozatba foglaljuk bele, amennyiben a polgármester akadályoztatva lenne az
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírásában, úgy azt helyette az alpolgármester
tegye akkor meg, Ő írja alá a megállapodást.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több hozzászólás, kérdés, észrevétel nincs a témával kapcsolatban, úgy kérem a
képviselő-testületet, hogy a javasolt kiegészítéssel hagyja jóvá a felolvasott határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
169/2012.(VIII.15.) önkormányzat határozata
A Ficánkoló Óvoda Társulási Megállapodás és Alapító Okirat módosításáról

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Ficánkoló Óvoda társulási
megállapodás és alapító okirat módosítására vonatkozó javaslatot, és a következő határozatot hozta:

I.
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 43. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező óvodai nevelési feladatok
ellátására, 2007. június 13-án módosított Sárkeresztes-Moha-Pátka- Magyaralmás Közoktatási
Intézményi Társulásra vonatkozó megállapodás módosítását (továbbiakban: Megállapodás) –– 2012.
szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint elfogadja:
1. A Megállapodás 1. pontjában és 5.1. pontjában a Ficánkoló Óvoda címe: 8051 Sárkeresztes,
Kossuth u. 1/D. szám.
2. A Megállapodás 5.2. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„Az Óvoda tevékenységi körébe tartozó feladatokat az alapító okirat tartalmazza.”
3. A Megállapodás 5.3. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„ A Ficánkoló Óvoda önálló jogi személy, mely előirányzatai tekintetében részjogkörrel –
önálló bérgazdálkodási jogkörrel – rendelkező önállóan működő költségvetési szerv, mely
önálló bankszámlával rendelkezik, gazdálkodása a 11736006-16696802 számú számláján
történik.
A pénzügyi – gazdálkodási feladatokat Sárkeresztes – Moha Községek Körjegyzősége látja el. Az
intézményben készpénz fizető és felvevő szerv működik, a házipénztárban 50.000,- Ft-ig
kezelhetnek készpénzt.
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II.
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ficánkoló Óvoda Alapító Okirat módosítását 2012.
szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint elfogadja:

1./ Az alapító okirat felhatalmazó részében „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88.§ (1) b) pontja és 90.§ (1) bekezdése” helyébe „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. § (1) bekezdés b) pontja” hivatkozás lép.
2./ Az alapító okirat 2., 5.3.2. és 10.3. pontjaiban törlésre kerülnek a 2009. szeptember 1-i hatállyal
módosított, Magyaralmás, Iskola u. 9. szám alatti telephelyre vonatkozó bejegyzések.
3./ Az alapító okirat 7. pontja 2. mondata a következők szerint módosul:
Előirányzatai tekintetében részjogkörrel – önálló bérgazdálkodási jogkörrel – rendelkező önállóan
működő költségvetési szerv, mely önálló bankszámlával rendelkezik, gazdálkodása a 1173600616696802 számú számláján történik.
4./ Az alapító okirat 8. pontjában, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére vonatkozó
rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján beszédfogyatékosok vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral ) küzdenek.
5./ Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint módosul:
Jelen egységes szerkezetű alapító okiratot Sárkeresztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
67/2012. (VIII.15.) számú határozatával hagyta jóvá.
Hatályos: 2012. szeptember 1-től.
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, akadályoztatása esetén
az alpolgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodást írja alá.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester

•

Szüreti bál tartásához hozzájárulás kérés

Nagy Dániel polgármester
A Pátkai Pántlika Táncegyesület kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az általuk szeptember
15-én megrendezésre kerülő szüreti bál zene szolgáltatásához adjon hozzájárulást a testület. Az
egyesület anyagi helyzete eléggé hiányos, de szeretnék e régi néphagyományt megőrizni a
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községben. A szüreti bálnak már nagyon régi időkre visszatekintve van hagyománya, és ezt szeretnék
Ők tovább vinni a fiatal generáción keresztül.
Anyagi lehetőségeik viszont eléggé korlátozottak, így kérnek a bál zene szolgáltatásának
finanszírozásához segítséget.

Buda József képviselő
Régebben ezt mi úgy szoktuk megoldani, hogy a belépőjegyekből befolyt bevételből finanszíroztuk a
bálban játszó zenekar díjazását.
Demeter Zoltán képviselő
A segítség nyújtásához tudni kellene, hogy milyen nagyságú a költség igény?
Nánási László képviselő:
Segíteni kellene a tánccsoportot, mivel hagyományőrzést végeznek. Ha Ők nem rendeznek ilyen
eseményeket, akkor elveszik e hagyomány őrzése is a községben.
Nagy Dániel polgármester
A költségvetésből kb. 40 – 50 ezer forint átcsoportosítását tudnánk vállalni az előző ülésen megnövelt
tartalékalap terhére.
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, észrevétel e témához nem volt, úgy felteszem a kérdést,
egyetért-e a képviselő-testület, hogy a megnövelt tartalékalapterhére maximum 50 ezer forint
támogatás kifizetését engedélyezze a szüreti bál megtartására a Pátkai Pántlika Táncegyesület
részére?
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
170/2012.(VIII.15.) önkormányzati határozata
A szüreti felvonulás támogatásáról

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pátkai Pántlika Néptánccsoport 2012.
szeptember 15-én megrendezésre kerülő szüreti felvonulása után megrendezésre kerülő „Szüreti
bál” zenei szolgáltatásának finanszírozására 50.000 forint keretet különít el.
A képviselő-testület a keretet a 2012. évi megnövelt tartalékalap terhére kívánja elszámolni.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a költségvetésben gondoskodjon a
tartalékalap változásának átvezetéséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester



Mezőőri munkaruha kérdése
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Nagy Dániel polgármester
A mezőőr kéréssel fordult hozzám, hogy a forma-ruhájának kihordási ideje lejárt, és szeretne
vásárolni ilyen eszközöket, ami alapfeltétele a munkájának elvégzéséhez.
Jelenleg a költségvetésünkbe nem szerepel ilyen tétel, tehát nem került betervezésre a mezőőri
munka- illetve formaruha vásárlás az idei évre.

Járfás Péterné jegyző
A jogszabályok értelmében a mezőőri formaruha nem változtatható, más ruhát nem hordhat a
munka végzéséhez. A rendelet előírja a ruhák kihordási idejét is.
Nagy Dániel polgármester
Javasolom, hogy a képviselő-testület bízza meg a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő ülésre
vizsgálja meg, hogy az elmúlt években mennyi munkaruhát vett a mezőőr és ezeknek mennyi a
kihordási idejük. Valamint azt, hogy mennyi a törvény által előírt mennyiség, amit biztosítani kell.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
171/2012.(VIII.15.) önkormányzati határozata
A mezőőr munkaruhájáról
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
következő rendes testületi ülésre dolgozza ki, hogy a mezőőr mennyi ruházati juttatást kapott az
elmúlt 4 évben. Ebből a juttatásból mennyi ruhának járt le a kihordási ideje, így az idei évben még
mennyi forma, illetve munka ruhajuttatásban kell részesíteni.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Járfás Péterné jegyző


Tájékoztató

Nagy Dániel polgármester
Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy a tegnapi nap elindult egy Földközösségi tulajdon
egyeztetés. A felmerült problémák megoldása nagyon nehéz lesz.
Kérem a testület tagjait, amennyiben módjukban áll, jöjjenek el a következő ilyen irányú
egyeztetésre, megbeszélésre.
Buda József képviselő
A szombati falunappal kapcsolatosan tudomásom szerint Körösfőről nem jönnek vendégek.
Hetényből viszont nem tudom, hogy mennyi fő vendég fog érkezni, még nem jeleztek vissza.
Nagy Dániel polgármester
A meghívót Heténybe még 13-án elküldtem. A mai nap különböző elfoglaltságaim miatt nem tudtam
telefonon felhívni a Hetényi polgármester asszonyt. Sajnos nagy vendégségre nincs költségvetési
keretünk
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Nánási László képviselő
A következő évi költségvetésbe jóval több keretet kell félre tenni a testvér települési kapcsolataink
ápolására, és fenntartására.

Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a nyílt ülést
20:40 órakor bezárja.

K.m.f.

Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Buda József
képviselő

Demeter Zoltán
képviselő

