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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én 17:00 órai 
kezdettel megtartott rendes nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 
  Buda József    képviselő 
  Gerencsér Attila  képviselő 
  Nánási László   képviselő 
                        a Képviselő-testület tagjai 
 
Távol maradását jelezte: 3 fő 
   
Tanácskozási joggal meghívottak:  
  Járfás Péterné   jegyző 
  Schweibert Jánosné  jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívottak: 
  Ódorné Kónya Ibolya  volt pátkai lakos 
  Sárvári László   szfvári lakos 
  Hollósi Dezső   Pátka, Fehérvári út 1/a sz. alatti lakos 
 
 
Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 
mert a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Schweibert Jánosné 
köztisztviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Buda József és Gerencsér Attila képviselőt.  
 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére, a 
jegyzőkönyv hitelesítőkre. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
192/2012.(X.10.) 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:  polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy a napirendet a meghívóban közölteknek 
megfelelően hagyja jóvá a testület. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Folyószámla-hitel meghosszabbítása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
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2. Esélyegyenlőségi terv 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

3. Egyebek 
a) Vargahegyi telekhatár rendezés 
b) Pátka Község Önkormányzat SzMSz melléklet módosítása 
c) Szolgáltatási szerződés – óvodai étkezés ügyben 
d) Együttműködési nyilatkozat – Dromari – a vándor Kulturális 

programsorozathoz való csatlakozás 
e) Munkagép vásárlás 
f) Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás 
g) Tájékoztató – köznevelésben levő ingó- és ingatlanvagyon működtetéséről 

 

 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok 
jóváhagyására. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
193/2012.(X.10.) önkormányzati határozata 

Tervezett napirendi pontokról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
Nagy Dániel polgármester 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 3.a/ napirendi pontban szereplő „Vargahegyi telekhatár 
rendezés” napirendünket vegyük az 1./ napirendi pont elé, mivel a meghívott vendégeink ebben az 
ügyben jöttek el az ülésre. 
 
A képviselők egyetértettek a kéréssel, így a következőkben folytatódott a testületi ülés. 
 
3.a.) Vargahegyi telekhatár rendezés 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ez ügyben már az előző testületi ülésen határozat született. Így az ügy előzményeit minden képviselő 
ismeri, ezt most újra nem ismertetném.  
A korábbi tulajdonostól kaptunk levelet, amibe kéri, hogy ezt a tarthatatlan állapotot segítsünk közös 
erővel rendezni. A három helyrajzi szám, amit ez a telekhatár rendezés érint. 573/1, az 573/2 és az 
574/1 hrsz-ú ingatlanok. Az 573/2 hrsz-ú ingatlanon van az a pince, ami most a vita tárgyát képezi. A 
pince, mint épület jelenleg sincs feltüntetve a térképen. A jelenlegi tulajdonosa viszont felújította ezt 
a pincét, mivel úgy gondolta, hogy az övé, hiszen a telek részeként megvette a házas ingatlannak 
együtt, de a pince nem képezi a házas ingatlan részét, hanem az már más hrsz-on van.  
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Buda József képviselő 
Abban az időben, mikor ennek a teleknek a rendezése történt, 2010 év tavaszán, én ültem 
helyettesként a polgármesteri székben, de én megrendelést senkinek nem adtam arra vonatkozóan, 
hogy mérje ki vagy készítsen új telekalakítási vázrajzot a jelzett telkekről, hogy ki bízta meg a 
földmérőt, azt nem tudom, erről nincs tudomásom.  
 
Hollósi Dezső Pátka, Fehérvári út 1/a szám alatti lakos, a jelzett ingatlan egyikének tulajdonosa 
Én, a mostani pince konfliktus kirobbanásáig, abban a tudatban voltam, hogy rendeződött már ez a 
kérdés. 
Akkoriban, 2010 tavaszán, én is testületi tag voltam, és azt az ígéretet kaptuk a Jegyző Úrtól, hogy 
rendezni fogják ezt a vitás kérdést. Schlett Ferenc földmérő, tudomásom szerint, az előző 
polgármestertől kapott megbízást ennek a területnek az újra mérésére és rendezésére, és ennek 
alapján végezte el e munkarészeket. Ebből komoly vita volt akkoriban a testületi ülésen. Akkor a 
testületi ülésen született ez ügyben határozat is, csak ez írásos formában nem lett lefektetve, tehát 
így nem bizonyítható. Ebben a határozatban az volt, emlékeim szerint, hogy a pince kerüljön vissza a 
házas ingatlanhoz, és így még az új terület is beépíthető maradt volna.  
 
Buda József képviselő 
A kifizetés az biztos, hogy az eredeti szerződés szerint történt. Utána pénzmozgás már nem volt. Ez 
2009-es döntés volt.  
 
Hollósi Dezső 
Itt van az önkormányzatnak egy területe, és a pince is az önkormányzat tulajdona. Én abban a 
tudatban voltam, hogy ez már rendezve lett.  
 
Nánási László képviselő 
A jelenlegi állapot, ami a Földhivatalnál bejegyzésre került, az rendezve lett, a későbbi mérések 
viszont már nem kerültek átvezetésre.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Sajnos a későbbi mérések eredménye már nem lett bejegyeztetve a Földhivatalnál, ebből az időből 
csak az elkészült vázrajzokat találtuk meg, amik sajnos nem lettek aláírva egyik fél részéről sem, így a 
Földhivatalhoz nem is lehetett átvezetésre elküldeni. A probléma feloldására a Ptk. ad iránymutatást.  
 
Van egy alapesetünk, miszerint az önkormányzat és az új tulajdonos között létrejött egy közös 

tulajdon, a pince. Ha a pince részt levesszük a telekből, akkor 701 m² telekrész marad, amire nem 

biztos, hogy engedélyezik az építkezést. Ebben az esetben 182 m² különbségről van szó.  
Az esetünkben új változási vázrajzot kell készíttetni, amit jóvá kell hagyatni az építési hatósággal és 
csak utána lehet kérni majd a bejegyzését az új helyzetnek a Földhivatalnál.  
 
A döntések a következők lehetnek: 

- a korábbi döntést újra életbe helyezi 
- az önkormányzat a ráépítés tényét elismeri, így forgalmi érték növekedés jött létre, amit az új 

tulajdonosnak meg kell téríteni 
- vagy az új tulajdonosé lesz a terület, de ebben az esetben neki értékcsökkenést kell fizetni a 

másik telek értéktelenedéséért 
 
Buda József képviselő 
Az Építés Hatóságot meg kell keresni, hogy az elcsatolás után a maradvány telek beépíthető marad-
e? 
 
Hollósi Dezső 
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Sajnos a régi hiányosságot most ismét előjönnek. Az el nem készült testületi ülési jegyzőkönyvek 
hiánya ismét előjön, ez még sokszor vissza fog köszönni.  
A földmérő megbízást kapott erre a kimérésre. Amikor elkészült, akkor már személyi változások 
voltak az önkormányzaton belül. Az akkori vezetők nem mertek állást foglalni az ügyben, és így sajnos 
megállt a dolog további intézése, ez szerintem így történt.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A földmérést újra meg kell rendelni. Pontosan hol tudjuk meghúzni a határt, ez a helyszínen kell 
megvizsgálni. Az elvégzett telekalakítási rajzzal lehet fordulni az Építési Hatósághoz. Ide záradékolt 
vázrajzot kell benyújtani.  
 
17:41 az ülésterembe megérkezett Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester. 
A polgármester megállapította, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van a testületi ülésen, így az 
ülés továbbra is határozatképes. A testületi ülés a napirend tárgyalásával folytatódott. 
 
Sárvári László új tulajdonos 
Nagyon szimpatikus volt a település, nagyon megtetszett a terület az egész családnak. Nem vagyunk 
gyakorlott ingatlanvevők, ez az első ingatlan, amit a családunk falun vásárolt. Mikor mi vételi 
szándékkal bejártuk az egész területet, akkor mi kerítéstől kerítésig néztük meg a telket. Nagyon 
megtetszett, megvettük. A feleségem pátkai származású, és így még nagyobb volt a vonzódásunk a 
község iránt.  
A kerítést is rendbe akartuk tenni. A szomszéd jelezte, hogy 1 méterrel feléjük kell tenni a kerítést, 
ezt meg is tettük, de úgy határoztunk, hogy a későbbi viták elkerülése végett, inkább felméretjük újra 
az egész területet, és akkor pontosan tudjuk, hogy hol vannak a határaink. Ezek után felmérettük a 
területet, és akkor derült ki, hogy nem akkora a telkünk, mint amit mi megvettünk.  
 
Régi emlékek fűznek az ilyen pincéhez. Nagyszüleim, ahol én felnőttem, nekik volt szinte pontosan 
ilyen pincéje, mint ez a szóban forgó épület. Nagyon vonzódunk hozzá, az egész családnak igen 
fontos építménnyé vált.  
 
Gerencsér Attila képviselő 
Ki kell méretni a területet, hogy tudjuk mi a helyzet az ügyben. A ráépítés és a jóhiszeműség 
bizonyítható. Szerintem a telek minden képpen csak a pince nélkül lesz. Az értékvesztést el kell 
könyvelnünk.  
 
Hollósi Dezső 
2010-ben, amikor ez a módosítás volt, akkor az 572/3 hrsz-ú telek beépíthető volt. Olyan megoldást 
kell keresni, hogy az új tulajdonos is nyugodtan tudja élni az életét, és a régi tulajdonost sem érje 
károsodás.  
 
Sárvári László 
Mi már felújítottuk a kerítést a kertben is. A kerítés a pince mögött van 1 m-rel, ami jelenleg az 
önkormányzat tulajdonában van. Így közös tulajdon keletkezett. A szomszédok rendesek voltak, és 
így jöttünk rá erre az állapotra.  
 
Nánási László képviselő 
Az értékvesztést ki kell fizetni és ez eljárási költséggel is jár, amit szintén be kell fizetni ahhoz, hogy az 
ügy rendeződjön.  
 
Gerencsér Attila képviselő 
Szerintem az eljárási költség az önkormányzatot terheli, mivel ez az ügy eljárási hiba következtében 
jött létre.  
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Buda József képviselő 
Tudomásom szerint mi, vagyis az önkormányzat ezt a területet a pincével együtt vette meg.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Itt ráépítés, bővítés történt.  
Alapesetben szépen felújításra került az a pince. Ezt értékelni kell, így nem maradhat tisztázatlanul ez 
a helyzet.  
 
Az eljárási költség és az értékvesztés kb. ugyanazon értéket fognak képviselni. Az egész eljárást most 
már végig kell vinni. Itt három tulajdonos érintett az ügyben.  
 
Nánási László képviselő 
Az 572/3 hrsz-ú számú telket, ha el tudjuk adni, akkor itt meg kellene állapítani, hogy a megosztást 
követően mennyit ér a telek.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A telek értékbecslését kell kérni.  
Közös tulajdonban levő telek, és ennek az értékét kell venni, vagy a bíróság fogja eldönteni, és akkor 
azt az értéket fogjuk venni. 
Ezt kell eldöntenünk, hogy melyik verziót választjuk.  
 
A korábbi egyeztetést elfogadjuk, mert a jóhiszeműség feltételezhető.  
 
Hollósi Dezső  
A földmérő elmondása szerint, - akivel én beszéltem, - neki van írásos megbízása az terület 
átalakítására.  
Az átalakítás után is házhely maradt meg az 572/3 hrsz. telek  
A földmérő elmondása szerint az ügyben az önkormányzattól még nem kereste senki, ő ezért a 
munkáért díjazást nem kapott.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Összefoglalva az eddigieket: 

- a földmérőt az önkormányzat hivatalosan keresse meg, 
- mekkora az ellenszolgáltatás értéke 
- mikorra kell elvégezni a munkát.  

 
Ez nem egyszerű helyzet, ezt a telket egyelőre nem vonjuk be az értékesítésbe, amíg nem rendeződik 
ez a tarthatatlan helyzet.  
Ez önkormányzati tulajdon, és nekünk a vagyontárgyainkkal el kell számolnunk. Az azokban 
keletkezett károkról és azok gyarapodásáról is.  
 
A telekhatár módosítás értékcsökkenést fog előidézni és ezt át kell vezetni, ami mérlegváltozást fog 
eredményezni. A könyv szerinti értékcsökkenést át kell vezetni a könyvelésen. Sokféle megoldás 
létezik, de az értékvesztést el kell számolni.  
 
Nánási László képviselő 
A kerítést kinek a kötelessége elkészíteni? 
 
Sárvári László 
Mi minden oldalon bekerítettük, hogy egységes legyen a kerítésünk. Ez már beruházásnak számít.  
Köszönöm a képviselő-testületnek, hogy foglalkozik ezzel a témával.  
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Nagy Dániel polgármester 
A következő testületi ülésre beszerezzük a földmérő álláspontját és válaszát a témával kapcsolatban.  
Amíg nem rendeződik a helyzet, addig a telket nem fogja eladni a képviselő-testület.  
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a következő ülésig napolja el a napirendi pontot. Addig 
beszerzésre kerül a földmérőtől a nála levő anyagok.  
 
18:10 Hollósi Dezső és Sárvári László elköszönt és elhagyták a tanácskozó termet.  
 
Ódorné Kónya Ibolya volt tulajdonos 
Én emlékeim szerint a pincét nem adtam el. Én nem szeretnék peres eljárást. Én azt is tudom, hogy 
nem lehet pénz nélkül az eljárást elintézni. 
Állítólag nincsenek meg a dokumentumok, ezért kérném, hogy felém anyagi vonzat nélkül elintézni 
ezt az ügyet.  
 
Nánási László képviselő 
Az új telekhatárnál kellett volna a kerítést húzni. aminek a kimérése elmaradt.  
 
Buda József képviselő 
Ez a telek ki lett fizetve. Utána már nem lett rendezve az ügy. Én erre a földmérőnek nem adtam 
megbízást.  
 
Ódorné Kónya Ibolya 
Én a Füri Bélával és a Visi Szilárddal beszéltem ebben az ügyben.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Úgy néz ki a papírok alapján, hogy a megosztás után vásárolta meg az önkormányzat a telket. 
Előzőleg részt vett a megosztási munkálatokban, de a szerződések már a megosztást követően 
keletkeztek.  
Az 573/2 hrsz-ú ingatlan teljes részét vásárolta meg az önkormányzat.  
A földmérő kimérte a területet, és utána lehetett a szerződés a vásárlásról. 
Az a baj, hogy a problémás rész rendbetételét nem vitte végig az önkormányzat.  
A telekmegosztásba anyagilag beszállt az önkormányzat, de a telket már megosztva vette meg. A 
vételnél már az üres telket vette meg az önkormányzat.  
A megosztásnál történt a probléma.  
 
Gerencsér Attila képviselő 
Ha pontosan lett volna dokumentálva, akkor fel kellett volna hogy tűnjön, hogy ott van a pince.  
 
Ódorné Kónya Ibolya 
Én nem értettem a rajzokhoz, nem tudtam, hogy a pince föl van tüntetve, vagy sem.  
 
Nánási László képviselő 
Én abból tudok kiindulni ami jelenleg van, a tulajdonunkban meglévő dokumentumokból és úgy 
tudom megítélni a helyzetet.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Összegezve helyzetet:  
Kérem a testületet, hogy e napirendi pontot napolja el a következő testületi ülésig, amíg beszerzésre 
kerül a földmérőtől a tulajdonában levő dokumentumok az ügyről. Majd ennek alapján tud dönteni 
az ügyben a testület.  
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Természetesen folyamatosan minden tulajdonost értesíteni fogunk a fejleményekről. 
Amennyiben ezzel egyetért a testület, úgy kérem, szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza. 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
194/2012. (X.10.) önkormányzati határozata 
A Vargahegyi telekhatár rendezés ügyében 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elnapolja a 3.a) napirendi pontját a Vargahegyi 
telekhatár rendezés ügyében a következő rendes testületi ülés idejére. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a napirenddel kapcsolatos témában keresse meg 
Schlett Ferenc földmérőt, hogy nyilatkozzon a fenti témában az általa ismert dokumentumokról. 
 
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy az ügyben kialakult helyzetről és a változásokról az 
érdekelteket folyamatosan értesítse.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
1-) Folyószámla-hitel meghosszabbítása 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az elmúlt években folyamatosan igényeltük a folyószámla-hitelt, de nem kényszerültünk annak 
igénybevételére. 
A folyószámla-hitel likvidhitelnek minősül, a hitelszerződés maximum egy évre szól. A likvidhitel nem 
számít be a hitelképesség vizsgálatba. 
Folyószámla-hitelt csak számlavezető pénzintézetünktől vehetünk fel. 
 
2012. szeptember 26-án kelt levelében értesítést küldött az OTP Bank Nyrt., melyben tájékoztatták a 
polgármestert a folyószámla hitelkeret lejártáról és az ismételt igénybevétel módjáról. 
A 2011. szeptemberében megkötött szerződés alapján folyószámla-hitelkeretünk 2012. november 9. 
napján lejár. Amennyiben a hitelkeretre a továbbiakban is igényt tartunk, a hitelbírálathoz a 
dokumentumokat (Hitelkérelem, Nyilatkozat, Számszaki táblázat) be kell nyújtani.  
 
A hitelkeret összege 5.500.000 forint, ez egy biztonsági tartalék. Az idei évben nem kellett igénybe 
vennünk, de a biztonságos gazdálkodáshoz jó, ha rendelkezésre áll ez a keret.  
 
Kérem, amennyiben a testület egyetért a hitelfelvétel hosszabbításával, úgy szavazzon e témában. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
195/2012.(X.10.) Önkormányzati határozata 

Folyószámla-hitel hosszabbításáról 
 

Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete folyószámla-hitel további változatlan fenntartásáról és újra 
igénylés benyújtásáról az alábbiakban határozott: 
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1. Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete folyószámla-hitel igénybevételét rendeli el.  

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

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

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

 
A testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből 
adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. 10.§. /3/ bekezdésében 
meghatározott korlátozás alá.  
 

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

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 

 
 
2.) Esélyegyenlőségi terv 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a 
továbbiakban: esélyegyenlőségi törvény) 63. § (4) bekezdése alapján az ötven főnél több munkáltatót 
foglalkoztató költségvetési szervek és a többségi állami tulajdonban lévő jogi személyek számára 
törvényi kötelezettség a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: 
Munka Törvénykönyve) 70/A. §-a szerinti esélyegyenlőségi terv készítése és elfogadása. 
 
Jelen Esélyegyenlőségi Terv (a továbbiakban: Terv) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. 
törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény, a Munka Törvénykönyve (továbbiakban MT), a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvényekkel összhangban készült.  
 
Bizonyos állami vállalatoktól és intézményektől eltekintve a munkáltatók jelenleg még nem kötelesek 
esélyegyenlőségi tervet készíteni, ez csupán egy lehetőség számukra. Azonban egy fejlett vállalati 
kultúrához és személyzeti politikához napjainkban már elengedhetetlen, hogy munkáltatók többek 
között a hátrányos helyzetű munkavállalók felzárkóztatásával, esélyegyenlőségük előmozdításával 
kiemelten foglalkozzanak. E célok megvalósítására kínál megfelelő alternatívát az esélyegyenlőségi 
terv alkalmazása. 
 
Az esélyegyenlőségi terv készítéséhez kötődő jogszabályi környezet szűkszavúan ad iránymutatást a 
terv elkészítéséhez nélkülözhetetlen adatok kezelésére nézve. 
 
Egyes hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok esélyegyenlőségének biztosítását szolgálja a 
Munka Törvénykönyve ("Mt.") által külön is nevesített esélyegyenlőségi terv intézménye. 
 
Az esélyegyenlőségi terv alkalmas eszköz lehet a munkáltató számára, hogy a munkahelyi 
esélyegyenlőség előmozdításával kapcsolatban rá háruló feladatokat, elvárásokat hatékonyan 
teljesítse. 
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Az esélyegyenlőségi terv általános célja: 
1.  Az aláíró felek megállapodnak, hogy a Tervet a 2012. október 10. – 2014. december 31. 

közötti időszakra fogadja el. 
2.  A következő időszakra szóló esélyegyenlőségi terv elfogadási határideje: 2014. december 31. 
 
3. Etikai alapelvek: 
a) A Tervet aláíró felek elkötelezik magukat a munkahelyi esélyegyenlőség elvei mellett, és ennek 
érdekében intézkedéseket hoznak az alapelvek sérülése esetén. 
b) A Tervet aláíró felek az egyenlő bánásmód elveinek tiszteletben tartása és az esélyegyenlőség 
elősegítése érdekében támogató intézkedéseket hozhatnak. 
c) A Terv kiterjed az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozóira és prémiuméves 
foglalkoztatottakra, valamint a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőire, jogviszonyban álló 
dolgozóira és prémiuméves foglalkoztatottakra. 
d) A Tervet aláíró felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adott foglalkoztatási jogviszonyra 
vonatkozó jogszabályok valamint a kötelező és adható juttatások tekintetében nem tesznek 
különbséget a nők, 40 év felettiek, roma identitású, fogyatékkal élő és családos munkatársak 
esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, különösen a bérezés, szakmai előmenetel, képzés, 
munkakörülmények és a gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezmények terén. 
e) A munkáltató kötelezettséget vállal, hogy a foglalkoztatás során – az esélyegyenlőségi törvény 21-
23.§-ban foglaltaknak megfelelően – érvényre juttatja az egyenlő bánásmód követelményét. 
 
A munkavállalók részéről kijelölt esélyegyenlőségi referens: Járfás Péterné köztisztviselő. 
 
Az ivóvízpályázatunk megvalósításához vállalt kötelezettségeink vannak. Ennek egyik lépése az 
esélyegyenlőségi terv kidolgozása. 
 
Az esélyegyenlőségi terv tervezetét minden képviselő az írásos anyaggal megkapta és így volt idő az 
áttanulmányozásra.  
 
Amennyiben hozzászólás, észrevétel, javaslat e témához nem volt, úgy kérem a képviselő-testület 
szavazatát az Esélyegyenlőségi Terv elfogadására azzal, hogy a tervet 2014. decemberéig fogadja el a 
testület. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
196/2012.(X.10.) önkormányzati határozata 

az Esélyegyenlőségi Terv elfogadásáról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pátka Község Önkormányzata 2012-2014 
időszakra vonatkozó ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV-ét elfogadja a határozat 1. számú mellékletében 
foglaltak szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Járfás Péterné jegyző 
 

1. sz. melléklet 
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„ Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, 
Pátka Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg:” 
 
 

I. Általános rész 
 

Az Országgyűlés 2003. évben elfogadta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt [továbbiakban: egyenlő bánásmódról szóló törvény]. 
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény alapján, az ötven főnél több személyt foglalkoztató 
költségvetési szervek és a többségi állami tulajdonban álló jogi személyek esélyegyenlőségi tervet 
fogadnak el. A törvény érintettjei: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különös tekintettel a 
nők, mélyszegénységben élők, negyven év felettiek, roma identitásúak, fogyatékkal élő személyek, 
családos munkavállalók, gyerekek és idősek csoportjára. 
 
1.) A 2012-2014. évre szóló esélyegyenlőségi terv időbeli hatályát tekintve 2014.december 31. 
napjáig van hatályban. 
 
Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal, mint munkáltató a 2012-2014. évre az alábbi 
esélyegyenlőségi tervet fogadja el. 
 
Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének, aktualizálásának folyamata: 
A munkáltató alapvető érdeke, hogy olyan esélyegyenlőségi tervet fogadjon el, amelyet a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói magukénak éreznek, a benne foglalt intézkedéseket, programokat 
elfogadják, támogatják. A Polgármesteri Hivatalnál az esélyegyenlőségi referensi feladatokat is végző 
köztisztviselő feladatkörébe került az esélyegyenlőségi terv előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
A 2012-2014. évre vonatkozó tervet a Polgármesteri Hivatal minden dolgozója számára nyilvánossá 
teszi. A tervben megfogalmazottakról tájékoztatást ad az apparátusnak, az apparátus pedig átvételi 
elismervény aláírásával igazolja, hogy a tervben foglaltakat megismerte. 
 
Az esélyegyenlőségi terv aktualizálása minden évben megtörténik. 
 
 
2.)  Az esélyegyenlőségi terv hatálya 
 
Személyi hatály 
Az esélyegyenlőségi terv az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál munkaviszonyban álló 
összes munkavállalóra kiterjed, illetve a munkaviszony megszűnését követően a Polgármesteri 
Hivataltól nyugdíjba vonult munkavállalókra is. 
 
Időbeli hatály 
Az esélyegyenlőségi terv 2014. december 31. napjáig érvényes. A munkáltató dönthet az 
esélyegyenlőségi terv időbeli hatályának meghosszabbításáról, az intézkedések szükség szerinti 
módosításáról, kiegészítéséről. 
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Tárgyi hatály 
Az esélyegyenlőségi terv tartalmazza az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál 
foglalkoztatási jogviszonyban lévő hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok meghatározását, 
illetve a helyzetük javítását szolgáló, az adott évekre megfogalmazott konkrét célokat, feladatokat és 
az azok megvalósításához szükséges eszközöket. 
 

II. Általános célok, etikai elvek 
 
Pátka Község Önkormányzata a következő irányelvek betartására törekszik: 
 
1) A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód 

 
Pátka Község Önkormányzata a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók 
hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerő felvételnél, alkalmazásnál, a munkabérek, a 
jövedelmek, juttatások, képzés továbbképzés- és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetekre. A 
megkülönböztetés tilalma vonatkozik a munkavállalók bárminemű - különösen koruk, nemük, családi 
állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük miatti – 
diszkriminációjára. 
 
2) Az emberi méltóság tiszteletben tartása 

 
Pátka Község Önkormányzata a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a munkavállalók emberi 
értékeit, emberi méltóságát, egyediségét. 
Fontos feladatnak tekinti a megfelelő munkahelyi légkör kialakítását, az alapvető értékek 
megőrzéséhez és megerősítéséhez való hozzájárulást. 
 
3) Partneri kapcsolat, együttműködés 
 
A foglalkoztatás keretei között a partnerség elvének érvényesítésére törekszik azzal, hogy átlátható 
szerződéses viszonyokat alakít ki, természetesen a kölcsönös előnyök biztosítása mellett. 
 
4) Társadalmi szolidaritás 
 
A foglalkoztatás során semmilyen korú, nemű, nemzetiségű, családi vagy egészségi állapotú 
munkavállaló sem értékesebb a társadalom számára a másiknál. 
Társadalmunk minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése. 
 
5) Méltányos és rugalmas ellátás 
 
A megkülönböztetés tilalma nem old fel minden létező egyenlőtlenséget, ezért méltányos és 
rugalmas intézkedéseket dolgoz ki, amely elősegíti a foglalkoztatottak pozíciójának javulását, 
megőrzését. 
 
 
 
 

III. Helyzetfelmérés 
 
A helyzetfelmérés adatai a 2012. évet tükrözik. 
 
Pátka Község Önkormányzaton munkaviszonyban álló hátrányos munkavállalói csoportok számszerű 
adatai az alábbiak szerint alakulnak: 
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Az alkalmazásban állók összlétszáma 8 fő 

A nők létszáma 4 fő 

A 40 év feletti munkavállalók 6 fő 

Roma származású 0 fő 

Fogyatékossággal élők 0 fő 

A 2 v. több 10 évnél fiatalabb gyermekeket nevelők száma 0 fő 

A 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelők száma 0 fő 

Tartósan beteg gyermeket nevelő 0 fő 

Idős szüleiket családjukban gondozók 2 fő 

A felmérések szerint érintett 
5 fő dolgozó 

 

 
 
 
 

IV. Konkrét célok 
 

Pátka Község Önkormányzata az alábbi célokat tűzi ki: 
 
Célok: 

1. Munkaerő felvétel, alkalmazás terén egyenlő bánásmód betartása. 
2. Emberi erőforrás fejlesztése, munkahelyi továbbképzés, átképzés, tanulás szabályozása. 
3. Munkakörülmények javítása, a 4o év felettiek és a fogyatékos munkavállalók részére. 
4. Munkáltatói juttatások, kedvezmények biztosítása, különös tekintettel a családos 

munkavállalókra. 
5. Foglalkoztatásból való kilépés és nyugdíjba vonulás elősegítése 

 
 

V. Programok a célok megvalósítása érdekében 
 

1) Munkaerő felvétel, alkalmazás terén egyenlő bánásmód betartása: 
 
Az egyenlő bánásmód elve megvalósulásának alapfeltétele a munkaerő felvételnél: 
Álláshirdetésekben ne szerepelhessenek életkori kitételek. 
A munkaerő felvételnél a hangsúlyt az adott munkához szükséges készségekre, jártasságra helyezzék. 
A tanulást, továbbképzést igénylő munkaköröknél se utasítsák el a 4o év feletti jelentkezőket. 
 
2) Emberi erőforrás fejlesztése, munkahelyi továbbképzés átképzés tanulás: 
 
Az életkortól függetlenül az egész életen át való tanulást kell biztosítani 
Valamennyi aktív életkorban lévő munkavállaló részére biztosítani kell a továbbképzést, átképzést és 
a tanulási lehetőséget. 
A 4o év felettiek részére kiemelt módon kell biztosítani az átképzés és egyéb tanulási lehetőségeket. 
Szervezni kell a 4o év feletti munkavállalók részére képzéseket / nyelvi, informatikai /. 
 
3) Munkakörülmények javítása a 4o év felettiek és a hátrányos helyzetű munkavállalók 
vonatkozásában: 
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Meg kell szervezni éves prevenciós szűrővizsgálatokat. 
A munkakörülmények kialakításánál segítsék elő az öregedéssel járó változások ellensúlyozására a 
megfelelő munkabiztonsági körülményeket. 
 
4) Munkáltatói juttatások, kedvezmények biztosítása: 
 
Meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, mely hátrányos megkülönböztetést eredményezhet a juttatások, 
kedvezmények adása terén a 4o év felettiek és a hátrányos helyzetű egyéb csoportoknál. 
Gyermekeseknél beiskolázási támogatást kell biztosítani, valamint törvényben előírt munkaidő 
kedvezményt. 
A törvényben előírt szabadságot kell kiadni egyes családi eseményeknél /születés, esküvő, haláleset 
stb./ 
 
5) A foglalkoztatásból való kilépés és a nyugdíjba vonulás segítése: 
 
A létszámleépítéskor a leépítendő munkavállalók körét a munkához való kritériumok meglétére való 
feltételekhez kell kötni. 
Nem kell csökkenteni a nyugdíj előtt álló munkavállaló munkaidejét a beleegyezése nélkül. 
Meg kell vizsgálni a korai nyugdíjazás egyénre és munkáltatóra gyakorolt hatását. 
 

VI. Az esélyegyenlőségi terv végrehajtása 
 

A Polgármesteri Hivatal jegyzője felügyeli az esélyegyenlőségi terv végrehajtását, legalább évente 
egyszer felülvizsgálja azt, szükség esetén javaslatot tesz új intézkedések, programok bevezetésére, új 
célcsoportok meghatározására, az esélyegyenlőségi terv esetleges módosítására. 
A megállapodást az aláíró felek a 2012. október 15-től 2014. december 31-ig tartó időszakra fogadják 
el. 
A következő időszakra szóló Esélyegyenlőségi terv elfogadási határideje: 2014. december 31. 
 

 
 
 
 

VI. Az egyenlő bánásmód elveinek megsértése esetén követendő eljárás 
 
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, közvetlen, vagy közvetett hátrányos 
megkülönböztetés, megtorlás, zaklatás vagy jogellenes elkülönítés esetén a munkavállaló, vagy a 
munkavállalók csoportja panaszával az esélyegyenlőségi referenshez fordulhat.  
 
A referens, aki  a jegyző, a  panasz kivizsgálása, orvoslása, az egyenlő bánásmód követelményeinek 
betartása érdekében saját hatáskörében intézkedik, illetőleg egyeztetést, intézkedést 
kezdeményezhet. 
 
Az esélyegyenlőségi referens minden esetben köteles a munkavállalót tájékoztatni az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése esetén igénybe vehető jogérvényesítési lehetőségekről, 
valamint arról, hogy a munkáltatói esélyegyenlőségi eljárás során személyes 
adatainak védelme érdekében név nélküli (anonim) eljárást is kérhet. 
 
Ha az esélyegyenlőségi referens azt állapítja meg, hogy a munkavállaló panasza nem sérti az egyenlő 
bánásmód követelményét, és ezzel a munkavállaló, illetőleg a munkavállalók csoportja nem ért 
egyet, 30 napon belül kérheti (k), hogy az ügyet az esélyegyenlőségi referens, a munkavállalók 
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képviselője, illetőleg a település jegyzője által felkért személy [a 3 tagú egyeztető fórum] együttesen 
tárgyalja meg, és hozzon többségi döntést. 
 
A 3 tagú egyeztető fórum 30 napon belül köteles a panaszt megvizsgálni. Amennyiben a panaszt 
megalapozottnak találja, intézkedést kezdeményez a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése 
érdekében. Amennyiben a panaszt nem találja megalapozottnak, erről értesíti a panaszos 
munkavállalót, illetve munkavállalók csoportját. Egyidejűleg tájékoztatja az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése esetén igénybe vehető jogérvényesítési 
lehetőségekről (pl.: személyiségi jogi per, munkaügyi per, fogyasztóvédelmi-, munkaügyi vagy 
szabálysértési hatóságok eljárása). 
 
Abban az esetben, ha a 3 tagú egyeztető fórum a panasszal összefüggésben azt állapítja meg, hogy az 
esélyegyenlőség elvének érvényesülése érdekében általános intézkedés is szükséges, munkáltatói 
intézkedést kezdeményez, illetve javaslatot tesz az esélyegyenlőségi terv módosítására, 
kiegészítésére. 
 
Jelen megállapodást a munkahelyi esélyegyenlőség érdekében a következő szervezetek képviselői 
aláírásukkal elfogadják el. 
 
 
Pátka, 2012. ……………………….. 
 
 
……………………………………….. ……………………………………….. 

munkáltató részéről     munkavállalók részéről 
polgármester      esélyegyenlőségi referens, jegyző 

 
 
Záradék: 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 196/2012. (X.10.) KT határozatával fogadta el 
Pátka község Önkormányzat 2012-2014. évi Esélyegyenlőségi Tervét. 

 

 
3.) Egyebek 

a) Vargahegyi telekhatár rendezés 
 
Nagy Dániel polgármester 
A napirendi pontot a testületi ülés legelsőként megtárgyalta. 
 

b) Pátka Község Önkormányzat SzMSz melléklet módosítása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
Nagy Dániel polgármester 
A hatályos szervezeti és működési szabályzat módosítása szükséges, Pátka község Önkormányzatának 
alapfeladatai és szakfeladatai tekintetében. 
 
2011. év folyamán elfogadásra került az Államháztartásról szóló CXCV. Törvény, illetve annak 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet. 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzata korábban nem tartalmazta a szükséges 
szakfeladat-rendet. Ezért a jogszabályoknak megfelelően a 2012. február 29-i ülésén döntött a 
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képviselő-testület ennek pótlásáról, így a 6/2012.(II.29.) módosító rendelettel kiegészítésre került, 
mely a függelékben található. 
 
A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága a változás bejelentési kérelmet befogadta, 
ugyanakkor, mivel a kérelem hiányos, hiánypótlásra hívta fel az önkormányzatot. 
 
A kérelemben az alábbi hiányosságok pótlására hívták fel a figyelmet:  
- a függelék nem létező, illetve hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat tartalmaz. 
- A szakfeladatokat az aktuális szakfeladat-rendnek (56/2011. (XII.31.) NGM rendelet,) az 5/2012. 
(III.1.) NGM rendelet 7. számú mellékletének megfelelően kell meghatározni. 
A kérelemhez csatolandó okmány: B202 kérelem. 
 
A hiánypótlási kötelezettségnek a hiánypótló végzés kézhezvétel keltétől számított 20 napon belül 
kell eleget tenni. A kérelem a hivatalba 2012. október 8. napján érkezett. 
 
A felhívásnak megfelelően a függelék áttekintésre került, melynek alapján a jelzett hiányosságok 
pótlása megtörtént. Az áttekinthetőség miatt célszerű az előző döntés hatályon kívül helyezése, és új 
döntés meghozatala. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az SZMSZ módosítására, illetve a módosítás elfogadására. 
 

A fenti előterjesztés alapján kérem, a képviselő-testületet szavazzon a 6/2012.(II.29.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbiakat rendeli el: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testület 
20/2012.(X.10.) önkormányzati rendelete 

a 6/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
Törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(III.28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 
Alaprendelet) a következők szerint módosítja.  

 
1. § Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete a 6/2012.(II.29.) számú módosító rendeletét 
hatályon kívül helyezi. 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 Nagy Dániel       Járfás Péterné 
 polgármester       jegyző 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 2012. október 15. 
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         Járfás Péterné 
         jegyző 
 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az előterjesztésnek megfelelően kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzon az SzMSz. 
módosításról. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbiakat rendeli el: 
 
 

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete 
21/2012. (X.10) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(III.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  

 
 
 

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(III.28.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: 
Alaprendelet) a következők szerint módosítja.  
 
1.§ Az alaprendelet a következő 5. számú függelékkel egészül ki: 
 

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPADATAI ÉS SZAKFELADATAI 
 

Pátka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. 
törvény 9.§./4/ bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben 
meghatározottak alapján – az önkormányzat alapadatait és szakfeladatait az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
Alapadatok  

1./ Az önkormányzat neve: PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2./ Az önkormányzat székhelye: 
 

8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. 
 

3./ Az önkormányzat telephelyei:  

4./ Az önkormányzat alapítója és fenntartója: 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 
 

5./ Az önkormányzat felügyeleti szerve: 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 
 

6./ Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 727464 
7./Alaptevékenység államháztartási 
szakágazata: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 
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 562917   Munkahelyi étkeztetés 

680001   Lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 
680002   Nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 
841114 Országgyűlési 

képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó 
tevékenységek 

841115 Önkormányzatai 
képviselő-választásokhoz 
kapcsolódó 
tevékenységek 

841116 Országos és helyi 
nemzetiségi 
önkormányzati 
választásokhoz 
kapcsolódó 

8./Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8411 Általános közigazgatás 

9./Adószám: 15727464-2-07 

10./ KSH statisztikai számjel: 15727464-8411-321-07 

11./ Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 737061 

12./ Az önkormányzat gazdálkodási jogköre: 

nincs besorolva 
A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat 
Polgármesteri Hivatal Pátka látja el 

13./ Az Önkormányzat vezetője: 

Az önkormányzati választások során 
mindenkor megválasztott polgármester. 
 
Nagy Dániel Ferenc 

       Kinevezés kezdete: 2010.10.03 

14./ Megye: Fejér megye 

15/ Pénzügyi körzet: 0306 Pátka 

  

16./ Alapítás időpontja: 1990.10.11 

17./ Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 2010.01.01 
18./ Az önkormányzat működési területe: 
 

Pátka Község Közigazgatási területe 
 

19./ Az önkormányzat szakfeladatai:  
 

370000   Szennyvíz gyűjtése, 
tisztítása, elhelyezése 
522001   Közutak, hidak, 
alagutak, üzemeltetése, fenntartása 
552001   Üdülői szálláshely-
szolgáltatás 
562912   Óvodai intézményi 
étkeztetés 
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tevékenységek 
841117 Európai parlamenti 

képviselő-választáshoz 
kapcsolódó 
tevékenységek 

841118 Országos és helyi 
népszavazáshoz 
kapcsolódó 
tevékenységek 

841127 Helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége 

841133 Adó, illeték kiszabása, 
beszedése, 
adóellenőrzés 

841173   Statisztikai tevékenység 
841402   Közvilágítás 
841403   Város-, 
községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
862101   Háziorvosi alapellátás 
869041   Család- és nővédelmi 
egészségügyi gondozás 
869042   Ifjúság- egészségügyi 
gondozás 
882111   Aktív korúak ellátása 
882112   Időskorúak járadéka 
882113   Lakásfenntartási 
támogatás normatív alapon 
882115   Ápolási díj alanyi jogon 
882117   Rendszeres 
gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118   Kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatás 
882119   Óvodáztatási támogatás 
882122   Átmeneti segély 
882123   Temetési segély 
882124   Rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás 
882129   Egyéb önkormányzati 
eseti pénzbeli ellátások 
882202   Közgyógyellátás 
882203   Köztemetés 
889922   Házi segítségnyújtás 
889924   Családsegítés 
889967   Mozgáskorlátozottak 
gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása 
890302   Civil szervezetek 
program- és egyéb támogatása 
890441   Rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra 
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jogosultak hosszabb 
időtartamú 
közfoglalkoztatása 

890443   Egyéb közfoglalkoztatás 
890505   Helyi közösségi tér 
biztosítása és működtetése 
910123   Könyvtári szolgáltatások 
960301   Hadisírok létesítése, 
gondozása 
 

 
20./ Az önkormányzat számlavezetője OTP Bank Gárdonyi Fiók 
21./ Az önkormányzat elszámolási számlaszáma: 11736082-15362986 
 
 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon 
hatályát veszti.  
 
 
 
 Nagy Dániel           Járfás Péterné 
 Polgármester               jegyző  
 
 
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 2012. október 15. 
 
       Járfás Péterné 
            Jegyző  
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az előterjesztésnek megfelelően kérem a képviselő-testületet szavazzon, hogy a jegyzőt felkérjük, 
hogy a rendeleti változásokat vezettesse át a törzskönyvi nyilvántartásokon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
197/2012.(X.10.) önkormányzati határozata 

A rendeletek végrehajtásáról 
 

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt rendelet alapján az Pátka Község 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítását elfogadja. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosításnak a költségvetési szervek 
törzskönyvi nyilvántartásán való átvezetéséről. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Járfás Péterné jegyző 
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c) Szolgáltatási szerződés – óvodai étkezés ügyben  

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
A szolgáltatási szerződés tervezete az előterjesztésekkel együtt a képviselők részére kézbesítésre 
került.  
 
A szolgáltatóval a régi szerződésünk lejárt, ezt meg kell újítani és így egyben ki is egészíteni a mai 
követelményeknek megfelelően  
A befizetések kezelése változni fog. Az új rendszerben ezt le fogjuk szabályozni, amit a szerződés 
tervezet 26. pontjában leírtak szerint.  
 
Az átszervezések következtében a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állománya egy fővel csökkenni 
fog, és ez a szociális ügyintéző munka állomás lesz. Az óvodai ebédek díjának beszedését pedig ez a 
kollega végezte. Tehát a későbbiekben az óvodát rá kell szorítanunk ezen adminisztratív tevékenység 
elvégzésére. Ezek után az óvoda összesített adatot fog közölni a hivatallal és egyben hozzák a 
pénztárba befizetni a beszedett étkezési díjakat. A bevételezés pénzügyi műveletét továbbra is az 
önkormányzat pénztára végzi.  
 
Buda József képviselő 
Az óvodánál van-e olyan személy, aki pénzügyi végzettséggel rendelkezik, és aláírhatja a pénzügyi 
bizonylatot. A belső ellenőrzésnek jó lesz-e ez az eljárási mód? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az óvodánál az étkezők nyilvántartását fogják vezetni, amin ki fogják számolni, hogy egy-egy 
időszakra mennyi egy-egy gyermek étkezési térítési díja. 
Eddig utólagos elszámolás volt, ez így jól működött.  
 
Az óvodai étkezés biztosításán kívül az önkormányzatnak feladata a rászoruló és igénylő lakosoknak a 
szociális étkeztetés biztosítása is. Erre viszont külön kell szerződést kötni a szolgáltatóval. Erre 
vonatkozóan is az írásos anyag kézbesítésre került a képviselők részére 
 
Buda József képviselő 
A bejelentési kötelezettség hogyan működik. Mennyi nappal előbb kell a szülőnek jelenteni, hogy a 
gyermek nem tart igényt az étkezésre, mert Pl: beteg? 
 
Nagy Dániel polgármester 
A szülő bejelentését kettő napon belül tudjuk figyelembe venni. 
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
A szerződésmódosításra vagy szolgáltató váltásra ad lehetőséget? 
 
Nagy Dániel polgármester 
A szerződés tervezet 5-6. pontja tartalmazza a rendes felmondás, illetve a rendkívüli felmondás 
lehetőségét.  
 
Amennyiben más hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el, úgy kérem, a képviselő-testületet 
szavazzon a szolgáltatási szerződés, illetve a szociális étkeztetés szerződésbe foglalásának 
jóváhagyásáról. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat képviselő-testülete 
198/2012.(X.10.) önkormányzati határozata 

Az óvodai és szociális étkezés szolgáltatási szerződésről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete szolgáltatási szerződést köt a Gasztro Chef 2001 
Kft-vel (székhely: 8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 26.; adószám: 14720873-2-07; képviselője: Kárpi 
György ügyvezető) 2012. október 1 – 2014. augusztus 31 közötti időszakra a Ficánkoló Óvoda 
Csemetekert Tagóvodásának munkanapokon gyermek, dolgozó, vendég, igény esetén szociális 
kategóriába sorolt készétel szállítására a szerződésben foglalt feltételekkel. 
 
A képviselő-testület szerződést köt továbbá a Gasztro-Chef 2001 Kft-vel (székhely: 8000 
Székesfehérvár, Erzsébet út 26.; adószám: 14720873-2-07; képviselője: Kárpi György ügyvezető) 
2012. október 1. – 2014. augusztus 31 közötti időszakra a szociális étkezők étkeztetésének 
biztosítására a szerződésben foglalt feltételekkel.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés és a szociális 
étkeztetésről szóló szerződés aláírására. 
 
A megkötendő szolgáltatási szerződés szövegezése a határozat 1. sz. mellékletét képezi. 
A megkötendő szociális étkeztetésről szóló szerződés a határozat 2. sz. mellékletét képezi. 
 
 

1. sz. melléklet 
 

Szolgáltatási szerződés 

 

1. Megbízó:  

Neve: Pátka Község Önkormányzata  

Székhelye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.  

Adószáma: 15727464-2-07 

Képviselője: Nagy Dániel polgármester 

 

2. Szolgáltató: 

Neve. Gasztro Chef 2001 Kft. 

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 26. 

Adószáma: 14720873-2-07 

Képviselője: Kárpi György ügyvezető 

 

3. Szolgáltatási hely: 

Neve: Pátka község Önkormányzata  

Székhelye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.  

Adószáma: 15727464-2-07 

Képviselője: Nagy Dániel polgármester 

 

4. A szerződés időbeli hatálya 

A szolgáltatási szerződés határozott időre, 2012.10.01. – 2014.08.31. terjedő időszakra 

jön létre.  
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5. Rendes felmondás 

A szolgáltatási szerződést 60 napos felmondási idővel bármely fél indoklás nélkül írásban 

felmondhatja.  

 

6. Rendkívüli felmondás 

A szolgáltatási szerződést bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a 

másik fél a szerződés valamely pontjának nem tesz eleget; vagy ha a másik fél a 

szolgáltatást érintő bárminemű jogszabályból eredő kötelezettségének nem tesz eleget; 

vagy ha a másik fél a felmondást kezdeményező fél jó hírnevét rontja; vagy üzleti 

érdekeit sérti. Rendkívüli felmondás akkor kezdeményezhető, ha a kezdeményező fél 

által írásban tett felhívás kézhezvételét követően a másik fél 3 munkanapon belül nem 

tesz eleget megszegett kötelezettségeinek, vagy nem szünteti meg a kezdeményező 

érdekeit sértő, e pontban részletezett magatartását. Felek a 3 munkanapnál hosszabb 

határidőt is meghatározhatnak annak érdekében, hogy közös akarattal elkerüljék a 

szerződés felmondását.  

 

7. Szolgáltató a Megbízó által fenntartott Ficánkoló Óvoda Csemetekert Tagóvodájának 

munkanapokon gyermek, dolgozó, vendég, igény esetén szociális kategóriába sorolt 

készételt szállít.  

 

8. A gyermek kategória tízóraiból, ebédből és uzsonnából; a dolgozó kategória tízóraiból, 

ebédből és uzsonnából; a szociális kategória ebédből; a vendég kategória ebédből áll.  

 

9. Szolgáltató a tárgynapi ebédet és uzsonnát, valamint a tárgynapot követő munkanapi 

tízórait tárgynap 11:30 óráig köteles kiszállítani és átadni.  

 

10. A kiszállított ételt az óvodavezető által kijelölt Élelmezési Felelős veszi át a Szolgáltató 

által kiállított szállítólevélen, melynek egy példányát az Élelmezési Felelős átveszi és 

megőrzi.  

 

11. A gyermek, a dolgozói és szociális kategóriák adagolása az Élelmezési Felelős feladata.  

 

12. Szolgáltatónak az egy adag étel összetételére vonatkozóan a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően kell eljárnia. A szerződés megkötésekor a vendéglátó termékek 

előállításának feltételeiről szóló 67/2007.(VII.10.) GKM-EüÜM-FVM-SZMM együttes 

rendelet előírásait kell alkalmaznia, gyermek adag esetén a 4-6 évesekre, dolgozói adat 

esetén a 19-60 évesekre, szociális adat esetén a 60 év felettiekre vonatkozó előírások 

alapján. A hatályos jogszabályok alkalmazása a Szolgáltató kötelezettsége.  

 

13. Szolgáltató a gyermek, a dolgozó és a szociális kategóriákra vonatkozó heti menüt a tárgy 

hetet megelőzően legalább három munkanappal megküldi az Élelmezési Felelős részére. 

A menü tervezetnek táblázatos formában napi és étkezésenkénti bontásban kell 

tartalmaznia az egyes étkezések fogásait. A heti menünek tartalmaznia kell Szolgáltató 

aláírását és hivatalos bélyegző lenyomatát, továbbá a megfelelő jogosultsággal 

rendelkező orvos jóváhagyó aláírását a jóváhagyás dátumát és az orvos hivatalos 

bélyegző lenyomatát.  

 

14. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az ebéd esetében legalább tíz étkezési napon belül 

ismétlődés ne legyen.  
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15. A gyermek, a dolgozói és a szociális kategóriák szállítandó adagjainak számát az 

Élelmezési Felelős által legkésőbb a tárgynapot megelőző nap reggel 8 óráig telefonon 

jelentett adatok határozzák meg.  

 

16. Az Élelmezési Felelős az Óvoda munkaterve alapján előre látható adagszám változásokat 

(pl. nevelés nélküli munkanap, tanítási szünet) a tárgyi időszak első munkanapját 

megelőzően legalább két munkanappal korábban jelenti Szolgáltató felé, külön 

megjelölve azt a naptári napot, melyen a szállítás ismét esedékes.  

 

17. Szolgáltató a tárgyi hónapot követő hónap első munkanapján jogosult számlát benyújtatni 

Megbízó felé a szolgáltatás ellenértékéről. A számlának a fizetendő díjat az egyes 

kategóriákban teljesített adatok szerint részletezve kell tartalmaznia az egységár és az 

adagszám (darabszám) feltüntetésével. 

 

18. Szolgáltató által benyújtott számlát az Élelmezési Felelős dátummal és aláírással látja el, 

mely egyben teljesítésigazolásnak minősül. Az igazolt számlát, valamint a számla által 

érintett időszak szállítóleveleit az Élelmezési Felelős haladéktalanul átadja Megbízó 

részére. 

 

19. Megbízó a számla beérkezését követően azt 8 napon belül átutalással elégíti ki.  

 

20. A szolgáltatási díjak alakulása:  

 

- 1 gyermek adag:   500,- Ft/fő 

- 1 vendég/felnőtt adag: 640,- Ft/fő  

 

21. Megbízó és Szolgáltató a szolgáltatási díjakat évente felülvizsgálják.  

 

22. A szolgáltatási díjak felülvizsgálatát bármelyik fél kezdeményezheti. Felek a szolgáltatási 

díjak csökkentését az év bármely napján, a szolgáltatási díjak növelését január hónapban 

kezdeményezhetik.  

 

23. A szolgáltatási díjak változására vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell a 

hatályos szolgáltatási díjak mindegyikére vonatkozó javasolt új díjat, a hatályba lépés 

javasolt dátumát, a kezdeményező aláírását és hivatalos bélyegző lenyomatát.  

 

24. A szolgáltatási díj változtatására vonatkozó kezdeményezés részeként vagy annak 

benyújtását követően 15 napon belül bármely fél tárgyalásos egyeztetést 

kezdeményezhet.  

 

25. Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakat tárgyi év január 1. napjától kezdődően az 

előzőévre vonatkozóan a KSH által közzétett nemzetgazdasági és ágazati infláció (éves) 

mértékének 90 százalékával megemelni.  

 

26. Az óvodás adagok megrendelése és a szülők által fizetendő díjak térítése az óvodában, 

illetve a Megrendelő házi pénztárában történik. A tárgyhavi befizetésekről tárgyhó utolsó 

napján az Élelmezési Felelős a jelenlétek alapján táblázat formájában kimutatást végez, 

melynek egy példányát átadja a Megrendelő házi pénztárosának. A fizetendő adagszámot 

a szülő minden hónap 10. napjáig befizeti az óvoda dolgozójának, vagy a Megrendelő 

házi pénztárába.  
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Az óvoda dolgozójának befizetett térítési díjakat a dolgozó továbbítja a Megrendelő házi 

pénztárába.   

 

27. A vendég adagok megrendelését és díjának térítését a Megrendelő végzi a nála 

közfoglalkoztatásban résztvevő személy segítségével. A vendég étkező a Megrendelő 

házi pénztárába befizetni heti adagszámát. Igény esetén a közfoglalkoztatott dolgozó 

kiszállítja az ebédet és felveszi a következő heti megrendelést.  

 

28. Szolgáltató legfeljebb napi tíz adag erejéig vendég adagot helyezhet letétbe az Óvodában. 

Szolgáltató a vendég adagokat zárt ételhordóban vagy más, a hatályos jogszabályoknak 

megfelelő, de mindenképpen zárt ételtároló dobozban, a megrendelő nevére címkézve 

helyezheti el az Óvodában erre a célra rendszeresített nyitott polcon. A vendég adagok 

hűtéséről és őrzéséről Megbízó nem gondoskodik.  

 

29. A szerződésben nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell 

alkalmazni.  

 

30. A felek a jelen szerződéssel összefüggő valamennyi jogvita rendelkezésére a Fejér 

Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 

A Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés 

után jóváhagyólag aláírják.  

 

Pátka, 2012. október 01. 

 

 

 

 

 ........................................................   .......................................................  

 Megbízó Szolgáltató 

 Pátka Község Önkormányzata Gasztro Chef 2011 Kft. 

 Nagy Dániel polgármester Kárpi György ügyvezető 

 

 

 
2. sz. melléklet 

 

S Z E R Z Ő D É S 
 
 

mely létrejött egyrészről Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8092 Pátka, Vak 
Bottyán tér 4. képviseletében Nagy Dániel polgármester (továbbiakban: Megrendelő), másrészről: 
 
Gasztro Chef 2001 Kft., 8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 26. képviseletében:  
Kárpi György ügyvezető igazgató (továbbiakban: Szolgáltató) között a szociális étkezők 
étkeztetésének biztosítására az alábbi feltételekkel: 
 
1./ A szolgáltatás időtartama 2012. október 01. napjától 2014. augusztus 31. napjáig tart. 
A Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges hatósági 
engedélyekkel, eszközökkel. Kijelenti továbbá, hogy tudomásul veszi, ezen feltételekért a 
szolgáltatás szerződéses jogviszonyának teljes időszakában folyamatosan felel.  
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2./ E szerződés szerint a szolgáltatás kedvezményezettjeinek minősülnek mindazon személyek, akik 
részére a Polgármester szociális étkeztetésre való jogosultságot állapított meg. A jogosultak 
személyéről, azok változásáról, a fizetendő személyi térítési díjakról Pátka község Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala a Szolgáltatónak tájékoztatást ad. Az étkezést igénybevevők jelenleg ismert 
létszáma: 0 fő, azonban az ellátottak száma a mindenkori igények függvénye szerint alakul. 
 
3./ Szolgáltató vállalja, hogy a szociális étkezők részére naponta egyszeri ebéd étkezést biztosít, 
melyet igény szerint a Szolgáltató szállít ki a gondozottak lakására térítésmentesen, a  hét 5 
munkanapján. A kiszállítást a Szolgáltató éthordóban történő elvitellel biztosítja a minden nap 
12.00. és 13.00. óra közötti időszakban. 
A szolgáltatás kedvezményezettje köteles a csere ételhordó edényt a Szolgáltató rendelkezésére 
bocsátani. 
Az étkezés igénybevételének lemondása közvetlenül a Szolgáltató felé történik. 
 
4./ Szolgáltató által megállapított étkezési díj: 
-  700.-Ft/fő/adag 
-      0.-Ft kiszállítási díj 
 
5./ A heti étlapot a Szolgáltató állítja össze, figyelembe véve a Megrendelő javaslatát is. 
A heti étlapot a Szolgáltató kifüggeszti a Polgármesteri Hivatalban. 
A Szolgáltató az étkeztetést színvonalasan és kulturáltan köteles lebonyolítani, ennek érdekében 
vállalja, hogy folyamatosan biztosítja: 

- a jogszabályokban előírt élelmiszer-nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának értékeit, 
változatos ételválasztékkal; 

- a szakmai, egészségügyi, higiéniai, munkavédelmi és rendészeti előírások betartását; 
 
6./ Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult a szolgáltatást mind telephelyén, mind a 
kedvezményezetteknél ellenőrizni, észrevételeit a Szolgáltatóval közölni. Szolgáltató köteles ezen 
észrevételeket írásban megválaszolni, illetve szükséges intézkedéseket megtenni. A Szolgáltató 
vállalja, hogy a szolgáltatott élelem mindenkor igazodik a közélelmezési szabvány előírásaihoz. Az 
ételek előírás szerinti rendszeres vizsgáltatása a Szolgáltató feladata.  
 
7./ A Szolgáltató feladata: 

- az étkezési személyi térítési díj beszedése, 
- az étkeztetésre vonatkozó igénybevételei napló naprakész vezetése, melyet Pátka község 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala biztosít Szolgáltató részére.   
 
8./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az étkeztetési szolgáltatás ellenértéknek 
kiegyenlítése számla alapján átutalással történik. Szolgáltató Pátka község Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalába befizeti az étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló alapján beszedett 
személyi térítési díjak összegét, ezzel egyidejűleg benyújtja a szolgáltatás ellenértékéről kiállított 
számlát a szolgáltatást követő hónap 5. napjáig. A számla mellékleteként benyújtja az étkeztetésre 
vonatkozó igénybevételi napló 1 példányát. 
 
9./  A felek ezen megállapodást határozott időre kötik. 
 
10./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatási szerződést bármelyik fél felmondási 
idő betartásával felmondhatja.  
 
11./ A Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha: 

- a Szolgáltatóval szemben csőd, vagy felszámolási eljárás indul; 
       - a szolgáltatott ételek mennyisége, minősége vagy nyersanyagértéke ellen sorozatos szóbeli és 
írásbeli kifogás merül fel, amit a felek egymás között nem tudnak rendezni (min.: két írásban közölt 
kifogás); 
 
12./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik, 
amennyiben ez nem vezet eredményre, a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
13./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Ptk. és egyéb jogszabályokban foglalt 
rendelkezések az irányadók. 
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Fenti megállapodást a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal és szerződéses 
érdekeikkel mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. 
 
Pátka, 2012. október 01. 
 
 
 
 

 
………………………………   …………………………… 

          Nagy Dániel      Kárpi György 
         polgármester                       ügyvezető igazgató 

 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
 

d) Együttműködési szándéknyilatkozat – Dromari- a vándor Kulturális Programsorozathoz való 
csatlakozás 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
Nagy Dániel polgármester 
Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, hogy csatlakoztunk a Fejér Megyei Művelődési 
Központ a ROM-TKT-12 – A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és 
termékek elérhetővé tételének támogatására létrejött pályázathoz annyiban, hogy vállaljuk a 
településünkön élő roma származású gyerekeket, fiatalokat és családokat értesítjük a kulturális 
programokról. Szóróanyagot helyezünk ki a településen. 
 
Együttműködési szándéknyilatkozatot írtam alá október 5-én e témában. 
 
Kérem a képviselő-testületet fogadja el tájékoztatómat.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
199/2012.(X.10.) önkormányzati határozata 

A” Dromari – a vándor” című pályázathoz tett nyilatkozatról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját a Fejér 
Megyei Művelődési Központ a ROM-RKT-12 – A roma kulturális események megvalósításának, 
kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására kiírt pályázatához tett 
együttműködési szándéknyilatkozatról.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
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e) Munkagép vásárlás 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
Nagy Dániel polgármester 
Egy régi problémával állunk szemben újra. A külterületi és belterületen elvégzendő munkáink 
elősegítésére egy munkagépre lenne nagy szüksége az önkormányzatnak. Ennek a megvásárlásához 
kérném a hozzájárulást.  
 
A szomszéd községben hirdettek eladásra egy munkagépet, amit még mi tudnánk használni. Tudom, 
hogy egy kicsit idősebb évjáratú, de ennek a beszerzését a költségvetés be tudná vállalni. Ennek a 
gépnek a vételi ára 200.000 forint. A gép 1960-as évjáratú Zetor K25-ös diesel meghajtású traktor.  
 
Útjavításaink során most már nagyon nagy szükség lenne egy saját munkagépre. Együttműködünk a 
helyi nagyobb gazdákkal, akiknek köszönjük a segítségét az útjavító anyagok kivitelében, de saját gép 
nélkül nem tudjuk a továbbiakban megoldani e feladatainkat.  
 
Zöld rendszámot kívánnánk kiváltani a megvásárolandó munkagépre, hogy hivatalossá tegyük a 
forgalomba való részvételét. Ezzel a fajta rendszámmal csak beíró könyvvel együtt lehet közlekedni.  
A megvásárolandó munkagépre lehet csatlakoztatni kaszát, szárzúzót, pótkocsit, tolólapot, amik 
számunkra nagyon fontosak lennének.  
 
Buda József képviselő 
Szerintem ennek a gépnek nagyon sokba fog kerülni a fenntartása.  
 
Nánási László képviselő 
Az én javaslatom, hogy az önkormányzat ne vegyen egy ilyen régi gépet, mert nagyon sokba fog 
kerülni a fenntartása, hanem inkább vállaljunk lízinget, és vásároljon egy nem olyan régi évjáratú 
munkagépet, amit még talán nem kellene állandóan javítani.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Én nem vagyok ellene, hogy újabb évjáratú gépet vegyünk, de valamit kellene beszereznünk, mert 
dolgozni kellene. Ennek érdekében valami irányba el kellene mozdulni.  
 
Nánási László képviselő 
Én egy újabba évjáratú gépre szívesebben adnék pénzt. Egy japán kicsi gépre jobb lenne a pénzt 
költeni. Amivel azután tudnánk dolgozni.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Ha olyan gépünk lenne, amivel tudnánk jobban dolgozni az jó lenne, de erre a fedezetet is biztosítani 
kell.  
Annyi útjavító anyagunk van, csak nem tudjuk kijuttatni a helyszínre.  
 
Buda József képviselő 
Szavazzuk meg a vásárlást, és ha egy ember ül a gépen, akkor a karbantartás is megoldott lenne, 
mert ő vigyázna a gépre.  
 
Nánási László képviselő 
Szavazzuk meg a gépbeszerzést. 
 
Buda József képviselő 
Útjainkat most is a nagygépek teszik tönkre, segítsenek a gazdák a javításban. Ez régen is így volt, 
most is be kell őket vonni ebbe a munkába.  
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Nagy Dániel polgármester 
Leginkábba kaszálásra kellene a gép.  
A jelenlegi közmunka struktúrában tényleges munkát nem lehet végeztetni ebben a 
munkaprogramban.  
 
Összefoglalva az eddig elhangzottakat: a képviselő-testület beszerzést indít az önkormányzat 
falugondnoki tevékenységének segítésére 35-55 LE-s munkagép beszerzésére, valamint kasza, 
szárzúzó és tolólap beszerzése érdekében.  
Három ajánlat beszerzése után döntene a munkagép vásárlásáról a testület. 
Részletfizetés mellett kívánja beszerezni az önkormányzat a homlokrakodós, összkerék meghajtású, 
fülkével ellátott munkagépet.  
 
A fenti összefoglalóval amennyiben egyetért a képviselő-testület, úgy szavazzon a gépbeszerzés 
megindításáról. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
200/2012.(X.10.) önkormányzati határozata 

Munkagép-beszerzés megindításáról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése értelmében munkagépet kíván 
beszerezni. 
A munkagép beszerzés érdekében három árajánlatot kell beszerezni. 
A beszerzendő munkagép 35-55 LE közötti – lehetőleg homlokrakodós, összkerék meghajtású – 
traktor legyen. Részletfizetés mellett kívánja beszerezni a munkagépet az önkormányzat.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a következő rendes testületi ülésre kérje be az 
árajánlatokat, hogy dönteni tudjon a testület 
 
Határidő: 2012. október 31. 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 

f) Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
Nagy Dániel polgármester 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által várható, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat meghirdetésre kerül. A kihirdetés még nem, de 
elképzelhető, hogy a testületi ülés napjáig meg fog történni, vagy az követően rövid időn belül. 
 
A pályázathoz való csatlakozási szándékról a testületnek kell dönteni, s ezért nem szeretnénk 
rendkívüli testületi ülést összehívni. 
 
A nyilatkozatot a pályázat kiírása után rövid időn belül meg kell küldeni a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium részére, s ezt követően írhatja ki az önkormányzat a pályázatot.  
 
A pályázat lényege, hogy hátrányos szociális helyzetű fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni, a 
felsőoktatásban való részvételt rendszeres anyagi támogatás nyújtásával.  
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A felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról a települési önkormányzati 
ösztöndíj havi összegét minden évben a Képviselő-testület határozza meg.  
 
Önkormányzatunk évek óva, minden évben csatlakozott a pályázati rendszerhez, s az önkormányzati 
ösztöndíj összegét egy összegben határozta meg a képviselő testület, amelyhez a megyei 
önkormányzat is támogatást adott, s ehhez a két önkormányzat támogatásával megegyező összegű 
központi támogatás (intézményi ösztöndíjrész) járult.  
 
Tavalyi évben az önkormányzati forrásból 8 fő részesült 10 hónapon keresztül 2400-2800 Ft összegű 
havi támogatásban. 
 
A korábbi években a bizottság hozta meg a sorrendet és terjesztette a testület elé döntésre.  
A korábbi évi keretösszeg 200.000 Ft volt.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet az előterjesztés megvitatására, és a döntés meghozatalára.  
 
Amennyiben az előterjesztéssel egyetért a képviselő-testület, úgy szavazzon a Bursa Hungarica 
felsőoktatási pályázathoz az előző évben is biztosított keret szerint. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
201/2012.(X.10.) önkormányzati határozata 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához, és felkéri a 
polgármestert, hogy a pályázaton való részvételhez szükséges csatlakozási nyilatkozatot írja alá. 
 
A képviselő-testület az ösztöndíjpályázaton felhasználható 2013. évi pénzkeretet 200.000 Ft-ban 
állapítja meg, amelynek forrása Pátka Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés tervezése során 
gondoskodjon az összeg beépítéséről. 
 
Határidő:  2012. október 15., illetve a 
  2013. évi költségvetés benyújtása 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 

g) Tájékoztató – köznevelésben levő ingó- és ingatlanvagyon működtetéséről 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
Nagy Dániel polgármester 
Az átalakulással kapcsolatosan bizonyos kötelezettségei vannak a településnek. Erről szeretném 
tájékoztatni a testületet.  
Székesfehérvárra közösen fenntartott intézményeink vannak, hogy hogyan lesz ez a továbbiakban, 
arról még nincs információnk. A társulásban végzett feladatok úgy néz ki maradnak, de lehet, hogy a 
továbbiakban fizetnünk kell értük. A kialakuló Járási Tankerület működtetésébe kerülnek az iskolák 
Székesfehérváron, de még nincs egységes állásfoglalás az ügyben.  
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Buda József képviselő 
Ha megmaradt volna az iskola Pátkán, és lenne 100 gyerek, de csak 60 járna ide, és 40 gyerek 
máshova járna iskolába, akkor a 40 gyerek után nekünk kellene fizetni vagy nem. Úgy tudom, hogy 
szabad iskola választás van, akkor ki dönti el, hogy mennyi gyerek után kellene fizetnünk? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ha fizetnünk kell, akkor azt az egész lakosságnak kell fizetni, és ezt csak adóemelésből tudjuk fedezni.  
Ez egy érdekes kérdés, amit a Képviselő Úr feltett! Valószínű, hogy nem egyenes ágban az iskolával 
vagy iskolákkal leszünk kapcsolatban.  
 
Központi iskolákat fognak létrehozni, mert ezek az intézmények hatékonyabbak lesznek, és olcsóbb 
lesz a fenntartásuk.  
 
Ez egy tájékoztató volt, mert nem tudunk pontos információkat. 
Kérem, amennyiben elfogadja a tájékoztatómat a képviselő-testület, úgy szavazzon erről. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
202/2012.(X.10.) önkormányzati határozata 

Tájékoztató a köznevelésben levő ingó és ingatlan vagyon működtetéséről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatását a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011, évi törvényben foglalt állami intézményfenntartó központ fenntartásába 
kerülő köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetésének kérdéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 

h) Kérdések 
 
Buda József képviselő 
Az útjavításaink kapcsán milyen előrelépés történt? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ismételten azt az ígéretet kaptam, hogy kb. kettő héten belül fognak érkezni a Belmajorban lévő 
anyagok összetöréséhez. 
 
A szennyvízberuházásunkba megkezdődött az utolsó fázis.  
Azt az információt kaptam, amíg nincs műszaki átvétel, addig az ingatlanoknál nem lehet árkot ásni a 
bekötésekhez.  
Aláírásra került az üzemeltetési szerződés. Az eljárás utolsó része folyamatban van.  
A Fejérvíz Zrt-től azt az információt kaptam, hogy ameddig a kinti hőmérséklet -5 fok alá nem 
csökken, addig lehet rákötni a rendszerre, majd ha megkapjuk az engedélyeket.  
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Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyílt 
ülést 19:43 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
  Nagy Dániel      Járfás Péterné 
  polgármester     jegyző 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
  Buda József     Gerencsér Attila 
  képviselő     képviselő 
 


