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biztosításáról 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-án 17:00 órai 
kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 
  Buda József   képviselő 
  Füri József   képviselő 
  Gerencsér Attila  képviselő 
  Nánási László   képviselő 
                        a Képviselő-testület tagjai 
                       
Távol maradását jelezte: 2 fő 
   
Tanácskozási joggal meghívottak:  
  Járfás Péterné   jegyző 
 
Meghívottak: 
 
Lakosság részéről jelen van: 0 fő 
 
Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 
mert a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Schweibert Jánosné 
köztisztviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Füri József és Nánási László képviselőt  
 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére, a 
jegyzőkönyv hitelesítőkre. 
 
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
298/2012. (XII.18.) 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 
Az ügy gyorsaságára és fontosságára tekintettel telefonon hívtam össze a képviselő-testületi ülést, 
mivel a Társult iskolák költségvetés módosításához hozzá kell járulnunk, valamint a Közös Hivatal 
létszám-adatait is meg kell határozni. Ezért kérem, hagyja jóvá a képviselő-testület e napirendi 
pontot:  
 
 
Napirendi pontok:  
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1. Társult iskolák költségvetés módosítás hozzájárulásáról 
2. A Közös Hivatal létszám-adatainak meghatározása 
3. Egyebek, bejelentések 

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

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
299/2012. (XII.18.) önkormányzati határozata 

Tervezett napirendi pontokról 
 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
1.) Társult iskolák költségvetés módosítás hozzájárulásáról 
 
Nagy Dániel polgármester 
Köszönti a megjelenteket. 
Kéri, hogy az előterjesztésnek megfelelően hagyja jóvá a költségvetés módosítást a képviselő-testület 
 
Tisztelt Képviselő testület! 
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pátka Község Önkormányzata 2007. augusztus 
31-ei hatállyal közoktatási intézményi társulást hozott létre a Tolnai utcai Általános Iskola, valamint 
az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Módszertani Intézmény közös 
fenntartására. 
 
A társulási megállapodás 6.3. pontja értelmében a Tolnai utcai Általános Iskola, valamint az Arany 
János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Módszertani Intézmény költségvetésének 
jóváhagyásához, illetőleg módosításához a társult önkormányzatok együttes jóváhagyása szükséges.  
A javaslat szerint a Tolnai Utcai Általános Iskola költségvetésének főösszege 7.932 eFt-tal, az Arany 
János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
költségvetésének főösszege 7.513 eFt-tal nő. 
 
Amennyiben hozzászólás, észrevétel, javaslat e napirendhez nem érkezett, így felteszem a kérdést: 
elfogadja-e a társult iskolák költségvetés módosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
300/2012.(XII.18.) önkormányzati határozat  

Társult iskolák költségvetés módosítás hozzájárulásáról 
 

Pátka község Önkormányzatának képviselő-testülete a társulásban fenntartott Tolnai Utcai 
Általános Iskola, valamint az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 
Módszertani Intézmény költségvetésének módosítását megismerte és azt az alábbi fő számokkal 
jóváhagyja: 
 
Arany János Általános Isk., Speciális Szakiskola és EGYMI 

1 sz. melléklet 
Javasolt 2012. évi költségvetési módosítások 
 

Kiadás összesen    445.835 
Személyi juttatás  290.163   

Munkaadókat terh. Jár.:  74.884   
Dologi kiadásokra  60.659   

Egyéb műk. célú kiadás  3.555   
Ellátottak pénzbeli jut.  6.293   

Intézményi beruházások  10.291   
Felhalmozás     

Bevétel összesen    445.835 
 Egyéb saját bevétel  4.651  
 Áfa bevétel, visszatérülés  1.868  
 Kamatbevételek  30  
 Működési célra átvett 

pénzeszközök 
 15.791  

 Tárgyi eszközök értékesítése  0  
 Felhalmozási célra átvett 

pénzeszk. 
 1.422 

 
 

     
 Pénzmaradvány  7.672  
 Önkormányzati támogatás  414.401  

 
 
 
 
Tolnai Utcai Általános Iskola 
 
Javasolt 2012. évi költségvetési módosítások 
 

Kiadás összesen    228.113 
Személyi juttatás  128.844   

Munkaadókat terh. jár.:  33.573   
Dologi kiadásokra  62.025   

Egyéb.műk.célú tám.  811   
Ellátottak pénzbeni jut.  2.860   

Műk.kiadások összesen:  228.113   
Felhalmozás     

Bevétel összesen    228.113 
 Egyéb saját bevétel  13.968  
 Áfa bevétel, visszatérülés  3.251  
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 Működési célra átvett 
pénzeszköz 

 1.022  

  Önkormányzati támogatás  206.666  
 Tárgyi eszközök értékesítése  0  
 Felhalm. célra átvett pénze.    
 Fejlesztési célú bev.    
 Pénzmaradvány  3.206  

 
Határidő: azonnal 
Felelős. Nagy Dániel polgármester  
 
 

2./ A Közös Hivatal létszám-adatainak meghatározása 
 
Nagy Dániel polgármester 
A december 5-én jóváhagyott együttműködési megállapodásban rögzített adatokat az alábbiak 
szerint kellene módosítani, mivel a 2012. évi költségvetés jóváhagyását követően változtak az adatok. 
Sikerült olyan variációt kidolgozni, amivel, úgy néz ki meg tudjuk tartani a dolgozóinkat.  
Zámoly Község polgármestere elkészítette a határozat tervezetet az alábbiak szerint ismertetek a 
képviselőkkel: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (…...) önkormányzati határozat tervezete 
a közös hivatal létszámáról és költségvetéséről 

 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Zámolyi Közös 
Önkormányzati Hivatal – Gánt, Pátka, Zámoly községek részvételével – létrehozásáról szóló 
megállapodásban a hivatal összlétszámát 16 főben (1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 11 fő 
köztisztviselő, 1 fő közszolgálati ügykezelő, 2 fő hivatalsegéd) határozza meg. 
 
A tényleges dolgozói létszámot a felek, a központi költségvetés ismeretének függvényében a 
Közös Hivatal költségvetésének tervezésénél minden évben felülvizsgálják és meghatározzák. 
 
A 2013-as központi költségvetés figyelembe vételével, a tényleges létszámot 2013-as évben 
14 főben (1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 10 fő köztisztviselő, 1 fő közszolgálati ügykezelő, 1 fő 
hivatalsegéd) határozza meg. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el a határozati javaslattal kapcsolatban, 
úgy kérem a képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a Közös Hivatal létszámáról és költségvetéséről 
készített határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

301/2012.(XII.18) önkormányzati határozat 
A közös hivatal létszámáról és költségvetéséről 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Zámolyi Közös 
Önkormányzati Hivatal – Gánt, Pátka, Zámoly községek részvételével – létrehozásáról szóló 
megállapodásban a hivatal összlétszámát 16 főben (1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 11 fő köztisztviselő, 1 
fő közszolgálati ügykezelő, 2 fő hivatalsegéd) határozza meg. 
 
A tényleges dolgozói létszámot a felek, a központi költségvetés ismeretének függvényében a Közös 
Hivatal költségvetésének tervezésénél minden évben felülvizsgálják és meghatározzák. 
 
A 2013-as központi költségvetés figyelembe vételével, a tényleges létszámot 2013-as évben 14 
főben (1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 10 fő köztisztviselő, 1 fő közszolgálati ügykezelő, 1 fő 
hivatalsegéd) határozza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
 3./ Egyebek, bejelentések 
 
Nagy Dániel polgármester 
Gerencsér Attila képviselő – mint a Mindenki Karácsonya műsor fő szervezője – kérését tolmácsolom 
a képviselő-testület felé, miszerint a karácsonyi ünnepség keretén belül egy kicsi vendéglátás lenne. 
Ezt a Nyugdíjas Klub tagjai elkészítenék és felszolgálnák, csak az alapanyagot kellene biztosítani 
részükre, amihez egy pénzügyi keretet kellene meghatározni, kb 10.000 Ft értékben. Itt egy kicsi 
kenyér és zsír szükséglet lenne. Ehhez kérnénk a testület hozzájárulását.  
 
Amennyiben más hozzászólás nincs a témához, úgy fel teszem a kérdést: elfogadja-e a képviselő-
testület, hogy a „Mindenki Karácsonya” ünnepségre a tartalékalap terhére biztosít 10.000 Ft keret 
felhasználását.  
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

302/2012.(XII.18) önkormányzati határozat 
A „Mindenki Karácsonya” ünnepség megrendezésére pénzügyi keret biztosításáról 

 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés tartalékalapja terhére a  
„Mindenki Karácsonya” ünnepség megrendezésére 10.000 Ft keretet biztosít. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
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Nagy Dániel polgármester 
Tekintettel arra, hogy több napirendi pont, hozzászólás, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 17 
óra 50 perckor bezárja. 
 
 

kmf 

 

 

 

 
Nagy Dániel    Járfás Péterné 
polgármester    jegyző 

 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
   Füri József    Nánási László 

képviselő    képviselő 
 


