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A 9/2012.(II. 29.) a civil szervezeti támogatások igénybevételéről szóló
rendelet módosításáról
A helyi adókról szóló 26/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Határozatok:
22/2013.(II.27.)
23/2013.(II.27.)
24/2013.(II.27.)
25/2013.(II.27.)
26/2013.(II.27.)
27/2013.(II.27.)
28/2013.(II.27.)
29/2013.(II.27.)
30/2013.(II.27.)
31/2013.(II.27.)
32/2013.(II.27.)
33/2013.(II.27.)
34/2013.(II.27.)
35/2013.(II.27.)
36/2013.(II.27.)
37/2013.(II.27.)
38/2013.(II.27.)
39/2013.(II.27.)
40/2013.(II.27).
41/2013.(II.27.)

A jegyzőkönyvvezető személyéről
A tervezett napirendi pontokról
Társulási Tanácstól állásfoglalás kérése
Mezőgazdasági tanácsnoktól javaslat bekérés gép beszerzésre
A beszámoló elfogadásáról
Körzeti rendőr üzemanyag támogatás elszámolásának elfogadásáról
Lakosság részéről történt csatorna befizetések felülvizsgálata
Civil szervezetek beszámolási kötelezettségére felhívás
A 2013. évi civil támogatások pályázatának kiírásáról
A mezőőri tevékenységről
Törvényességi felhívásról - a helyi adórendelet „Névtelen utca” Közterület átnevezéséről
Telekhatár rendezéshez árajánlat elfogadása
az önkormányzat vagyongazdálkodási tervéről
Vagyonnyilatkozattételről szóló beszámoló elfogadása
Pátka Lovassport Egyesület székhelyhasználati jóváhagyása
Elvi támogatói nyilatkozat a Pátkai Általános Iskola újbóli beindításához
Szövetkezet formájában mikrovállalkozás alapítása
Társult iskolák 2013. évi költségvetéséről
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetésének
jóváhagyása
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Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

588-3 /2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme
Ideje: 2013. február 27 napján (szerda) 17:00 óra

Jelen vannak: Nagy Dániel
Dr Dávid-Nagy Krisztina
Buda József
Demeter Zoltán
Gerencsér Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

a Képviselő-testület tagjai
Távol maradását jelezte:
Füri József
Nánási László

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Dosztály Csaba
Járfás Péterné

jegyző
aljegyző

Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait az aljegyzőt.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van.
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét Járfás
Péternét.
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére.
A képviselő-testület
határozatot hozza:

5 ( öt ) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22 /2013.(II.27.) önkormányzati határozata
a jegyzőkönyvvezető személyéről
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető személyére tett
javaslatot elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Nagy Dániel polgármester
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Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy a meghívóban közölteket az alábbi
módosításokkal megfelelően hagyja jóvá a testület az észrevételek alapján.
Egyebek, bejelentések
c. Székhely használati nyilatkozat Lovas Egyesület
d. Támogatói nyilatkozat Pátkai Általános Iskola (elvi határozat)
e. Szövetkezet létrehozása
f. 2012. évi költségvetés módosításának elfogadása
felvétele

Napirendi pontok:

7.

8.

9.
10.
11.

12.

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
2. Üzemanyag támogatás – körzeti megbízott- elszámolása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
3. Civil szervezetek beszámolási kötelezettségének kiírásáról döntés
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
4. Beszámoló a Pátkai Beruházó Viziközmű Társulás tevékenységéről (a 2012 évi számszaki
beszámoló nélkül)
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
5. Civil szervezetek részére helyi pályázat kiírása támogatások elnyerésére
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
6. Rendeletalkotás
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző
a.) Mezőőri rendelet felülvizsgálata
b.) A mezőgazdasági utak, árkok karbantartásával kapcsolatos kérdések
c.) 9/2012.(II.29.) „a civil szervezeti támogatások igénybevételéről” szóló rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző
Törvényességi észrevétel megvizsgálása, döntéshozatal
a.) A helyi adókról szóló 26/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet törvényességi felhívás
alapján történő felülvizsgálata
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző
Közoktatási intézményi Társulás (Tolnai utcai Általános Iskola, valamint Arany János Általános
Iskola Speciális Szakiskola és Egységes Módszertani Intézmény) költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Vargahegyi utca átnevezése
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Telekhatár rendezésével kapcsolatos döntéshozatal (515 hrsz-ú árok, 08 hrsz-ú vasútállomás,
06 hrsz-ú út telekhatárra helyezése)
Előter jesztő: Nagy Dániel polgármester
Egyebek, bejelentések
a. Vagyongazdálkodási terv elfogadása
b. Vagyonnyilatkozat tétel

Zárt ülés a nyílt ülés végén, három napirendi ponttal.
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Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok
jóváhagyására, amennyiben egyetértenek.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
Tervezett napirendi pontokról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot
a kiegészítésekkel elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatokról
Nagy Dániel polgármester
Az idei évben tartott ülések határozatainak végrehajtása megtörtént.
Lejárt határidejű határozat még 2 db van, az egyik egy fasor telepítési kérelem, másik az
önkormányzati lakások szerződéseinek felülvizsgálatával kapcsolatos.
Tájékoztatta a testületet, hogy a korábbiakban a Vak Bottyán téri emlékmű megrongálása ügyében
ismeretlen tettes ellen tett feljelentésre a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztály határozatát megkapta a nyomozás felfüggesztéséről. A határozat alapján mivel az elkövető
kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható, felfüggeszti a nyomozást. A rongálással okozott kár
150.000 Ft.
Felhívás érkezett virágözön pályázaton történő indulás lehetőségéről. A Pályázatot a Meglepetés
újságban található, és a település által kiszemelt közterület fényképét kell beküldeni adatokkal. 5
helyet választanak ki, ahova kertészekkel felvonulnak, és rendbe teszik a teret. A beadási határidő
március 8.. Ötletet kérünk a terület kiválasztására.
Szennyvíz beruházás kapcsán szerződés ill. gépbeszerzés kapcsán megkereste a projektmenedzser.
Nyilatkozat kiállítása volt szükséges a szennyvíztisztító gép beszerzése kapcsán, ki legyen a
tulajdonos. Székesfehérvár nem kívánta azt a formát, amit eredetileg a projektmenedzser kitalált.
Kérdés, hogy nyilatkozzanak; társulás legyen bejegyezve a forgalmi engedélybe? Ezt a nyilatkozatot
az önkormányzatok megtették, de felmerültek gondolatok az üzembe helyezés, amortizáció, Áfa
visszaigénylés kérdéseiben, melyekről részletesebb információt nem tudok jelenleg mondani. Kérem
a képviselő-testületet, amennyiben támogatja, hogy forduljunk kérdéssel a Társulási Tanácshoz, a
felmerült kérdésekkel kapcsolatban, azt határozatban erősítse meg.
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja azt, hogy állásfoglalás végett forduljon a polgármester a
társulathoz, az kézfelemeléssel szavazzon.

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
24/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
Társulási Tanácstól állásfoglalás kérése
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó gép
beszerzések kapcsán állásfoglalás végett a Társulási Tanácshoz fordul, melyben kéri a Társulási
Tanácsot, hogy ismertesse a gépbeszerzések utáni önkormányzati teendőket, kötelezettségeket.
Felkéri a polgármestert az állásfoglalás megkérésére.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Napirend folytatása…..
Nagy Dániel polgármester
Gazdafórum volt, kérték a gazdák hogy szakemberektől árajánlatot kérjenek. Megkereste a
polgármester az útjavítási ajánlattal kértek a földtulajdonosokkal mit lehetne kezdeni. Mai napon
áttekintették. Javaslat. 2 megoldás. 1.: gréderrel készített tükör, 2.. nem elég a tükör, rossz az utak
alszerkezete. Tükör+10-15 cm-es ágyazat, ami azt jelenti, hogy 780 Ft/m2 tükör plusz ágyazat.
125Ft/m2 csak tükör készítése gréderrel. (3 méter szélesek az utak: 2.100.000.- ft/km út elkészülve.
Aszfaltozás 1600Ft/m2 körül (rendes: 4-5-6 ezer/m2
Mezőőrrel kint voltak a területen, 10km-nyi út 25 millió forint nagyság rendű amire szükségünk lenne
a legnagyobb problémák elhárításához.
Vargahegyi úton 2 gyűjtő út; 4km hossz lenne , az 8-10 millió ft.
Ilyen árakon kérdéses, hogy a gazdák hozzájárulnának-e mivel kb. 10.000 Ft hektáronkénti
hozzájárulás kellene (2,5 Ha-nál 20-25 ezer ft.) Ezzel szemben lehet, hogy jobban járnánk egy saját
eszköz megvételére a gazdákkal együtt. Az látszik, hogy eszköz és pénzhiány miatt lettek ilyenek az
utak. Gréder nagyon magas áron kapható. Az átlag utak 3-3,5 m szélesek, 10 km 4,5 millió ft.
Buda József képviselő
Az a baj támogatnám, de a gazdák nem fognak fizetni, mi lesz azokkal. Hogy lehet befizettetni?
Használóknak kell hozzájárulni, nem a tulajdonosoknak. Más kategória a zártkertek. Minden
tulajdonos befizetne x ft-ot, ezért kapnának utat, vagy adót kell emelni.
Nagy Dániel polgármester
Vargahegyre vonatkozóan jó minőségű út 19-20 millió ft-ot igényelne.
Buda József képviselő
Ezzel a kővel amink van, ha ezzel meghordanánk vagy ki kell tenni súlykorlátozó táblát.
Nagy Dániel polgármester
Amit mi tudnánk használni gréder az 1 .800.000 ft. A képviselő-testületnek kell eldönteni. 890.000 Ft
van rá.
Buda József képviselő
Azt javasolja hogy bízzák meg Füri József tanácsnokot és kérjék meg Kovács Jánost, hogy együtt
nézzék meg a vízműnél a gépet, mondjanak véleményt.

Demeter Zoltán képviselő
Miért mondták a gazdák hogy nem jó?
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Buda József képviselő
Azért, mert a külterületi utak javítására nem alkalmas.
Nagy Dániel polgármester
Egy ilyen gép 1.800.000 ft-ba kerül. 720Ft/ha befizetés lenne.
Mit csináljuk? Észrevételeket kérek.
Buda József képviselő
Gazdákat meg kell keresni, járuljon hozzá. Ha nem, úthasználati díjat kell kivetni.
Nagy Dániel polgármester
Az azt jelenti, hogy súlykorlátozást vezetünk be.
A mezőgazdasági tanácsnok érdeklődje meg a Fejérvíz Zrt-nél a gép állapotáról és adjon véleményt
megéri-e megvásárolni a gépet. Vagyis megbízást kap a tanácsnok arra, hogy a gép állapotáról
egyeztessen, illetve tekintse meg szakemberekkel. Állítson össze anyagot, érdemes-e megvásárolni.
Egyidejűleg levél a gazdáknak, hozzájárulnának-e egy jobban felszerelt gréder megvásárlásához.
Aki a határozati javaslattal egyetért kérem kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
Mezőgazdasági tanácsnoktól javaslat bekérés gép beszerzésre
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízást ad a mezőgazdasági tanácsnoknak arra,
hogy a Fejérvíz Zrt-nél árult gréder gép állapotáról egyeztessen, illetve tekintse meg szakemberekkel.
Állítson össze anyagot, érdemes-e megvásárolni. Ezzel egyidejűleg Pátka Község Önkormányzata
Képviselő-testülete levélben fordul a gazdákhoz, tájékoztatást adva a jelenlegi helyzetről és
véleményt kérve egy jobban felszerelt gréder megvásárlásához történő hozzájárulásukról.

Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: ésszerű határidőn belül

Nagy Dániel polgármester
A beszámoló végére érve megkérdezem van-e kérdés, észrevétel, ha nincs, úgy aki a beszámolót
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
A beszámoló elfogadásáról
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja.
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Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

2. / Üzemanyag támogatás – körzeti megbízott- elszámolása
Nagy Dániel polgármester
A Fejér Megyei Rendőrfőkapitánytól megérkezett az elszámolás a körzeti rendőrünknek adott
üzemanyag-támogatásról. Igen alapos, és tényleg minden liter üzemanyagra kiterjedő elszámolást
kaptunk, amiben megköszönik a támogatást, és biztosítanak róla, hogy a támogatás hatékony
felhasználásával a községben a közrend és közbiztonság javítására és megóvására fokozottabb
rendőri jelenlétet tudnak biztosítani.
A tájékoztatóban megköszönték a 2012. évben nyújtott támogatást, és kitértek arra, is, hogy a 2011.
évben biztosított, de 2012. évi felhasználásra áthúzódó üzemanyag adomány a Székesfehérvári
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályához tartozó Pátkai körzeti megbízott által használt
szolgálati gépjármű belső normán felüli üzemeltetéséhez került felhasználásra. A támogatással Pátka
községben és közigazgatási területén a közrend és közbiztonság javítására és megóvására
fokozottabb rendőri jelenlétet tudnak biztosítani.
Körzeti rendőrünk továbbra is nagyon sokat segít a hivatal helyszíni ellenőrzéseinek
lebonyolításában.
A részletes elszámolás megtekinthető, azt terjedelme miatt nem másoltuk le. A menetlevelek alapján
a Rendőrség teljes mértékben el tud számolni. Az üzemanyag a rendőrségi és a közös tevékenységre
kerül felhasználásra.
Amennyiben az elszámolással
kézfelemeléssel szavazzon.

kapcsolatban

nincs észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
Körzeti rendőr üzemanyag támogatás elszámolásának elfogadásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
által készített – a 07000/697-2/2013. ált. számú támogatási szerződésben biztosított – 2012. évi
üzemanyag támogatás felhasználásról szóló elszámolását.
A Képviselő-testület megköszöni a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztályához tartozó körzeti megbízott lelkiismeretes és odaadó munkáját, amit a község
közbiztonságának és közrendjének megőrzése érdekében biztosít, valamint a hivatal helyszíni
ellenőrzéseinek lebonyolítása érdekében tesz.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az illetékes szerveket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Dániel polgármester
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Buda József képviselő
Meg kellene kérni a polgárőrséget, hogy az új rendőrrel szorosabb legyen a kapcsolat. Fel kell hívni a
figyelmet hogy egymásért dolgozzunk.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben biztos lesz, hogy a körzeti megbízott cserélődik, javaslom hogy hívjuk meg a következő
ülésre, hogy be tudjon mutatkozni. Új programokat át lehet beszélni a polgárőr, mezőőr, rendőr
hármassal.

3. Civil szervezetek beszámolási kötelezettségének kiírásáról döntés
Nagy Dániel polgármester
Javaslat, hogy a 3., 5., 6/c napirendi pontokat együtt kezelve tárgyalják, mert összefüggő ügyekről
van szó.
Buda József képviselő
Javaslatot tesz, hogy a kérdés eldöntésére rendkívüli ülést iktasson be a képviselő testület a
munkarendjébe.
Nagy Dániel polgármester
Mai nap meg kell hozni a döntést a testületnek, a pályázatot ki kell írni.

4./ Beszámoló a Pátkai Beruházó Viziközmű Társulás tevékenységéről (a 2012 évi
számszaki beszámoló nélkül)
Nagy Dániel polgármester
Javasolja a Viziközmű Társulat 2013-ban történő megszüntetését. Tavaly felmondott az ügyeket vivő
kolléganő. Jelenleg a pénzügyes kolléganőnk valamint még egy kolléga végzi ezt a feladatot.
A befizetésekkel kapcsolatban felmerült egy kérdés. A társulat eredeti döntése alapján több fizetési
lehetőség volt biztosítva a lakosság részére. Ez azt jelenti, hogy vagy kifizették a 220.ezer ft-ot egyben
egy szorosabb határidőn belül, vagy a lakossági előtakarékossági számlára befizetnek kb 150.ezer ftot mely kamataival együtt lesz 220. ezer, vagy 260.ezer ft-ot fizetnek részletekben közvetlenül a
társulatnak akik egyiket sem vállalták. Ez a háromféle megoldás volt. A 260.ezer ft-ot fizetők esetén
vannak eltérések, melyeket egységesíteni kell. Javasolni kell a Társulatnak, hogy hagyják jóvá az
egységes 220. ezer Ft-os törlesztést. Ha kell Küldött Gyűlést vagy az Intéző Bizottságot össze kell
hívni. Találtak 48 olyan házat, akiknek ennyit kellett volna fizetni, mégis a 220.ezer ft-ot fizették.
Racionális döntést kell hozni 29 ember részére vissza kell fizetni 40.ezer ft körüli összeget átlagban,
vagy a határozatot végrehajtva 48 embertől a plusz 40.ezer ft-ot kell beszedni. Itt a beruházásra az
összeg megvolt, valamint a befejezésre rendelkezésre álló összeg is megvan. Az irányt el kell dönteni.
Visszafizetési kötelezettség melyekre külön forrást biztosítottunk keletkezik amúgy is, mivel vannak
olyanok, ahol nincsenek rákötési lehetőségek és van olyan, ahol egy telken belül két ház van, és
többféle megállapodás van.
Ezekre a társulat felszámolása előtt sort kell keríteni.
Buda József képviselő
Ez jogtalan.
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Nagy Dániel polgármester
A fenti problémák különböző okok miatt keletkeztek. Lehet magyarázni az ingatlan fogyasztása
szempontjából nézve 400 liter/nap fogyasztás 12m3 fogyasztást nem haladja meg, akkor egy
egységet kell fizetni. Itt akkor nyilatkoztatni kellett volna.
Másik eset: két vízóra, két bekötés, két szerződés az 2x220.ezer ft. Mérlegelni kell a képviselőtestületnek kb 8 ingatlant érinthet ez a helyzet. Van aki befizette, volt ahol nem egyedi elbírálás kell.
Kiszámolva 1.160ezer ft az egyik esetnél, 3.300.ezer ft a másik esetnél. Ahol nem valósult meg (pl
temető köz 440.ezer ft. Van olyan, hogy megvalósult a csatorna, de mégsem kíván rákötni, itt kérték
hogy ne legyen az udvarban a cső. Összegezve: max.20 ingatlant érintő probléma van, 5 millió ft
értékben. A forrás rendelkezésre áll, korábban a visszafizetésre számítottak, ezért javaslatot tesz a
képviselő-testület elé: mivel megvan a forrás, és olyan emberek vannak zömmel, hogy nem biztos
hogy be tudják fizetni.
Buda József képviselő
Aki befizette egybe a pénze itt kamatozott, aki nem fizette annak kedvezményt adunk?
Dr Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
Kinek van 260.ezer ft megállapítva?
Nagy Dániel polgármester
Társulatnál eldöntötte az ügyfél milyen módon fizet ltp, egy összeg, stb. Aki ide fizet annak 260.ezer
ft-ot kellett volna fizetni (de pl. elhunyt személy után örökölt ház után van példa rá, hogy a megszűnt
LTP után a társulatnak fizet, de az eredeti 220 ezer ft-ot)
Buda József képviselő
Örökösök tovább fizethették volna, én nem adok kedvezményt.
Nagy Dániel polgármester
Szünetet rendelek el: 18.36 órakor
Szünet vége: 18.54. órakor
Az ülés folytatódott. Időközben megérkezett Dosztály Csaba jegyző
A polgármester köszöntötte a jegyző urat.
Javaslat.: a képviselő-testület javasolja a Viziközmű Társulatnak, hogy vizsgálja felül eredeti
álláspontját, és egységesítse azt. Vizsgálja felül és küldje meg azt az összefoglalót, hogy milyen
különböző hozzájárulások érkeztek. Javasolja, hogy egységes befizetési modell kialakítására tegyen
kísérletet. Amennyiben plusz utcából származó tagot kell felvenni (Vargahegy) annak felvétele
történjen meg gyorsan és egyben fizesse ki.
Buda József képviselő
Meg kell nézni a Széchenyi u. területét.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben a javaslattal kapcsolatban
kézfelemeléssel szavazzon.

nincs

több észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem
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A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
Lakosság részéről történt csatorna befizetések felülvizsgálata
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Viziközmű Társulatnak, hogy vizsgálja
felül eredeti álláspontját, és egységesítse azt. Vizsgálja felül és küldje meg azt az összefoglalót, hogy
milyen különböző hozzájárulások érkeztek.
Javasolja, hogy egységes befizetési modell kialakítására tegyen kísérletet. Amennyiben plusz utcából
származó tagot kell felvenni (Vargahegy) annak felvétele történjen meg gyorsan és lehetőleg egy
összegű befizetéssel.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.03.31.

5./ Civil szervezetekkel kapcsolatos előterjesztések.
Nagy Dániel polgármester
Először tárgyaljuk a tavalyi évben meghozott rendelet módosítását, melyben kettő észrevétel van,
melyet aljegyző asszonnyal megbeszéltem, és előkészített.

6/c. a 9/2012. (II.29. „ a civil szervezeti támogatások igénybevételéről” szóló
rendelet felülvizsgálata
Az elmúlt időszakban a jogszabályváltozások során, illetve az új szervezeti és működési szabályzatban
meghatározottak alapján a civil szervezeti támogatások igénybevételéről szóló 9/2012.(II.29.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata megtörtént, melyben az aktuális változások átvezetése
szükséges.
A két változtatás: a bizottság helyébe a tanácsnok beemelése, valamint a benyújtandó példányszám
és a benyújtás helyének módosítása illetve meghatározása.
Nagy Dániel polgármester
Kérdezem jegyző urat, hogy náluk működik-e a civil szervezetek támogatása?
Dosztály Csaba jegyző
Nem működik, annyi kikötés van, hogy a helyi rendelet alapján lehet kérni.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem aki a rendelet tervezettel, illetve a
kiegészítésekkel egyetért kérem szavazzon.
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A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2013. (III.5.) önkormányzati rendelete
a 9/2012.(II. 29.) a civil szervezeti támogatások igénybevételéről szóló rendelet módosításáról
Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdése a) pontjában, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143.§ (4) d.)pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 9/2012.(II. 29.) a civil szervezeti
támogatások igénybevételéről szóló rendelet (a továbbiakban „R”) módosítására a következőket
rendeli el:
1.§ A R 8.§.(1) A civil szervezetek adott évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásra az Oktatási és
Kulturális Bizottság a Pátka Kultúráért Közalapítvány véleményét figyelembe véve tesz
javaslatot. A pályázati felhívásról a képviselő-testület dönt. Szöveg helyébe
„A civil szervezetek adott évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásra az Oktatási ügyek
Tanácsnoka véleményét figyelembe véve a polgármester tesz javaslatot. A pályázati felhívásról a
képviselő-testület dönt”. Szöveg lép
2.§ A R 9.§ (3) A pályázatokat Pátka Község Polgármesteréhez kell benyújtani írásban három
példányban, valamint elektronikusan a igazgatas@patka.hu e-mail címre. Szöveg helyébe
„A pályázatokat Pátka Község Polgármesteréhez kell benyújtani írásban kettő példányban,
valamint 1 példányban elektronikusan a igazgatas@patka.hu e-mail címre.” Szöveg lép
3.§ A R. 11.§ (1) A támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag arra a célra használható fel,
amelyre a támogató juttatta. A támogatást a támogatott köteles tárgy év november 30. napjáig
felhasználni. Szöveg helyébe
„A támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag arra a célra használható fel, amelyre a
támogató juttatta. A támogatást a támogatott köteles tárgy év december 31. napjáig
felhasználni”. Szöveg lép
4.§ A R. 12.§.(1) A támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek működési és
tevékenység támogatása esetén - tárgy év december 15. napjáig, – program, rendezvény támogatása
esetén – a program, rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül elszámolni. A pénzügyi
elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni. Szöveg helyébe
„A támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek működési és tevékenység
támogatása esetén – tárgyévet követő év március 31. napjáig, – program, rendezvény támogatása
esetén – a program, rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül elszámolni. A pénzügyi
elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni. Szöveg lép
5.§ A R. 12.§ (4) Amennyiben a támogatott pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, hogy a
támogatást nem rendeltetésszerűen használták fel, úgy a támogatott köteles a támogatás nem
rendeltetésszerűen felhasznált részét a mindenkor érvényes, a támogatás felhasználására nyitva álló
határidőt követő naptól - tárgy év december 1. napjától - számított jegybanki alapkamat mértékének
kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a képviselőtestület elszámolást
felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb tárgy évet követő év február 15. napjáig
visszafizetni. Szöveg helyébe
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„Amennyiben a támogatott pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, hogy a támogatást nem
rendeltetésszerűen használták fel, úgy a támogatott köteles a támogatás nem rendeltetésszerűen
felhasznált részét a mindenkor érvényes, a támogatás felhasználására nyitva álló határidőt követő
naptól - tárgyévet követő január 1. napjától - számított jegybanki alapkamat mértékének
kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a képviselőtestület elszámolást
felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb tárgy évet követő év február 15. napjáig
visszafizetni.” Szöveg lép
6.§ (1) Ez a rendelet – a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2013. –április 15. napján hatályát veszti.
Dosztály Csaba jegyző megbízásából

Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
aljegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Pátka, 2013. március 5.
Dosztály Csaba jegyző megbízásából
Járfás Péterné
aljegyző

3. Civil szervezetek beszámolási kötelezettségének kiírásáról döntés
Nagy Dániel polgármester
A pályázat tartalmi elemeit összeállította, felkéri a Képviselő-testületet, hogy ha bármi változtatási
javaslata van éljen vele!
Összeállítás során figyelemmel volt arra, hogy ha szubjektív vélemény van, akkor nézni kell a
döntéshozatalnál, hogy összeférhetetlenség fennállhat ezért objektív döntési helyzeteket célszerű
csak kialakítani.
Pénzügyi tervtáblába be lehet írni milyen költségeket kíván elszámolni a szervezet. A 2013. évi
pályázatban a társadalmi munkában való részvétel, bekerülhetne minden pályázati menüpont alatt.
Pályázati észrevétel volt tavaly, hogy kevés a lehetőség arra, hogy kifejtse a pályázó részleteiben
milyen tevékenységet szeretne csinálni.
Buda József képviselő
Javasolja, hogy csak ha hasznos pályázat jelenik meg ítélje oda a pályázónak az összeget, ha nem
akkor nem. Minden településen vannak hagyományok, akkor ebből a pénzből lehet megtartani (pl
böllérverseny vagy batyusbál)
Nagy Dániel polgármester
Ezzel a pályázati módszerrel a hasznosság irányába mentünk. Érjük el, hogy úgy legyen megválasztva
a témakör, hogy jó pályázatok legyenek.
Buda József képviselő
Itt van a kemenceavató, aki ilyenre beadja a pályázatot, az élvezzen előnyt, az egész falu élvezi, és a
civil szervezet besegít, utána lehet utcabál is.
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Nagy Dániel polgármester
Sok olyan volt, ami nem illeszkedett. Ezért kell olyan témát megállapítani, hátrébb tud sorolódni egy
szervezet ha a hagyományokat nem ápolja.
Dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester
Nem mindegy hány embert küld el.
Buda József képviselő
Idén még nem, de holnap már számít.
Demeter Zoltán képviselő
Esetleg lehetne-e a családosokra is kiterjeszteni? Erre is kellene valami programot kitalálni.
Nagy Dániel polgármester
A javaslat alapján a program témakört ki lehet egészíteni, hogy a hagyományok és családok a XXI.
Században.
A tavalyi évben megalkotott 9/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet alapján a határozati javaslatban
megfogalmazottak szerint javaslom a civil szervezetek részére 2013. évben a támogatás elnyeréséhez
történő pályázati kiírást.
Dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester
Közösségi legyen, kifejezetten olyanra lehetne gondolni.
Buda József képviselő
Mint pl a családi nap. Erre közösen is beadhatják a civil szervezetek.
Nagy Dániel polgármester
400.ezer ft-os keret azt jelenti, hogy akár felét elviheti az összegnek ha valaki összefog.
Buda József képviselő
Ezt a sportkörnek is ki kell tölteni?
Nagy Dániel polgármester
Nem, mert a Sportkör nem ebből a finanszírozási keretből részesül.
Buda József képviselő
A pályázat elbírálásához, legyen kikötve az elszámolási határidő.
Nagy Dániel polgármester
Beszámolóról dönteni kell először
Demeter Zoltán képviselő
Ez azt, jelenti, hogy pl. az egyháznak a 2012-ben kapott támogatásról ismét el kell számolni?
Nagy Dániel polgármester
A pénzügyi elszámolás mellett mást is el kell számolni a rendeletünk alapján. Ehhez segít a jelenlegi
táblázat.
Buda József képviselő
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Most hogy lett az ifjúsági klub, amit kaptunk támogatatást, nem futja arra, ezért szükségesnek látom,
hogy tudjunk pályázni ebből a keretből is.
Nagy Dániel polgármester
Abban az esetben javasolnám, ha a szervezetek akik közvetlen támogatást kapnak, nem arra a
feladatra pályáznak, amire a közvetlen támogatást kapja.
Az új pályázat kiírásáról szóló előterjesztéshez összefoglalva az alábbi kiegészítéseket teszi a
képviselő testület:
- téma címe Hagyományok és családok a XXI. Században
- pályázhat a közvetlen költségvetési támogatású pályázat,de nem arra amire a közvetlen
támogatást kapta
- az elszámolás beadási határidő egyben legyen a pályázat benyújtási határidővel
A civil szervezeti támogatások igénybevételéről szóló 9/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet 11.§ (1)
bekezdése arról rendelkezik, hogy a támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag arra a
célra használható fel, amelyre a támogató juttatta. A támogatást a támogatott köteles tárgy év
december 31. napjáig felhasználni. A rendelet (2) bekezdése alapján a támogató a támogatás
felhasználását és az erről készült számadást ellenőrzi.
A rendelet 12.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a támogatott a támogatás összegével köteles a
képviselőtestületnek – működési és tevékenység támogatása esetén – tárgy évet követő év március
31. napjáig, - program, rendezvény támogatása esetén – a program, rendezvény lebonyolítását
követő 30 napon belül elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolót kell
mellékelni. Az elszámolás szabályairól és a beszámoló elmaradásának következményeiről a rendelet
12.§ (2)- (3) bekezdései rendelkeznek.
A civil szervezetek 2013. évi pályázaton történő indulásának feltétele, hogy a 2012. évben támogatást
nyert szervezetek beszámolóit tehát a rendeletnek megfelelően tegyék meg.
Javasolt a civil szervezetek figyelmét felhívni kötelezettségük teljesítésére, ezért kérem döntésüket
erre vonatkozóan.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
Civil szervezetek beszámolási kötelezettségére felhívás
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évben támogatást elnyert civil szervezeteket
felhívja, hogy a képviselő-testületi civil szervezeti támogatásokkal foglalkozó ülésre (melynek várható
ideje: 2013. március 31.) beszámolási kötelezettségüknek tegyenek eleget.
A beszámoló képviselő-testület által történő elfogadása feltétele a 2013. évi pályázatok
benyújtásának.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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5. Civil szervezetek részére helyi pályázat kiírása támogatások elnyerésére
Nagy Dániel polgármester
A Civil szervezetek támogatásával foglalkozó rendkívüli ülésre, lehetőleg március 31-én kerüljön sor.
Minden civil szervezet megkapja az anyagot, valamint a honlapra is fel lesz téve. A sportkör és a
polgárőrség is kap a felhívásból.
Pályázati kiírás pénzügyi melléklettel együtt. Amit a képviselő-testület igényelt, azzal, hogy egy civil
szervezet maximum 2 pályázatot adhat be. Tavalyi szinten tartva mindent, kivéve a támogatási
összeget. Plusz közvetlen támogatásban részesülő civil szervezetek támogatáson felül pályázhatnak
még ha lehet.
Az elbírálásnál objektív vizsgálatnál a pályázati ragsorban hozzátenném, pont egyenlőség esetén a
rangsor a következőképpen alakul:
- objektív vizsgálatot lehet kikötni:
1. nem kapott más jogcímen önkormányzati támogatást
2. támogatás %-a
3. pályázati önerő – rangsor
4. benyújtás ideje
Buda József képviselő
Ha két szervezet összefog és beadja az kapjon esetleg pozitív elbírálást.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel, javaslat e témához nincs így kérem a képviselő-testületet,
hogy a változtatások átvezetése után fogadja el a civil szervezetek támogatásáról szóló pályázati
kiírást.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
A 2013. évi civil támogatások pályázatának kiírásáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi tartalommal hirdeti ki 2012. évi
civilszervezeti támogatásokra vonatkozó pályázatát:
Pátka Község Önkormányzat Polgármestere a civil szervezetek támogatásáról szóló 9/2012. (II. 29.)
önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet civilszervezetek számára.
Pályázat célja:
A pályázat célja a civilszervezetek 2013. január 1. és december 31. között megrendezésre kerülő
programjainak, rendezvényeinek támogatása, a civil szervezetek eszköz vásárlásának támogatása
valamint az érintett szervezetek 2013. évi működési költségeihez való hozzájárulás.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 400 000 Ft
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A rendelkezésre álló forrás egy pályázati fordulóban kerül kiosztásra, amennyiben a pályázati
fordulóban nem kerül felhasználásra a teljes összeg új pályázati beadási időszakot nyit a pályázat
kiírója.
Pályázhatnak:
Azon társadalmi szervezetek – egyesületek, szakági sportszövetség, stb. –, alapítványok, amelyek az
alapszabályuknak, alapító okiratuknak megfelelően tevékenységüket Pátka községben ténylegesen
folytatják,
Bírósági nyilvántartásba nem vett, de a község érdekében a településen tevékenykedő csoportok,
klubok, stb. (a továbbiakban civil szervezetek).
Nem nyújthatnak be pályázatot:
A pártok, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, önkéntes kölcsönös biztosító
társaságok, magánnyugdíj-pénztárak, biztosítótársaságok,
Az önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás,
közművelődési megállapodás alapján átvállaló szervezetek,
Azon civilszervezetek, amelyeket a képviselő-testület az éves költségvetésében előirányzott
közvetlen támogatásban részesített, a támogatással érintett feladathoz kapcsolódóan.
Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek,
valamint olyan civilszervezetek, amelyek támogatását jogszabály tiltja.
A pályázat tartalmi elemei:
A pályázat tartalmi elemeit a pályázati adatlap tartalmazza. Pályázni kizárólag a pályázati adatlap
kitöltésével lehet. Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban vehető át személyesen ügyfélfogadási
időben, vagy letölthető a www.patka.hu honlapról.
Kötelező mellékletként csatolni kell
A bírósági bejegyzésről szóló végzés, alapszabály, alapító okirat civilszervezet képviselője által
hitelesített másolata. (Nem kell a dokumentumokat becsatolni, ha azokat már korábban a támogatási
kérelem mellékleteként benyújtották és azok tartalmában változás nem történt.)
Írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, támogatási cél és összeg)
kezeléséhez és az önkormányzat honlapján és a helyi újságban való közzétételhez,
A pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezetnek köztartozása nincs, a támogató
ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 000 Ft egyedi értéket meghaladó
eszközöket nyilvántartásba veszi,
A pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
A pályázó közzétételi kérelme a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettségről.
Beadás kezdete: 2013. március 16.
Beadási határidő: 2013. március 31.
Beadás módja, helye:
A pályázók a jelen pályázati felhívásra a rendelkezésre álló időn belül 2 db pályázatot nyújthatnak be.
1 pályázatban csak 1 al-téma jelenhet meg (vagy működési pályázat, vagy eszközvásárlási pályázat,
vagy program-megvalósítási pályázat)
A pályázat benyújtása 2 példányban papír alapon és 1 példányban elektronikusan nyújtható be postai
úton Pátka Község Polgármesteri Hivatal Pátka, Vak Bottyán tér 4. címre vagy személyesen a
Polgármesteri Hivatalba.
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Hiánypótlás: 1 alkalommal, 5 napos határidő kitűzésével
A pályázat elbírálásának rendje, határideje:
A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt. A pályázatok
elbírálásánál a Pátka Kultúráért Közalapítvány Kuratóriumának döntéshozóinak véleményét a testület
figyelembe veszi a következő módon, a kuratóriumi tagok támogató döntése tagonként 2 pontot
jelent a pályázatban. Pont egyenlőség esetén a rangsor a következőképpen alakul:
- objektív vizsgálatot lehet kikötni:
1. nem kapott más jogcímen önkormányzati támogatást
2. támogatás %-a
3. pályázati önerő – rangsor
4. benyújtás ideje

Az eredményről történő értesítés módja:
A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést legkésőbb a döntést követő 15.
napig. A nyertes pályázatok listája a döntés meghozatalát követő 60. napig az önkormányzat
honlapján, közzétételre kerül. A pályázat meghatározott adatai közzétételre kerülnek a Kormány által
meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.
A szerződéskötésre vonatkozó szabályok:
A képviselő-testület döntését követően az önkormányzat nevében a polgármester a támogatottal
támogatási szerződést köt.
A támogatás igénybevételének módja, feltételei:
A támogatás összegének kifizetésére a támogatási szerződés aláírását követően kerülhet sor.
Az elszámolható költségek köre, módja, határideje:
A kapott támogatással való elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés, és az
önkormányzat hatályos rendelete tartalmazza.
Az ellenőrzés módja:
A támogató az általa nyújtott támogatás szabályszerű felhasználását a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján jogosult ellenőrizni.
További tájékoztatás kérhető:
Polgármesteri Hivatalban

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

Dosztály Csaba jegyző
Kérdezném, hogy nyilvántartja-e az önkormányzat a civil szervezeteket?
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Nagy Dániel polgármester
Igen, a bírósági honlapon kísérjük figyelemmel.. A Közművelődési Tanács régen működött, jó volt,
ma már sajnos nem.
Dosztály Csaba jegyző
Zámyolyon úgy van, hogy 1 évig működni kell a szervezetnek ahhoz hogy támogatást kaphasson. Van
nyilvántartás, náluk 18-20 szervezet van. Ebből pontosan tudni lehet hogy kik. A nyilvántartást
javasolja, fel lehet vezetni. A civil szervezetek bejelentik a változást, függetlenül hogy van-e rendelet.
Dr Dávid Nagy Krisztina 19.50 órakor elhagyta az üléstermet.
Nagy Dániel polgármester megállapította, hogy a 7 fő képviselőből 4 fő van jelen, az ülés továbbra is
határozatképes.

6. Rendeletalkotás
a.) Mezőőri rendelet felülvizsgálata
Nagy Dániel polgármester
Évente felmerül az a kérdés, hogy az Önkormányzatnak kell-e fenntartani mezei őrszolgálatot.
Ezzel kapcsolatban összeállítottunk egy tájékoztató anyagot:
Mezei őrszolgálat megalakításával, működtetésével kapcsolatos tudnivalók
A mezőőr a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és
termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési
jelek vagyonvédelmét ellátó személy.
A mezőőr feladatai a következők:
a) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt
személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására
felszólítani;
b) azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó
jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az
abban tartózkodókat igazoltatni;
c) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének
jogszerűségét nem valószínűsíti, a rendőrségre bekísérni;
d) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt,
terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a rendőrségnek átadni.
e) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni.
A mezőőr köteles a tudomására jutott bűncselekményekről és szabálysértésekről a rendőrséget vagy
az ügyben hatáskörrel rendelkező más szervet haladéktalanul értesíteni illetve a határkörrel
rendelkező szerv eljárását kezdeményezni.
Vonatkozó jogszabályok:
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény
A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó
állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.)
FVM-PM együttes rendelet
A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet
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A mezei őrszolgálat létesítése
Mezőőr lehet az a büntetlen előéletű magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személy, aki tizennyolcadik életévét betöltötte, a lőfegyvertartási engedély
megszerzésére vonatkozó feltételeknek megfelel, és a hatályos jogszabályban előírt vizsgát
(működési és szolgálati szabályzatból, mezőgazdasági alapismeretből, lőfegyverismeretből) letette.
A vizsgát, az eskü letételét és a mezőőrök továbbképzését jelenleg a Fejér Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága szervezi.
A települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt,
a halastavat - őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. A mezei őrszolgálat
létrehozását a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósághoz be kell jelenteni, amely az őrszolgálatot nyilvántartásba veszi.
A bejelentésnek tartalmaznia kell az őrszolgálat létszámát, az őrzött terület nagyságát és a
földrészletek helyrajzi számát. A mezei őrszolgálat a nyilvántartásba vett területen látja el
tevékenységét.
Az őrszolgálat létszámát a működési területhez és a körzetben tevékenykedő egyéb közfeladatot
ellátó őrszolgálatok működéséhez mérten úgy kell megállapítani, hogy annak napi, rendszeres
ellenőrzése biztosítható legyen.
Földes külterületén lévő termőföld nagysága erdő és halastó kivételével 2000 ha 0940m2
Amennyiben a mezőőr gépjárművel végzi feladatát, kb. 2000-2500 ha az a terület, melyet naponta
rendszeresen ellenőrizni tud.
A mezőőrök havi munkaidőkeretben megállapított munkaidőben a hét minden napján, hétvégén is
szolgálnak.
I. Egy mezőőrre jutó kiadások:
Eszközök Ft
Kötelező felszerelés

Javasolt eszközök

Sörétes vadászlőfegyver

Távcső

Könnygázszóró palack

Fényképezőgép

Mezőőri formaruha*
Tanfolyamdíj, vizsgadíj
Szolgálati telefon
Összesen:

100-120.000 Ft

Összesen: 25-30.000 Ft

Kötelező és javasolt felszerelés összesen:
A fegyverviselési engedély, fegyvertartással (engedélyezés, tárolás) felmerülő költségek a
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mezőőrt terhelik.
*A mezőőri formaruha részletes leírása és kihordási ideje a 29/1998. (IV.30.) FVM rendelet szerint
Formaruha

Kihordási idő:

1 db téli kord- vagy posztóöltöny
1 db nyári öltöny
1 db nyári nadrág
1 db bélelhető kabát
1 db esőkabát
1 db kalap
1 db téli sapka
1 db sál
1 db nyakkendő
1 pár kesztyű
4 db ing
8 pár zokni
1 pár gumicsizma
1 pár bakancs

24 hónap
12 hónap
12 hónap
36 hónap
24 hónap
36 hónap
36 hónap
36 hónap
36 hónap
12 hónap
12 hónap
12 hónap
12 hónap
12 hónap

ÖSSZESEN:

A működtetéssel járó kiadások egy mezőőrre jutó összege:
Kiadás megnevezése Ft/év
2012. évi Mezőőri költségek
Munkabér
Járulék
Étkezési jegy
Személyi kiadások összesen
kiküldetés
Munkaruha
Dologi kiadások összesen
Összesen

1.170.000 Ft
31.590 Ft
144.000 Ft
1.345590 Ft
272.100 Ft
40.000 Ft
312.100 Ft
1.657.690 Ft

II. BEVÉTELEK
Mezőőri járulék: melyet a földhasználó, amennyiben az ismeretlen, a földtulajdonos fizet.
A mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját a települési önkormányzat helyi
önkormányzati rendeletében szabályozza. A járulék mértékét hektáronként szokás meghatározni,
egységesen, vagy művelési áganként eltérően. A mezőőri járulék adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősül.
Központi költségvetés által biztosított hozzájárulás (utólag finanszírozzák):
- Az önkormányzat az újonnan létrehozott őrszolgálat megalakítási költségeinek 50%-át, de
mezőőrönként legfeljebb 300.000,-Ft megtérítését kérelmezheti a Fejér
Megyei
Kormányhivatalnál való nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül,
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-

Fenntartással és működéssel kapcsolatban felmerült - dologi, személyi - kiadások 50%-át, de
legfeljebb 50.000,-Ft/hó/fő, (évi 600.000 Ft)
megtérítését negyedéves időszakokra utólag kérelmezheti, a tárgyidőszak utolsó napjától
számított harminc napon belül.

Mezőőri járulék 2012. év
Kivetés: 45 gazdálkodó egységre

2011

Kivetés
1.436.986

befizetés
1.373.555

2012

1.319.149

1.142.544

2013

hátralék
155.080
252.929
Befizetés:

274.800

Önkormányzatunk közigazgatási területén 1 fő teljesít mezőőri szolgálatot. Munkáját a fegyveres
biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. Törvény
rendelkezései alapján végzi.
A mezőőri szolgálat fenntartása érdekében a Képviselő-testület rendeletében mezőőri járulékot
vetett ki az érintett földhasználóra, illetve ha személye ismeretlen, a földtulajdonosra. A járulék
fizetése bevallás alapján történik.
A mezőőri járulék hátralékos összege adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, ami azt
jelenti, hogy végrehajtásra csak az 5.000.- Ft feletti tételeket lehet átadni, így sok esetben csak több
éves tartozásokat lehet behajtani, ha azok időközben nem évültek el. A járulék határidőben történő
megfizetésének elmulasztása esetén késedelmi kamattal terhelten kell a járulékot megfizetni.
A mezőőr feladatát az őrszolgálatot létrehozó települési önkormányzat utasításai szerint végzi,
szakmai felügyeletét a mezőgazdasági igazgatási szerv és a rendőrség látja el. Tehát a mezőőr
közalkalmazotti jogviszonyban áll, a munkáltatói jogok gyakorlója a polgármester.
A mezőőrt a mezőgazdasági igazgatási szerv szolgálati igazolvánnyal látja el, mely az arcképét, nevét,
fegyvertartási engedélyének számát, működési területét, a munkáltató szerv nevét és címét
tartalmazza. A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV.30.) számú FM
rendelet tartalmazza a mezőőrök felszerelésének szabályait a szolgálati jogviszony létesítéséhez.
Ennek alapján a mezőőr minimális munkafelszerelése a szolgálati igazolvány, a szolgálati napló és a
mezőőri jelvény.
Egyéb jogi változások:
2013. január 1-jén lépett hatályba az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi
CXX. törvény jelentős része. A törvény hatálya kiterjed a fegyveres biztonsági őrre, a személy- és
vagyonőrre, a természetvédelmi őrre, az erdészeti szakszemélyzet tagjára, a jogosult erdészeti
szakszemélyzet tagjára, az erdővédelmi szolgálat tagjára, a halászati őrre, a hivatásos vadászra, a
hegyőrre, a közterület-felügyelőre, az önkormányzati természetvédelmi őrre és a mezőőrre.
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mhötv.)
– 2013. január 1-jén hatályba lépő – 17. § (1) bekezdése biztosítja, az önkormányzatok számára,
hogy a helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelméről kényszerítő eszköz
alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is gondoskodhat. Az Mhötv.
meghatározza, hogy mely szervezetek minősülnek
az önkormányzat által is létrehozható
önkormányzati rendészeti szervnek a helyi közbiztonság
fenntartására, az önkormányzat
vagyonának, más értékének a védelmére. Ilyen szervezet az erdészeti szakszemélyzet, a jogosult
erdészeti szakszemélyzet, a mezei őrszolgálat, a halászati őrszolgálat, a közterület-felügyelet és az
önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az
önkormányzatok létrehozzák az önkormányzati rendészeti szervet, valamint arra, hogy az
önkormányzatok a rendészeti feladatokat ellátó személyt önállóan foglalkoztassák. Azt maga az
önkormányzat dönti el, hogy milyen formában kívánja az önkormányzati rendészeti szervet
működtetni. Az önkormányzatok részéről megfogalmazódott az az igény, hogy az önkormányzati
rendészeti feladatokat ellátó személyek (pl. mezőőr) mellett indokolt az önkormányzatnál
közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszony keretében segítők alkalmazása. A segédfelügyelő
intézménye az önkormányzat által választható feladat. A segédfelügyelő tevékenysége során
önállóan nem intézkedhet.
A törvény feltételeket határoz meg a közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló rendészeti
feladatokat ellátó személyek munkáltatóival szemben az együttműködési megállapodás megkötése
tekintetében. A rendészeti feladatokat ellátó személy az e törvényben meghatározott intézkedést és
kényszerítő eszközt csak akkor alkalmazhatja, ha a munkáltató a rendőrséggel együttműködési
megállapodást kötött. E megállapodás biztosítja, hogy a kizárólagos állami feladatok ellátásáért
felelős rendőri szervek a rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről naprakész
ismeretekkel rendelkezzenek, egyben lehetőséget teremt a rendőrségi szakmai szempontok
átadására is. Az együttműködés egy partnerségi és szakmai felügyeleti jellegű megállapodás, amely
biztosítja a rendészeti szakmai szempontok érvényesülését. A törvény rögzíti, hogy a munkáltató a
működési területén illetékes megyei rendőr-főkapitánysággal a jogszabályban pontosan
meghatározott feltételek szerint megkötött írásbeli együttműködési megállapodás alapján végezheti
tevékenységét. Az együttműködés különösen a tevékenységek közös ellátását, a szakmai tevékenység
segítését, a kölcsönös tájékoztatást, a tevékenység összehangolását jelenti. Az együttműködési
megállapodás a gyakorlatban az együttműködők közötti mindennapi feladatellátás – szükség szerinti
– összehangolását, a szolgálatszervezést, a közös akciókban való részvétel konkrét feladatait hivatott
megjeleníteni, mely együttműködés során a rendőrség oldaláról a helyi rendőri szerv fog megjelenni.
A helyi viszonyok vonatkozásában az illetékes rendőrkapitányság van abban a helyzetben, hogy
egyértelműen kifejezésre tudja juttatni azt, hogy egy adott időszakban az aktuális közbiztonsági
helyzetre is figyelemmel melyek azok a kiemelt területek, ahol szorosabb együttműködés indokolt,
illetve ezzel biztosítható az is, hogy a felek egy váratlan helyzetre valóban összehangoltan és
késedelem nélkül képesek legyenek reagálni.
Erre tekintettel a munkáltató a helyi rendőri szervnél kezdeményezi az együttműködési megállapodás
megkötését, a helyi rendőri szerv pedig harminc napon belül véleményével együtt megküldi azt a jogi
személyiséggel rendelkező megyei rendőr-főkapitányságnak. A megyei rendőr-főkapitányság az
együttműködési megállapodást a megkeresés és a helyi rendőri szerv javaslatának kézhezvételét
követő harminc napon belül köti meg.

Járfás Péterné aljegyző
A gazdafórumon elhangzott, hogy a gazdáknak menjen egy felhívó levél. Ez a levél elkészült, a
testületi anyag mellékleteként kiosztásra került. Kérem véleményüket a tartalmat illetően.
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(levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Nagy Dániel polgármester
A nyilatkozatot kiegészíteném azzal, hogy javaslattételi lehetőséget biztosítanék, mivel érez
problémát, milyen javaslata van, mi a gazda elérhetősége, és ha nem igényli miért.
Dosztály Csaba jegyző
Ha másodmagával megy ki, egész másként beszél. Szerinte Pátkán ez érték, hogy van.
Járfás Péterné aljegyző
A mezőőrnek minden évben beszámolót kell készítenie. Ez 2010-től írásban elmaradt. Javasolt, hogy
a testület kérje be a beszámolót, és a következő ülésen a beérkezett nyilatkozatok, a beszámoló és a
kapott tájékoztató valamint a szükséges rendelet-módosítás függvényében komplexen kezelve az
ügyet hozhat a testület döntést.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel, javaslat a témához nincs, úgy kérem az alábbi határozati
javaslat alapján hozzák meg döntésüket:
Pátka község önkormányzat képviselő-testülete kéri, hogy a következő ülésre (mely 2013. március
27.) a 2012. évi mezőőri tevékenység tapasztalatairól szóló beszámoló kerüljön beterjesztésre. A
földtulajdonosok és földhasználók részére kerüljön kiküldésre a megfogalmazott felhívás, és a
nyilatkozatok eredményéről, valamint a szükséges rendeleti módosítások szintén a következő (2013.
március 27-i) ülésre kerüljenek előterjesztésre.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
A mezőőri tevékenységről
Pátka község önkormányzat képviselő-testülete kéri, hogy a következő ülésre (mely 2013. március
27.) a 2012. évi mezőőri tevékenység tapasztalatairól szóló beszámoló kerüljön beterjesztésre.
A földtulajdonosok és földhasználók részére kerüljön kiküldésre a megfogalmazott felhívás, és a
nyilatkozatok eredményéről, valamint a szükséges rendeleti módosítások szintén a következő (2013.
március 27-i) ülésre kerüljenek előterjesztésre.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

b.) A mezőgazdasági utak, árkok karbantartásával kapcsolatos kérdések
Rendelet tervezetek a melléklet szerint
Nagy Dániel polgármester
Az önkormányzati utak, árkok karbantartását, illetve kezelését rendelettel célszerű szabályozni. 2
rendelet tervezet készült, az egyik az utak besorolása, másik az utak karbantartása.
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Tanulmányozza át a testület, és bármi észrevétel esetén átdolgozzuk, valamint társadalmi
egyeztetésre bocsátjuk. Javasolt a fenntartás és működtetés bedolgozása a rendeletbe. Emellett be
lehetne az utak mellett lévő zöld területek karbantartását is belevenni. Lehet hogy előnyben kellene
részesíteni olyan területek használóit, akikkel szerződést lehetne kötni hogy x méter területet ki
lehetne adni bérhasznosításra. Gazdák használatában akkora érték van, hogy ne legyen elherdálva,
úgy ahogy a szerződésbe; külterületi utak, fák helyzetének kezeléséről szól, ez a rendeletbe
beépítésre kerülne. A gazdák érdeke, hogy el tudjanak közlekedni, besüssön a nap, ahol bozótos van,
miért jó hogy ezt takarítsák. Forrás az önkormányzatbak nincs erre a feladatra, viszont többször
panaszkodtak a gazdák emiatt. Leginkább Nánási László képviselő megközelítése volt a legjobb, hogy
valaki jöjjön ide, fizessen bérleti díjat, és tisztítsa ki a területet.
Buda József képviselő
Zártkerteknél másként működik. Fel kell szólítani, igényli-e, ezt tartsa karban.
Járfás Péterné aljegyző
A határok nem tisztázottak, ezért nehéz megbeszélni kinek mit kell illetve lehet tenni.
Nagy Dániel polgármester
Külön lehet venni; egyik a zártkert, másik az utak melletti helyzet
Dosztály Csaba jegyző
Belterületen jegyzői hatáskör. Önkormányzat dönt ki vághatja ki, és hova kerülhet a fa. A jegyző
határozattal dönt. Figyelni kell belterület vagy külterület.
Nagy Dániel polgármester
A vészkarbantartásokat meg fogjuk csinálni.
Dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester visszaérkezett az ülésre 20.30 órakor.
A képviselő-testületi ülésen a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, továbbra is határozatképes.
Buda József képviselő
A kivágni való fát adjuk oda, 1800 ft mázsája.
Nagy Dániel polgármester
A következő ülés előtt 10. napig azaz március 17-ig juttassák el javaslataikat.

6/c. a 9/2012. (II.29. „ a civil szervezeti támogatások igénybevételéről” szóló
rendelet felülvizsgálata
Az 5. napirendnél tárgyalva

7/ Törvényességi észrevétel megvizsgálása, döntéshozatal
a.) A helyi adókról szóló 26/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet törvényességi
felhívás alapján történő felülvizsgálata

Járfás Péterné aljegyző
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A Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/393-1/2013. számon, Pátka község Önkormányzat Képviselőtestülete „ A helyi adókról szóló 26/2012.(XI.28.) önkormányzati rendeletre vonatkozóan,
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mhötv.132.§ (1) bekezdés a)
pontjában biztosított hatásköre alapján törvényességi felhívással élt.
Az önkormányzati rendelet adójogi szempontból azért törvénysértő, mert a 3.§ (4) bekezdésében
alkalmazott telek fogalma ellentétes a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény – Htv. 52.§ 16.)
pontjában foglalt rendelkezésekkel.
Az Ör. idézett rendelkezése azért törvénysértő, mert annak megalkotásakor hatályban lévő törvényi
rendelkezések szerint állapítja meg a telek fogalmát. Az Ör. megalkotása időpontjában (2012.
november 28.) már kihirdetésre került a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló
2012. évi XXIX. Törvény, amellyel a Htv. idézett rendelkezését módosította a törvényalkotó. A Htv
idézett rendelkezése a módosítás eredményeként megváltozott, mely figyelmen kívül lett hagyva a
rendeletalkotás során.
A törvényi meghatározással nem harmonizál az Ör., ezért sérti az Alaptörvény B.) cikk (1)
bekezdésében meghatározott jogállamiság elvét.
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. március
30. napjáig tájékoztassa a hivatalt.
Felhívták a figyelmet, hogy amennyiben a jogszabálysértés megszüntetésére nyitva álló határidő
eredménytelenül telik le, az Mhötv. 134.§ (2) bekezdés alapján a kormányhivatal a törvényességi
felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben a felhívással kapcsolatban nincs
kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
Törvényességi felhívásról - a helyi adórendelet Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal
FEB/02/393-1/2013 ügyiratszámú törvényességi felhívását, mely a „ A helyi adókról szóló
26/2012.(XI.28.) önkormányzati rendeletben meghatározott telek fogalmának helytelen
rendelkezéséről szólt, és emiatt törvényességi felhívással élt.
A törvényességi felhívásban foglaltakat megtárgyalta, azokat tudomásul veszi, és intézkedik a jegyző
által a rendelet módosításáról.
Felkéri a jegyzőt, hogy a tett intézkedésről haladéktalanul értesítse a Kormányhivatalt.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Nagy Dániel polgármester
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A határozat után a rendelet tervezet alapján „A helyi adókról szóló 26/2012.(XI.28.) önkormányzati
rendelet” módosításáról is dönteni szükséges.
Amennyiben a rendelet tervezettel egyetértenek , kérem kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013.(III .5.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról szóló 26/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdése a) pontjában, a helyi adókról szóló- módosított- 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdés 6.§ában, valamint 43.§ (3) bekezdésében, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143.§ (4) d.)pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi szóló 26/2012.(XI.28.)
Ök. Rendelet (a továbbiakban „R”) módosítására a következőket rendeli el:
1.§ A R 3.§ -át hatályon kívül helyezi.
2.§ (1) Ez a rendelet – a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2013. –április 15. napján hatályát veszti.
Dosztály Csaba jegyző megbízásából
Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
aljegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Pátka, 2013. március 05.
Dosztály Csaba jegyző megbízásából
Járfás Péterné
aljegyző
(Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Nagy Dániel polgármester
Aljegyző asszony jelezte, hogy a Társulástól levél érkezett, mely kapcsolatban lehet a következő
napirendi pontokkal (8 és 9 számú), ezért addig amíg átnézi folytatnánk az ülést a 10. napirendi
ponttal.

10. Vargahegyi utca átnevezése
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Nagy Dániel polgármester
Lakossági kérelem érkezett az Önkormányzathoz, hogy a jelenleg a Vargahegyi utcához tartozó, de
„névtelen közterület” elnevezésre kerüljön.
A javasolt elnevezés: Batthyány utca
Járfás Péterné aljegyző
Az előterjesztés elkészítése során több jogszabály áttekintése után véleményem szerint rendeletet
kellene alkotni a testületnek a házszámozásról, illetve a közterületek elnevezéséről. Emellett felül kell
vizsgálni az utcaneveket, mert egy új törvény alapján tilalom van bizonyos személyek nevének
használatára. Az alábbi anyagban szemléltetjük a fontosabb tudnivalókat a közterületek elnevezése
vonatkozásában.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mhötv) 13. § (1) A helyi közügyek,
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
A törvény 14. § (1) bekezdése alapján a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes
szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.
(2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében
vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre
közvetlenül utal.
(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e
a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.
2013. január 1-én lépett hatályba az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető
elnevezések tilalmával összefüggő 2012. évi CLXVII. törvény. A törvény alapján közintézmény, vagy közterület
sem viselheti olyan személy nevét, továbbá cég, civil szervezet, sajtótermék elnevezésében nem szerepelhet
olyan személy neve, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében, vagy
fenntartásában vezető szerepet töltött be. A tilalom vonatkozna olyan kifejezés, vagy olyan szervezet nevére is,
amely XX. századi önkényuralmi politikai rendszerrel közvetlenül összefüggésbe hozható. A változtatások
határideje a közterületi elnevezéseknél 2013. január 1., a többi esetben pedig 2014. január 1. Az elfogadott
törvény alapján, kétség esetén a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) állásfoglalását kell kérnie az illetékes
hatóságnak. A törvény rögzíti azt is, hogy a cégbíróság az eljárása során vizsgálja a cégnév jogszabályi
megfelelését, és kétség esetén köteles beszerezni az MTA állásfoglalását. Nincs szükség az MTA állásfoglalására,
ha a kérelemből és az okiratokból egyértelműen megállapítható, hogy a bejegyezni kívánt név utalást tartalmaz
a cég természetes személy tagjának nevére. A változást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül
lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha az állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének
(telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi területéhez csatolására vagy a cégjegyzékbe
bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik. A cég a változást 180 napon belül
köteles bejelenteni a bíróságnak.
A törvény hatálybalépése előtt bejegyzett azon cégek, amelyeknek neve vagy rövidített neve nem felel meg a
jogszabályban foglalt előírásnak, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, de legkésőbb 2014.
január 1-jéig kötelesek cégnevük megváltoztatására.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. módosítása és a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási
díjáról szóló 1996. évi LXXXV. Tv. 32/C. (1) bekezdése alapján tárgyánál fogva díjmentes:
„m) az ingatlan közigazgatási címének közterület-név változás miatt történő átvezetése iránti megkeresés
alapján indult eljárás díja, ha az eljárás megindítására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Tv. 14. §. (2) bekezdésében foglalt tilalomba ütközés miatti közterületé-név változás miatt kerül sor.”

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásának végrehajtásáról szóló
kormányrendelet alapján a cím megállapítást a jegyző, a képviselő-testület közterület elnevezéséről
szóló határozata alapján állapítja meg.
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Közvetlen gazdasági hatás nincs, költségvonzata az utcanév-táblák elkészíttetése.
A lakcímek változása következtében felmerül az okmányok cseréjének költségvonzati kérdése is. A
lakcímkártyák cseréje az érintett személyeknek illetékmentes lesz, mivel nem kérelemre, hanem
hivatalból történik majd a változás/változtatás. A lakcímkártya, forgalmi, vállalkozói engedélyek
cseréje mellett azonban számolni kell a közműszolgáltatóknál, bankoknál, földhivatalnál keletkező
bejelentési kötelezettséggel is, mely a lakosok számára jelentős időbeli ráfordítást igényel.
Pátka község közigazgatási területén a - törvényjavaslat mellékletében felsorolt - XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerrel közvetlenül összefüggésbe hozható utcanév nincs.
Dosztály Csaba jegyző
Lehetne módszer alternatívát adni az embereknek, hogy szavazni lehessen.
Gerencsér Attila képviselő
Egyetlen utcát érint, nem kell rendeletet alkotni.
Nagy Dániel polgármester
Jelenleg „Névtelen út” elnevezés, jelenlegi táblán Vargahegyi utca néven szerepel az út, és így ismeri
mindenki. Az 1884-es térkép alapján vélelmezzük, hogy az út menti tulajdonosról kaphatta a nevet a
terület ezért a képviselő testület kéri, hogy az eredeti polgármesteri javaslat helyett az utca maradjon
a jelenlegi Vargahegyi utca elnevezéssel.
Kérem, aki az utca Vargahegyi utca elnevezésre történő módosításával egyetért kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
„Névtelen utca” Közterület átnevezéséről

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Névtelen utca közterületi elnevezés
módosításáról
szóló
előterjesztést
és
az
alábbi
határozatot
hozta.
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi
rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról” szóló 2012. évi CLXVII.
törvény 4. §-a alapján úgy dönt, hogy utcanevet nem kíván módosítani.
Lakossági kérelmet megvizsgálva Pátka település közigazgatási területén a „névtelen” utca nevét
Vargahegyi utca névre változtatja, 2013. április 1. napjától.
Megbízza a polgármestert, hogy a névváltoztatással kapcsolatos szükséges intézkedést tegye meg.
Az új utca elnevezéséről névtáblát kell készíttetni és a közterületre kihelyezni.
A képviselőtestület megbízza a Polgármestert azzal, hogy az új közterület elnevezésről a lakosságot
és más érintettet a honlapon történő megjelentetéssel, illetve közvetlen tájékoztatás megküldésével
értesítse.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: azonnal
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Buda József képviselő 21.10 órakor távozott az ülésteremből.
Nagy Dániel polgármester megállapította, hogy a 7 fő képviselőből 4 fő van jelen, az ülés továbbra
is határozatképes.

11. Telekhatár rendezésével kapcsolatos döntéshozatal (515 hrsz-ú árok, 08 hrsz-ú
vasútállomás, 06 hrsz-ú út telekhatárra helyezése)
Nagy Dániel polgármester
Megérkezett az MNV Zrt válasza, melyben arról tájékoztatnak bennünket, hogy nem ellenzik a Pátka
belterület 515-ös helyrajzi számú árok adatváltozás és telekhatár rendezését.
A megállapodás szövegezésével kapcsolatban dr Kóté Csaba az MNV zrt. által megbízott ügyvéd
felvette a kapcsolatot dr Vitos Edina ügyvéddel és szóban egyeztették a – kitűzött célt nem
közvetlenül érintő – javaslataikat.
Kérik, hogy a megállapodás tervezet végleges példányát az aktualizált vagy meghosszabbított
vázrajzzal együtt juttassuk vissza.
A Pátka 08. hrsz számú vasútállomás kapcsán ugyancsak kérik, hogy a pátkai 06 hrsz-ú út telekhatárra
helyezésével továbbá a testület által tervezett nagyrészt a pátkai 08 hrsz-ú ingatlanon elképzelt úttal
kapcsolatos telekalakítási vázrajzokat illetőleg megállapodás tervezett ugyancsak jutassuk el
részükre.
A Vasút mellett egyik ingatlannak sincs útja. Árajánlatot kértem, hogy a földmérést tudjuk rendezni.
Javaslom, hogy az alábbiak alapján legyen elfogadva az árajánlat.
A geodéziai munkákra megérkezett árajánlat:

Amennyiben kérdés, észrevétel a napirendhez nincs, kérem kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
Telekhatár rendezéshez árajánlat elfogadása

Pátka 06, 08 hrsz-ú földrészletek telekcsoport újraosztásához szükséges változási vázrajz készítéséhez
hozzájárul
Munkadíj: 78.000 Ft+27%Áfa bruttó 99.060Ft +27% áfa
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Felhatalmazza a polgármestert a munkák elvégeztetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

12. Egyebek, bejelentések
12/a. Vagyongazdálkodási terv
Járfás Péterné aljegyző
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése előírja az Önkormányzat
számára, hogy az önkormányzati vagyonnal történő rendeltetésszerű, felelős módon történő
gazdálkodás biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles
készíteni.
Magyarország Alaptörvénye 38. cikkében rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona
nemzeti vagyon.
A nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 7. § (1)-(2) bekezdése szerint a
nemzeti vagyon - ezen belül az önkormányzati vagyon - alapvető rendeltetése a közfeladat
ellátásának biztosítása. Az Nvtv. 9. § (1) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatnak a vagyon
fentiek szerinti rendeltetés biztosítása céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell
készítenie. E tervek elkészítéséhez, az Önkormányzatnak ki kell jelölnie a vagyongazdálkodás
irányvonalát, stratégiát kell felállítania, hogy a célkitűzések következetesen végrehajthatóak
legyenek.
A vagyongazdálkodási tervvel szemben támasztott követelmény, hogy meghatározza azokat a
sarokpontokat, amelyek mentén az Önkormányzat a vagyonával gazdálkodik, ugyanakkor
alkalmasnak kell lennie arra, hogy folyamatosan alkalmazkodni tudjunk a jelenleg kiszámíthatatlanul
változó jogi környezet által generált követelményekhez.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) megfogalmazza az átláthatóság
követelményét.
Az Áht végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szintén szabályokat határoz meg az
önkormányzat számára. Elkülönülten kell tervezni és kezelni az önkormányzat és az általa irányított
költségvetési szervek, (ideértve az önkormányzat hivatalát is), valamint
a nemzetiségi
önkormányzatok költségvetési bevételeit és kiadásait.
A kötelezettségvállalásokat, pénzügyi ellenjegyzéseket
rendelkezéseinek megfelelően kell végezni.

a

végrehajtási

Korm.

rendelet

A Nvtv. előírásainak megfelelően, valamint a megváltozott társadalmi-gazdasági körülményekhez
igazodóan a Képviselő-testület 7/2012. (II.29.) számon rendeletet alkotott az önkormányzat
vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Az utóbbi időben bevezetett szigorú gazdasági intézkedések, a központi költségvetési támogatások
csökkentése, egyes támogatások megvonása következtében a rendelkezésre álló forrásokból csak
részlegesen lehet a feladatok teljesítését megvalósítani. Ezért a
agyongazdálkodás egyik

31

meghatározó feladata a kiesett támogatások pótlása, a gazdálkodás átalakításával, új források
lehetőségeinek feltárásával.
A vagyongazdálkodási terv feladata, hogy kijelölje a vagyongazdálkodás különböző területén
szükséges intézkedések irányvonalát, valamint hogy a jövőre vonatkozóan – más koncepciókkal,
stratégiákkal összhangban - megfogalmazza a hatékony, felelős vagyongazdálkodás legfontosabb
célkitűzéseit.
A vagyongazdálkodási terv alapvető célkitűzései:
- a biztonságos feladatellátás feltételeinek megteremtése,
- kiszámítható és átlátható gazdálkodás,
- pénzügyi egyensúly biztosítása,
- a vagyon értékének megőrzése, növelése,
- a vagyon piacorientált bérbeadásának biztosítása,
- a gazdaságosan nem hasznosítható vagy feleslegessé váló ingatlanok, vagyonelemek piaci értéken
történő értékesítése.
A Vagyonelemek :
Forgalomképtelen törzsvagyon:
1. A Nvtv. meghatározza a forgalomképtelen törzsvagyon körében tartozó vagyonelemek csoportját:
a) kizárólagos tulajdonban lévő dolgok (helyi közutak és műtárgyaik, a helyi önkormányzat
tulajdonában álló terek, parkok)
b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon: besorolását a fent
hivatkozott helyi rendelet tartalmazza.
c) helyi döntés alapján forgalomképtelen vagyon: Az önkormányzat Képviselő-testületi döntés
alapján is forgalomképtelennek minősíthet bizonyos vagyonelemeket.
d) A forgalomképtelen törzsvagyont az önkormányzatnak meg kell tartani, és a megfelelő
fenntartásról gondoskodni kell. A forgalomképtelen törzsvagyon felett a rendelkezési jog
gyakorlását jogszabály feltételhez köti. A törzsvagyon forgalomképtelen része nem
idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom
kivételével nem terhelhető meg. Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának
felsorolását az önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012
(II.29) önkormányzati rendelet melléklete sorolja fel.
2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
Az önkormányzati törzsvagyon második eleme az a vagyonrész, melyet törvény, vagy önkormányzati
rendelet korlátozottan forgalomképes vagyonként állapít meg.
3. Üzleti vagyon
A forgalomképes üzleti vagyon mindaz a vagyonelem, mellyel az önkormányzat meghatározott
keretek között szabadon rendelkezik.
4. Lakásgazdálkodás
Az önkormányzatnak 2 db lakás van a tulajdonában, bérlőjét egyedi döntéssel jelölte ki.
5. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek
Törekedni kell arra, hogy a helyiségeket maradéktalanul hasznosítsuk.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben a javaslattal kapcsolatban
kézfelemeléssel szavazzon.

nincs

több észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem
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A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
Az önkormányzat vagyongazdálkodási tervéről
Pátka község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásának az
Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében
meghatározott rendeltetése biztosításának céljából Pátka község Önkormányzatának közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el:
1. Pátka község Önkormányzatának középtávú vagyongazdálkodási terve 2013-2016. évre
vonatkozóan:
1) Az önkormányzati vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a
közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes
elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése,
állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló
vagyontárgyak elidegenítése.
3) Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési
rendelet határozza meg.
Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
a) A feladat ellátásához nem szükséges vagyon értékesítése: a rendelkezésre álló szabad vagyon
értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a
vagyonrendelet előírásai szerint, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján
kell lefolytatni.
b) Használatba-adás, bérbeadás: A lakás és nem lakáscélú helyiségek hasznosítása elsősorban
bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ezért –
amennyiben az szükséges folyamatos pályáztatást kell eszközölni. A bérleti díjakat a
lehetőleg a piaci viszonyoknak megfelelően kell megállapítani. Törekedni kell arra, hogy a
bérleti díjak, lakbérek fedezetet nyújtsanak az ingatlan karbantartására, felújítására és az
üzemeltetési költségekre.
Pátka község Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve:
1) A középtávra meghirdetett feladatok ellátása.
2) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell
tartani azt, hogy ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente felül kell
vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket.
3) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására,
megújítására kell fordítani.

Határidő: értelemszerű
Felelős: aljegyző

12/b. Vagyonnyilatkozat tétel
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Nagy Dániel polgármester
Buda József az Ügyrendi bizottság elnöke és Nánási László a korábbi Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnöke akik sajnálatos módon jelenleg nincsenek az ülésen az alábbiakban terjesztik a képviselőtestület elé a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos tájékoztatót:
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A§
(1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselő megbízólevelének átvételétől számított 30
napon belül, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot
köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő
házas-vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát is.
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCIV. törvény 10/A §
alapján a képviselő-testület által kijelölt bizottság – amely a szervezeti és működési szabályzatunk
alapján – az Ügyrendi bizottság – a vagyonnyilatkozatokat ellenőrizte, és nyilvántartásba vette.
Tájékoztatják a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének minden
képviselő határidőben eleget tett.
Kérem a tájékoztató elfogadását, ezért aki azt elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
Vagyonnyilatkozattételről szóló beszámoló elfogadása

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete – az Ügyrendi bizottság előterjesztése alapján –
megtárgyalta és elfogadta a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának ellenőrzéséről és
nyilvántartásba vételéről szóló írásbeli tájékoztatóját.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

12/c. Lovassport egyesület
Nagy Dániel polgármester
Dönteni kell a Pátkai Lovassport Egyesület székhelyhasználatának engedélyezéséről. Javaslom, hogy
az Egyesület székhelyként a Művelődési házat használhassa. Ehhez kérem a testület mint tulajdonos
jóváhagyását.
Amennyiben a javaslattal kapcsolatban
kézfelemeléssel szavazzon.

nincs

több észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem

A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
Pátka Lovassport Egyesület székhelyhasználati jóváhagyása
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Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pátka Lovas Sport
Egyesület székhelyéül a Pátkai Művelődési Ház címe legyen megjelölve.
A Pátka Lovas Sport Egyesület székhelyének címe: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 2.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a Sport egyesület képviselőjét – Bálizs Zoltánt értesítse a testület döntéséről.”
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

12/d. Támogatói nyilatkozat Pátkai Általános Iskola
Nagy Dániel polgármester
A Pátkai általános iskola újbóli beindítását a református egyház szervezi. A képviselő-testülettől egy
elvi támogatói nyilatkozatra lenne szükség. Az elvi nyilatkozatban arról lenne szó, hogy a testület
kinyilvánítja szándékát arról, hogy az egyház újraindítási törekvését támogatja, valamint egyetért
szándékával, és a későbbiekben a költségvetésbe beépítve támogatni kívánja az együttműködést.
Ezen túl pedig az általános iskolások étkezésére az önkormányzat saját ingatlanában helyet biztosít.

Amennyiben hozzászólás, észrevétel javaslat e témával kapcsolatban nincs, úgy szavazásra teszem
fel a kérdést:
A Képviselő-testület egyhangúlag, 3 (három) igen szavazattal, 1 (egy) nem szavazattal és tartózkodás
nélkül az alábbiakról határoz:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
Elvi támogatói nyilatkozat a Pátkai Általános Iskola újbóli beindításához

Pátka község Önkormányzata támogatja a Református egyház azon törekvését, hogy egyházi
Általános Iskolát működtessen Pátka településen.
A képviselő-testület egyetért az egyház fenti szándékával mely a település hosszú távú tervével
egyezik.
Az intézménnyel való együttműködést a Képviselő –testület a mindenkori költségvetése
függvényében támogatni kívánja.
Az általános iskolások étkezésére az önkormányzat saját ingatlanában helyet biztosít.
Az intézmény megvalósulása után az önkormányzat és az egyház között az együttműködés tényleges
formáját és kereteit a Képviselő-testület külön jóváhagyandó együttműködési megállapodásban
szabályozza.
Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal
Dosztály Csaba jegyző
Célszerű lenne felkeresni a Tankerület igazgatóját, van-e lehetőség arra, hogy állami iskola
tagiskoláját hozzanak létre Pátkán.

12/e. Szövetkezet létrehozása
Nagy Dániel polgármester
Több alkalommal szó volt már arról, hogy kellene az önkormányzatnak egy vállalkozást létrehozni.
Lehetőség lenne mikrovállalkozások támogatására pályázni. Eddig azt a fajta vállalkozást kerestük a
kollégákkal, amit érdemes lenne kihasználni.
Szövetkezeti mozgalom újraindítás lehetőségeit vizsgálva a szociális szövetkezetet nem lehet abban a
formában megalapítani. Ha nem szociális, akkor a tagok 50%-a lehet jogi személy. 7 fő kell a
megalakuláshoz. Ezért javasolt lenne a Pátkai Piac Szövetkezet megalapítása. Ezt a 2006. évi X.
törvény szabályozza. Nonprofit jelleggel lehetne működtetni.
Az évi soros testületi ülés feladatkörében a munkaerő-gazdálkodási és költséghatékonysági
szempontok, valamint a foglalkoztatással és kisebb értékű beruházásokkal kapcsolatos pályázati
információk alapján; alapvetően az önkormányzati feladatellátás biztosítására Pátka Község
Önkormányzata és más tagok szövetkezetet alapít.
Az alapítás során felmerült költségeket az üzemeltetési kiadások előirányzatból Pátka Község
Önkormányzata teljesíti.
A szövetkezet tulajdonviszonyait olyan módon hozzák létre az alapítók, hogy a létrehozott szervezet
megfeleljen a mikrovállalkozásokra vonatkozó pályázatok kritériumoknak, tehát abban az
önkormányzat érdekeltsége nem haladja meg a 25%-ot. Ez alapján a gazdasági társaságba a civil
szféra bevonása is szükséges, mellyel kapcsolatos tárgyalások megkezdése indokolt.
A vállalkozás szervezeti formája szövetkezet. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X törvény szerint
létrehozott szövetkezetnél legalább 7 alapító taggal kell rendelkezzen, melyek többsége természetes
személy kell legyen. Az önkormányzat részvétele során 5.000.,- Ft-os részjegy jegyzése történik,
melynek megfizetése az alakuló közgyűléssel egyidejűleg történik.
Arról kell dönteni a Képviselő-testületnek, hogy mikrovállalkozást alapítson, és az önkormányzati
tulajdonú rész 25%-ában, és készítse elő az alapító ülést., valamint az alapító okiratát el kell készíteni.
Amennyiben hozzászólás, észrevétel javaslat e témával kapcsolatban nincs, úgy szavazásra teszem fel
a kérdést:
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
Szövetkezet formájában mikro vállalkozást alapítása
Pátka Község Önkormányzata a 2013. évben szövetkezet formájában mikro vállalkozást alapít az
önkormányzati feladatellátás egyes feladatainak ellátására és vállalkozási tevékenység folytatására. A
vállalkozásban az önkormányzati tulajdonrész kevesebb, mint 25 % lesz, a vállalkozás formája:
szövetkezet. Az önkormányzati részjegy értéke 5.000,- Ft.
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Felhatalmazza a polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására, valamint a létrejövő
szövetkezetben az önkormányzat teljes körű képviseletére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

12/f. Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Nagy Dániel polgármester
A 2012. évi költségvetés módosítása szükségessé vált. A mellékelt táblázatokkal szemléltetjük a
módosított tételeket. A bevételi oldal így 829.147 ezert ft-ról 597.872.ezer ft-ra módosul, ugyanígy a
kiadási oldal is. Tekintettel arra, hogy a tavalyi rendeletet hatályon kívül helyeztük, új rendelettel kell
megállapítani a módosított számok alapján.
Amennyiben kérdés, észrevétel a módosítással kapcsolatban nincs, és aki a rendelet tervezettel
egyetért , kérem kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013. (III.5.) rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Pátka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv.
(Áht.) 34.§-a, valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv.
felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat a 2012. évi költségvetését az alábbiakban állapítja meg.
„Az Önkormányzat a tervévi költségvetési
a ) bevételi főösszegét ....... . 829.147.... ezer forintban állapítja meg.”
b) kiadási főösszegét .
829.147.... ezer forintban,
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és
kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.. melléklet részletezi.
2.§ A (1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezésében a pénzbeli támogatásokat
3. melléklet tartalmazza, a pénzeszközök átadását a 4.- számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásainak
melléklet szerint határozza meg.

a

részletezését az 5.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő hosszú lejáratú kötelezettségeket a 6. melléklet
szerint részletezi.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 92.798 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal
való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
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3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Dosztály Csaba jegyző megbízásából
Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
aljegyző
P.H.

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2013. március 5.
Pátka, 2013. március 5.
P.H.
Dosztály Csaba jegyző megbízásából
Járfás Péterné
aljegyző

Nagy Dániel polgármester
Szünetet rendel el 22.43 órakor
Szünet vége: 22.47 órakor
Az ülés a korábban megbeszéltek alapján a 8. és 9. napirendi pontokkal folytatódik

8. Közoktatási intézményi Társulás (Tolnai utcai Általános Iskola, valamint Arany
János Általános Iskola Speciális Szakiskola és Egységes Módszertani Intézmény)
költségvetésének jóváhagyása
Nagy Dániel polgármester
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.
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa várhatóan 2013. február 28. napján
10,30 órakor tartandó ülésén tárgyalja a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi
költségvetéséről szóló határozat megalkotására vonatkozó előterjesztést.
A javaslat szerint a Tolnai Utcai Általános Iskola költségvetési főösszege 199.213 eFt, a
közalkalmazotti álláshelyek száma 48,50, az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény költségvetési főösszege 397.385 eFt, a
közalkalmazotti álláshelyek száma 114,25.
Kérem a testületet az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti költségvetés elfogadására.
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Hozzászólás, észrevétel javaslat e témával kapcsolatban nem hangzott el, így feltette szavazásra a
kérdést: Elfogadja-e a Képviselő-testület a Társult iskolák 2013. évi költségvetési előterjesztését?
Amennyiben hozzászólás, észrevétel javaslat e témával kapcsolatban nincs, úgy szavazásra teszem fel
a kérdést:
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
Társult iskolák 2013. évi költségvetéséről
Pátka község Önkormányzatának képviselő-testülete a társulásban fenntartott Tolnai Utcai
Általános Iskola, valamint az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Módszertani Intézmény 2013. évi költségvetését megismerte és azt az alábbi fő számokkal
jóváhagyja:
Tolnai Utcai Általános Iskola költségvetési főösszege 199.213 eFt, a közalkalmazotti álláshelyek száma
48,50, az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény költségvetési főösszege 397.385 eFt, a közalkalmazotti álláshelyek száma 114,25.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetésének
jóváhagyása
Nagy Dániel polgármester
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló javaslatát megküldte
az önkormányzat részére. A 2012. évközi jogszabályi változások a többcélú kistérségi társulásokat is
jelenősen érintették. A jogszabály változások nem eredményezték a törvény erejénél fogva
automatikusan a társulások megszűnését, mivel a társulásokat nem jogszabály, hanem az alapító
önkormányzatok társulási megállapodása hozta létre, ezért a megszüntetéséről is az alapító
önkormányzatoknak kell dönteni. Az önkormányzatok képviselő-testületeinek 2013. július 1-ig felül
kell vizsgálni és módosítani kell a társulási megállapodásokat, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. (Mhötv) rendelkezéseinek megfeleljenek.
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2012. november végi ülésén
határozatot hozott, hogy a Tanács továbbra is vállalja a Társulás jelenleg hatályos Társulási
Megállapodásában rögzített szociális és gyermekjóléti feladatok változatlan formában történő
ellátását 2013. június 30. napjáig. Mivel a költségvetés tervezésekor a felülvizsgálat még nem zárult
le, a 2013. évi költségvetés teljes évre vetítve készült el. A költségvetés a hatályos szabályoknak
megfelelően készült, a bevételek és kiadások a kötelező és önként vállalt feladatok, állami feladatok
szerinti bontásban szerepel.
2013. évtől a belső ellenőrzési feladatok kistérségi szinten történő feladat-ellátása mivel
önkormányzatunkhoz hasonlóan több önkormányzat jelzése alapján nem kérik, várhatóan
megszűnik, ezért jelenleg a költségvetésben nem került tervezésre.
A Társulás 2013. évi költségvetésének főbb számai:
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Bevételi főösszeg és pénzforgalom nélküli bevételek összesen 433..913 ezer ft.
Kiadási főösszeg: 433.913 e Ft.
Hiány: 0 ft.
A részletes táblázatok írásban kerültek kiosztásra.
Amennyiben hozzászólás, észrevétel javaslat e témával kapcsolatban nincs, úgy szavazásra teszem fel
a kérdést:
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2013.(II.27.) önkormányzati határozata
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetésének jóváhagyása
Pátka Község Önkormányzata hozzájárul a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi
költségvetéséhez, és beépíti saját költségvetésébe.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Demeter Zoltán képviselő
Engedélyét kérem a képviselő-testületnek hogy tárgyalhassak az iskola ügyében.
Nagy Dániel polgármester
Tanácsnokként lehetősége van a képviselőnek tárgyalni, és a tárgyalás eredményéről majd a
testületnek beszámol.
Nagy Dániel polgármester
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a nyílt ülést
bezárja.

K.m.f.

Dosztály Csaba jegyző megbízásából
Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
aljegyző

