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Pátka Község Önkormányzatának   588-6 /2013. 
            Képviselő-testülete 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének  rendes  nyílt üléséről  
 
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme 
 
Ideje:  2013. március 27. napján (szerda)   17.  órakor tartandó rendes nyílt testületi ülés 
 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 

Buda József    képviselő 
Demeter Zoltán   képviselő 
Füri József   képviselő 
Gerencsér Attila  képviselő 
Nánási László   képviselő 

 
a Képviselő-testület tagjai 
 
Távol maradását jelezte:  

Dr Dávid-Nagy Krisztina  alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
  Dosztály Csaba   jegyző 
  Járfás Péterné   aljegyző 
  Vass Arnold    körzeti megbízott 
  Papp Tibor   mezőőr 
  Gerencsér László  polgárőrség vezető 
   
 
Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket  az ülésen  a képviselő-testület tagjait az  
aljegyzőt. Külön köszönti és köszöni a megjelenést Vass Arnold körzeti megbízottnak, Papp Tibor 
mezőőrnek és Gerencsér László polgárőrség vezetőnek. 
 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből    6  fő jelen van.  
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét . 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy az alábbiaknak megfelelően hagyja jóvá a 
testület. 
 
 Napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
2. Pátka község 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
3. Civil szervezetek részére helyi pályázat módosítása 
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Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
4. Mezőőr 2012. évi  beszámolója 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
5. Rendeletalkotás / Helyi rendeletek felülvizsgálata 

a.) Mezőőri rendelet felülvizsgálata 
b.) A mezőgazdasági utak, árkok karbantartásával kapcsolatos rendelet(ek) 
c.) Vagyonrendelet felülvizsgálata  (vízmű rendszer átvétele kapcsán) 
d.) Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő:  Járfás Péterné jegyző, Nagy Dániel polgármester 
6. Pátka névhasználat engedélyezése Szövetkezet részére 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
7. Székhelyhasználat engedélyezése Szövetkezet részére 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
8. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységéről Pátka községben 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
9. Egyebek, bejelentések 

a.)  ivóvíz pályázat beszerzés árajánlat kérés 
 
Pluszban felveendő:  9.b.) Logopédiai ellátás és nevelési tanácsadás megszüntetése 
   9.c.) Egyes önkormányzati területek bérhasznosítása 
   9.d.) Névtelen utca átnevezéséről hozott határozat módosítása 
   9.e.)  Kaláka házépítés 
 

Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére, és a 
tervezett napirendi pontok jóváhagyására, amennyiben egyetértenek. 
 
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52 /2013.(III.27.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyvvezető  személyéről és a tervezett napirendi pontokról 
 

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

Napirend előtt: 
 
Nagy Dániel polgármester 
A képviselő-testület kérte, mivel változott a körzeti megbízott személye, hogy egy rövid 
bemutatkozásra legyen lehetősége az új körzeti megbízottnak a testületi ülésen. Az új megbízott Vass 
Arnold 2 hónapja látja el a feladatokat a településen. 
Meghívásra került még a polgárőrség vezetője, és a mezőőr, hogy az előttük lévő feladatok 
összehangolása során a település érdekeit szem előtt tartva dolgozzanak. 
 
Egy észrevétel érkezett Vass Arnoldtól, mivel sokszor egyedül dolgozik – és mindhárom embert érintő 
probléma – kamera beszerzése lenne indokolt, amit a rendőrautóba be lehet szerelni, és az 
intézkedésről felvételt tud készíteni. 
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Vass Arnold „megbízott” körzeti megbízott 
Ha egyedül vagyok és több emberrel szemben kell intézkedni, sokszor már gyakorlatból tudják mit 
kell majd mondani a bíróságon az intézkedés miatt, így nehéz bizonyítani. 
 
Értéktől függ, milyen minőségű kép készíthető a géppel.   
 
Nagy Dániel polgármester 
Az egyik kamera 11.000.- ft körül, a másik  40.000 ft körül van. 

 
Vass Arnold „megbízott” körzeti megbízott 
A drágább azért célszerűbb, mert a Mátrix rendszerrel összeköthető, vagyis egy gépjármű leolvasó 
rendszerrel, mely ellenőrzi az adatokat. 
 
Nánási László képviselő 
Valamelyik ülésen már volt szó eszköz beszerzésről 
 
Nagy Dániel polgármester 
Volt róla szó, de nem született határozat 
 
Vass Arnold „megbízott” körzeti megbízott 
A székesfehérvári polgárőrségnek már van ilyen kamerájuk, egy szolgálat alatt 800 gépjármű 
vizsgálatára van lehetőség. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Az olcsóbb kamera fix, csak autóba jó. A másik kamerához kell tartó, amivel fel lehet szerelni. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A megfelelő eszközt meg kell keresni. 

 
Nánási László képviselő 
Ha Vass Arnold rendszerről beszélt, akkor minden évben célszerű 1-1 eszközt beszerezni. A bóvli 
kategóriát el lehet felejteni. 

 
Nagy Dániel polgármester 
Át kell tekinteni a kamerás pályázatokat. Javaslat technikailag az, hogy Gerencsér Attila állítson össze 
lehetőséget, és Vass Arnolddal egyeztessen a paramétereket illetően. 
 
A térfigyelő kamerarendszer árajánlata megérkezett, mivel most mindenki itt van, és a meghívottakat 
is érinti tekintsük át: 

I.rész: 9 kamera, 5 pozícióban, plusz a szükséges átjátszó a glóbusz tetejére helyezve. 
Az áramvételi helyek megoldottak. 
Rendőr manuális eszközön saját laptopon megtekintheti élőben. Egy helyen több mindent 

lehet látni, a mozgások jól követhetők. 
 
Gerencsér László polgárőr vezető 
A temetőnél nem lehet látni kamerát. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Olyan rendszert hoznak, ami működik. 
 
Vass Arnold „megbízott” körzeti megbízott 
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Székesfehérváron is vannak kiépített rendszerek, de nagy felbontású, sokat nem lehet vele tenni, 
inkább csak a biztosító felé igazolható hogy van. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Megvilágítás nélkül nem ér semmit, infra reflektort lehet kirakni. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Kialakításra kerül még 7 db kisebb felbontású kamera és hozzá tartozó eszközök 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Sok a 2 Gb –os videókártya, a műszaki tartalom csökkentésével ebből lehetne még faragni, és további 
kamerát venni. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Arra lehetne pályázni, hogy a Közös hivatalt össze lehetne kötni, ha pályázati forrást találunk hozzá. 
Összesen 3.650e Ft-ba kerülne. 
Akkor tud az önkormányzat ebben elindulni, ha pályázaton tud indulni. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Akkor egybe látnánk. Munkadíjat nem számoltak? 
 
Nagy Dániel polgármester 
A munkadíj benne van az ajánlatban, 580.e Ft. 
A javaslatokat továbbra is várom a hivatásos állománytól, mostmár mindenki látta az  
alapkoncepciót. 
 
Vass Arnold „megbízott” körzeti megbízott 
Kérdésem lenne,  hogy a Vörösmarty u. Árpád u. területein a mezőn szoktak átjárni. Lehet-e tudni kié 
a terület, és fel lehetne-e számolni. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Zömmel önkormányzati ingatlanok, kerítés is volt, de elhordták. 
 
Buda József képviselő 
Egy baj van, hogy az Árpád utcába beköltözőhöz is átjárnak. 
 

Vass Arnold „megbízott” körzeti megbízott 
Bízom az új büntető törvénykönyvbe, a tulajdon elleni szabálysértés változni fog. A falopást is 
változtatni fogja. Ingatlanvédelmi fegyver is lesz (jogszabályismeret, pszichológiai vizsga, 
engedélyezetten lehet szigorúan önvédelmi célra használni majd) 
 
A bemutatkozással folytatva, 2001-ben végeztem, dolgoztam Budapesten 
12 éve körzeti megbízott voltam Székesfehérvár, Feketehegy területén. 
Jelenleg 2 hónapja végzem  a pátkai körzeti megbízotti feladatokat. 
 
Nagy Dániel polgármester 

Köszöni a megjelenteknek hogy eljöttek, és bízik benne, hogy az összhangot meg tudják oldani. 
A telefonszámokat át fogjuk adni, mert az elérhetőség fontos. 
A kamera miatti elképzeléseket köszönöm, a képviselő-testület feladata a forrás biztosítása a 
beszerzésre. Javaslatokat várják. 
A jelzett kamerák irányába lépni fog a testület. 
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Vass Arnold „megbízott” körzeti megbízott 
Az interneten a zsebzsaru oldalon találhatók információk arról amit mondott. 
 
Demeter Zoltán képviselő 18.20 órakor elhagyta az üléstermet. 
Nagy Dániel polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 7 fő képviselőből 5 fő jelen 
van. 
 

 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatokról 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az első napirendi pont a két ülés között történt fontosabb események beszámolója. 
A két ülés között történt fontosabb események címszavakban a következők (időrendi sorrend nélkül): 
A korábbi betörés nyomozása ismeretlen tettes miatt felfüggesztésre került. A biztosító részére az 
anyagokat folyamatosan küldjük, reméljük az okozott kár így megtérül. 
A ledöntött emlékművet újra felépítettük. mivel itt sincs eredménye a nyomozásnak így ez is 
felfüggesztésre került. 
A településen az elmúlt időszak legfontosabb ügye az időjárás miatt kialakult helyzet kezelése volt. 
A településen a március 14-16 között valamint az elmúlt pár napban a rendkívüli időjárás miatt több 
beavatkozásra volt szükség. 
Köszönetem fejezem ki a helyi rendőrségnek, illetve a polgárőrségnek a helytállásért. Azt gondolom a 
lehetőségeinkhez mérten helyt állt a település, veszélyes helyzet kialakult a Vörösmarty u-ban 
valamint az Arany János utcában illetve a település külterületein (Vargahegy, Páskom) azonban 
életveszélyes állapotról nem érkezet bejelentés. 
Az elmúlt időben egy db fa gyűjtési kérelmet azonnal jóváhagyott a hivatal az eon és a csatorna 
építés során valamint a viharban lehullott ágak gyűjtésére. 
A településen a védekezés során a megvásárolt traktorral rendszeresen kint jártunk a területeken és 
próbáltunk segíteni a közlekedés fenntartásában. 
Ledőlt a tűzoltó szertár tűzfala a rendkívüli szélben, valamint felszedte egy két helyen a cserepet. 
Beadásra került a sportkör pályázata reméljük sikerül megnyerni azt. Befogadásra került a játszótér 
pályázatunk reméljük támogatást is nyer. 
A szövetkezet alakítása folyamatban van, kérném a testületet, hogy az alapítás költségeire fedezetet 
biztosítson a költségvetésből. 
Csákvári társulás ülésezett melyen a belső ellenőr kiválasztásra került, településünk a kiválasztásnál 
tartózkodott mivel a jelenlegi költségvetési helyzetben kizárólag az ár kérdését tartottam fontosnak 
és a legalacsonyabb ár elfogadását javasoltam, amely így kisebb költséget jelentett volna. A társulási 
tanács azonban az ár mellett az elvégzendő munka iránti bizalmát is belevette a döntésbe így egy 
másik ajánlat került kiválasztásra. 
Elkezdtünk elkészíteni egy útjavításra szolgáló eszközt, amit a traktorral lehet majd vontatni. 
Kiosztásra kerültek a tűzifa segélyek és az elszámolást is benyújtottuk. 
Benyújtásra került a 2012-es zárszámadás a kincstárhoz. 
A szennyvíz beruházásnál felmerült, hogy igényelhetnének a lakók vissza állami támogatást, a nem 
egyértelmű helyzet miatt állásfoglalást kértünk a Magyar Államkincstártól. 
Pályázatot nyújtottunk be a szennyvíz megvalósítása miatt az eu önerő alapba, kb 3.5 millió forint 
értékben.  
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A Vargahegyi u és az Arany János u csatornázásánál valószínűleg nem minden ingatlan bekötésének 
támogatására leszünk jogosultak, de remélem, a teljes gerincvezeték kiépítését támogatja a 
közreműködő szervezet. 
Benyújtásra került az ivóvízvezeték vízjogi létesítési engedély kérelme, az ivóvizes pályázat 
elszámolása megkezdődött, a szerződéseket a közreműködő szervezet alaki okokból kérte változtatni, 
melyek megtörténtek így reméljük elhárult az akadály a kifizetési kérelmek elől. A határidők csúszása 
miatt módosítási kérelmet nyújtottunk be a közreműködő szervezetnek. 
A pátkai könyv írása folyamatban van, de jelzés érkezett arról, hogy lehet arra szükségünk, hogy a 
könyvet kiegészítsük egy két fejezettel, aminek a finanszírozását meg kellene oldanunk. 
Nagyságrendileg 100-200 ezer forintos bekerülési költséget jelent ez az önkormányzat részére, 
aminek segítségével a komplett anyag elkészülhetne. 
 
Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5  ( öt  ) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2013.(III.27.) önkormányzati határozata 
Beszámoló elfogadása 

 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről és  
a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Javaslom, arra tekintettel, hogy a meghívott vendégek közül a mezőőrt érinti, valamint egybefüggő 
kérdésekről szól, ezeket a napirendi pontokat kezeljük egy csoportban és vegyük előre (4., 5/a és b, 
9/c). 
 

Napirend előre vétele:   
4. Mezőőr 2012. évi beszámolója 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Nagy Dániel polgármester 
A mezőőr által elkészített beszámolót mindenki megkapta. Amennyiben észrevétel, kérdés van, azt 
tegyék fel. 
 
Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag,  5 ( öt ) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2013.(III.27.) önkormányzati határozata 
Mezőőr 2012. évi beszámolója 
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Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadja a mezőőr 2012. évről 
szóló beszámolóját. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: azonnal 
 

5. Rendeletalkotás / Helyi rendeletek felülvizsgálata 
 

a. Mezőőri rendelet felülvizsgálata 
 
Tekintettel arra, hogy a gazdák még nem küldték vissza a nyilatkozatokat, addig tárgyalni a képviselő-
testület nem tudja. A következő ülésre újra beterjesztésre kerül. 
 

b. A mezőgazdasági utak, árkok karbantartásával kapcsolatos rendelet(ek) 
 
Nagy Dániel polgármester 

A korábbiakban már több alkalommal tárgyalta a testület. A rendelet elkészült, és társadalmi 
egyeztetésre kihelyezésre került. Vélemény nem érkezett be. 
Javasolt a címben megjeleníteni, hogy külterületi utakról szól a rendelet. 
 
Az utak fenntartására is kell forrást biztosítani. Forrás itt a külterületi épületek után befolyt 
építményadó egy része lenne, egy alapba menne, ebből lehetne az utakat javítani. 
 
Buda József képviselő 
 
Egyetértek, de fel kell mérni, az adót rendesen be kell szedni, és akkor a zártkertekre, Páskom és 
Vargahegyi utakra fordítani. Akár adóemeléssel is, ettől függetlenül járnak ott nagy autók, ott 
fizessen be valamit. Ha azzal nem jár amire fizetett, rendőr által be lehetne hajtani. 
A külterületi gazdák azt mondták, hozzájárulnának. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Végigmenve a rendelet szövegén látható, hogy azok lettek beledolgozva, amik korábban 
megbeszélésre kerültek. 
A közutak fenntartása, működtetése cím alatt került a 9.§-ba a bérhasznosítás. Itt át kell tekinteni, 
hogy mennyi legyen a fizetendő összeg. A tervezetbe írt ajánlás számítások alapján kerültek bele.  
 
Füri József képviselő 
0,5 ft az, amiért jelenleg lehet bérelni. Az árok, illetve útig legyen bérbe adva a terület. 
 
Buda József képviselő 
10 évre kell bérbeadni. 
 
Nagy Dániel polgármester 
50 fillér kaszáló, 3 ft a szántó 
 
Füri József képviselő 
Keveslem a 3 ft-ot, átlag 10 vagy 20 ft a javasolt. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az sok, javaslom a 2 ft-ot. Ott van még az út menti fasorok területe. 
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A fasor hasznosítást, egyéb területen lévő esetén: ezt a képviselő-testületi javaslat alapján kellene 
javítani, és kiegészíteni hogy favágásokért milyen összeget kellene a használónak fizetni. 
 
19.50 órakor Demeter Zoltán képviselő visszaérkezett a tanácskozásra 
Nagy Dániel polgármester megállapította, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő van jelen, az ülés 
határozatképes 
 
 
Füri József képviselő 
Legyen tisztességes bevétel 
 

Nagy Dániel polgármester 
A bevételeket a tervezet alapján elkülönített nyilvántartással a felújítási tervhez kell hozzávenni. 
 
Buda József képviselő 
Ezzel egyetértve, egyetlen dolog van, hogy ellenőrizve legyen a mezőőr vagy polgármester által, hogy 
kapott-e rá engedélyt. 
 

Nagy Dániel polgármester 
A bevételeket így vissza lehet forgatni a javításra, vagy esetleg ágdarálót venni. 
 
Füri József képviselő 
Gazdáknak is figyelembe kell venni a véleményüket, érdekeiket. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az önkormányzat feladata a közlekedés biztosítása. Egyszerű módszer kell. 
A 9.§ -t ki kell egészíteni egy (4) bekezdéssel „ A területen lévő fák hasznosítását egyedi igénylés és 
szerződés alapján biztosítja  a képviselő-testület. Egy fő részére max. 5 erdei köbméter adható. A 
mennyiség díja köbméterenként 5 ezer (ötezer) forint. A vágás jegyzői engedéllyel történhet. A 
vágások ellenőrzése megbízólevél alapján felhatalmazott személy lehet. 
A beérkező kérelmekről a mezőgazdasági tanácsnok dönt. Az odaítélésnél az alábbi szempontok 
szerint előnyt jelent: a pátkai lakos, a helyben gazdálkodó, az önkormányzati dolgozó, a település 
közéletében részt vevő kérelmező. 
Az ebből befolyt összeget a külterületi utak fenntartására fordítja. A befizetéseket az önkormányzat 
költségvetési számlájára kell teljesíteni. 
 
Füri József képviselő 
További probléma, hogy az útszélek magasabban vannak, nem folyik el a víz. Erre megoldást kell 
találni. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Visszatérve a napirendi ponthoz 
 

Amennyiben több kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem aki a rendelet tervezettel, illetve  a 
kiegészítésekkel  egyetért kérem szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2013. (IV.5.) önkormányzati rendelete 

A külterületen lévő helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról és üzemeltetéséről 
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Pátka község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) d.) pontjában  kapott 
felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 
1. §. (1) A rendelet hatálya kiterjed Pátka község közigazgatási területén az önkormányzat törzsvagyonának 
részét képező  
 a) külterületi közúthálózatra, 
 b) külterületi,  a közút mentén ingatlantulajdonnal, 
 c) külterületi földhasználati joggal, 
 d) külterületi  ipari-közlekedési-kereskedelmi vagy 
 e) külterületi mezőgazdasági tevékenység céljára szolgáló telephellyel rendelkező magánszemélyekre, 
jogi személyekre vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra  
(továbbiakban: a közút használatában érdekelt).  
 
(2) A közút használatában érdekeltnek tekinthető az a saroktelek tulajdonos, akinek a telke előtt megépülő 
útcsatlakozásra nyílik a garázsa, illetve kocsibejárója. 
 
(3) Az a közút használatában érdekelt, akinek a telke két utcával határos és mindkét utcára garázs vagy 
kocsibejárattal csatlakozik, az előbb megépülő út használatában tekintendő érdekeltnek. 
 
(4) A rendelet hatálya kiterjed a közút használatában érdekeltek által szervezett együttműködésre 
(továbbiakban: útépítési együttműködés). 
 

2. Közutak létesítése, korszerűsítése 
 
2.  § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat törzsvagyonának részét képező külterületi közutak és műtárgyaik 
létesítésére és korszerűsítésére minden évben pénzügyi fedezetet biztosít, melynek legkisebb mértéke a 
tárgyévet megelőző év külterületi építmények után beszedett építményadó bevételének 10 %-a. 
 
(2) A közutak építése, korszerűsítése – az útépítési együttműködés esetének kivételével – az önkormányzat 
által jóváhagyott útfelújítási tervben rögzített sorrend szerint valósul meg. 
 
 (3) A közút építésének, korszerűsítésének műszaki tartalmát az együttműködésben részt vevő önkormányzat és 
az út használatában érdekeltek közösen határozzák meg. 
 

3. Az útépítési együttműködés 
 
3. §. (1) A közút használatában érdekelt: 
 a) természetes személy, 
 b) jogi személy, 
 c) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 
valamint a helyi önkormányzat az alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút építésére, korszerűsítésére 
együttműködhetnek. 
 
(2) Ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt vesz – az abban részt nem 
vevő, de a közút használatában érdekelt  
 a) természetes személyt, 
 b) jogi személyt, 
 c) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot 
a Képviselő-testület határozatban, a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig, útépítési 
érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezi. 
 
4. §. (1) Az útépítési együttműködést bármely a közút használatában érdekelt 
 a) természetes személy, 
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 b) jogi személy, 
 c) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 
kezdeményezheti a polgármesternek benyújtott kérelemmel. 
 
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell: 
 a) a megvalósítani tervezett létesítmény műszaki leírását  
 b) a tervezett munka becsült költségét 
 c) az egy érdekeltre jutó becsült beruházási költségét 
 d) a közút használatában érintett ingatlan tulajdonosok szándéknyilatkozatát: 
  da.) az útépítési együttműködésben való részvétel vállalásáról, 
  db.) a vállalt anyagi hozzájárulás mértékéről. 
 e) a kapcsolattartó (közös képviselő) nevét, címét 
  
 
5. §. (1) Az útépítési együttműködésre vonatkozó kezdeményezés az év során folyamatosan benyújtható. 
 
(2) A benyújtott kezdeményezések elbírálása folyamatos, azt a benyújtás sorrendisége, a pénzügyi fedezet és a 
műszaki feltételek határozzák meg. 
 
6. §. (1) Az útépítési együttműködéssel kapcsolatos döntés meghozatala, valamint az útépítő közösség 
létrehozása során tekintettel kell lenni arra, hogy a kivitelezési munka – az időjárási viszonyokra tekintettel  - 
április 15. és november 15. között elvégezhető legyen. 
 
(2) Az útépítési együttműködéssel kapcsolatos szakmai döntés előkészítést a Zámolyi Közös Önkormányzati 
Hivatal végzi, ezt követően a mezőgazdasági ügyek tanácsnoka javaslatával kerül a kezdeményezés a Képviselő-
testület elé. 
 
 
7. §. (1) Külterületi útépítési együttműködés esetén a Képviselő-testület az útépítési együttműködést akkor 
támogatja, ha az érdekeltek által vállalt anyagi hozzájárulás eléri a beruházási költségek 80,0 %-át.  A támogatás 
mértéke a beruházási költségek 20%-a. 
 
(2) A döntés során előnyben részesülnek azok az útépítési együttműködési kezdeményezések, amelyek: 
 a) nagyobb saját anyagi hozzájárulást vállalnak 
 b) az útfelújítási tervben kedvezőbb pozíciót foglalnak el 
 c) folyamatban lévő önkormányzati útépítéshez, útkorszerűsítéshez csatlakoznak. 
 
(4) A Képviselő-testületi határozat alapján az egyes útépítő közösségekkel a rendelet 1. sz. függelékében 
szereplő együttműködési megállapodást a Polgármester köti meg. 
 

4. A közutak fenntartása, működtetése 
 
8. §. (1) A közutak és műtárgyaik működtetését – létesítéssel vagy fejlesztéssel nem járó felújítását, 
karbantartását és üzemeltetését – a jegyző hatáskörébe utalt közútkezelői feladatok kivételével az 
önkormányzat látja el.   
 
(2) A működtetési feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet az éves megállapodásokban rögzített 
mértékben és ütemezéssel biztosítja a Képviselő-testület. 
 
9.§  (1) A külterületi utak szélessége amennyiben a rendezési tervben meghatározott szélességet  meghaladja 
(mezőgazdasági út esetén 9m, vegyes használatú kiszolgáló út esetén utak 12m), akkor az önkormányzat a 
közlekedés céljára biztosítandó szélességen felüli részt bérhasznosítás útján használatba adhatja. 
 
(2) A közútnak nem közlekedési célú területén szántó céljára használt területért a  használó 2 Ft/m2, legelőnek, 
kaszálónak használt területért 0,5 Ft/m2-t, egyéb területek esetén 100 Ft/m2. 
 
(3) A bérleti díj befizetéséből befolyt összegeket a külterületi közutak fenntartási feladataira kell költeni. 
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(4) A területen lévő fák hasznosítását egyedi igénylés és szerződés alapján biztosítja a képviselő-testület. Egy fő 
részére maximum 5 erdei köbméter adható. A mennyiség díja köbméterenként 5 ezer (ötezer) forint. A vágás 
jegyzői engedéllyel történhet. A vágások ellenőrzése megbízólevél alapján felhatalmazott személy lehet. 
 
(5) A beérkező kérelmekről a mezőgazdasági ügyek tanácsnoka dönt. Az odaítélésnél előnyt jelent, ha a 
kérelmező: pátkai lakos, helyben 20 hektár alatti gazdálkodó, önkormányzati dolgozó,  a település közéletében 
részt vevő. 
 
(6) Az ebből befolyt összeget a külterületi utak fenntartására fordítja. A befizetéseket az önkormányzat 
költségvetési számlájára kell teljesíteni. 
 
 

5. Záró rendelkezések 
 
10. §. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a már folyamatban lévő útépítési 

együttműködési szerződés keretében megvalósuló korszerűsítési, építési beruházásoknál is alkalmazni 
kell.  

 

Pátka, 2013. március  27. 

 
Dosztály Csaba jegyző megbízásából 

 
  

Nagy Dániel       Járfás Péterné 
polgármester             aljegyző   

   
                
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 2013. április 5. 
 
Társadalmi egyeztetésre beérkezett vélemény: 0 
 
Pátka, 2013. április 5. 
     
   Dosztály Csaba jegyző megbízásából 
                      

Járfás Péterné 
                                     Aljegyző 
 
 

 
1.  melléklet a  10/2013. (IV.5.) önkormányzati rendelethez. 

 
Együttműködési szerződés útépítő közösség létrehozásához 

 
I. Alapítás: 20............. 
1. Alulírottak: 
1.1. Pátka község Önkormányzata (8092. Pátka, vak Bottyán tér 4.) képviseli: Nagy Dániel polgármester, 
1.2. .......................................................... ( ...................................................) megállapodnak 
abban, hogy Pátka község ......................................hrsz-ú .............................utcákban az 
Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi/külterületi ingatlanon szilárd burkolatú közút építése / földút 
szilárd burkolattal való ellátása végett együttműködnek, és az ehhez szükséges anyagi eszközöket 
rendelkezésre bocsátják. 
 
II. A tagok jogai és kötelezettségei: 
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2. Pátka község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a közút megépítéséhez  területet, a  .............. 
sz. önkormányzati határozat értelmében ............................. Ft támogatást biztosít, ellátja a beruházói 
feladatokat és a közutat – a forgalom részére történő átadás után – önkormányzati közútként kezeli. 
 
3. Szerződő felek a vagyoni hozzájárulás mértékét ....................Ft-ban, a személyes közreműködését pedig az 
alábbiakban határozzák meg: 
 
4. A tag kötelezettséget vállal arra, hogy az előző pontban meghatározott anyagi hozzájárulást 
......................... napjáig, az OTP Nyrt. Gárdonyi  fiókja által vezetett …………………………………… számú számlára 
befizeti. 
 
5. A tagok tudomásul veszik, hogy az 1/1 pontban megjelölt létesítmény tulajdonosa Pátka község 
Önkormányzata lesz. 
 
III. Működés, képviselet: 
6. A tagok megállapodnak abban, hogy az építőközösség ügyeinek vitelével és az építőközösség képviseletében 
........................................sz. alatti lakost bízzák meg. 
A nem megfelelő ügyvitel ellen vagy a képviselet gyakorlása miatt a tagok tiltakozhatnak, e vitát a tagok 
többsége dönti el. 
 
7. A tagok megállapodnak abban, hogy a képviseleti jogosultságot egyszerű szótöbbséggel megvonhatják az 
ezzel megbízott képviselőtől. 
 
IV. Megszűnés: 
8. A tagok megállapodnak abban, hogy az építőközösség megszűnik: 
 a.) ha a cél megvalósítása többé nem lehetséges, 

b.) a tagok közös elhatározással az építőközösséget a beruházás megkezdése előtt megszüntetik 
 c.) az építés befejeződött. 
 
9. Az építőközösség megszűnése esetén a meglévő (fel nem használt) anyagi hozzájárulást – a tartozások 
kiegyenlítése után – az I/2. pontban megjelölt arányban – a megszűnéstől számított 30 napon belül – a tagok 
részére vissza kell fizetni. 
 
Pátka, 20 ………………… 
   

Nagy Dániel     ......................................... 
  Polgármester    név 
       Lakcím: 
       Szem.ig.sz: 
                                                              
 
 
 
 

2. melléklet  a  10/2013. (IV.5.) önkormányzati rendelethez. 
 
 

HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről Pátka község Önkormányzata (8092 Pátka, Vak  Bottyán tér 4. sz.) képviseli:  Nagy 
Dániel polgármester, mint átadó (továbbiakban: Átadó), 
 
másrészről 
…………………………………………………………………………………………………….(……………………………………………………………sz.), 
mint hasznosító (továbbiakban: Hasznosító) 
 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
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1) Használatba adó határozott időre további hasznosításra ajánlja a ………………………, 

………………………..helyrajzi számú ………………………….. szelvénytől………………………. szelvényig tartó részének 
jobb/bal oldalán lévő ………………………………. m2 területet, ………………………………… hasznosítási célra. 

2) Felek rögzítik, hogy Átadó kizárólagos tulajdonát képezi az Pátka,…………………………………………………………… 
sz.. alatti, szerződés 1. pontjában megjelölt külterületi út (közút)  

 
3) Átadó Pátka község Önkormányzat képviselő-testületének……………………………………….. számú 

határozatában foglaltak szerint átadja Hasznosítónak a szerződés 1. pontjában megjelölt ingatlanokat  
hasznosításra – jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező átadás – átvételi jegyzőkönyvben rögzített 
műszaki állapot szerint a további pontokban felsorolt feltételek mellett.  

 
4) Felek jelen szerződést 2013. ………………………….. napjától 2013 …………………………………………... napjáig 

tartó határozott időtartamra kötik. 
 
 
5) A  hasznosítási díjat felek az alábbiak szerint határozzák meg: 
 

A külterületi utak szélessége amennyiben a rendezési tervben meghatározott szélességet  meghaladja 
(mezőgazdasági út esetén 9m, vegyes használatú kiszolgáló út esetén utak 12m), akkor az önkormányzat 
a közlekedés céljára biztosítandó szélességen felüli részt bérhasznosítás útján használatba adhatja. 

 
A közútnak nem közlekedési célú területén szántó céljára használt területért a használó 2 Ft/m2, 
legelőnek, kaszálónak használt területért 0,5 Ft/m2-t, egyéb területek esetén 100 Ft/m2. 

 
A hasznosítási díjat a Hasznosító köteles megfizetni az Átadó által megküldött számla ellenében a számla 
kézhezvételétől számított 10 napon belül.  

 
6)     Hasznosító köteles a tulajdonoshoz kapcsolódó költségeket megfizetni. (üzemeltetési költségek) 
 
7) Az ingatlanok állagmegóvását és karbantartását a Hasznosító által kötött szerződések alapján a  

földterületet ténylegesen használókkal (bérlőkkel) kell elvégeztetni.  
 
8) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. szabályai az irányadóak.  
 

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá.  

 
 
 
Pátka, ………………………  . 
 
 ………………………………………………..   ………………………………………………. 
 
   Hasznosító            Átadó 
 Képviseletében         Képviseletében: 
 
        Nagy Dániel polgármester 
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1. melléklet a hasznosítási szerződéshez 
 

Cím Bérlő Aktuális bérleti díj Terület m2 

Terület besorolása: 
szántó, legelő, 
kaszáló, egyéb 

terület 

     

     

     

     

 
 
 

2. melléklet a hasznosítási szerződéshez 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
átadás – átvételi jegyzőkönyvben rögzített műszaki állapot 

 
Készült:  ………………………………………………………… 
Idő:  …………………………………………………………. 
Tárgy:  …………………………………………………………. 
 
Jelen vannak: 

Önkormányzat részéről ……………………………………………………….. 
Használó  ……………………………………………………….. 

 
Átadásra kerülő terület 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Átadás során tett megállapítások, nyilatkozatok. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
A jegyzőkönyvet a jelenlevők elolvasták, kijelentették, hogy  nyilatkozataik a valóságnak megfelelően kerültek 
leírásra és ezt aláírásukkal hitelesítik. 
 

Kmf. 
 
 
 

…………………………………………………………………..   ……………………………………………………….. 
Átadó        átvevő 
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Egyebek, bejelentések 
9/c. Egyes önkormányzati területek bérhasznosítása 

 
Nagy Dániel polgármester 
Több kérelem érkezett, önkormányzati területeket vennének bérbe helyi gazdálkodók. Célszerű olyan 
döntést hozni a képviselő-testületnek, mely alapján egységes szempontok alapján adná bérbe az 
ingatlanokat.  
 
Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55 /2013.(III.27.) önkormányzati határozata 
Egyes önkormányzati területek bérhasznosításáról 

 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete egyes önkormányzati területeit bérleti szerződéssel 
hasznosítja.  
A hasznosítás feltételei: 
Kérelmező csak 20 hektár alatti gazdálkodó lehet. 
A szerződés időtartama  5 év+ 1 nap. 
Bérleti díjak: szántó céljára használt területért a használó 2 Ft/m2, legelőnek, kaszálónak használt területért 0,5 
Ft/m2-t, egyéb területek esetén 100 Ft/m2. 

 
A döntéshez a mezőgazdasági ügyek tanácsnoka véleményét ki kell kérni. 
Az odaítélésnél előnyt jelent, ha a kérelmező: pátkai lakos, helyben gazdálkodó, önkormányzati 
dolgozó, a település közéletében részt vevő. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Tájékoztató levelet kell küldeni a lehetőségről a gazdáknak, valamint érdekelteknek és ki kell hirdetni. 
Értesíteni kell a jogcím nélkül használókat, és további használat esetén a szerződés megkötéséről 
gondoskodni kell.  
 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
 

2/  Pátka község 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Nagy Dániel polgármester 
Pátka község 2013. évi költségvetését módosítani szükséges az alábbi indokok alapján: 
 
Dologi kiadások változtatása 
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Közutak, hidak, alagutak szakfeladat kiadása tekintetében emelni szükséges  400+ 300 E forinttal, a 
külterületi utak javítására és a váratlanul lehullott nagy mennyiségű hó eltakarítás plusz munkáinak 
fedezésére. 
 
Ezen adatokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
Felhalmozási célú kiadások, melyeket az 5. számú melléklet tartalmazott,  
 
 510.E ft-al kellett megemelni a Petőfi utca  javítása miatt, 
1300.E Ft-al kellett megemelni  a Park utca aszfaltozása miatt,  
3.353.E ft-al kellett megemelni a  Széchenyi u. aszfaltozása miatt. 
 
Az összegek tervezése beérkezett árajánlat alapján történt. 
 
A  nagy szélvihar következtében a tűzoltó szertár csúcsfala kidőlt, ennek javítására 400.E ft szükséges. 
 
A felújításokra összesen plusz 5.563.E ft módosítást kell eszközölni. 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztálya előzetes 
tájékoztatása szerint végső esetre, amennyiben az egyensúlyos költségvetés tervezése nem 
megoldható, „működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás” igénylésére kívánnak 
lehetőséget biztosítani. 
 
E támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának 
és ellenőrzésének részletes szabályait tartalmazó rendelet kialakítása jelenleg még folyamatban van.  
 
Amennyiben a pályázat kiírásra kerül, a támogatás igénylését a módosított adatok alapján benyújtjuk. 
 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem aki a rendelet tervezettel egyetért 
kérem szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2013. (IV.5.) rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.15. ) önkormányzati rendelet módosításáról 

Pátka község önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 
(továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (1) bekezdése valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban 
Ávr)  24.§. (1) és (2) bekezdése alapján a 2013. éves költségvetéséről az alábbiakat rendeli el  

 

1.§   (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja : 

 

Eredeti     Módosított 

520.543 E Ft 526.806 E Ft  Költségvetési bevétellel 
520.543 E Ft 526.806 E Ft Költségvetési kiadással 

520.543 E Ft 
143.938 E Ft 

0 Ft 
144.638 E Ft 

     Költségvetési egyenleggel 
- ebből működési kiadás 
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 368.607 E Ft 
2.498 E Ft 
5.500 E Ft 

374.170 E Ft 
2.498 E Ft 
5.500 E Ft 

             felhalmozási kiadás  
             általános tartalék 

             Finanszírozási kiadás 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások 
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a 
rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A működési és fenntartási kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza 

(4)  A felhalmozási célú kiadásokat az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

2.§ (1) A  rendelet  a kihirdetése napján  lép hatályba. 

        

Dosztály Csaba jegyző megbízásából 

 
Nagy Dániel        Járfás Péterné 

            Polgármester                                       aljegyző 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet kihirdettem: 2013. április  5. 

 

Pátka, 2013. április 5. 

Dosztály Csaba jegyző megbízásából 

Járfás Péterné 
            aljegyző 

 

 
 

4. Civil szervezetek részére helyi pályázat módosítása 
 
Nagy Dániel polgármester 
A 2013. február 27. napján megtartott ülésén döntött a képviselő-testület a 2013. évi civil 
támogatások pályázatának kiírásáról.  
 
A pályázatban javítani szükséges, hogy az a 2013. évre vonatkozik, valamint a pályázat anyagában  a 
pályázat elbírálásának rendje, határideje alatt meghatározott szövegből kikerül az alábbi szövegrész 
(aláhúzott):  
 
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 
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Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 ( hat ) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2013.(III.27.) önkormányzati határozata 
A 2013. évi civil támogatások pályázatának kiírásáról hozott 30/2013.(II.27.) számú határozat 

módosítása 
 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete A képviselő-testület – a 30/2013.(II.27.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A pályázatban szereplő „A pályázat elbírálásának rendje, határideje:” szövegrész alatt található 
bekezdés az alábbira módosul:  
 
A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.  
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 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás módosítását vezesse át az eredeti határozatban. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A PÁLYÁZAT TELJES SZÖVEGE 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2013.(III.27.) önkormányzati határozata 

30/2013. (II.27.) számú határozat módosításáról 
„A 2013. évi civil támogatások pályázatának kiírásáról” 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi tartalommal hirdeti ki 2013. 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 
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. 
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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. 
 
Hiánypótlás: 1 alkalommal, 5 napos határidő kitűzésével 
 
A pályázat elbírálásának rendje, határideje: 
 
A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.  
Pont egyenlőség esetén a rangsor a következőképpen alakul:  

- objektív vizsgálatot lehet kikötni: 
1. nem kapott más jogcímen önkormányzati támogatást 
2. támogatás %-a 
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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 

 
 

4. Mezőőr 2012. évi beszámolója 
 
A 2. napirendi pont előtt tárgyalva 
 

5.  Rendeletalkotás / Helyi rendeletek felülvizsgálata 
a. Mezőőri rendelet felülvizsgálata 

 
Következő ülésen tárgyalja 
 

b. A mezőgazdasági utak, árkok karbantartásával kapcsolatos rendelet(ek) 
 

A 2. napirendi pont előtt tárgyalva 
 
 

c. Vagyonrendelet felülvizsgálata (vízmű rendszer átvétele kapcsán) 
 

Nagy Dániel polgármester 
A Fejérvíz Zrt. levéllel fordult önkormányzatunkhoz, a vízműrendszer átadásával kapcsolatban 
(vagyonátszállás), mivel az önkormányzat 2013. január 1-jétől vagyonkezelési formában üzemelteti. 
Ahhoz, hogy az üzemeltetési szerződést ki tudják egészíteni, az önkormányzatnak vagyonkezelésre 
vonatkozó előírásokkal (rendeletben) kell rendelkeznie. Kérik, hogy amennyiben az önkormányzat 
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nem rendelkezik rendelettel, azt alkossa meg és küldje meg a társaság részére. Segítségként 
elkészítettek egy vagyonrendelet segédletet.  
 
A vagyonrendeletet az önkormányzat 2012-ben alkotta meg, melyet áttekintettünk, és az  megfelel a 
hatályban lévő jogszabályoknak, és tartalmazza a vízmű által felvetetteket. A rendeletet meg fogjuk 
küldeni a Fejérvíznek. Ezért most a vagyonrendelet módosításáról nem kell döntenie a testületnek. 
 
Továbbiakban még az átengedés kapcsán fizetendő tartósan, a szerződés fennállásának idején 
arányos  „teljesítmény arányos” díjról kell beszélni. A Vízmű által javasolt 2 ft díj csak abban az 
esetben fogadható el, amennyiben a bérleti díjon felül van. Akkor jó így. A Fejérvízzel leülünk erről 
tárgyalni. 
 
Buda József képviselő 
Ha a Fejérvíznél van egy szivattyú meghibásodás, akkor annak javítását csak egy határig fizeti a vízmű 
egyébként a beszedett pénzből kell finanszírozni a cserét. Erre majd figyelni kell, mert a javítási 
költségeket ilyenkor mi fizetjük. 
 
Nagy Dániel polgármester 
További egyeztetést igényel mindenképpen, mert ha a költségeket ebből a 2 ft-ból kell fizetni akkor 
ezzel így nem lehet egyetérteni. 
 

d. Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló rendelet módosítása 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az elmúlt időszakban bekövetkezett jogszabályi változás okán több önkormányzati rendelet 
módosítása történt meg. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata ez évben került 
elfogadásra, mellyel a bizottságok, valamint azok működése is változott.  
 

A 29/ 2011. (XII.14.) az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló önkormányzati 
rendelet is tartalmaz feladatot önkormányzati bizottságainak illetve szakbizottság részére, ezért 
célszerű felülvizsgálni. 
 
Időközben módosult a felhatalmazó rendelkezés, már Alaptörvényünk van, valamint a rendeletben 
szerepel: előkészítő bizottság, bizottságok javaslatai, szakbizottság. Ezeket a rendeletben át kell 
vezetni. 
Javasolt lenne a rendeletet az alábbiak szerint módosítani: 

- felhatalmazó rendelkezésen javítani: Alaptörvény felhatalmazására  
- Eseti Bizottságot alakít, melynek összetételét a 2. számú melléklet tartalmazza 

Elnök:  Oktatási ügyek tanácsnoka 
Tagok:  Ügyrendi bizottság elnöke 

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 
A rendeleten végigmenve az alábbi helyeken kell módosítani a bizottságról szóló részeket: 3.§(2) 
bekezdés, 5.§ (2), (3), (4), (6) bekezdés, 10.§ (1), (2), (6) bekezdések, valamint a 14.§ 2. számú 
melléklet: Eseti bizottság létrehozása, összetétele. 
 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem aki a rendelet tervezettel egyetért 
kérem szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotja: 
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
12/2013. (IV.5.) önkormányzati rendelete 

a 29/ 2011. (XII.14.) az önkormányzat által alapított kitüntetésekről 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 29/ 2011. (XII.14.) az önkormányzat 
által alapított kitüntetésekről szóló rendelet (a továbbiakban „R”) módosítására a következőket 
rendeli el: 
 
1.§ A R 3.§ (2) bekezdés A képviselő-testület - bizottsági előkészítés mellett - évente legfeljebb kettő 
Pro Vicus emlékérmet adományozhat. Szöveg helyébe 
 
„A képviselő-testület – az eseti bizottság előkészítése mellett - évente legfeljebb kettő Pro Vicus 
emlékérmet adományozhat.”Szöveg lép 
 
2.§  A R 5.§ (2) bekezdés Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a 
képviselő-testület előkészítő bizottságot kér fel, amelynek tagjait a község köztiszteletben álló 
tagjai, a különböző egyesületek, érdekközösségek, valamint a lakóhelyi közösségek képviselői közül 
kell kiválasztani a 2. számú melléklet szerint. Szöveg helyébe 
 
„Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-testület az eseti  
bizottságot kéri fel, amelynek tagjai a  2. mellékletben találhatók. .” Szöveg lép  
 
3.§  A R 5.§ (3) bekezdés Az elismerések adományozására az előkészítő bizottsághoz javaslatot 
írásban, megfelelő indoklással ellátva tehetnek magánszemélyek, civil szerveződések és közösségek. 
Az előkészítő bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki. Egyetértés 
hiányában rangsor szerinti alternatív javaslatot terjeszt a képviselő-testület, illetve a polgármester 
elé, melyről a képviselőtestület határozattal dönt. Szöveg helyébe 
 
„Az elismerések adományozására az eseti bizottsághoz javaslatot írásban, megfelelő indoklással 
ellátva tehetnek magánszemélyek, civil szerveződések és közösségek. Az eseti bizottság a javaslatát a 
közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki. Egyetértés hiányában rangsor szerinti alternatív 
javaslatot terjeszt a képviselő-testület, illetve a polgármester elé, melyről a képviselőtestület 
határozattal dönt.” Szöveg lép 
 
4.§ A R 5.§ (4) bekezdés Az elismerések adományozására javaslatot tevők minden év február 01-ig 
juttathatják el javaslataikat az előkészítő bizottsághoz. Ezen időpont után javaslat már nem tehető a 
tárgyévi kitüntetés adományozására. Szöveg helyébe 
 
„Az elismerések adományozására javaslatot tevők minden év február 01-ig juttathatják el 
javaslataikat az eseti bizottsághoz. Ezen időpont után javaslat már nem tehető a tárgyévi kitüntetés 
adományozására” szöveg lép 
 
5.§  A R 5.§ (6) bekezdés Az (1) bekezdésében foglaltaktól eltérő időpontban - a tárgyévben, vagy a 
tárgyévet megelőző évben - akkor adható Pro Vicus Emlékérem kitüntetés, amennyiben a díjban 
részesítés az adott közösség kiemelkedő évfordulójához vagy községi eseményhez kapcsolódik és a 
kitüntetés méltó körülmények között adható át. Ilyen rendkívüli esetekben az adományozásról a 
képviselő-testület – a polgármester, a képviselők, vagy az önkormányzat bizottságainak javaslatára 
külön határozattal dönt. Szöveg helyébe 
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„Az (1) bekezdésében foglaltaktól eltérő időpontban - a tárgyévben, vagy a tárgyévet megelőző évben 
- akkor adható Pro Vicus Emlékérem kitüntetés, amennyiben a díjban részesítés az adott közösség 
kiemelkedő évfordulójához vagy községi eseményhez kapcsolódik és a kitüntetés méltó körülmények 
között adható át. Ilyen rendkívüli esetekben az adományozásról a képviselő-testület – a polgármester, 
a képviselők, vagy az önkormányzat bizottságainak, valamint a tanácsnokok javaslatára külön 
határozattal dönt.” Szöveg lép 
 
6.§ A R 10.§ (1) A Pátka Község szakmai kitüntetések odaítélését és átadását megelőző eljárást a 
Képviselő-testületnek a jelen rendelet 2. számú mellékletében leírt szakbizottsága végzik. Szöveg 
helyébe 
 
„A Pátka Község szakmai kitüntetések odaítélését és átadását megelőző eljárást a Képviselő-
testületnek a jelen rendelet 2. mellékletében leírt eseti bizottsága végzi.” Szöveg lép 
 
7.§ A R 10.§ (2) bekezdés  A kitüntetések adományozására szóló felhívást a Képviselő-testület minden 
év március 31-ig teszi közzé, a helyben szokásos módon. A javaslattevők minden év november 30-ig 
juttathatják el javaslataikat a szakbizottságokhoz. Szöveg helyébe 
 
„A kitüntetések adományozására szóló felhívást a Képviselő-testület minden év március 31-ig teszi 
közzé, a helyben szokásos módon. A javaslattevők minden év november 30-ig juttathatják el 
javaslataikat az  eseti bizottsághoz.” Szöveg lép 
 
8.§ A R 10.§ (6) bekezdés  A (2) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérő időpontban akkor tehető közzé 
javaslattételi felhívás, juttatható el javaslat az illetékes szakbizottságokhoz, illetőleg adományozható 
bármelyik szakmai kitüntetés, amennyiben a díjban részesítés az adott személy, közösség kiemelkedő 
évfordulójához vagy községi eseményhez kapcsolódik, és a kitüntetés méltó körülmények között 
adható át. Ilyen rendkívüli esetekben az adományozásról a Képviselő-testület – a polgármester, a 
képviselők, vagy a szakbizottságok javaslatára –külön határozattal dönt. Szöveg helyébe 
 
„A (2) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérő időpontban akkor tehető közzé javaslattételi felhívás, 
juttatható el javaslat az illetékes szakbizottságokhoz, illetőleg adományozható bármelyik szakmai 
kitüntetés, amennyiben a díjban részesítés az adott személy, közösség kiemelkedő évfordulójához 
vagy községi eseményhez kapcsolódik, és a kitüntetés méltó körülmények között adható át. Ilyen 
rendkívüli esetekben az adományozásról a Képviselő-testület – a polgármester, a képviselők, vagy az 
eseti bizottság valamint a tanácsnokok  javaslatára –külön határozattal dönt.” Szöveg lép 
 
9.§ A R a 14.§ 2. számú melléklet helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2. melléklet a 29/ 2011. (XII.14.) az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló rendelethez 

 

A képviselőtestület eseti bizottsága  
 
Létszáma: 3 fő 
 
ESETI BIZOTTSÁG 
Elnök:  Oktatási ügyek tanácsnoka 
Tagok:  Ügyrendi bizottság elnöke 

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 
 
TANÁCSNOKOK 

Mezőgazdasági ügyek 
Oktatási ügyek   
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Pénzügyi ügyek    
Testvértelepülési ügyek   

 
10.§ (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       Járfás Péterné 
polgármester             aljegyző   

   
                
Záradék: 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 2013. április 5. 
 
Pátka, 2013. április 5. 
     Dosztály Csaba jegyző megbízásából 
                      

Járfás Péterné 
                                                     aljegyző 
 

 

5. Pátka névhasználat engedélyezése Szövetkezet részére 
 
Nagy Dániel polgármester 
A képviselő-testület 2013. február 27. napján tartott testületi ülésén döntés született arról, hogy 
Szövetkezet formájában mikro vállalkozást alapít. 
 
„A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

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. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására, valamint a létrejövő szövetkezetben az 
önkormányzat teljes körű képviseletére.” 
 

A döntés alapján az előkészítő munkák megkezdődtek, a bírósági bejegyzéshez azonban szükséges a 
képviselő-testület hozzájárulása Pátka névhasználat engedélyezésére, valamint  székhelyhasználat 
jóváhagyására a  Pátka, Vak Bottyán tér 2. szám alatti ingatlanban. 

 
Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással 
szavazzon. 
 



 26 

A képviselő-testület egyhangúlag,  6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2013.(III.27.) önkormányzati határozata 
szövetkezet „Pátka” névhasználat  jóváhagyása 

 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul és engedélyezi a Szövetkezet 
elnevezésében a Pátka településnév használatát. 
 
A szövetkezet névhasználata: Pátkai Piac Szövetkezet 
 
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az értesítse a testület döntéséről az érintetteket. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
 

7. Székhelyhasználat engedélyezése Szövetkezet részére 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az előző napirendhez kapcsolódóan szükséges dönteni a szövetkezet székhelyhasználat 
engedélyezéséről, mely a Vak Bottyán tér 2. szám alatti ingatlanban lenne. 
 
Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6  (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2013.(III.27.) önkormányzati határozata 
Pátka Piac Szövetkezet székhelyhasználati jóváhagyása 

 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pátka Piac Szövetkezet  
székhelyéül a Pátkai Művelődési Ház címe legyen megjelölve.  
 
A Pátkai Piac Szövetkezet  székhelyének címe: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 2. 
 
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy értesítse a testület döntéséről az érintetteket. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

8. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységéről Pátka községben 
 

Nagy Dániel polgármester 
 
Éves szinten beszámolási kötelezettség van a gyermekvédelmi feladatokról.  
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A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. 96 §. 
(6) bekezdése beszámolási kötelezettséget ír elő a Képviselő Testület felé minden évben, a szintén 
többször módosított 149/1997. (IX.) Korm. Rendelet 10. sz. mellékletében meghatározott tartalmi 
követelményekkel, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.  
 
Pátka településen a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai egységként 
működő Gyermekjóléti Központ társulási szerződés alapján látja el a gyermekjóléti alapellátást. 
 
A 2012. évben végzett tevékenységükről szóló beszámolót elkészítették, melyet az előterjesztéshez 
csatoltuk. 
 
A beszámolón végigmenve a fontosabb adatok felolvasására kerültek. 
 
Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységéről Pátka községben 
 
Intézményünk, a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén belül önálló szakmai 
egységként működteti a Gyermekjóléti Központot, mely társulási szerződés alapján további 11 településen látja 
el a gyermekjóléti alapellátást. 
 
Ellátott településeink: Bakonykuti, Csór, Iszkaszentgyörgy, Moha, Nádasdladány, Pátka, Sárkeresztes, Sárkeszi, 
Szabadbattyán, Úrhida, Zámoly. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása során az 1997. évi XXXI. Tv., a 15/1998 NM rendelet, az intézmény 
szakmai programja, valamint a Kormányhivatal útmutatásai, szakmai ajánlásai az irányadóak. 
 
A gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti Központként való működése a gyermekjóléti alapellátásokon túl 4 
további ellátást is biztosít a kistérség települései számára: Kapcsolattartási ügyelet, Kórházi szociális munka, 
Készenléti szolgálat, valamint Utcai és lakótelepi szociális munka keretében. 
 
A Kapcsolattartási ügyelet szombati napokon 9-13 óráig biztosítja a külön élő szülő, ill. közeli hozzátartozók 
számára a gyermekükkel való kapcsolattartást Székesfehérváron, a Tolnai u.10. szám alatti irodahelyiségben. A 
két ügyeletes családgondozó önkéntes megállapodás apján, vagy Bíróság, ill. Gyámhivatali Határozataiban 
foglaltak szerint nyújtja a szolgáltatást, mely történhet a helyszín biztosításával, ill. segített, vagy felügyelt 
kapcsolattartással. A kapcsolattartási ügyelet munkájában 8+1 családgondozó vesz részt.  
Pátka községből jelenleg 1 család 2 gyermekkel veszi igénybe az ügyelet szolgáltatásait. 
 
Kórházi szociális munka célja 7/C§(1) 

a) a szülészeti-nőgyógyászati osztályokon a kórházi védőnővel együttműködve a szociális 
válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése 

b) b) a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén a Gyvt.17.§(2) 
bekezdése szerint a szükséges intézkedések megtétele. 

A feladatot 1 fő látja el. 
Pátka községben élő gyermek vonatkozásában nem volt szükség az ellátásra. 
 
Utcai és lakótelepi szociális munka keretében a törvényi előírások teljesítésén túl a feladattal megbízott két 
kollégánk két korcsoportnak is tart rendszeres klubfoglalkozásokat a Székesfehérvár, Tolnai u. 16/1 szám alatt 
erre a célra kialakított helyiségeinkben. 
Pátkai fiatal nem vette igénybe a fenti prevenciós szolgáltatásokat, viszont az általános iskolákban tartott 
foglalkozásaink keretében ők is részesültek drogprevenciós foglalkozásokban, valamint szexuális 
felvilágosításban, ill. tanácsadásban. 
 
A Készenléti szolgálat célja 
7/D.§(1) a gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, 
tanácsadás, vagy tájékoztatás nyújtása. 
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(2) A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával kell megszervezni úgy, 
hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon 
mozgósítani. 
Pátka község Polgármesteri Hivatalának faliújságján elhelyezésre került a Készenléti Szolgálat tájékoztató 
dokumentuma, továbbá látogatásaim során tájékoztattam a családokat a szolgáltatásról. 
 
A Gyermekjóléti Központ Módszertani Központként a megye területén működő gyermekjóléti szolgálatok 
szakmai tevékenységét segíti tanácsadásokkal, esetmegbeszélésekkel, képzések, konferenciák szervezésével, 
módszertani segédanyagok kidolgozásával, ill. terjesztésével, valamint szakmai ellenőrzéssel. 
A tavalyi évben két konferenciát szervezett az intézményünk módszertani csoportja, mely 1 fő módszertani 
vezetőből és 3 fő módszertani munkatársból áll. 
2012.05.29. „Fiatalkorú várandós kismamák gondozásával összefüggő jelzőrendszeri feladatok, kompetenciák” 
címmel -, 2012. december 11.-én „A közoktatásban és a gyermekvédelemben zajló 2012-2013 évi változásokról” 
címmel tartottunk konferenciát . 
Mindkét konferenciánkra meghívást kaptak a jelzőrendszer tagjai. 
 
Pátka községben a gyermekjóléti szolgáltatást  1 fő családgondozó látja el. 
A családgondozó személyében 2012. április 15.-től változás történt, Bodóné Budai Márta helyett Orsós Irma 
vette át a családgondozói feladatokat. 
Ügyfélfogadás Pátka, Polgármesteri hivatal helyiségében hétfői napokon 10-12 óráig, valamint 
Székesfehérváron az intézményünk Tolnai u. 10. szám alatt lévő ügyfélfogadó irodájában szerdai napokon 12-16 
óráig történik. 
2012. évben a pátkai ügyfélforgalmi napló adatai szerint 76 fő vette igénybe az ügyfélfogadást, 144 ügyben: 
Tanácsadás:     22 
Információ nyújtás:    12 
Közvetítés más szolgáltatóhoz:  0 
Hivatalos ügyekben közreműködés:  17 esetben történt. 
 
A gyermekjóléti szolgálat olyan észlelő- és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket 
veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését. A 
jelzőrendszer összetétele a Gyvt 17.§ előírásainak megfelel. 
A törvény által előírt évi 6 alkalommal megtartottuk a szakmaközi tanácskozásokat, melyre írásos meghívót 
kaptak a jelzőrendszeri tagok. 
A 15/1998. NM rendelet alapján 2012. március 14-én a jelzőrendszeri tagok részvételével megtartottunk az 
éves gyermekvédelmi tanácskozásunkat, beszámolva az előző év gyermekvédelmi munkáiról, ill. keresve az 
együttműködés hatékonyabbá tételének lehetőségeit. 
A szakmaközi tanácskozások a pátkai polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájában kerültek összehívásra. 
 
2012.02.13.-án 14.00.-órakor 
2012.03.19.-én 14.00.-órakor 
2012.04.16.-án 14.00.-órakor 
2012.05.21.-én 14.00.-órakor 
2012.09.17.-én 14.00.-órakor 
2012.11.12.-én 14.00.-órakor 
 
A meghívott jelzőrendszeri tagok közül a Polgármester úr, a Jegyző asszony, valamint a szociális ügyeket intéző 
előadó rendszeresen részt is vesznek a tanácskozásokon, a további meghívottak megjelenése kevésbé 
rendszeres. Sajnálatos, hogy az Arany János Általános Iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősének jelenléte - 
állandó délutáni iskolai elfoglaltsága miatt – nem megoldható, pedig a tanintézmény oktatja a legtöbb 
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő pátkai gyermeket. Az együttműködésünk ennek ellenére igen 
hatékony, rendszeres kapcsolatban állunk telefonos konzultáció- és a személyes felkeresése segítségével, a 
tanév elején közös családlátogatásra került sor. A pátkai gyermekek körzetes iskolájának, a Tolnai úti Általános 
Iskolának gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével is rendszeres a kapcsolatunk. 
Hatékony és szoros együttműködés jellemzi a családgondozó és a védőnő közötti munkakapcsolatot, havonta 
tudtunk találkozni. Az óvoda gyermekvédelmi felelősével is rendszeres a kapcsolatunk. 
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Szolgálatunkhoz a jelzések a jelzőrendszer tagjaitól írásban érkeznek, melyhez formanyomtatvány áll 
rendelkezésükre. A családgondozó a jelzést tevőt írásban értesíti a megtett intézkedésről.  
 
 
A 2012. évben az alábbi jelzőrendszeri tagoktól érkezett írásos jelzés a pátkai gyermekjóléti szolgálathoz: 

Közoktatási intézmény:17 
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal:5 
Önkéntesen a gyermek kezdeményezte: 0 
Szülővel közösen: 0 

 
Összesen: 22 jelzés 

 
2012. évben Alapellátásban részesült:   7 gyerek  7 család 
  Védelembe vétel keretében gondozott:  11 gyerek  7 család 
  Átmeneti nevelésben részesült.  2 gyerek  2 család  
  Eseti gondozás:    0 gyerek  0család 
  Utógondozás nem volt 
 
  Összesen:     18 gyerek 14család 
 
A szakmai tevékenységek további adatai: 
 
Családlátogatások száma:  62 
Segítő beszélgetések száma:  5 
Konfliktuskezelés:   ----- 
Adomány ruha osztás:                       1 
Fejlesztőpedagógusi ellátás:  ----- 
 
A kezelt problémák típusa szerint: 
 anyagi:        12 
 gyermeknevelési:      7 
 gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség:  2 
 magatartászavar, teljesítmény zavar:    17 
 családi konfliktus:      5 
 szülők, vagy család életvitele:    3 
 szülői elhanyagolás:      5 
 családon belüli bántalmazás:     2 
 fogyatékosság, retardáció:     8 
 szenvedélybetegségek:     - 
 
 Összesen:       61 kezelt probléma, 25 gyerek 
vonatkozásában. 
 
Fenti számokból kiolvasható, hogy a gondozott családok mindegyikében folyamatosan jelenlévő probléma a 
szegénység, melynek oka több összetevőre vezethető vissza. 
A gondozott családok jelentős része roma származásúak, a falu szélén húzódó burkolat nélküli utcában 
található zömében komfort nélküli házakban élők. A jövedelmeik főként szociális és gyermekvédelmi 
segélyekből állnak, alacsony iskolázottság miatt tartós munkanélküliek.  
 
A statisztikai adatok mellett a község gyermekvédelmi jellemzője, hogy nem működtet általános iskolát, a 
gyermekek a már korábban említett 2 székesfehérvári általános iskolába járnak autóbusszal, melyen buszkísérő 
alkalmazottként két személy ügyel a rendre, ill. fegyelemre. Ennek ellenére folyamatosak a konfliktusok a 
gyerekek, ill. a busz utasai között. 
A probléma megoldására több kísérlet történt, ám egyik sem hozott tartós javulást.  
A tanév kezdetén 2012. szeptember 4.-én egy családi fórum került megszervezésre. Célja az volt, hogy a buszon 
utazó gyermekek szüleivel és a helyi szakemberekkel: körzeti megbízottal, védőnővel, a két iskola 
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gyermekvédelmi felelőseivel, a jegyzővel kötetlen formában megbeszélésre kerüljön a probléma. A fórum végén 
a családok tisztasági csomagot kaptak a Szépek közhasznú egyesület támogatásával. 
 

Köszönjük Orsós Irma családgondozónak a beszámoló elkészítését. 
 

Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag,  6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2013.(III.27.) önkormányzati határozata 

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységéről Pátka községben 
 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Székesfehérvári 
Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Központot 2012. évi beszámolóját. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
 

9. Egyebek, bejelentések 
a. ivóvíz pályázat beszerzés árajánlat kérés 

 
Nagy Dániel polgármester 
Árajánlat-tételi felhívást kell a képviselő-testületnek kiírnia, a korábbiakhoz hasonlóan. A forrás 75%-
át a pályázat biztosítja. A felhívás az alábbiak szerint nézne ki:  
 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért 
ivóvízminőség javítási program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt 
előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó tanulmány eljárások előkészítésére, az 
előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges ár-ajánlattételi felhívással él.  
 

Az ajánlatok 3 vállalkozó részére kerülnek megküldésre. 
 

Az ajánlattételre rendelkezésre álló idő 5 nap. 
 

A szerződéskötés ideje, az azokról szóló képviselő-testületi döntést követő nap. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert 
- az ajánlattételi felhívások, valamint mellékleteinek aláírásával 
- a program előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos megbízási szerződések aláírásával. 
 
Az árajánlat tételi felhívások, azok szükséges mellékletei, valamint a megbízási szerződések 
szövegezései a határozat írásos mellékletét képezik. 
 
Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással 
szavazzon. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 6 ( hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2013.(III.27.) önkormányzati határozata 

ivóvíz pályázat beszerzés árajánlat kérés 
 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért 
ivóvízminőség javítási program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt 
előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó tanulmányok és vizsgálatok 
elkészítésére, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges ár-ajánlattételi felhívással él.  
 

Az ajánlatok 3 vállalkozó részére kerülnek megküldésre. 
 

Az ajánlattételre rendelkezésre álló idő 5 nap. 
 

A szerződéskötés ideje, az azokról szóló képviselő-testületi döntést követő nap. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert 
- az ajánlattételi felhívások, valamint mellékleteinek pályázatban foglaltak alapján történő 
kidolgozásával majd aláírásával 
- a program előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos megbízási szerződések aláírásával. 
 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

b. Logopédiai ellátás és nevelési tanácsadás megszüntetése 
 
Nagy Dániel polgármester 
Székesfehérvár Többcélú Kistérségi társulás az alábbi tájékoztató levelet küldte, melyben a képviselő-
testületnek döntenie kell:  

 

 
Az iroda elkészítette a határozati javaslatokat. Javaslom az I. és II. számú határozati javaslatok 
elfogadását az alábbiak szerint:  
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Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslatokkal egyetért kézfeltartással 
szavazzon. 
 



 36 

A képviselő-testület egyhangúlag, 6  (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2013.(III.27.) önkormányzati határozata 
logopédiai ellátás és nevelési tanácsadás ellátására kötött megállapodás közös megegyezéssel 

történő megszüntetésére 
 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Székesfehérvári Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa által előterjesztett, a logopédiai ellátás és nevelési tanácsadás ellátására kötött 
megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó javaslatát, az I. és II. 
számú határozati javaslatokban foglaltakat elfogadja. 
 
Felkéri  a polgármestert, hogy értesítse a testület döntéséről a Társulási Tanácsot. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 

A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
       

 
c. Egyes önkormányzati területek bérhasznosítása 

Korábbi napirendnél tárgyalva 
 

d. Névtelen utca átnevezésénél hozott határozat módosítása 
 
Nagy Dániel polgármester 
Aljegyző asszony jelezte, hogy a korábbi ülésen (február 27-i)  hozott döntés, melyben a névtelen 
utca elnevezését Vargahegyi utcára nevezte el a testület, a beazonosítás tekintetében hiányos. Maga 
a döntés jó, viszont a nyilvántartásnak pontosítani kell, hogy beazonosítható legyen, vagyis a helyrajzi 
számot is fel kell tüntetni. 
 
Buda József képviselő 
Javaslom, amennyiben lehetséges mégis Varga János utca legyen. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ahhoz, célszerű visszavonni a korábbi döntést, és az újat meghozni.  
 
Varga János az 1881-es állapot szerint tulajdonosa volt az út mellett lévő ingatlannak. 
 
Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslatokkal egyetért kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6  (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2013.(III.27.) önkormányzati határozata 
575/2 hrsz-ú közterület átnevezéséről 
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Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2013.(II.27.) „Névtelen utca” közterület 
átnevezéséről szóló határozatát visszavonja pontatlan megjelölés miatt, egyben az 575/2 hsrz. 
alatt található közterületet (névtelen utca) elnevezi VARGA JÁNOS utcára, melyet a korábbi térképi 
állapot szerint-  az 1881-es állapot szerinti-  tulajdonosról nevez el  2013. április 15. 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: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 

e. Kaláka házépítés 
 
Nagy Dániel polgármester 
Átadom a szót Buda József képviselőnek, kérem tájékoztassa a képviselőket a házépítési 
lehetőségekről. 
 
Buda József képviselő 
A kalákamunkával kombinált házépítő program 1992-től működik. Fejér Megyében Adony és 
Martonvásár településeken építettek ilyen házakat. Lőrincz Kálmán kezdeményezésére indult el, vele 
beszéltem. Kalákában dolgoznak, valamennyi önerő szüksége hozzá. A maradék összeget 
kamatmentesen lehet visszafizetni 20 év alatt. Első lakáshoz jutók pályázhatnak, fiatal házaspárok, 
gyermeket kell vállalni. Az önkormányzatot keresik meg, ha tudnak telket adni akkor lehet építtetni. 
A Varga János utcában vannak az önkormányzatnak telkei, el kell dönteni kíván e a testület 
foglalkozni ezzel a lehetőséggel. Meg kellene hírdetni a lehetőséget, de előtte  Lőrincz Kálmánt meg 
kellene hívni, és ő a testület előtt elmondhatná a lehetőségeket. Ezzel sorházakat is lehetne építeni, 
10.12 millió ft-ból kijön 1-1 lakás. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Kellene kiírni tervet 
 
Nánási László képviselő 
Igényeket fel kell mérni. Az úriemberrel egyeztetni kell, időpontot kell kérni tőle, és az 5 telekre 
lehetőséget keresni. 
Megmutatnánk neki az 5 ingatlant a helyszínen. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6  (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2013.(III.27.) önkormányzati határozata 
Kaláka házépítési lehetőségről 
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Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kalákamunkával kombinált 
házépítési program lehetőségét, és úgy határozott, hogy Lőrincz Kálmán vállalkozóval egyeztet 
időpontot, és legkésőbb a következő képviselő-testületi ülésre meghívja, hogy részletesen is 
megismerkedhessenek a képviselők a program lehetőségeivel.  
 
A képviselő testület az  5 db Varga János utcában kialakított telkeire  keres lehetőségeket. 
A telkeket megmutatná a helyszínen Lőrincz Kálmánnak. 
 
Felkérik a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot Lőrincz Kálmánnal, és hívja meg egy 
megbeszélésre. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Nagy Dániel polgármester 
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a rendes ülést  
bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
      Dosztály Csaba jegyző megbízásából 
 
  Nagy Dániel      Járfás Péterné 
  polgármester         aljegyző 


