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Pátka Község Önkormányzatának   588-1 /2013. 
            Képviselő-testülete 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének  rendes nyílt  üléséről  
 
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme 
 
Ideje:  2013. január 30. napján  17:00 óra 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 
  Buda József    képviselő 
  Demeter Zoltán   képviselő 
  Gerencsér Attila  képviselő 
  Nánási László   képviselő 
  Füri József   képviselő 
                        a Képviselő-testület tagjai 
 
Távol maradását jelezte: 1 fő (dr Dávid Nagy Krisztina) 
   
Tanácskozási joggal meghívottak:  
  Dosztály Csaba   jegyző 
  Járfás Péterné   aljegyző 
   
 
Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, a Közös Hivatal 
jegyzőjét és aljegyzőjét, az év első testületi ülésén 17. óra 20 perccel megnyitottnak tekinti; 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Felkéri és 
javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét Járfás Péternét, 
jegyzőkönyv hitelesítőknek Buda József és Nánási László képviselőt.  
 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére, a 
jegyzőkönyv hitelesítőkre. 
 
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2013.(I.30.) 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 



 3 

Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy a meghívóban közölteket az alábbi 
módosításokkal megfelelően hagyja jóvá a testület az észrevételek alapján. 
 
 
Napirendi pontok: 
 

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

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
2. Közös Hivatal 2013. évi költségvetése 
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző 
3. Közös Hivatal ügyrendje 
Előterjesztő: Járfás Péterné  aljegyző 
4. Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzata 
Előterjesztő:  Nagy Dániel polgármester 
5. Pátka község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
6. Belső ellenőrzési feladatok 2013. évre 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
7. Törvényességi észrevétel megvizsgálása, döntéshozatal 

a.) Tájékoztató a törvényességi felügyelet 2013. évi ellenőrzési tervéről 
b.) Törvényességi felhívás a jegyzőkönyvek és rendeletek felterjesztésére vonatkozóan 
c.) A tiltott kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 18/2012.(V.30.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
e.) A  Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott tisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 
8/2011 (V.4.) rendelet hatályon kívül helyezése  

Előterjesztő: Járfás Péterné  aljegyző 
8. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása 2013. évre 
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző 
9. A 2013. évi pályázati lehetőségekről 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
10. Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének előkészítéséről 
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző 
11. A jegyző teljesítményértékeléséről a képviselő-testület tájékoztatása. Tájékoztató a jegyző 

2013. évi teljesítménykövetelményei meghatározásáról 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

12. Turizmus, Mezőgazdasági- és Környezetvédelmi Bizottság beszámolója 
13. Egyebek, bejelentések 

a) Bencsik György kérelme 
b) Szolgáltatási szerződés  étel szállításra 

 
 

Javasolja, hogy  a 8. és 11. számú előterjesztéseket tekintettel a változásokra vegyék le napirendről,  
ezeket már a közös hivatal fogja ezeket a feladatokat ellátni. 
Észrevételt kíván tenni az egyebek napirendi pontokra, amikre továbbiakban beérkezett kérések 
illetve információk érkeztek  még ezeket kéri  felvenni : 
 14.  Önkormányzati dolgozók juttatásai 
 15. Felkérés együttműködésre 
 16. Szűzvár utcai világítás 
 17. 08 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adása, átruházása 
 18. Vargahegyi telkek ingatlan fejlesztési beruházás 

19. Polgárőrség részére helyiség biztosítása 
20. Nyugdíjas klub kérelme 
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Buda József: 
Belmajorral kapcsolatos feladatok, pályázat esetén teendők megbeszélése szükséges 
 
Nagy Dániel  
Két ülés között beszámoló tárgyalása során lesz lehetőség erről tárgyalni. 
 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok 
jóváhagyására, amennyiben a változtatásokkal egyetértenek. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2013.(I.30.) önkormányzati határozata 

Tervezett napirendi pontokról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontokra tett 
javaslatot a kiegészítésekkel elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy 2 db jegyzőkönyv készült, 2 rendőrségi ügy indult az 
önkormányzatnál történt betörésről, melyben önkormányzati tulajdonú ingatlanból eltulajdonítottak 
5 db nagy értékű kaszát, valamint 1 db still láncfűrészt. Rendőrségi ügy elindult, nyomozás 
folyamatban. 
Biztosítónál a kár bejelentése megtörtént, kárszakértő kint volt, várják az eredményeket. 800 ezer 
forint értékű a kár. A gyári számok a nyilvántartásokból leadásra kerültek. 
Jobb biztonsági megoldást kell a kazánház védelmére biztosítani.  
 
Belmajorban kamerák üzemelnek, 1 kamerát kellene ott hagyni, a másik helyen már nincs 
létjogosultsága. 
 
A másik rendőrségi ügy: a  2.Világháborús emlékmű polgári áldozatos felét  ledöntötték. Ez gyalázat, 
ilyen még a településen nem volt. Feljelentés megtörtént, helyszíni szemle megvolt, eredményt 
várjuk. Sajnos ott sincsenek kamerák, forrásokat kell keresni. 
 
Elindult a Közös Hivatal, köszönjük az átalakításhoz a segítséget. A hivatalhoz új tábla készült, kisebb 
nagyobb zökkenőkkel sikerült indulni. Még az ügyrend elfogadása szükséges, mely a napirendi 
pontok között lesz. 
 
Új kolléga került kiválasztásra, elektronikus felületen lett hirdetve. A korábbi testületi engedély 
alapján az elmenő kolléga helyett. Lett alkalmazásra felvéve. Sok pályázat érkezett, az egyetlen volt, 
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aki megfelelő végzettséggel és tapasztalattal rendelkező (4 évig dolgozott szociális és szabálysértési 
területen.)  
 
Ivóvíz pályázathoz megérkezett az a  levél, mely a közreműködő hatóság vizsgálta az előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányt, és folytatható, viszont még apró módosítások után  A megvalósítási 
pályázathoz kell benyújtani azt amit kértek. 
Az első számla megérkezett a geodéziai felmérésre, azonban elhúzódott a vizsgálati folyamat, és a 
felvett összeget vissza kellett fizetni, de újra le lesz hívva az összeg és folytatva lesz a pályázat. 
Ebben az évben a teljes közmű kiépítettség megvalósulhat. 
 
Beérkezett kérelem a Depónia (Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási konzorcium) megkereste 
az önkormányzatot, hogy az összes szerződést vizsgáljuk felül, és az összes adatokkal egészítsük ki.  
Nekem kérdés, hogy az adatokkal hogyan tudunk segíteni A hivatal nyilvántartásából nincs ilyen 
lehetőség az adategyeztetésre, ezt az aljegyző asszony, illetve az ülésen megkérdezett jegyző úr is 
megerősített. 
 
Dosztály Csaba jegyző 
Egyetértek az aljegyző asszonnyal, nekünk nem feladatunk az egyeztetés. Zámolyon többször 
végigmentek, pontosan feljegyezték az adatokat és a kukák méretét, és mindenhova elküldték a 
szerződést. Küldjék ki az embereiket, se Pátkán, se Zámolyon kapacitás nincs az egyeztetésre. Az 
ASZA gép nem működött, le lettek tiltva, mert úgy volt hogy a járási hivatalok használhatják csak, de 
jogalap sincs az adatok kiadására. Ha kérdeznek olyat amiben tudunk  információt adni, akkor 
segíteni kell pl üres ház esetén hol található rokon, stb. 
Még egy probléma van, korábbi szabályozásokat hatályon kívül kellett helyezni azon  rendeleteket 
ahol kisebb kukák voltak mert    AB határozat van arról, hogy nem szabályozhatja az önkormányzat. 
Aki kisebb kukát kér, az a szolgáltatónál kell hogy kérelmezze. Az még kérdéses, hogy szabályozható 
e az, hogy a szerződést milyen nagyságú szemetes edényre kell kötni, lehet –e kötelezni 
meghatározott nagyságú edény használatára. Ez még kérdés, kormányhivataltól választ várnak. 
 
A hivatalon belül folyik a szennyvíz beruházás aktiválása. Minden egyes utcának, aknának aktiválása 
egyesével folyik, ezt egy ember végzi. 
 
Az év eleji munkavégzés során vettük észre, hogy ismételten rendezni kell az irattárat, selejtezni kell. 
Jegyző asszonynak átadtam a feladatot,  hogy árajánlatot szerezzen be hogy ahhoz, hogy a 
költségvetésbe be tudjuk építeni. A korábbi anyagainkat rendező cégtől kértünk ajánlatot, mely meg 
is érkezett. 
 
Amennyiben további kérdés, észrevétel nincs, úgy kérem szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2013.(I.30.) 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 határidejű határozatok teljesítéséről.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
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2.  Közös Hivatal 2013. évi költségvetése 
Nagy Dániel polgármester 
Felkérem aljegyző asszonyt az előterjesztésre. 
 
Járfás Péterné aljegyző 
Zámoly Közös Hivatal 2013. évi költségvetését elkészítette jegyző úr, amiben volt egy közös 
egyeztetetés. A jegyző úr javaslatai alapján, a leadott tervezethez képest lett átdolgozva. Arányaiban 
oszlanak meg a bevételek és kiadások. Jelen költségvetés alapján plusz forrást nem kell biztosítani az 
önkormányzatnak, de folyamatosan figyelemmel kísérjük a kiadásokat. Amennyiben kérdés van, 
jegyző úr tud többet segíteni. 
 
Dosztály Csaba jegyző 
Kiegészíteném a közös hivatal költségvetését. Maga a költségvetés azt a   hivatali ügyrendi is azt a 
létszám felépítést tükrözi 18 fő, minden ehhez van igazítva 
Azt a létszám felépítést ami az alapító okiratban is szerepel és  korábbi közös testületi ülésen 
elfogadtak, minden ehhez van igazítva. Ez a bizonyos 58.349 ezer forint, ezt 3 önkormányzat  fogja 
kapni, bizonyos számítások alapján. Ezt erre kell fordítani 
A rendszer most bonyolult lesz, mert a Kincstár még nem tudja hol jötztek létre közös hivatalok, 
ezért egy átmeneti finanszírozást vezettek be. Május 1-től már egyenesen Zámolyra fognak érkezni a 
normatívák.  Addig amikor a település megkapja, át kell majd utalni. 
Azt az alapelvet, melyet a közös ülésen elfogadtak, tudjuk melyik településen keletkezik, és hogy van 
megosztva, ezzel kell gazdálkodni.  Vannak költségek, amelyeket nem fogunk tudni elkülöníteni, ezt 
közösen fogjuk állni, de amit nevesíteni lehet azt arra számoljuk el. 
Majd a féléves beszámolónál látjuk a tapasztalatokat, igyekszünk mindent külön gyűjteni. 
A legnagyobb kiadás az illetmény költség, mindenki a besorolás szerint kapta többségében. A pátkai 
kolleganőket rosszul érintette, mert 10%-ról 6 %-ra csökkenteni kellett a kiegészítéseket, ezáltal 
csökken a fizetésük. Ezen felül van a cafeteria. A pátkai tervezetet közösen megnéztük, ebbe 
jutottunk kompromisszumra, mert voltak olyan tételek pl ügyvédi díj. Melyre nincs szükség, viszont 
nemcsak levettük, hanem pl csatorna miatt a vízdíjra rátettünk 
Irodaszer területén vizsgálni fogjuk hogy lehet e spórolni, de működőképesnek kell lenni a pátkai 
hivatalnak. 4.600 e ft a közös kiadás.  
Azt még el kell mondjam, hogy 26-án volt közös testületi ülés Gánton, és elfogadták a költségvetést, 
és amennyiben a dologi megtakarítás lesz, akkor a kollegák között fel fogom osztani. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Köszönöm a kimerítő tájékoztatást a költségvetéssel kapcsolatban. Ha bármilyen észrevétel van , 
valamint az az álláspont hogy természetesen a bérmaradvány összege jutalmazás céljára történő  
felhasználására tőlünk is meg lehet kapni a lehetőséget. 
Az önkormányzat informatikai fejlesztést pályázat útján fogjuk rendezni, azzal a hivatal költségvetése 
nem lesz terhelve. 
 
Amennyiben további kérdés, észrevétel nincs, az előterjesztésben  szereplő főszámokkal, és azzal a 
kiegészítéssel, hogy a hivatal saját kezébe adnánk a maradvány felhasználását, akkor kérem 
kézfelemeléssel szavazzanak. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2013.(I.30.) önkormányzati határozata 
a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetéséről 

 



 7 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Zámolyi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését, azt 58.349.000,- Ft bevétellel és 58.349.000,- Ft 
kiadással elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
(A határozattal elfogadott költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Nagy Dániel polgármester:  
18óra 18 perckor Demeter Zoltán elhagyta az ülést 
Az ülés továbbra is határozatképes, a képviselők száma: 5 fő 
 
 
3. Közös Hivatal ügyrendje 
 
Járfás Péterné aljegyző 
Elkészült  a Közös Hivatal ügyrendje, melyet minden képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. Az 
elkészült anyag a meghívóval kiküldésre került. 

 
Buda József képviselő 
Az a kérésem, hogy a Pátkai Hírekben jelenjen meg az ügyfélfogadás, valamint a külterületen is 
legyen kihirdetve, mert ott is sokan élnek. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben további kérdés, észrevétel nincs, úgy kérem szavazzanak. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2013.(I.30.) önkormányzati határozata 
a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjéről 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Zámolyi Közös 
Önkormányzati Hivatal előterjesztett Ügyrendjét és azt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
(A határozattal elfogadott Ügyrend a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

 
4. Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzata 
 
Járfás Péterné aljegyző 
A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az 
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III.28.) 
számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosítása szükségessé vált. 
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Az Alaptörvény, valamint a 2012. január 01-én, majd 2013. január 1-től részlegesen hatályba lépett 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapvetően változtatta meg 
az önkormányzatok működését. 
 
Az új önkormányzati törvény lépcsőzetesen, különböző időpontokban lép hatályba, és ezzel 
összefüggésben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezései pedig 
fokozatosan vesztik hatályukat. Az SZMSZ nagyobb terjedelmű módosítását majd az új Ötv. 2013. 
január 1-jén hatályba lépő rendelkezései (például: az önkormányzati feladat-és hatáskörök, a 
képviselőtestület működésére vonatkozó szabályok) indokolják az SZMSZ módosítását. 
 
Alapvetően jogtechnikai szempontok teszik szükségessé a javasolt módosítások végrehajtását. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Aljegyző asszony elkészítette kérésem alapján az új SZMSZ-t, melyet tárgyalásra és 
gondolatébresztőnek javasolok. 
Javasolt Bizottságok illetve tagok: Ügyrendi Bizottság; tagjai: Buda József Elnök,  Nánási László és 
Gerencsér Attila tagok, Egészségügyi és Szociális bizottság; tagjai: Nánási László Elnök, Gerencsér 
Attila és Demeter Zoltán tagok, valamint  2 fő külsős 
Tanácsnoki rendszert vezetnénk be, a korábbi bizottsági elnökökből 
 
Buda József képviselő 
Javasolja, hogy a Szociális Bizottság 2 fővel legyen több 
 
Dosztály Csaba jegyző 
Elmondta, hogy amennyiben nem lesz jegyzőkönyv hitelesítő, náluk olyan rendszer került 
kialakításra, hogy az elkészült jegyzőkönyvet megküldik minden képviselő részére, és mindenkinek 
kettő napja van rá, hogy jelezze, ha valami nem jó benne. 
 
Elmondta, hogy a meghívót ki kell függeszteni, valamint célszerű a honlapon a munkatervet és az 
ülések idejét felrakni. 
 
Döntés az ülésen nem született 
 
(Írásos előterjesztés csatolva) 

   

 
5. Pátka község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése 
 
Nagy Dániel polgármester 
Elkészült az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciója, melyet a képviselők a 
meghívóval megkaptak. 
A táblázatok egyesként áttekintésre kerülnek, akinek kérdése vagy észrevétele van, az kérem annál 
jelezze. 
 
Óvodai intézményi bevétel 
 
Buda József képviselő 
Mennyi a díjfizetési késés? 
 
Nagy Dániel polgármester 
A szülők utólag fizetnek, ezért csak azokat fizetik, amikor a gyermek volt az óvodában, így könnyebb 
számolni. 

I 
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Elmondta, hogy az óvodában egy kolléga beteg lett, de belső helyettesítéssel meg lehetett oldani a 
munkáját. 
Ez a feladat jól ellátott, minimálisan kell az önkormányzatnak hozzátenni. 
 
Buda József képviselő 
Elmondta, hogy a Fejérvíz Zrt-től bérleti konstrukció fog érkezni, melyet az ivóvíz bővítésre, 
fejlesztésre lehet használni. 
 
 
19. óra 35. perckor Demeter Zoltán képviselő visszaérkezett a tanácskozásra. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes,  a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van 
 
Buda József képviselő 
Hol található a vízmű által fizetett hozzájárulás 
 
Nagy Dániel polgármester 
Szennyvíz csatornához tettül hozzá, 100 millió forintos nagyságrendű tartalék lett ezáltal. 
A költség a vízdíj része, viszont a csökkentést a két fél meg tudja oldani. 
 
Füri József képviselő 
Vizsgálni kell a mezőőrrel kapcsolatos dolgokat 
 
Nagy Dániel polgármester 
Már volt szó előzetesen arról, hogy a mezőőri rendeletet felül kell vizsgálni, mert azóta voltak 
jogszabályi változások. A testület elé lesz hozva. 
 
Füri József képviselő 
Nem a státusszal van gond, hanem személyi gondok vannak. Valószínű a fizetési morál sem jó. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Ellentétesek a helyzetek  
 
Dosztály Csaba jegyző  
Figyelembe kell venni a gazdák igényeit. Az önkormányzat dönti el, hogy akarja e. Ha marad, akkor 
fizetni kell a gazdáknak. Nem olcsó a felszerelés sem. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A kiadásokat aránylag fedni a befizetés illetve fedné. 
 
Költségtérítés módját ki kell dolgozni 
Közalkalmazotti cafeteria: nincs jogszabályi kötelezettség, csak adható juttatás. 
Jogtár kérdése: tavalyi évben költségcsökkentés miatt lemondásra került, jelenleg nincs, betervezve 
sincs, az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást használjuk. 
 
Nánási László képviselő 
Rendőrnek venni kellene laptopot és kamerát. Erről már többször szó volt. 
 
Dosztály Csaba jegyző 
Elmondta, hogy náluk kutyás rendőr van, mely nagyon hatékony, célszerű lenne beszerezni egy 
kutyát. 
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Buda József képviselő 
Sportöltözővel kapcsolatos kiadások, és szükséges feladatokról beszélt 
 
Nagy Dániel polgármester 
Egyéb készlet beszerzés 
Selejtezés 
Hulladék szállítás 
Takarnet 
 
Buda József képviselő 
Civil szervezetek támogatása: javasolt, hogy minden szervezet 200-200ezer forintot kapjon, 
megfelelő elszámolással 
 
Nagy Dániel polgármester 
Megtakarítások:beruházási célra. A költségvetést úgy kell beállítani, hogy  az működjön. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Hulladékszállítást nem kell tervezni 
 
22. óra 18 perckor megérkezik dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester 
 
Nagy Dániel polgármester  
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselők száma: 7 fő 
 
Következő alkalom, amikor a költségvetést a testület tárgyalja:  
2013. február 6. rendkívüli képviselő-testületi ülés 17 órakor. 
 
Döntés az ülésen nem született 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
 
6. Belső ellenőrzési feladatok 2013 évre 
 
Járfás Péterné aljegyző 
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
Székesfehérvár MJV. Polgármesteri Hivatala közötti megállapodás alapján az  Ellenőrzési Iroda 
végezte 2006. év óta az önkormányzat és polgármesteri hivatal és költségvetési szervei belső 
ellenőrzési feladatait. 
 
A feladatellátás pénzügyi ellentételezése a Székesfehérvári Kistérségi Társulás részéről a mindenkori 
központi költségvetési törvényben szereplő, állami támogatásból valósult meg. 
 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény nem tartalmaz 
többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása címén állami támogatást. 
Ezért ez a feladatellátás a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás részéről ezen támogatás 
terhére nem ellentételezhető. 
 
A belső ellenőrzési feladatok elvégzésére egyeztetések történtek arról, hogy a továbbiakban a 
Székesfehérvári Polgármesteri Hivatal a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását igény esetén 
díjfizetéssel a továbbiakban is elvégezné. 
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A költségelemzések alapján valamennyi tagi önkormányzat tekintetében egységesen 30.000 
Ft/revizori nap díj megfizetése esetnél tudják vállalni a feladatot. Pátka tekintetében az ellenőrzésre 
tervezett ráfordítás nap: 10.; azaz 10X30.000 Ft összeg. 
 
A tevékenységet csak abban az esetben vállalják, ha az önkormányzatok részéről 200 revizori nap 
igény merül fel. (18 önkormányzat érintett , előzetes felmérések alapján 276 revizori nap szükséges 
ha minden önkormányzat kéri az ellenőrzési tevékenység elvégzését.) 
 
Az előterjesztéshez kiegészítés nincs. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem szavazzanak. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2013.(I.30.) önkormányzati határozata 
    A belső ellenőrzési feladatokról 
 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Jegyzője által a 2013. évi belső ellenőrzésre adott ajánlatát, a belső ellenőri tevékenységet nem 
kívánja igénybe venni. 
 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)) 
 
 
 
7. Törvényességi észrevétel megvizsgálása, döntéshozatal 

a) Tájékoztató a törvényességi felügyelet 2013. évi ellenőrzési tervéről 
 
Járfás Péterné aljegyző 
A Kormányhivatal megküldte tájékoztatóját a felügyeleti eljárások 2013. évi ellenőrzési tervéről, 
melyről a testületet tájékoztatjuk.  
Erről dönteni nem kell, csak információtartalma miatt hoztuk be a testület elé. 
 
A képviselő-testület döntés nélkül tudomásul vette a tájékoztatást. 
 

b) Törvényességi felhívás a jegyzőkönyvek és rendeletek felterjesztésére vonatkozóan 
 
Járfás Péterné aljegyző 

A Fejér Megyei Kormányhivatal FEB-002/1-1/2013. számon,  Pátka község Önkormányzat Képviselő-
testületének jogszabálysértő működése miatt- tekintettel arra, hogy a testületi ülésről készült 
jegyzőkönyvet nem küldtük meg a kormányhivatalnak Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény (Mhötv.132.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatásköre alapján 
törvényességi felhívással élt. 



 12 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv) 17.§ (1) bekezdése szerint a 
képviselőtestület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv készítéséről a jegyző 
gondoskodik. A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző a kormányhivatalnak 
megküldi. Jogszabály módosítás következtében az ülések jegyzőkönyveit papír alapon egy eredeti 
példányban és elektronikus levél útján kell megküldeni a kormányhivatalnak. 

Hivatalunk az elektronikus felterjesztésnek eleget tett, ugyanakkor jegyzőkönyv felterjesztési 
kötelezettségében valóban mulasztott.  

2012. december 6. napján kerültek felterjesztésre a kormányhivatal részére papír alapon a 
jegyzőkönyvek, melyeknél késedelmes felterjesztés volt ezáltal. 

Ugyanígy felterjesztési kötelezettség áll fenn a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester 
és jegyző által aláírt, és az SZMSZ-ben meghatározott módon kihirdetett önkormányzati rendeletek 
tekintetében, melyeket a kihirdetést követően papír alapon két eredeti példányban és elektronikus 
formában is meg kell küldeni a kormányhivatal részére legkésőbb a kihirdetést követő munkanapon. 

A rendeletek ennek az eljárási rendnek megfelelő felterjesztése elmaradt. 

A jegyzőkönyvek és rendeletek határidőn túli megküldése mulasztásos törvénysértést idézett elő, 
bár ezen anyagok zöme elektronikus úton a kormányhivatal rendelkezésére állt. 

A Kormányhivatal az Mhötv. 134.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján kéri, hogy a felhívásban 
foglaltakat a Képviselő-testület vizsgálja meg, és az annak alapján tett intézkedésről 2013. február 5. 
napjáig tájékoztassa a hivatalt. 

Felhívták a figyelmet, hogy amennyiben a jogszabálysértés megszüntetésére nyitva álló határidő 
eredménytelenül telik le, az Mhötv. 134.§ (2) bekezdése, valamint 141.§ (1) bekezdése alapján a 
kormányhivatal a törvényességi felügyeleti bírság megállapításáról mérlegelési jogkörben dönt. 

A törvényességi felhívás alapját képező jogszabályokat ismerjük, az abban foglaltak alapján  tisztában 
vagyunk a fent vázolt feladatokkal, illetve határidőkkel. A gyakorlatban a jegyző és ügyintézők 
leterheltsége miatt valóban ezeknél a feladatoknál elmaradás volt, ugyanakkor az elektronikus 
felterjesztés majdnem minden esetben határidőben elment. A határidőcsúszást több esetben  a 
jegyzőkönyv hitelesítők aláírásának elmaradása okozta 

2013. évben az új szervezeti struktúrában a feladatok áttekintése megtörtént, ügyrendi javaslat 
alapján a képviselő-testület elé került a feladatok átcsoportosítása. Ezért a törvényességi felhívásban 
vázolt hiányosságok megszüntetésre kerülnek, és a jogszabálynak megfelelően megtörténik az 
anyagok elkészítése és felterjesztése. 
 
Nagy Dániel polgármester 
 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem szavazzanak. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2013.(I.30.) önkormányzati határozata 

    A törvényességi felhívásról 
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Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB-
002/1-1/2013. ügyiratszámú törvényességi felhívását, mely a képviselő-testületi anyagok és 
megalkotott önkormányzati rendeletek felterjesztésével kapcsolatos feladatok és határidők 
tekintetében törvényességi felhívással élt. 

A törvényességi felhívásban foglaltakat megtárgyalta, azokat tudomásul veszi, és intézkedik a jegyző 
által a feladatok határidőben történő végrehajtására. 
A felhívásban foglaltakra az alábbi intézkedést teszi:  
 

- Felülvizsgálatra kerültek a közös Hivatal kapcsán a feladatok és felelősségi körök, ezáltal 
elfogadásra került a hivatal ügyrendje. 

- Felülvizsgálatra kerül az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 
- Fokozott figyelemmel lesz a testületi anyagok elkészítése és határidőben történő 

felterjesztése miatt. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a tett intézkedésről haladéktalanul értesítse a Kormányhivatalt. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 

c) A tiltott kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 
18/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

 
Járfás Péterné aljegyző 
Az Alkotmánybíróság 38/2012.(XI.14.) AB határozattal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdését és 143.§ (4) e.) pontját hatályon kívül helyezte. 
 
Ezáltal megszűnt az önkormányzatok felhatalmazása arra, hogy a tiltott, közösségellenes 
magatartások körét rendeletben meghatározza. 
 
A képviselő-testület még ezt a tényt megelőzően a 22/2012. (XI.14.) önkormányzati rendeletével a 
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 16/2012.(IV.25.) rendeletet 
hatályon kívül helyezte. 
 
A kormányhivatal észrevételezte, hogy a fenti tárgykörben a 18/2012.(V.30.) módosító 
önkormányzati rendelet még hatályban van, melynek hatálytalanításáról gondoskodni kell. 
 
A jegyzőkönyv és iratok áttanulmányozása során megállapítást nyert, hogy a képviselő-testület a 
2012. május 30. napján tartott ülésen a rendelet módosítását elfogadta, - melyben szerepelt „volna” 
a hatályon kívül helyezés-, ugyanakkor adminisztratív hiányosság miatt a rendelet tervezet nem 
szerepelt a döntés mögött, ezért a rendelet még hatályban van, és döntés szükséges a hatályon kívül 
helyezéséről. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az előterjesztés mellékleteként mindenki megkapta a rendelet tervezetet. 
 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem aki a rendelet tervezettel egyetért 
kérem szavazzon. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotja 
 

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2013.(II.11.) önkormányzati rendelete 

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 18/2012. (V.30.) rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

Pátka község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 42. §  1 pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeli el: 

1. § Hatályát veszti  

Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete 18/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete a  
16/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti 

 
Nagy Dániel       Járfás Péterné 

             polgármester                        aljegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Kihirdetve: Pátka, 2013. február 11. 
 
Pátka, 2013. február 11. 
 
                     Járfás Péterné 
                                          aljegyző 
 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

d) A  Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott tisztviselők illetménykiegészítéséről 
szóló 8/2011 (V.4.) rendelet hatályon kívül helyezése  

 
Járfás Péterné aljegyző 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) alapján a hivatali 
feladatokat  2013. évtől a létrehozott  közös önkormányzati hivatal útján látjuk el. 
 
2013. január 1 napjától a Magyar Államkincstár bejegyezte a Zámolyi Önkormányzati közös Hivatalt,  
megszűnt a Pátkai Polgármesteri Hivatal.  
 
 A 8/2011.(V.4.) önkormányzati rendelettel a Pátkai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
tisztviselők részére 10%-os illetménykiegészítést adott a testület. Tekintettel arra, hogy a hivatal 
megszűnt, és a közös hivatalban egységes szempontok alapján kell megállapítani a juttatások 
mértékét, ezért az illetménykiegészítés a továbbiakban a rendelet alapján nem adható, annak 
visszavonásáról kell gondoskodni. 
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Nagy Dániel polgármester 
Az előterjesztés mellékleteként mindenki megkapta a rendelet tervezetet. 
 
Amennyiben  kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem aki a rendelet tervezettel egyetért 
kérem szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotja 
 
 

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2013.(II.11.) önkormányzati rendelete  

A  Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott tisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

Pátka község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 42. §  1 pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

1. § Hatályát veszti  

Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete a   8/2011 (V.4.) A  Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott tisztviselők illetménykiegészítéséről önkormányzati rendelete  

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti 

 
Nagy Dániel sk.      Dosztály Csaba    
Polgármester               jegyző  megbízásából 

 
 

Járfás Péterné sk. 
                                 aljegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
Kihirdetve: Pátka, 2013. feburár 11. 
 
 

Dosztály Csaba 
                  jegyző  megbízásából                   

 
Járfás Péterné 

                                Aljegyző 
 
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 

8. levéve a napirendről 
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9. A 2013. évi pályázati lehetőségekről 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az a kérésem, hogy minden civil szervezet figyelje a pályázatokat. Leadernél például program 
szervezésre is lesz lehetőség. 
 
 
10. Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének előkészítéséről 
 
Január 31-ig van lehetőségük a képviselőknek leadni a vagyonnyilatkozatokat. 
Beszámoló a következő testületi ülésen lesz. 
 
Döntés nem született.  
 
 
11. levéve a napirendről 
 
 
12. Turizmus, Mezőgazdasági-és Környezetvédelmi Bizottság beszámolója 
 
Füri József képviselő, a bizottság elnöke 
A bizottság elnöke beszámolt a Turizmus, Mezőgazdasági-és Környezetvédelmi Bizottság 2013. 
január 23. napján tartott  nyílt üléséről. 
Tájékoztatást adott arról, hogy tárgyaltak az utak, fasorok helyzetéről, fakivágási kérelmekről, 
valamint a földhasználatról szóló jogszabály változás következtében a földhasználók bejelentési 
kötelezettségéről, és az agrárkamarai választásról. 
 
A bizottság által kialakított véleménye amelyről a képviselő-testület felé beszámol:  
 
 Az utak és fasorok helyzetének megoldásában több lehetőség merült fel 

1. vállalkozóval legyen rendbetéve (fával való rendelkezés nélkül) valamint a letermelt 
területen a következő években a karbantartást biztosítani kell. 

2. kisorsolni, igénylők keresése 
(balesetveszély, költség, elszállítás, felügyelet, idő, megközelíthetőség problémát okoz) 
3. telken gazdálkodók bevonása, azaz a telekkel szomszédos gazdával szerződést lehetne kötni, 

hogy a rendbetétele a területnek biztosítva legyen. Itt a fa folyamatosan kitermelésre 
kerülne, azzal, hogy csak a kijelölt fákat lehetne kivágni. 

Az önkormányzat adja a területet. 
4.  Páskom: ott lakók között fel kell mérni kik igényelnek 
 
Utak karbantartása: sok rossz, felméretlen út van, gléder beszerzés, gazdálkodók bevonásával 
végeztetnék. 

 
Nagy Dániel polgármester 
Megoldást a helyi közutakról szóló rendelet adhat, melyet eddig nem sikerült előkészíteni. A 
tervezetet véleményezésre ki kell függeszteni. A februári rendes képviselő-testületi ülésre 
előkészítjük. 
A gazdálkodókkal egy fórum keretében le kell ülni, és meg kell beszélni velük a lehetőségeket. 
 
Döntés nem született 
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13. Egyebek, bejelentések 

a) Bencsik György kérelme 
 
Nagy Dániel polgármester 
Kérelem érkezett Bencsik György  8092  Pátka, Zámolyi út mellett lévő terület tulajdonosától, hogy  
az út és a saját területe között lévő útszakaszon lévő kiszáradt fákat (kb 25 db) kivágását 
engedélyezze a testület. 
 
Kérelme nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárult. 
(hozzájáruló nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Tekintettel arra, hogy a testület addig nem tud érdemben dönteni, amíg a   helyi közutakról szóló 
rendelet meghozatalára nem kerül sor, a döntést addig el kell napolni. 
 
Amennyiben további kérdés, észrevétel nincs, úgy kérem szavazzanak. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2013.(I.30.) önkormányzati határozata 

    Bencsik György kérelméről 
 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete Bencsik György kérelmét megtárgyalta, azt 
megalapozottnak tartja, de a döntést elnapolja a testület ez irányú szabályzatának, rendeletének 
megalkotásáig. 
 
Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: 2013. március 1. 
 
(a kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
 

b) Szolgáltatási szerződés étel szállításra 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az évi első testületi ülés feladatkörében a jelenleg fennálló közétkeztetési szerződés felülvizsgálata 
kapcsán a meghívott pályázóktól három, egymással versengő és egymással összehasonlítható ajánlat 
érkezett az óvodai és szociális étkeztetés ellátására. 
 
A feladatellátás pénzügyi ellentételezése a fogyasztók által megfizetett térítési díjból és a 2013-as 
költségvetésben az Óvodai intézményi étkeztetés (5629121 szakfeladat) előirányzatból Pátka Község 
Önkormányzata teljesíti. 
 
 
 
A meghívott pályázók az alábbi ajánlatot adták: 
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Étkezés megnevezése: Ajánlat 1. Ajánlat 2. Ajánlat 3. 

Gyermek adag (tízórai, ebéd, uzsonna; 
a 4-6 éves korosztály számára): 

486,- Ft+18%ÁFA 562,- Ft+27%ÁFA 764,- Ft+27%ÁFA 

bruttó: 574,- Ft bruttó: 714,- Ft bruttó: 970,- Ft 

Szociális adag (ebéd; felnőtt adag a 60 
év felettiek számára kialakítva, mely 
megfelel dolgozói adagnak is): 

585,- Ft+18%ÁFA 665,- Ft+27%ÁFA 512,- Ft+27%ÁFA 

bruttó: 690,- Ft bruttó: 845,- Ft bruttó: 650,- Ft 

 
 
A tevékenységet valamennyi pályázó a jelenleg a Gasztro Chef 2001 Kft-vel fennálló szolgáltatási 
szerződés szerinti feltételekkel és határidőkkel vállalják.  
 
Ajánlatok megnevezése: 
 
Ajánlat 1.: Gastro Chef 2001 Kft 
 
Ajánlat 2.: Kiss László ev. (Laci Bácsi Konyhája Csákvár) 
 
Ajánlat 3.: Bányató Vendéglő, Székesfehérvár 
 
 
Javasolt az első számú árajánlat alapján az új szerződés megkötése. 
 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem szavazzanak. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2013.(I.30.) önkormányzati határozata 

Közétkeztetési szerződés megkötése 
 
 

Pátka Község Önkormányzata a 2013. évre a  Gastro Chef 2001 Kft céggel köt, a megküldött 
árajánlatban szereplő összegű ételszállításra szolgáltatási szerződést a 2013. április 1-től 2014. 
augusztus 31-ig terjedő időszakra. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
(Írásos előterjesztés, és a beérkezett ajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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14.   Önkormányzati dolgozók juttatásai 
 
Járfás Péterné aljegyző 

A Hivatalban foglalkoztatott munkavállalók részére ajánlott leszabályozni, hogy milyen juttatások és 
támogatások illetik. 

 
Ezen felül a Kormányhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2012. november 14 tartott testületi 
ülésen 9. napirendi pontként tárgyalt, - a 2012. évre megállapított munkaterv alapján-  a 
Polgármester illetményéről szóló határozat felülvizsgálata, polgármester részére jutalom 
megállapítása az elvégzett munkája értékelése alapján megszületett döntés módosítása szükséges, 
mivel a jutalom helyett ruházati költségtérítést állapított meg, mely csak rendeletben 
meghatározottak szerint lehetséges. 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
265/2012.(XI.28.) önkormányzati határozata 

A polgármester munkaruházati költségtérítéséről 
 

Pátka község önkormányzat Képviselő-testülete értékelve az elvégzett munkát a polgármester feladatainak 
ellátásán kívül hordott ruházatának megóvása céljából a munkakörében, a feladat ellátása közben viselt 
ruházat biztosítására a 2012. évi költségvetés béralapjának terhére Nagy Dániel polgármester részére a nettó 
érének megfelelő összegben, 247.551 Ft erejéig munkaruházatot biztosít az alábbiak szerint: 
 
a munkakörében, a feladat ellátása közben viselt öltözet és tartozékaira 
 
A megállapított összegről ruházat vásárlásáról szóló számlákkal kell elszámolnia 2012. december 31-ig  
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban szereplő pénzmozgást vezettesse át a 2012. évi 
költségvetésen.  

 
Nagy Dániel polgármester 
Az előterjesztés mellékleteként mindenki megkapta a rendelet tervezetet. 
 
Amennyiben  kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem aki a rendelet tervezettel egyetért 
kérem szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotja 

 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2013.(II.11.) önkormányzati rendelete 
Az önkormányzati dolgozók juttatásairól és támogatásáról  

Az önkormányzati dolgozók juttatásairól és támogatásáról köz szolgálatában elvégzett munkájuknak 
elismerésére  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény  bekezdésben  kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az 
alábbi rendeletet alkotja:  
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A rendelet hatálya 

I. 

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Pátka Község Önkormányzata dolgozóira, valamint a köztisztviselők 
közül a polgármesterre (továbbiakban dolgozó). 

Szociális, jóléti és egészségügyi juttatások 

II. 

2. § (1) Az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és 
egészségügyi juttatások, valamint szociális és kegyeleti támogatások mértékét, feltételeit, az 
elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait az alábbiak szerint kerül 
megállapításra.  

(2) A köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi, valamint kegyeleti juttatások:  

a) munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (tömegközlekedés igénybevételéhez  
szükséges havi bérlet árának megtérítése, saját gépjárművel történő munkába járás 
költségtérítése);  

b) saját gépkocsi hivatali célokra történő használatával kapcsolatos üzemanyag  
költségtérítés;  

c) illetményelőleg;  
d.) Ruházati költségtérítés  
e) Cafetéria-juttatások  étkezési utalvány;  
 

Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés 

3. § (1) A dolgozó Pátka közigazgatási területén kívülről történő munkába járás esetén munkába 
járással kapcsolatos utazási költségtérítés jár a munkába járással kapcsolatos utazási 
költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet alapján.  

(2) A dolgozó a tömegközlekedés igénybevételéhez szükséges havi  bérlet árának megtérítése 
érdekében a bérletszelvényét minden hónap 10. napjáig adhatja le az Önkormányzat Pénztárában.  

(3) Az utazási költségtérítést minden hónap 10. napjáig kell kifizetni az arra jogosult dolgozó részére.  

(4) A tárgyhónapban történő jogviszony létesítése, vagy annak megszűnése esetén a dolgozót a 
munkába járáshoz adott költségtérítés a tárgyhónapra eső munkában töltött idejére részarányosan 
illeti meg.  Ha a dolgozó a tárgyhónapban egyetlen munkanapon sem végez munkát, az utazási 
költségtérítés nem illeti meg..  

 (5) A dolgozói jogviszony fennállása alatt bekövetkező lakcímváltozás módosítja az utazási 
költségtérítésre való jogosultságot. Ebben az esetben a dolgozó köteles írásban bejelenteni a 
lakcímváltozást. 

(6) A dolgozó részére a munkába járáshoz a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben 
foglalt, a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése címén elszámolható összeggel 
azonos költségtérítés jár a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. 
(II.26.) Korm. rendelet 4.§-ában foglalt valamelyik feltétel teljesülése esetén. 
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Saját gépkocsi hivatali célokra történő használatával kapcsolatos üzemanyag költségtérítés 

4. § A saját tulajdonú, vagy saját üzemeltetésű gépkocsit kiküldetés során hivatali célokra használó 
dolgozó üzemanyag és amortizációs költségtérítésre jogosult, a 60/1992. (IV.01) Kormány 
rendeletben meghatározott üzemanyag felhasználási norma, valamint a NAV által közzétett 
üzemanyagár, valamint 9 Ft/km átlagos személygépkocsi normaköltség alapul vételével.   

Illetményelőleg 

5. § (1) Az illetményelőleg-keretet a gazdasági ügyintéző kezeli, melynek mértéke  nem haladhatja 
meg a dolgozó éves béralapjának 10 %-át. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti mérték betartása érdekében a gazdálkodási előadó az engedélyezett 
illetményelőlegekről nyilvántartást köteles vezetni, mely tartalmazza  

a) a folyósításban részesült személy nevét,  
b) a visszafizetés havonkénti részletezését.  

(3) Illetményelőleg felvételére az a dolgozó jogosult, akinek közszolgálati jogviszonya az 
önkormányzatnál legalább 6 hónapja fennáll.  

 (4) Az illetményelőleg iránti kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani. Az illetményelőleg iránti 
kérelmekről  a Polgármester dönt 

(5) A dolgozó számára nyújtott illetményelőleg éves szinten nem haladhatja meg a mindenkor 
hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott összeget.  

(6) Az illetményelőleg összegét úgy kell megállapítani, hogy az egyéb levonások mellett 6 hónap alatt 
levonható legyen, és a levonás összege  a havi nettó illetmény 33 %-át nem haladhatja meg.  

(7) Nem állapítható meg illetményelőleg annak a dolgozónak, akinél a levonás feltételei nem 
biztosítottak (például GYES, GYED, fizetés nélküli szabadság).  

(8) A felvett illetményelőleg összegét a dolgozó a felvételtől számított maximum 6 hónap alatt havi 
egyenlő részletben köteles visszafizetni.   

(9) Amennyiben a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya az illetményelőleg-tartozás fennállásának 
időtartama alatt szűnik meg, úgy a tartozás fennmaradó részét egy összegben köteles visszafizetni.   

Ruházati költségtérítés  

6. § (1) A dolgozó részére az éves költségvetési rendeletben az e célra felhasználható keret erejéig a 
képviselő-testület döntése alapján ruházati költségtérítés adható. 

(2) A költségtérítés összegéről, illetve felhasználásáról a felvételtől számított 30. napon belül el kell 
számolni. Az elszámolás az Önkormányzat részére kiállított számlával igazolható. 

Cafetéria-juttatás 

7. §  (1) A  dolgozó a cafeteria juttatást étkezési utalvány formájában kapja meg.   

(2) Fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány  (az adóéven belül utólagosan adva 
is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára  havi 8000,-Ft. 
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(3) Ha a közszolgálati jogviszony év közben keletkezik, vagy határozott időre jön létre, a 
köztisztviselő a keretösszeg időarányos részére jogosult. A jogosultsági idő számításakor az adott év 
naptári napjainak számát kell figyelembe venni. 

(4) Az Erzsébet utalványok beszerzését és átadását a gazdasági előadó végzi, annak átadására 
minden hónap 5. napjáig kerül sor. 

Záró rendelkezések 

(1) E rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit január 1. napjától kell 
alkalmazni. 

 
 
Nagy Dániel sk.      Dosztály Csaba    
Polgármester               jegyző  megbízásából 

 
Járfás Péterné sk. 

                                 aljegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
Kihirdetve: Pátka, 2013. II.11. 
 

Dosztály Csaba 
         jegyző  megbízásából 

                      
 

Járfás Péterné 
                                 Aljegyző 
 
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
15. Felkérés együttműködésre 
 
Nagy Dániel polgármester 
Megkeresés érkezett az önkormányzathoz  a SZITI Szociális Egyesület „Bárki  érintett lehet – 
Önkéntesekkel az újszegénység ellen” című pályázattal kapcsolatban.  
Az anyagot mindeni megkapta, az együttműködésről történő felkérésről kell dönteni a testületnek. 
 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem szavazzanak. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2013.(I.30.) önkormányzati határozata 

SZITI Szociális Egyesület Együttműködési kérelméről 
 
 

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a SZITI Szociális Egyesület „Bárki  érintett lehet – 
Önkéntesekkel az újszegénység ellen” című pályázattal kapcsolatban érkezett megkeresését,  melyben most 
nem kíván részt venni, később hasonló pályázat esetén a képviselő-testület megvitatja a kérést. 
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Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 (Megkeresés az előterjesztés mellékletét képezi) 
 
16.  Szűzvár utcai világítás 
 

Nagy Dániel polgármester 
Tájékoztatásul felolvasta a Szűzvár utcai lakosok által benyújtott kérelmet, (nevek, és adatok nélkül) 
melyben kérik, hogy közvilágítási lámpák működését  az utcájukban biztosítsák. 
 

Buda József képviselő 
Ez a terület nem Pátkához tartozik, forduljanak a Lovasberényi önkormányzathoz. Nem tudunk vele 
foglalkozni. Ha Lovasberény átadja a területet, akkor foglalkozik vele a testület. 
 

Nagy Dániel polgármester 
Lakók közül sokan Székesfehérvárra  járnak dolgozni, a teljes területen sötétség uralkodik .A 
bevezető úton sincs lámpa, ezért kb. 700 métert  kellene lámpával felszerelni. Ez szerencsétlen 
helyzet, mert a pátkai hivatalban vannak a lakók nyilvántartva. Másik kérdés, hogy engedélyezni 
kellene a Lovasberényi Önkormányzatnak a terület átcsatolását, és akkor  megkapjuk az utakat 
területeket tulajdonba. A feladatot el kell látni ha rendeződik a terület. Ezért először a terület 
közigazgatási szintjeit kell rendezni, utána lehet a lakók problémáival foglalkozni. A jelenlegi 
költségvetésbe ilyan feladat nem lett tervezve. Másodszor kezdeményezni kellene a közigazgatási 
határok közötti terület cseréjét, vagyis a Szűzvári bánya területe hozzájuk tartozik ennek cseréjéről 
egyeztetni és egyezkedni kellene. 
 

Buda József képviselő 
Cseréljük el a laktanyát, a tárgyalásokat kezdjük meg Lovasberény önkormányzatával. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Összegezve: Kezdeményezném, hogy megkeressük Lovasberény Önkormányzat  képviselő-testületét,  
hogy a Szűzvár bánya területén lévő lakosokat egyesíteni kellene közigazgatásilag, és a közigazgatási 
határok módosítását kezdeményezzük úgy, hogy a 043 és Szűzvár terület cseréjét javasoljuk. 
Határozatot kell hozni arról, hogy a tárgyalásokat kezdjük meg. 
 

Amennyiben több kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem szavazzanak. 
 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2013.(I.30.) önkormányzati határozata 

A szűzvár utcai lakók kérelméről 
 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szűzvár utcai lakos kérelmét, 
melyben az alábbi határozatot hozza: 
 

Megkeresi Lovasberény község Önkormányzatát illetve képviselő-testületét  azzal, hogy  a Szűzvár 
bánya területén lévő lakosokat egyesíteni kellene közigazgatásilag, és a közigazgatási határok 
módosítását kezdeményezik úgy, hogy a 043 és Szűzvár terület cseréjét javasoljuk. 
 

Felhatalmazza a polgármestert a tárgyalásra. 
 

Felelős: polgármester,  aljegyző 
Határidő: azonnal 
(Megkeresés az előterjesztés mellékletét képezi) 
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17.  08 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adása, átruházása 
 
Nagy Dániel polgármester 
A Magyar Állam tulajdonában lévő Pátka, külterület 08 Hrsz-ú ingatlan telkek térbeli kapcsolatát 
segítő, közlekedési részének ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról kell beszélni és döntést 
hozni. 
 
Az elmúlt időszakban több levéllel fordultam Pátka terület belterületi ingatlanainak 
megközelíthetőségét vizsgálva egyes érintett állami szervekhez. Sajnos ez idáig kevés válasz érkezett. 
A problémát az alábbiakban fogalmaztam meg: 
 
Az elmúlt időszakban folytatott csatornaépítési beruházásunk előkészítése alatt találtunk több olyan 
területet, a településen, melynek ingatlan nyilvántartási rendezetlensége komoly problémákat okoz 
a településünkön. 
 
Ahhoz, hogy megismerhesse a település problémáit, egy rövid összefoglalás szükséges az egyes 
gondot okozó területekhez. Mint az fent már írtam Pátka település zsáktelepülés, melyet a 811-es 
útról tudunk megközelíteni. A települést gyakorlatilag kettészeli a Székesfehérvár-Bicske vasútvonal. 
Talán Ön előtt is ismert, a sokáig megoldatlan Pátkai vasúti átjáró kérdése, mely miatt K/5032 
„Hogyan jussunk be Pátkára?” címmel parlamenti interpelláció is született még 2001-ben. Azóta a 
fizikai probléma el is hárult - köszönettel az állami beavatkozásnak -, de adminisztratív okok miatt 
továbbra is elzárt településünk a külvilágtól. 
A fizikai megközelítés természetesen minden egyes településrészen gond nélkül biztosított, azonban 
az alábbi problémák akadályozzák mindennapjainkat: 
 
A vasúti átjáró területén, mely a Magyar Államvasutak tulajdonában van (helyrajzi szám szerint a 
Pátka 593/2, 593/3 helyrajzi számú területen) elmaradt a közút feltűntetése, sőt az 593/2 helyrajzi 
számról egyenesen kettő út hiányzik és egy közcélú vízfolyás. Ez mit is jelent a település számára? 
Azt, hogy Pátka település faluközpontját aszfaltozott közúton az ingatlan nyilvántartásban szereplő 
adatok alapján nem lehet megközelíteni, mivel hivatalosan hiányzik az útból több tíz méteres 
szakasz. Nem is beszélve azokról a közvetlenül az út mellett lakó települési lakosokról, akiknek 
szintén nem biztosított jelenleg a bejárása. Pedig az út egy szakaszán aszfaltozott, közműveket 
fektetett az elmúlt évtizedekben az Önkormányzat, hiszen mindvégig magáénak tekintette a 
területet. 
 
Miután a település egyik legveszélyesebb útszakaszáról beszélünk, ahol a nyilvántartás hiánya az 
esetlegesen bekövetkező baleseteknél is további felelősségi bonyodalmakat jelentene, kezelői, 
üzemeltetési szempontból is indokolt lenne a terület rendezése. 
 
A vasúti szakasz egy távolabbi pontján a Pátka 08 hrsz-ú területen található a pátkai vasútállomás. 
Sajnos mivel a korábban említett vasúti átjáró továbbra is magassági akadályt jelent egy bizonyos 
magasság felett ezért a korlátot meghaladó nagyméretű teherautók traktorok, betakarítógépek 
továbbra is arra kényszerülnek, hogy kerülő úton jussanak be a településre. Itt találkozunk azzal a 
problémával, hogy az állami tulajdonú ingatlan közterület-e vagy sem. Ennek eldöntése a jelenlegi 
jogszabályok hiányossága miatt, a hatóságok véleményének van kiszolgáltatva. Kezdeményeztük 
ezért az MNV zrt-nél a kérdés tisztázását. Kértük, hogy nyilatkozzon a MNV zrt., hogy a terület 
közterületnek számít-e és az esetleges továbbértékesítés esetén is biztosított lesz-e a telken történő 
átjárás. 
Amennyiben a terület nem közterület, akkor nem csak értékesítés esetén, hanem a jelenlegi 
helyzetben sem biztosított a telken történő átjárás lehetősége. Ez azt jelenti, hogy a telek mellett 
közvetlenül álló ingatlanok, valamint a település belső területén álló több száz ingatlan, 
megközelítése hivatalosan elehetetlenül. 
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Kértük ezért, hogy amennyiben a terület nem közterület, akkor járuljon hozzá, az MNV zrt. , Pátka 
Község Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás keretében a Pátka külterület 08-
hrsz-ú ingatlanon „közhasználat céljára átadott terület, időkorlátozás nélkül ” jelű terület 
kialakításához, mellyel biztosítható továbbiakban is a közlekedés. 
 
Az utolsó terület ezekhez képest sokkal jelentéktelenebb, a Pátka belterület 515 hrsz-ú állami 
tulajdonú közcélú vízfolyás, mely már főként csak néhány magántelket érint, melyek több évtizede 
létesültek és azokon több évtizede lakóházak állnak. A Pátka 515 Hrsz-ú állami tulajdonú árok 
21.376/1988 határozatban ("C"410/1-XIII vizikönyvi sz) kapott vízjogi létesítési engedélyt. Az 
engedélyben szerepel a 0+330 km szelvénybe a 0+140-0+450 km szelvények közötti lakótelkek 
épületek megközelítésére tervezett áteresz és az árok jobb partján kialakított bejáró út. Az út és az 
áteresz el is készült és a 22.113/1990 számú vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott melyben az 
eltéréseket rögzítették, és a kezelőket feltűntették. 
 
Az árok a beruházást követően az ingatlan-nyilvántartásban nem lett áthelyezve a jelenlegi helyére 
és a megközelítést szolgáló út sincs feltűntetve. 
 
A tulajdonosokkal a Pátkai Önkormányzat szeretne megállapodni, de a Magyar államot képviselő 
MNV Zrt. nem járult eddig hozzá. 
 
Sajnos itt állunk és a jelenlegi problémákra nem találunk megoldásokat, mivel nincs olyan 
döntéshozó, aki előre mozdítaná ezeket az apróbb adminisztratív jellegű problémákat, melyhez 
semmilyen jelentős anyagi hozzájárulás nem lenne szükséges. 
 
Válasz érkezett az MNV zrt-től. melyet mellékeltünk az előterjesztéshez. A közelmúltban tett 
intézkedések folyamán az ingatlan jelenlegi - ingatlan-nyilvántartás szerinti- tulajdonosa levelében 
kifejtette álláspontját arra vonatkozóan, hogy a nevezett ingatlan területrésze Pátka Község 
Önkormányzata tulajdonába kerüljön. 
 
Miután jogszabályok – szigorú feltételekkel - lehetővé teszik állami tulajdonú ingó és ingatlan vagyon 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását, ismételten felmerült a 08 –as vasútállomás területén 
lévő bejegyzetlen út önkormányzati tulajdonba kerülésének lehetősége. 
 
A vélhetően több hónapos tulajdonba adási eljárás feltételei a következők: 

 felhasználási cél megjelölése 

 jogszabályban meghatározott valamely konkrét önkormányzati feladat teljesítését segítő 
megvalósulás 

 az eljárással kapcsolatban felmerülő költségek vállalása (értékbecslés, közigazgatási eljárási 
díjak, stb.) 

 képviselő-testület tulajdonba vételi szándékát kinyilvánító határozata, melyben 
felhatalmazza a polgármestert az eljárást érintő egyes jognyilatkozatok megtételére 

 a vagyonkezelő egyetértése 
 
Az ingatlan tulajdonjogának megszerzését indokolja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 3. §  (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 
 
1. településfejlesztés, településrendezés; 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának 
biztosítása); 
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12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
 
19. hulladékgazdálkodás; 
” (jogszabályban meghatározott önkormányzati feladat). A tulajdonba vételt követően a terület az 
ingatlan nyilvántartásban út, vagy közterület besorolást kapna, mellyel biztosítható a telkek és a 
közterületek térbeli kapcsolata (felhasználási cél). 
A Képviselő-testületnek az ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi igénye kinyilatkoztatásával 
egyidejűleg vállalni kell: 

a juttatási célnak megfelelő hasznosítást min. 15 évig, 
az ingatlan a tulajdonba vételtől számított 15 évig nem idegeníthető el, nem terhelhető, 
a hasznosítás módjáról évente beszámol, 

 
A Képviselő-testület határozatával bejelentésre kerülhet az ingatlanra vonatkozó tulajdoni 
igényünk a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felé. 
 
 
 
Amennyiben  kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem szavazzanak. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2013.(I.30.) önkormányzati határozata 

a Magyar Állam tulajdonában lévő Pátka, külterület 08 Hrsz-ú ingatlan telkek térbeli kapcsolatát 
segítő, közlekedési részének ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 

 
 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a terület rendezését. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az MNV Zrt-vel az előzetes egyeztetéseket az ingyenes tulajdonba 
adásról folytassa le. 
 
Felelős: polgármester,   
Határidő: azonnal 

 
 
18. Vargahegyi telkek ingatlan fejlesztési beruházás 
Pátka Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 572/3, 572/4, 572/6, 572/8, 572/10 hrsz-ú 
ingatlanának hasznosítása. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A képviselő testület korábbi döntése alapján az eladott szolgálati lakás helyett új lakás építését 
szeretné a képviselő testület, a szennyvízberuházást követően. 
 
Képviselő testületet arra kérném, hogy vitassa meg az alábbiakat. A település ingatlanjainak további 
hasznosítása érdekében a korábbi döntést szükséges pontosítani az alábbiak mentén. A meglévő 
ingatlanok kettős hasznosítására tennék javaslatot. Egyrészt az ingatlanokon a közösségi és magán 
célú lakhatást javaslom ötvözni, mellyel a településen lévő fiatalok lakhatását segíthetnénk elő, úgy 
hogy a közösségi vagyon sem csökkenne, ellenkezőleg gyarapodna. 
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Buda József képviselő 
Hetényben van ilyen, ott kaláka  építkezés volt, társasházakat építettek. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben a javaslatot jóváhagyja és az előkészítő munkákat megszavazza a testület, úgy 
elkezdődhet az eljárás. 
 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem szavazzanak. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2013.(I.30.) önkormányzati határozata 

Vargahegyi telkek ingatlan fejlesztési beruházása 
 

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Pátka Község Önkormányzatának tulajdonában 
lévő 572/3, 572/4, 572/6, 572/8, 572/10 hrsz-ú ingatlanának hasznosítása 
 
1. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
tulajdonában lévő 572/3, 572/4, 572/6, 572/8, 572/10 hrsz-ú ingatlanát továbbra is megtartva 
lakásépítési projektet kíván generálni. 
 
2. Fentiek alapján Pátka Község Önkormányzata a település lakosságmegtartó képességének javítása 
érdekében közösségi és magán lakások építésének lehetőségét kívánja kialakítani az egyes pontban 
szereplő területen helyi fiatalok lakáshoz jutásának megkönnyítésének érdekében. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy koordinálja az előkészítési folyamatokat. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal. 

Pátka 2012. április 23. 

 
Nagy Dániel        Járfás Péterné 
Polgármester             al jegyző 
 

 
 
 
19.   Polgárőrség részére helyiség biztosítása 
 
Nagy Dániel polgármester 
Szóbeli előterjesztésként elmondta, hogy a Művelődési házban  a korábban a halászok által használt-  
helyiség megüresedett, melyet a polgárőrség részére használatba lehetne adni, ehhez kell a testület 
jóváhagyása. 
 
Amennyiben  kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem szavazzanak. 
 
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 

14/2013.(I.30.) önkormányzati határozata 
A polgárőrség részére helyiség biztosítása 

 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgárőrség részére biztosítja használatra 
működésükhöz a Művelődési Ház kihasználatlan irodáját 2013. február 01. napjától. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
20.  Nyugdíjas klub kérelme 
 
Nagy Dániel polgármester 
Szóban előterjesztette a Pátkai Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub kérelmét, melyben kérik, hogy a 
kérelemben felsorolt személyeket 12 éves tevékenységük elismeréseként - a Gárdonyi Géza 
Nyugdíjas Klubban betöltött vezetői tevékenységének elismeréseként-  az önkormányzat képviselő-
testülete dícséretben részesítse. 
 
Tisztújítás volt a klubban, többen dolgoztak a közösségért, de már nem vállaltak további munkát. 
 
Határozatban kellene dönteni, hogy munkájukat megköszönjük, és oklevél átadásával valósulna meg 
a testület köszöntése. 
 
Javaslat az lenne, hogy  a beérkezett anyagot  az önkormányzat által alapított kitüntetésekről  szóló 
rendelet alapján az eseti Bizottságnak adja át a testület, mert azáltal lehetőség van elismerések 
méltatására. 
 
Amennyiben  kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem szavazzanak. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2013.(I.30.) önkormányzati határozata 

A nyugdíjas klub kérelméről 
 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a nyugdíjas klub kérelmét, melyben az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Javaslatként a Képviselő-testület a beérkezett anyagot  a Kitüntetések és díjak adományozásáról 
szóló rendelet alapján az eseti Bizottságnak át fogja adni. 
A továbbiakban jó munkát kívánnak. 
 
 
Felelős: polgármester, aljegyző 
Határidő: azonnal 
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Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a nyílt ülést 
00:30 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
 

Nagy Dániel       Dosztály Csaba 
polgármester             Jegyző megbízásából 
           
  

                     Járfás Péterné   
                   aljegyző 

 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
  Buda József     Nánási László 
  képviselő        képviselő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


