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Pátka Község Önkormányzatának   588-7 /2013. 
            Képviselő-testülete 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének  renkívüli  nyílt üléséről  
 
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme 
 
Ideje:  2013. április 10. napján (szerda)   17.30  órakor tartandó rendkívüli nyílt testületi ülés 
 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 

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

a Képviselő-testület tagjai  
 
Távol maradását jelezte:  

Dr Dávid-Nagy Krisztina  alpolgármester 
Füri József   képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
  Dosztály Csaba   jegyző 
  Járfás Péterné   aljegyző 
  Kunstár Béla   közalkalmazott 
   

   
Nagy Dániel polgármester 
Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait az  aljegyzőt, a meghívott alkalmazottat, és az ülést 
17.30 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van.  
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy a szóban közölteket az alábbiaknak megfelelően 
hagyja jóvá a testület. 
 

Napirendi pontok: 
 

1. Civil szervezetek 2013. évi  pályázat elbírálása, valamint elszámolása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
2. Szövetkezet alapítási költségeihez hozzájárulás 
Előterjesztő:  Nagy Dániel polgármester 
3. Válasz a kistérség megkeresésére 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
4. Egyebek, bejelentések 
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Napirendi pontok kiegészítése:  
5. Székesfehérvár Kistérségi közoktatási intézményi társulásban szereplő iskolák költségvetési 
beszámolója (Tolnai Utcai Általános Iskola, és Arany János  Általános Iskola) 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
   6. Pályázat (kamera) 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
   7. Pályázat (óvoda felújítás) 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
   8.  Művelődési Ház bérleti díjak 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok jóváhagyására a kiegészítésekkel, 
amennyiben egyetértenek. 
Egyben javasolja, hogy a 2. napirendi pont kerüljön előre, mivel abban meghívott kolléga szerepel. 
 
A képviselő-testület  5 ( öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
64 /2013.(IV.10.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyvvezetőről és a napirendi pontokról 
 

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

 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Szövetkezet alapítási költségeihez hozzájárulás 
 
Nagy Dániel Polgármester 
Ügyvédtől megérkezett az anyag a Szövetkezet létrehozásával kapcsolatosan.  A bejegyzéssel 
kapcsolatosan vannak díjak, melyeket be kell fizetni. A munkadíj 40.000 Ft, az illeték 100.000,- forint, a 
közzétételi díj 5.000.- forint. Ezek kellenek ahhoz, hogy az elkészített anyagot be lehessen adni. Az 
alapítás költsége összesen 165.000 forint. 
 
Kunstár Béla közalkalmazott 
Köszöni a szót, elmondja, hogy a szövetkezet számlája megnyitásra került. Az önkormányzat és egy tag 
még nem fizetett, de ami még szükséges, az a kamarai tagság befizetése. A szövetkezet számlatömbbel 
rendelkezik. Ezen túlmenően utalási költségek és illetékfizetési kötelezettség várható, mely kb. 25.000.- 
forint. Ezek tagi kölcsönként visszakerülnek. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ez azt jelenti, hogy a 6,5 millió forintos költségvetésben meghatározott keretből mehetne, átmenetileg 
visszatérítendő önkormányzati támogatásként. 
 
Kunstár Béla közalkalmazott 
A szerződések megkötésére és kötelezettségek teljesítésére az indítási költségekkel együtt 300.ezer 
forintot kellene biztosítani. 
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Gerencsér Attila képviselő 
A cím az tagi kölcsön. A tagi kölcsönt éven belül kell visszafizetni. 

Nagy Dániel polgármester 
18.00 órakor szünetet rendelt el 
18.05 órakor az ülés folytatódott 
 
Nagy Dániel polgármester                 
Javaslat az, hogy a képviselő-testület  a szövetkezet alapításához 300.00 forint erejéig tagi kölcsönt 
biztosít a civil szervezeti támogatások keretből, visszatérítendő támogatásként. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2013.(IV.10.) önkormányzati határozata 

Szövetkezet részére visszatérítendő tagi kölcsön biztosítása 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szövetkezet alapításához 300.00 forint erejéig 
tagi kölcsönt biztosít a civil szervezeti támogatások keretből, visszatérítendő támogatásként. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 

2. Civil szervezetek 2013. évi  pályázat elbírálása, valamint elszámolása 
 
Nagy Dániel polgármester 
Beérkeztek a civil szervezetektől az elszámolások, és az új pályázati adatlapok. Az új pályázat 
elbírálásának feltétele, hogy az elszámolások megtörténjenek. 
 
Az alábbi civil szervezetek küldték meg beszámolóikat:  
 

1. Gárdonyi Géza Nyugdíjas klub 

2. Vértesaljai Horgász Egyesület 

3. Diák és Ifjúsági Sportegyesület Pátka 

4. Pátka Gyermekeiért Egyesület 

5. Pátkai Római Katolikus Egyházközség 

6. Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 

7. Pátkai Református Egyház 

 
Közhasznúsági jelentést beküldő szervezetek:  
 

Pátka Községi Polgárőrség 

Sportkör 

 
CIVIL SZERVEZETEK 
ELSZÁMOLÁSA 2012. évről      
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NÉV 
Elszámolás 2012. 

évben kapott 
támogatásról 

számlák 
beküldése 

megtörtént 

2013. 
évben 

benyújtott  
pályázat 

Megjegyzés 

    benyújtott 

nem 
nyújtott 

be   van  nincs   

1. 
Gárdonyi Géza 
Nyugdíjas klub 

x   x   x 
Az új elszámoló lapot nem 

hozták 

2. 
Vértesaljai 
Horgász 
Egyesület 

x   x   x 
Kompletten tartalmazza az 

adatokat 

3. 
Diák és Ifjúsági 
Sportegyesület 
Pátka 

x   x x   
Volt hiánypótlás, adatok 

pótolva, Kompletten 
tartalmazza az adatokat 

4. 

Pátka 
Gyermekeiért 
Egyesület 

x   x x    

Kompletten tartalmazza az 
adatokat, azonban  a 

támogatási keretösszegből 
nem tudtak minden összeget 

felhasználni, ezért kérelemmel 
fordultak az önkormányzathoz. 

5. 
Pátkai Római 
Katolikus 
Egyházközség 

x   x x   
Kompletten tartalmazza az 

adatokat 

6. 

Pátkai 
Csemetekert 
Óvoda 
Gyermekeiért 
Alapítvány 

x    x   x   Pályázat megvalósult  

7. 
Pátkai 
Református 
Egyház 

 x    x x    
Ami nem került felhasználásra 
(játszótéri eszközök) nem lett 

átutalva  

 
Nagy Dániel polgármester 
Több pályázat nem volt a tavalyi évben. 
A sportkör részéről Buda József elszámolt, a polgárőrség részéről pedig Gerencsér László megküldte a 
közhasznúsági jelentést. A sportkör jelentése szerint 4.405.ezer forintból gazdálkodott, 700.ezer forintot 
adott az önkormányzat, a többi egyéb pályázatból volt. Az idei pályázati lehetőségek nagyon 
lecsökkentek. A Polgárőr egyesület 300.ezer forintot kapott, üzemanyag felhasználásról nyújtott be 
elszámolást. Az írásban készült közhasznúsági jelentés megküldésre került. 
Így tehát minden szervezet, aki támogatást kapott beküldte az elszámolást. 
 
A Pátka Gyermekeiért Egyesület 2012. évben 60.000 forint támogatást nyert el, azonban  mivel nem 
kapták meg időben, 15.347 forint megmaradt, és azt  nem volt indokolt elkölteniük. Kérelemmel 
fordultak az önkormányzathoz, hogy ezt az összeget 2013. évben felhasználhassák. Erről a képviselő-
testületnek döntenie kell. 
 
A Nyugdíjas Klub mivel nem a kellő nyomtatványon nyújtotta be elszámolását hiánypótlásra kell 
felszólítani. 
 
Buda József képviselő 
A nyugdíjas klubot fel kell szólítani, mert ha iktatni kell az elszámolást, mindaddig ki van zárva  a további 
pályázati lehetőségből, amíg az elszámolása nincs elfogadva. Nem csak az idei év folyamatairól van szó. 
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Nagy Dániel polgármester 
Ami hiányzik: a meghatározottak szerint az adatokat kell megadni. A számlák benyújtva, azok rendben 
vannak. 
 
Buda József képviselő 
A számlák alapján az összeg stimmel, de az információk hiányosak, hogyan valósult meg. 
A Pátka Gyermekeiért Egyesület nyújt-e be pályázatot, az ő kérelmükkel kapcsolatban dönteni kell. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Igen, VI.29. családi napra 40.000 forint támogatást kér. A különbözetet megkaphatja. 
 
Nánási László képviselő 
Megnevezték-e mire használnák fel a tavalyról áthozott összeget? 
 
Buda József képviselő 
Valamennyi önerőnek lennie kell 
 
Nagy Dániel polgármester 
Javasolja, hogy a Civil szervezetek beszámolója kerüljön elfogadásra, de a Nyugdíja Klubot hiánypótlásra 
kell felkérni. A benyújtott kérelmek elbírálása a későbbiek folyamán lesz. 
Kiegészítve a Sportkör és Polgárőrség beszámolójának elfogadásával. 
 
Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag,  (5 ) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2013.(IV.10.) önkormányzati határozata 

2012. évben elnyert Civil szervezeti pályázatok beszámolóinak elfogadása 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil szervezetek 2012. évben pályázaton 
elnyert támogatásainak felhasználásáról szóló beszámolókat elfogadja azzal, hogy a Gárdonyi Géza 
Nyugdíjas Klubot hiánypótlásra kéri fel, valamint  a Sportkör és Polgárőrség beszámolóját is  elfogadja. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Folytatva a napirendet a 2013. évre benyújtott pályázatok elbírálásával. 
 

 2013. Pályázat 
Teljes 
összeg Önrész Támogatás PONTSZÁM   

         önrész adható összesen 

Pátka 
Gyermekeiért 

Egyesület 
Családi nap 80.000 40.000 40.000 5 18 23 

 
 
Buda József képviselő 
Jónak tartja hogy ennyi önerőt vállaltak, de erről jövő évben el kell számolni. Az plusz pontot jelent hogy 
ki mennyi önrészt vállalt, ezért az egészről kell elszámolni. 
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Nagy Dániel polgármester 
A jövőben az elszámoló lapra az is feltüntetésre kerül. A határozatba bele lesz foglalva, ezt mindenki 
megkapja. 
 

 2013. Pályázat 
Teljes 
összeg Önrész Támogatás PONTSZÁM   

         önrész adható összesen 

Pátkai 
Csemetekert 

Óvoda 
Gyermekeiért 

Alapítvány 

Túranap a pátkai tó 
körül 

55.000 5.000 50.000 0 18 18 

 

 2013. Pályázat 
Teljes 
összeg Önrész Támogatás PONTSZÁM   

         önrész adható összesen 

Diák és Ifjúsági 
Sportegyesület 

Pátka 

Női torna és 
konditerem 
eszközpark 

bővítése 

60.000 12.000 48.000 2 17 19 

 

 2013. Pályázat 
Teljes 
összeg Önrész Támogatás PONTSZÁM   

         önrész adható összesen 

Diák és Ifjúsági 
Sportegyesület 

Pátka 

Tornaeszközök 
(polifoam, tükör) 

60.000 12.000 48.000 2 17 19 

 

 2013. Pályázat 
Teljes 
összeg Önrész Támogatás PONTSZÁM   

         önrész adható összesen 

Pátkai 
Református 

Egyház 
Családi nap 65.000 15.000 50.000 5 19 24 

 

 2013. Pályázat 
Teljes 
összeg Önrész Támogatás PONTSZÁM   

         önrész adható összesen 

Pátkai 
Református 

Egyház 

Kamasz növelde 
Református családi 

napközi 
eszközbővítése 

65.000 15.000 50.000 5 19 24 

 

 2013. Pályázat 
Teljes 
összeg Önrész Támogatás PONTSZÁM   

         önrész adható összesen 

Pátkai Római 
Katolikus 

Egyházközség 

Egyházközségi 
zarándoklat a 

bodajki Segítő Szűz 
Kegytemplomba 

40.000 10.000 30.000 5 18 23 
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 2013. Pályázat 
Teljes 
összeg Önrész Támogatás PONTSZÁM   

         önrész adható összesen 

Pátkai Római 
Katolikus 

Egyházközség 

Ökumenikus 
ifjúsági tábor 

63.000 13.000 50.000 5 19 24 

 
 

 2013. Pályázat 
Teljes 
összeg Önrész Támogatás PONTSZÁM   

         önrész adható összesen 

Pátkai 
Pántlika 

Táncegyesület 

Kultúra, 
hagyomány 

örökség 
70.000 20.000 50.000 5 18 23 

 
 
Nagy Dániel polgármester 
Javasolja, hogy a Pántlika Táncegyesület részére 2 pontot szavazzon meg a testület, mert tavalyi évben 
nem tudott pályázni, most lett bejegyzett egyesület. 
 
Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag,  (5 ) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
67/2013.(IV.10.) önkormányzati határozata 

Pátkai Pántlika Táncegyesület részére többletpont adás „program támogatás” pályázathoz 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pátkai Pántlika Táncegyesület részére 
„program támogatás” pályázatához 2 többletpontot ad, tekintettel arra, hogy az egyesület  az 
átalakulás miatt tavalyi évben nem pályázhatott. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 

 2013. Pályázat 
Teljes 
összeg Önrész Támogatás PONTSZÁM   

         önrész adható összesen 

Pátkai 
Pántlika 

Táncegyesület 

Őszi szüreti 
fesztivál, bál 

60.000 10.000 50.000 5 17 22 

 
 
Nagy Dániel polgármester 
Javasolja, hogy a Pántlika Táncegyesület részére 2 pontot szavazzon meg a testület, mert tavalyi évben 
nem tudott pályázni, most lett bejegyzett egyesület. 
 
Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon. 
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A képviselő-testület egyhangúlag,  (5 ) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2013.(IV.10.) önkormányzati határozata 

Pátkai Pántlika Táncegyesület részére többletpont adás  „eszköztámogatás” pályázathoz 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pátkai Pántlika Táncegyesület részére az 
„eszköztámogatás” pályázatához 2 többletpontot ad, tekintettel arra, hogy az egyesület az átalakulás 
miatt tavalyi évben nem pályázhatott. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
Nagy Dániel polgármester 
A pályázati elbírálás után összesen 436.000 ft az igényelt támogatás összege. A rendelkezésre álló keret a 
költségvetésben 400.000 ft. Javasolja szünet tartását. 
 
20.00 órakor szünetet rendel el 
20.20 órakor az ülés folytatódik 
 
Nagy Dániel polgármester 
Folytatva a korábbiakat, 36.000 forint túllépés van a keretösszeghez képest. Dönteni kell arról, hogy ezt 
az összeget a testület átcsoportosítja, vagy milyen módon legyen megoldva. 
Javasolt, hogy a tartalék terhére legyen megnövelve a fennmaradó összeggel a keret, így elegendő lenne 
az összes pályázatra a forrás. 
 
A benyújtott pályázatok pontszáma az alábbiak szerint alakul: 
 

Pályázat 
sorszáma Civil szervezet Pályázat címe 

Igényelt 
összeg Önerő Pontszám 

Leadás 
dátuma 

5. 
Református 
egyház Családi nap 50 000 Ft 

15 000 
Ft 24 2013.03.27 

6. 
Református 
egyház 

Kamasznövelde - 
eszköz 50 000 Ft 

15 000 
Ft 24 2013.03.27 

8. 
Római Katolikus 
Egyházközség Ökomenikus tábor 50 000 Ft 

13 000 
Ft 24 2013.03.28 

1. 

Pátka 
Gyermekeiért 
Egyesület Családi nap 40 000 Ft 

40 000 
Ft 23 2013.03.29 

7. 
Római Katolikus 
Egyházközség Zarándoklat 30 000 Ft 

10 000 
Ft 23 2013.03.28 

9. 
Pátkai Pántlika 
Táncegyesület Eszköz 35 000 Ft 

15 000 
Ft 23 2013.03.20 

10. 
Pátkai Pántlika 
Táncegyesület Bál 35 000 Ft 

15 000 
Ft 22 2013.03.20 

3. DISE Polifón és tükör 48 000 Ft 
12 000 

Ft 19 2013.03.30 

4. DISE Polifón és súlyzó 48 000 Ft 
12 000 

Ft 19 2013.03.30 

2. 
Csemetekert 
Alapítvány Túranap 50 000 Ft 5 000 Ft 18 2013.03.26 

      436 000 Ft       
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Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag,  (5 ) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2013.(IV.10.) önkormányzati határozata 
Civil szervezetek részére kiírt 2013. évi pályázat elbírálása 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Civil szervezetek által benyújtott 
2013. évi pályázatokat, melyek  pontszáma az alábbiak szerint alakult:  
 
Pátkai Református Egyház       „Családi nap”     24 pont 
Pátkai Református Egyház       „Kamasz Növelde Ref. Családi napközi eszk” 24 pont 
Pátkai Római Katolikus Egyházközség      „Ökumenikus ifjúsági tábor”   24 pont 
 
Pátka Gyermekeiért Egyesület       „Családi nap”     23 pont 
Pátkai Római Katolikus Egyházközség      „Zarándoklat „    23 pont 
Pátkai Pántlika Táncegyesület       „Kultúra, hagyomány, örökség”  23 pont 
Pátkai Pántlika Táncegyesület       „Megérett a fehér szőlő”   22 pont 
 
Diák és Ifjúsági Sportegyesület Pátka      „Női torna és konditerem eszközpark bőv.” 19 pont 
Diák és Ifjúsági Sportegyesület Pátka      „Női torna és konditerem eszközpark bőv.” 19 pont 
 
Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány  „Túranap a pátkai tó körül” 18 pont 
 
A képviselő-testület 36.000.- forinttal megnöveli a keret összeget a tartalék keret terhére, így minden 
pályázó elnyerte az általa pályázott összeget. 
 
A képviselő-testület kéri, hogy a 2013. évi pályázat elszámolásánál az  önerő elszámolása is legyen 
benne, az annak felhasználását alátámasztandó  iratokkal. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Dönteni szükséges  a Pátka Gyermekeiért Egyesület kérelméről, melyet már korábban részletezett. 
„A Pátka Gyermekeiért Egyesület 2012. évben 60.000 forint támogatást nyert el, azonban  mivel nem 
kapták meg időben, 15.347 forint megmaradt, és azt  nem volt indokolt elkölteniük. Kérelemmel 
fordultak az önkormányzathoz, hogy ezt az összeget 2013. évben felhasználhassák. Erről a képviselő-
testületnek döntenie kell.” 
 
Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag,  (5 ) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2013.(IV.10.) önkormányzati határozata 

A Pátka Gyermekeiért Egyesület kérelméről 
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Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pátka Gyermekeiért Egyesület 
kérelmét, és úgy döntött, hogy megkeresi az Egyesület vezetőjét, hogy a benyújtott kérelmét támassza 
alá, mire kívánja a fennmaradó összeget  felhasználni. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

3. Válasz a kistérség megkeresésére 
 
Nagy Dániel polgármester 
Megkereste az önkormányzatot a Székesfehérvári Kistérségi Társulás. A levél tartalma felolvasására 
került: 

2013. évtől átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. Új finanszírozási 

struktúra került kialakításra, mely elszakadt az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból 

kiemelkedő szerepe volt az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi 

közügyek szétválasztásának. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi  

CXXXV. törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi XCVI. törvény 

hatályon kívül helyezése nem eredményezi a törvény erejénél fogva automatikusan a társulások megszűnését. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (a továbbiakban: Mötv.) törvény 146. § (1) 

bekezdése alapján – további szabályozás, korlátozás nélkül – a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek 

2013. június 30. napi hatállyal a társulási megállapodásaikat felül kell vizsgálniuk, illetve szükség szerint 

módosítaniuk, hogy azok a Mötv. rendelkezéseinek megfeleljenek. Természetesen erre abban az esetben van 

szükség, ha az együttműködést fent kívánják tartani. 

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Tanács) a 649/2012. (XI. 23.) 

számú határozatával hozott döntést arról, hogy 2013. június 30. napjáig vállalja a jelenleg hatályos Társulási 

Megállapodásban rögzített szociális és gyermekjóléti feladtatok változatlan formában történő ellátását. E 

döntésnek megfelelően társulási formában ellátandó feladatok 2013. június 30. napjáig a családsegítés, a 

gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekjóléti központ, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

a családi napközi, valamint a helyettes szülői ellátás. 

A Tanács a fent említett határozatával utasította a Társulási Tanács Elnökét, valamint a munkaszervezeti 

feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy vizsgálja felül a már 

jelzett feladatok 2013. június 30. napját követő működtetési alternatíváit.  

2013. április 15. időpontig a többcélú kistérségi társulásoknak a 2013. július 1-jei átalakulásával, megszűnésével 

összefüggően adatszolgáltatást is kell teljesíteniük, melyet megfelelő döntéssel szükséges alátámasztani.  

Ahhoz, hogy jól megalapozott döntés születhessen, meg kell vizsgálni a települési önkormányzatok feladatait, 

valamint a finanszírozásuk módját és összegét. A települési önkormányzatok feladatai és finanszírozásuk 2013. 

július 1-jét követően a 2013. évben az alábbiak.  

1. A települési önkormányzatok feladatai 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §. és a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §. alapján a települési önkormányzat köteles biztosítani a 

házi segítségnyújtást, a gyermekjóléti szolgálatot, állandó lakosságszámtól függően a családsegítést. Feladata 

továbbá a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, valamint a területén lakó 

gyermekek ellátásának megszervezése. 

A gyermekjóléti központot a megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles működtetni.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot 2013. július 1-jétől az állam látja el, melynek pontos módja jelenleg 

még nem ismert. 
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2. A költségvetési támogatások igénylésének módja és igényelt összege 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Költségvetési 

törvény) 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 5. pontja alapján a többcélú kistérségi társulás a már említett 

feladatok utáni támogatásokat akkor igényelhette, ha vállalta, hogy a társulási megállapodás a Mötv. 

rendelkezéseinek megfelelő módosítása 2013. június 30-án hatályba lép és ezen időpontig a szolgáltatót, 

intézményt fenntartja. 

A többcélú kistérségi társulás éves támogatást igényelt, amelyre azonban 2013. június 30. napjáig időarányosan 

jogosult. Amennyiben nem alakul át a többcélú kistérségi társulás az Mötv. szabályai szerinti társulássá, akkor a 

fennmaradó - feladattal, intézménnyel összefüggésben igényelt - hat havi időarányos támogatást a 2. számú 

melléklet Kiegészítő szabályok 2. d) alpontjában foglaltak szerint át kell adnia a feladatot átvevő települési 

önkormányzat, vagy a társulási megállapodásban kijelölt székhely önkormányzat részére, amennyiben a fenntartó 

az ellátott feladatra működési engedéllyel rendelkezik.  

A szociális és/vagy gyermekjóléti szolgáltatások esetén abban az esetben lehet a Költségvetési törvény szabályai 

szerint támogatást 2013. június 30. után igénybe vennie a működési engedéllyel rendelkező önkormányzatnak, ha 

Mötv. szerinti társulást hoz létre az ellátott településekkel és a létrehozott társulás, mint fenntartó rendelkezik 

működési engedéllyel.  

A társulásoknak járó magasabb támogatás 2013. július 1-jétől tehát akkor igényelhető, ha a feladat ellátásáról 

az Mötv. szerinti önkormányzati társulás, vagy intézményi társulás gondoskodik. Ebben az esetben a feladat 

ellátásában részt vevő települési önkormányzatok önállóan az adott feladat ellátását nem biztosíthatják, nem 

rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához működési engedéllyel, valamint: 

 a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosságszáma a szociális és gyermekjóléti 

alapszolgáltatások, a házi segítségnyújtás feladatok esetében együttesen legalább 3000 fő, 

 a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosságszáma a gyermekek napközbeni ellátása, 

gyermekek átmeneti intézményei feladatok esetében együttesen legalább 5000 fő. 
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A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

(továbbiakban: Intézmény) tekintetében a jelenleg ellátott feladatokra vonatkozóan az alábbi érvényességű 

működési engedéllyel rendelkezik:  

 gyermekjóléti szolgálat és gyermekjóléti központ esetében 2015. június 15., 

  a családi napközi és helyettes szülői ellátás esetében határozatlan, 

  a családsegítés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2014. december 31.  

Az Intézmény Mötv. szerinti átalakulása esetén a működési engedély meghosszabbítható. Amennyiben a 

települések saját intézményt kívánnak létrehozni, úgy a működési engedélyhez valamennyi jogszabályi feltételt 

teljesíteniük szükséges.  

A jelenlegi társult formában történő feladatellátás esetén az előterjesztés 1. számú mellékletében nevesített 

(településenként bemutatott) jogcímenkénti többlettámogatások igénylésére került sor, melyek 

feladatellátásonkénti összege:  

 családsegítés feladatellátásnál   35.994.600,-Ft 

 gyermekjóléti szolgálat feladatellátásnál  35.994.600,-Ft 

 családi napközi feladatellátásnál   13.681.200,-Ft 

 házi segítségnyújtás feladatellátásnál  12.180.000,-Ft 

 mindösszesen      97.850.400,-Ft 

Az Intézmény jelenlegi finanszírozása a térítési díjbevételek és állami támogatásokon túl önkormányzati működési 

előleg hozzájárulások befizetésével biztosított. Tekintettel arra, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

feladatellátást 2013. II. félévtől az állam átvállalja, az ehhez a feladathoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulások 

összege várhatóan  mérséklődni fog. 

A gyermekjóléti központ finanszírozásához szükséges önkormányzati működési előleg hozzájárulás biztosítása csak 

Székesfehérvár részére kötelező.  

A házi segítségnyújtás feladatellátásához kapcsolódó önkormányzati működési előleg hozzájárulás további 

csökkenése várható a kiadások racionalizálása miatt.  

A fent leírtakat összegezve elmondható, hogy az Intézmény jelenlegi finanszírozási rendszerének fennmaradásáig 

javasolt az Intézmény jelenlegi formában való fenntartása (kivétel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás), melyre 

tekintettel szükséges a társulási megállapodás módosítása 2013. június 30. napi hatállyal.  

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

Kérem Önt, hogy a Társulási Tanács ülését megelőzően képviselő-testületi ülésen hozzanak döntést, hogy 2013. 

június 30. napját követően milyen működési formát kívánnak a szociális és gyermekjóléti feladatok tekintetében.  

Ezúton tájékoztatom, hogy a Társulás Tanács ülésére 2013. április 12-én 11 órakor kerül sor. Kérem, az ügy 

fontosságára tekintettel az ülésen való személyes megjelenésére, valamint a szociális és gyermekjóléti 

feladatellátás tekintetében az ülésen való nyilatkozattételére. Akadályoztatása esetén kérem, feltétlenül 

gondoskodjon meghatalmazott helyettesítő személy jelenlétéről. 

 
A levélben vázoltak alapján a társulási megállapodásokat felül kell vizsgálni július 30-ig. A szociális és 
gyermekjóléti feladatokat változatlan formában  kellene ellátni. Április 15-ig adatszolgáltatást kell adni, 
megfelelő döntésekkel alá kell támasztani. 
A kérdés az, hogy a továbbiakban is kívánja-e a képviselő-testület a társulás útján ellátni a feladatokat. 
Az ellátás biztonságos és kívánja hogy legalább év végéig fenn legyen-e tartva, vagy addig, amíg 
működési engedély van, ami 2014. évben jár le. 
 
Javaslat: Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is társulás útján kívánja ellátni a 
Szociális és Gyermekvédelmi feladatokat. A kistérség szükséges átalakulását a képviselő-testület 
támogatja. Kötelező feladatokat ellátását társulási formában kívánja ellátni a szociális törvény szerint. 
 
Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon. 
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A képviselő-testület egyhangúlag,  (5 ) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2013.(IV.10.) önkormányzati határozata 
Nyilatkozat  kistérségi feladat ellátásával kapcsolatban 

 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társulási Tanács Elnöke által 
megküldött, a 2013. július 1-je utáni feladatok ellátásáról szóló tájékoztatóját, és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is társulás útján kívánja ellátni a Szociális és 
Gyermekvédelmi feladatokat Pátka településen. 
 
A kistérség szükséges átalakulását a képviselő-testület támogatja. 
 
A képviselő-testület a szociális törvény szerinti kötelező feladatok ellátását kívánja társulási formában 
ellátni. 
 
Felelős:  jegyző, polgármester 
Határidő: azonnal 
 

4. Egyebek, bejelentések 
 
 
5. Székesfehérvár Kistérségi közoktatási intézményi társulásban szereplő iskolák költségvetési 
beszámolója (Tolnai Utcai Általános Iskola, és Arany János  Általános Iskola) 
 
Nagy Dániel polgármester 
Mai napon érkezett a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági 
Igazgatóságától a Tolnai Utcai Általános Iskola és Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola és 
EGYMI 2012. évi zárszámadásaira javaslat. 
 A közös fenntartású intézmények esetében a beszámoló elfogadásához a társult önkormányzatok 
együttes jóváhagyása szükséges. 
 
A javaslat szerint a Tolnai Utcai Általános Iskola  bevételi főösszege 228.227e ft-al, kiadási főösszege 
228.227e Ft-al teljesül, a közalkalmazotti álláshelyek száma: 47,50. 
Az  Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola és EGYMI bevételi főösszege 455.316e ft-al, 
kiadási főősszege 455.316e Ft-al teljesül, a közalkalmazotti álláshelyek száma: 114,25.  
Javasolt a képviselő-testületnek  a 2012. évi zárszámadás  mellékletek szerinti jóváhagyása.  
 
Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag,  (5 ) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
72/2013.(IV.10.) önkormányzati határozata 

Székesfehérvár Kistérségi közoktatási intézményi társulásban szereplő iskolák költségvetési 
beszámolójának – zárszámadás -  (Tolnai Utcai Általános Iskola, és Arany János  Általános Iskola) 

elfogadása 
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Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Székesfehérvár Kistérségi közoktatási 
intézményi társulásban szereplő iskolák költségvetési beszámolóját, és azt az alábbi adatokkal 
elfogadja:  
 
Tolnai Utcai Általános Iskola bevételi főösszege 228.227e ft-al, kiadási főösszege 228.227e Ft-al 
teljesül, a közalkalmazotti álláshelyek száma: 47,50. 
 
Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola és EGYMI bevételi főösszege 455.316e ft-al, kiadási 
főősszege 455.316e Ft-al teljesül, a közalkalmazotti álláshelyek száma: 114,25.  
 
Felelős:  jegyző, polgármester 
Határidő: 2013. április 30. 
 
(A javaslat  és mellékletei az előterjesztés részét képezi) 
 
 

6.  Művelődési Ház bérleti díjak 
 
Nagy Dániel polgármester 
Jelenleg  a Művelődési ház bérleti díjai az alábbiak: (2012. év bérleti díjai) 
 

 Születésnapi rendezvény – nem bevételes- terembérlet 10.000 Ft+ Áfa (12.700Ft) 
 Kaució: 20.000 Ft 

 Családi rendezvény (eljegyzés)- nem bevételes- terembérlet 6.000 Ft 

 Egyesületi rendezvény –bevételes- terembérlet díjtalan (szüreti bál) 

 Diák és Ifjúsági Sport Egyesület rendezvényei – nem bevételes- terembérlet díjtalan 

 Asszonytorna- nem bevételes- terembérlet díjtalan 

 Ping-pong – nem bevételes- terembérlet díjtalan 

 Civil szervezetek közgyűlése –nem bevételes- terembérlet díjtalan 

 Művelődési Házban árusítás után – terembérlet 2.000 Ft+ Áfa/ óra (2450 Ft) 
 
A díjakról nincs döntés, évek óta ezekkel van számolva. Határozattal kell meghatározni a 2013. évi díjak 
rendjét. Lehetőség van téli illetve nyári díjak megállapítására is. 
 
Nánási László képviselő 
Meg kellene határozni a téli illetve nyári díjakat. Ha rendelkezésre állna mennyi bevétel van, akkor 
könnyebb lenne   a döntés. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Kb 100.000 ft nagyságrendű a bevétel. 
 
Buda József képviselő 
18-20.000 Ft egy  felfűtés, attól is függ, hogy gyermek vagy felnőtt rendezvény. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Legyen szétbontva, legyen egy bérleti díj vagy felfűtési díj. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Javaslat, hogy legyen téli és nyári „fűtési szezon” (október 15- április 15.) 
 

 Tél Nyár 

Egyesület, Civil Szervezet Díjmentes 



 16 

Családi (magán) rendezvény 20.000 Ft+ Áfa 
+ 20.000 Ft kaució 

10.000Ft+ Áfa 
+ 20.000 Ft kaució 

Bulik 20.000Ft+ Áfa 
+ 30.000 Ft kaució 

10.000Ft+ Áfa 
+ 30.000 Ft kaució 

Árusok 2000 Ft+ Áfa 

 
Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag,  (5 ) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2013.(IV.10.) önkormányzati határozata 
Művelődési ház bérleti díja 2013. évre 

 
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Művelődési ház bérleti díjára 
vonatkozó előterjesztést, és az alábbiak szerint állapítja meg a 2013. évi bérleti díjakat:  
 

 Tél Nyár 

Egyesület, Civil Szervezet Díjmentes 

Családi (magán) rendezvény 20.000 Ft+ Áfa 
+ 20.000 Ft kaució 

10.000Ft+ Áfa 
+ 20.000 Ft kaució 

Bulik 20.000Ft+ Áfa 
+ 30.000 Ft kaució 

10.000Ft+ Áfa 
+ 30.000 Ft kaució 

Árusok 2000 Ft+ Áfa 

 
 
 
Felelős:  jegyző, polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

 
7. Pályázat (kamera) 
8. Pályázat (óvoda felújítás) 
 
Nagy Dániel polgármester 
BM támogatással 2 anyag beadására van lehetőség, azaz 2 pályázati lehetőség van. 
Van lehetőség intézményi fejlesztésre, sportlétesítmények fejlesztésére, kötelező önkormányzati 
feladatokat ellátó intézményi, valamint közbiztonsági feladatokra. 
Felvette a kapcsolatot a Sárkeresztesi Óvodával, óvoda fejlesztésre használható összeget a társulás meg 
kívánja  lépni. Biztosítani kell az anyagokat a pályázathoz, és a képviselő-testületnek dönteni kell, 
valamint nyilatkozni kell hogy nem részesült pályázatban, 5 év rendeltetésszerű hasznosításról,  arról 
hogy az intézmény fenntartási jog nem kerül átadásra, stb. 
 
Minimális összeget a belmajor kármentesítésére fordítani kell. Érdemes lenne átcsoportosítani és a 
lakossági támogatást is lehetne bele tenni. 
 
Az óvodára árajánlat lett kérve, melynek 3.millió forint lenne az összes költsége, ha a tető felújítást is 
belevesszük. Ezekhez kell még nyílászáró csere, ablakonként 100-150. ezer ft, (7 ablak, 1 bejárati ajtó, 2 
raktár ajtó), ez közel 2. millió ft. Ha plusz hőszigetelést és színezést is veszünk (300 m2) az további 2.milió 
ft. Ez így 7 millió ft, de ha még a parkettázást is számoljuk ami 6-800e ft, akkor 9millió ft körül lenne az 
összes költség. 
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A 368/2011.(XII.31.) kormány rendelet  (Ávr.)alapján:  

Ávr. 72. § (1) A támogatói okirat kiadásához vagy a támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettnek 
be kell nyújtania a (2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat a (4)–(8) bekezdésben foglalt 
szabályok figyelembevételével. A nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásának határideje a (2) bekezdés c) pontja 
szerinti nyilatkozat esetén a támogatási döntés meghozatalának, egyéb nyilatkozatok, dokumentumok esetén a 
támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének napja. Támogatási szerződés alkalmazása 
esetén nem szükséges a (2) bekezdés a), b), valamint d)–h) pontja szerinti nyilatkozatok benyújtása, ha a 
kedvezményezett a nyilatkozatokat a támogatási szerződés szövegébe foglalva teszi meg. 

(2) A kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot kell kérni 

a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról, 
hitelességéről, valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol 
nyújtott be, 

b) arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel 
elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban, 

c) ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott 
adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított 
költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban 
együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai 
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában 
érintett szervek, valamint az e rendeletben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek, 

d) arról, hogy megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht. 109. § (4) 
bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet adatait rendelkezésre bocsátja, 

e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: 
Közpénztv.) 14. §-ában foglaltakról, 

f) a 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról, és arról, hogy a jogosulatlanul 
igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti, 

g) a támogató által előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátásának vállalásáról legkésőbb a 77. § (4) bekezdése 
szerinti időpontig, és 

h) arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e. 

(3) A támogatási igényhez szükség esetén csatolni kell 

a) saját forrás – jogszabály, pályázati kiírás vagy a támogató által történő – előírása esetén 

aa) igazolást a saját forrás rendelkezésre állásáról, az igazolás az ab) és ac) alpontban foglalt igény kivételével 
történhet a számlavezető igazolásával, hitelszerződéssel, tagi kölcsönszerződéssel, magánkölcsönre vonatkozó 
szerződéssel, pénztári kiadási bizonylattal, engedményezési okirattal, tőkeemelésre vonatkozó igazolással, zárt 
végű pénzügy lízingre vonatkozó szerződéssel, értékpapír banki igazolás másolatával, illetve jogszabály vagy a 
pályázati kiírás által előírt egyéb okirattal, 

ab)
163

 helyi önkormányzat, társulás esetén a képviselő-testületi, társulási tanácsi határozatot, vagy a képviselő-
testület költségvetési rendeletbe, határozatba foglalt – a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó – 
felhatalmazása alapján a polgármester, társulási tanács elnöke nyilatkozatát a saját forrás biztosításáról, 

ac) költségvetési szerv esetén az irányító szerv vezetőjének nyilatkozatát a saját forrás biztosításáról, vagy 

ad) a részben vagy egészben európai uniós forrásból finanszírozott támogatott tevékenység esetén – az 
államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kivételével – a kedvezményezett 
nyilatkozatát a saját forrás rendelkezésre állásáról és arról, hogy azt legkésőbb az első részlet kifizetése előtt 
az aa)–ac) alpont szerinti módon igazolja, 

b) pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a pályázati díj – ha az meghatározásra került – 
megfizetéséről szóló igazoló szelvény vagy számlakivonat másolatát, 

c)
164

 jogszabály vagy a támogató által a támogatási igények előterjesztésére meghatározott – pályázati vagy 
egyéb – adatlapot kitöltve, illetve az abban előírt adatokat, 

d)
165

 a 78. § (4) és (5) bekezdése és (5a) bekezdése szerinti esetben az egyes finanszírozási időszakokat, (9) és (9a) 
bekezdése szerinti esetben az egyes előlegek kifizetésének tervezett időpontjait tartalmazó költségtervet, 

e)
166

 jogszabály, a pályázati kiírás vagy a támogató által előírt egyéb dokumentumokat. 

(4) A (2) és (3) bekezdés alapján benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma – a (3) bekezdés d) pontjában 
foglaltak kivételével – nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított harminc napnál régebbi. 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.239276#foot163
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.239276#foot164
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.239276#foot165
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.239276#foot166
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(5) Központi költségvetési szerv vagy a támogató tulajdonában álló, vagy általa alapított gazdálkodó szervezet 
támogatási igénye esetén – ideértve azt az esetet is, ha a támogató a gazdálkodó szervezet felett alapítói, 
tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol – nem kell csatolni az (1) és (2) bekezdésben nevesített azon 
nyilatkozatokat, dokumentumokat, illetve nem kell a támogatási szerződésben megtenni azokat a nyilatkozatokat, 
amelyek olyan tények fennállását tanúsítják, amelyekről a támogatónak egyébként hivatalos tudomása van. 

(6) Külföldi kedvezményezett esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a (2) bekezdés d) és h) pontja a 
magyarországi munkaügyi kapcsolatok és forgalmi adó tekintetében alkalmazandóak, a (2) bekezdés b) pontjában 
meghatározott megszüntetésre irányuló eljárás a kedvezményezett személyes jogának szabályai alapján 
értelmezendő. 

(7) Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a benyújtott pályázathoz csatolni kell a (2) 
bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot. Ezen felül a támogató a (2) és (3) bekezdés szerinti további nyilatkozatok, 
dokumentumok benyújtásától teheti függővé a pályázat befogadását. Ilyen esetben a támogatói okirat kiadásához, 
támogatási szerződés megkötéséhez nem szükséges azok ismételt benyújtása, ha a nyilatkozat tartalma a 
befogadást követően további vizsgálatot nem igényel. A pályázó a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatait – a (2) 
bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat kivételével – feltételesen, a pályázaton történő nyertességétől függően is 
megteheti. 

(8) A (3) bekezdés d) pontja szerinti esetben a pályázati kiírás vagy a támogató nem írhatja elő tulajdoni lap 
másolatának a támogatási igényhez történő csatolását. Szükség esetén a támogatási igény elbírálásához 
elektronikus tulajdoni lap másolatot kell felhasználni, amelynek költségét – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik 
– a támogatási igény benyújtójának kell viselnie. 

 
 
Buda József képviselő 
Pár 100.ezer forintot lehetne a ravatalozó ablak és bádogos munkáira fordítani. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ez akkor lehetséges, ha az önkormányzatnak marad forrása 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
74/2013.(IV.10.) önkormányzati határozata 

Pályázat óvoda felújításra 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy  a 8/2012.(II.29.) BM rendelet 
alapján a kötelező önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása témakörben pályázat 
benyújtására kerüljön sor a Ficánkoló Óvoda Pátkai Csemetekert Tagóvodája fejlesztése érdekében. A 
pályázatban homlokzat, hőszigetelés, nyílászáró, tető héjazat munkái és amennyiben a pályázat nem 
tiltja egyéb felújítási munkák szerepelnének. 
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézményt irányító Sárkeresztes 
község Önkormányzatát a pályázat benyújtására. 
 
A képviselő-testület  megbízza a polgármestert,  a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 72.§-ában 
szereplő nyilatkozatok és dokumentumok benyújtására. A pályázatban szereplő önerőt a képviselő-
testület saját költségvetésében biztosítja lekötött tartalékai terhére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 



 19 

Kamera pályázatra nyílik lehetőség. Az árajánlat korábban megérkezett a testület elé már behoztuk. A 
pályázatot arra alapozva be lehetne adni. Közbiztonságot növelő beruházásokra, a kamerás-laptopos 
(rendszám felismerő) redszerre, esetleg mezőőri eszköz fejlesztésre (fotócsapda, -terepszínű, 
mozgásérzékelős), vagy szolgálati motorra , esetleg a korábban is beszélt digitális fényképező 
beszerzésére lehetne a pályázat keretein belül gondolkodni. 
 
5 millió forintos keretig össze kell írni mire legyen a pályázat beadva, 20% önerőt kell majd fizetni, ezzel 
számolni kell. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
75/2013.(IV.10.) önkormányzati határozata 
Pályázat kamera illetve eszköz beszerzésre 

 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 8/2012.(II.29.) BM rendelet 
alapján a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztése, megvalósítása témakörben pályázat 
benyújtására kerüljön sor a Pátka község közterületeinek közbiztonsága és a mezőőri szolgálat 
eszközfejlesztése érdekében. A pályázatban közterületi kamerarendszer, valamint a mezőőri 
eszközökhöz digitális fényképezőgép és éjjellátó berendezés szerepelnének. 
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot 
készítse elő és nyújtsa be. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 72.§-ában szereplő 
nyilatkozatok és dokumentumok benyújtására. A pályázatban szereplő önerőt a képviselő-testület 
saját költségvetésében biztosítja lekötött tartalékai terhére. 
 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: 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      Járfás Péterné 
  polgármester         aljegyző 
 
 


