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Pátka Község Önkormányzatának   588-8 /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. április 24. napján (szerda)   17.11  órakor tartott rendes nyílt testületi ülés 
 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 

Dr Dávid-Nagy Krisztina  alpolgármester 
Buda József    képviselő 
Demeter Zoltán   képviselő 
Gerencsér Attila  képviselő 
Nánási László   képviselő  

 
 

a Képviselő-testület tagjai  
 
Távol maradását jelezte:  

Füri József   képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
  Dosztály Csaba   jegyző 
  Járfás Péterné   aljegyző 
  Unyi Attila   volt körzeti megbízott 

Lőrincz Kálmán   Házat- Hazát Alapítvány igazgató 
Dr Máthé Gizella  Családkiválasztó Tanács Elnök 
Boros József   festőművész 

   
    
Nagy Dániel polgármester 
Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az aljegyzőt, a meghívott vendégeket, -akiknek 
külön köszöni, hogy a meghívást elfogadva megjelentek,- és az ülést 17.11 órakor megnyitja. 
 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Alpolgármester 
asszony később érkezni fog. 
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy a meghívóban közölteket az alábbi 
kiegészítésekkel hagyja jóvá a testület. 
 

 
Napirendi pontok: 
 
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról, 
és a pályázatokról 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
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2. Házépítési program 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

3.  A 2012. évi költségvetési beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

4.  A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

5. Rendeletalkotás / Helyi rendeletek felülvizsgálata 
a.) Mezőőri rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő:  Járfás Péterné aljegyző, Nagy Dániel polgármester 

6. Játszótér építés 
Előterjesztő: Nagy Dániel 

7. Beszámoló a községgondnok munkájáról 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

8. Beszámoló a közfoglalkoztatásról 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

9. Egyebek, bejelentések 
 a.) Képviselői javaslat 
 
Napirendi pontok kiegészítése:  

b. Május 1-i rendezvény 
c. Bejelentés közműfejlesztési hozzájárulás 
d. Földterület bérbeadás kérelem 
e. Bejelentés közműfejlesztési hozzájárulás 
f. Magyar Nemzeti értékekről  és hungaricumokról 

 
 
Amennyiben  a tervezett napirendi pontokkal  illetve a kiegészítésekkel egyetértenek kérem a képviselő-
testület szavazását. 
 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
76 /2013.(IV.24.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyvvezetőről és a napirendi pontokról 
 

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

 
 

 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
Nagy Dániel polgármester 
A két ülés között történt beszámolóval kezdenénk az ülést azzal, hogy két részletben tárgyalnánk, mert 
1-2 fontosabb esemény és meghívott vendégek vannak, valamint érkezett egy felajánlás, amit 
meghallgatnánk, utána folytatnánk az ülést. 
 
A képviselő testület az előző ülésen észrevételezte, hogy rendőri pozíció váltás történ a településen. 
Nem engedhetjük el szó nélkül a rendőrt, Unyi Attilát, akivel igen jó volt a munkakapcsolatunk. 



 4 

Köszönetet mondunk a kollégának a községben elvégzett munkáért. Egy kis meglepetés csomaggal 
szeretnénk megköszöni az eddigi tevékenységet és kívánunk sok sikert a további munkájában.  
 
Unyi Attila volt körzeti megbízott 
Köszönöm az elismerést és az új munkahelyemen a továbbiakban is próbálok a község segítségére lenni. 
Az utódomat munkájában támogatni fogom. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Még egy nagyon rövid napirendi pontunk lenne. Helyi művészünk alkotását szeretném bemutatni a 
képviselő testületnek, Boros József festményét. Meghívottként felkérem, hogy mondja el, amit a kép 
készítésével kapcsolatban mondani szeretne. 

 
Boros József festőművész 
Röviden szeretném elmondani a kép készítésének körülményeit, és annak célját. Jövőre lesz 100 éve, 
hogy véget ért a világháború, ezért készítettem egy képet Magyarország térképébe illesztve. 
 
A kép élményei az I. világháborúból indulnak ki. Ezt a fájdalmas élményt egy csillagkép segítségével 
szerettem volna ábrázolni. A képnek látható és rejtett üzenetei vannak. Amikor kész lettem a képpel 
akkor jöttem rá, hogy milyen rejtett üzeneti vannak. Volt egy szuper nova robbanás. Ez veszi körül 
Magyarországot. A kép középpontjában zászlóval jeleztem Székesfehérvárt, mint koronázó város nevét. 
Én a magam örömére kezdtem el festeni. Volt már kiállításom. A képeimet általában úgy szoktam 
elajándékozni, mivel nincs rá vásárló erő. Biztonsági őrként dolgozom, a fizetésem nem olyan magas. 
Ezért szeretném kérni a képviselő testületet, hogy a továbbiakban támogassanak azzal, hogy 
megvásárolják a festményemet. A célom az, hogy a későbbiekben tudjam folytatni a festői 
munkásságomat. További munkám folytatásához 150.000,-Ft-ra lenne szükségem. Tehát a képet 
felajánlom megvételre, a bevételéből pedig festék alapanyagokat vásárolnék. 
Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 

Nagy Dániel polgármester 
Megköszönöm a művész Úrnak, hogy elmondta az elképzeléseit. Továbbiakban visszatér a testület erre a 
témára. 
 
Napirend szerint folytatnánk az ülést a 2. számú napirendi ponttal. 

 
 
2. Házépítési program 
 

Nagy Dániel polgármester 
Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeinket. 
Több alkalommal tárgyalt már a képviselő-testület a kaláka házépítési lehetőségről. Buda József 
képviselőtársunk hallott a rádióban erről a házépítési lehetőségről. Meghívtuk vendégként Lőrincz 
Kálmán urat, aki a Házat-Hazát Alapítvány elnöke. 
Van pár telke az önkormányzatnak, amit értékesíteni szeretne. Amint halljuk az ingatlan piac nem 
nagyon meg,y és véleményem szerint nem az a dolga egy önkormányzatnak, hogy ingatlan bizniszt 
hajtson végre, hanem inkább az hogy gazdálkodjon. A gazdálkodásnak az az időszaka van, mikor 
humánerőforrással kéne gazdálkodnunk. 
 
Nánási László képviselő 
A meghívott vendégek mondják el nagyvonalakban miről szól ez a fajta lehetőség,  röviden ismertessék a 
programjukat, utána a képviselők kérdezhetnének. 
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Lőrincz Kálmán  
Szeretném megköszönni a meghívást. 1992-ben hoztuk létre az alapítványunkat, akkor jöttünk haza 
Amerikából, ahonnan a technológiát hoztuk. Az alapítványt Lezsák Sándor támogatta. Építőipari 
tevékenységgel foglalkoztam, gipszkarton szereléssel. Liberty Cityben. Miamiban  egy hét alatt 25 ház 
épült fel gipszkartonból. Magyarországon őshonos volt hogy egymást segítve építettek házakat az 
emberek. Jelen pillanatban 40 házat építettünk fel, rászoruló fiataloknak. Több házat építettünk kaláka 
munkával pl: Martonvásár, Abda, és még más településeken. A kormány támogatása nélkül sajnos nem 
lehet házat építeni. A polgármestert arra kérném, hogy azt az anyagot, amit hoztam, legyen kedves 
megnézni. A programunk lényege, hogy a fiatalok itthon maradjanak és ne menjenek el külföldre.  
 
Magyarországon elindultunk, telkeket kellett szerezni, Bátaszék jelentkezett. Kaláka munkát ajánlottunk 
fel, nem ingyen kértük a telkeket ( pl. óvoda festés, időseknél telek ásás.) 
Továbbfejleszthető házak, szoc polt is beszámítják, 20 éves kamatmentes kölcsönt biztosítanak 
számukra. Az ingatlan jelzáloggal terhelt, hogy ne tudjanak nyerészkedni. Már 40 gyermek született 
ezekbe a házakba. A Horn kormány lefejezte ezt a programot, leállt.  Hoztunk 2 db CD-t, nézze meg a 
testület. 
 
Itt mondanám el, hogy lesz egy világtalálkozó, a Panoráma Világklubbal összefogva egy 2 gyermekes 
mozgássérült ember családja részére építünk. 500 óra közmunkát végzünk, számítógépen figyeljük az 
információkat. 1-2 éven belül 1000 házat lehet felújítani, ha összefogás lesz. 
 
Budapesten 60 fát ültetünk el, művészek festményeket ajánlottak fel. 
Ha az országgyűlési képviselő is el tud jönni, lobbizhatna a lehetőség végett. 
A mottó az: „gyere haza, legyél otthon” 
 
 Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
dr Máthé Gizella 
Próbáljuk figyelembe venni azt, hogy az elmúlt 20 évben mi minden változott az országban. Annyiban 
bővítettük a programunkat, hogy nem építünk, hanem egy régi lakás felújítását is vállaljuk. Azon 
vagyunk, hogy minél több fiatalnak tudjunk segíteni. Rászoruló fiataloknak építünk lakásokat. Ami 
nagyon fontos, hogy nem szociális lakásról, nem adományról van szó, hanem saját tulajdont adunk a 
fiataloknak. Annak idején 100.000,-Ft-al kezdtük, most 1.500.000,-Ft önrésznek kell lennie. A 
Fundamenta Biztosító segítségével próbálunk segíteni. Nagy segítség, ha az önkormányzattól is kapnak 
támogatást.  
A honlapunkon van jelentkezési lap. 
Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
Lőrincz Kálmán  
Amikor elindul az építkezés, és megvannak az engedélyek, akkor az építész eljön és megnézi, hogy a 
településen milyen szokások vannak. Olyan építésszel építtetünk, aki felügyel mindent, felügyeli többek 
között azt hogy mikor van szükség kaláka munkára. Napra pontosan lebontja, hogy mikor mit kell 
csinálni. Ha az építőipar megy, akkor minden megy. 
 
dr Máthé Gizella 
A kaláka munka, mindig megfelelő minőséget biztosít a ház építéséhez. 
Minden esetben figyelembe vesszük, a helyi igényeket és lehetőségeket az építés indításakor, 
természetesen figyelembe véve az előírásokat. A másik szempont a szoc. pol. lehetőségek figyelembe 
vétele. Ebben az esetben nagyon nagy szerepet játszik az energiatakarékos házépítés. 
 
Nánási László képviselő 

A helyi vállalkozók milyen szerepet játszhatnak, a beruházások lebonyolításában. 

 

dr Máthé Gizella 
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Versenytárgyaláson eldöntik, hogy minőségben és árban a legmegfelelőbbet válasszák. Azt, hogy egy 
vállalkozó mennyiért tud megegyezni az építővel, az a kettőjük dolga, de az alapítvány egy ügyletre nem 
tesz külön hasznot. 
 

Nánási László képviselő 
A kaláka munkások és a vállalkozók közötti kapcsolat hogyan működik. 
 
dr Máthé Gizella 
3 része van a kapcsolatnak. A vállakózóval hétről hétre megbeszélik hogy milyen kaláka munkára van 
lehetőség. 
 
Nagy Dániel polgármester 
17.48 órakor megérkezett dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester 
Az ülés továbbra is határozatképes, a jelenlévő képviselők száma: 6 fő 

 
Nánási László képviselő 
3 dolgot említett: felajánlás, munkavédelmi oktatás,  részvétel 
 
Lőrincz Kálmán 
Amikor elindul az építkezés, építész eljön, megnézi milyenek az építészeti hagyományok, helyi 
vállalkozókat keresik meg, települést bevonva történik az építés. 
 
Buda József képviselő 
A házakat könnyűszerkezetes elemekből, vagy milyen szerkezettel építik? 
 
dr Máthé Gizella 
Nem technológia függők, de az előírásokat nem hagyhatják figyelmen kívül. A+ energiatakarékos 
épületek készülnek. 
 
Nánási László képviselő 
Az a kiválasztott vállalkozó, aki elkezdi a munkát hány emberre számíthat? 
 
Lőrincz Kálmán 
A vállalkozó tisztában van azzal, hogy hány ember segítségére számíthat. 
 
dr Máthé Gizella 
 A kalákások a vállalkozó keze alá dolgoznak. A vállalkozó mondja meg nekik, hogy mit és hogyan kell 
csinálni. 
 
Nánási László képviselő 
Volt még szó a család kiválasztásról. Az hogyan történik? 
 
dr Máthé Gizella 
Pontrendszer került kialakításra, az alapján döntjük el. 
 
Demeter Zoltán képviselő 
Mennyi igény érkezik évente, és mennyi idő telik el mire valakire rákerül a sor? 
 
dr Máthé Gizella 
Honlapon látható, és pirossal jelezve. Bár nem hirdetjük, mert csak annyi lehetőséget vállalunk, ami 
teljesíthető. A jó dolgokra vannak jó érzésű emberek, ettől tud működni. 
 
Lőrincz Kálmán  
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Nagyon kérem, hogy nézzék meg a videót amit hoztunk, mert abban mindent megtudnak a kaláka 
munkáról. 
 
A testület az alapítvány által hozott videót megnézte. 
 
Átad egy meghívót a világtalálkozóra, és kéri, lehetőség szerint vegyenek részt az önkormányzattól. 
 
Buda József képviselő 
Ha a képviselő –testület úgy dönt, mi lesz a következő lépés? 
 
dr Máthé Gizella 
Kell a döntésről a határozat, pl 5 évre rendelkezésre bocsátják a telket, utána visszaszáll az 
önkormányzatra. Van egy képletes m2 ár. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Szünetet rendel el:   18.10. órakor 
Szünet vége:   18.39 órakor 
 
Folytatnánk az ülést, de előtte rögzítjük, hogy alpolgármester asszony megérkezett, így a testület 
létszáma 6 fő lett, határozatképes. 
Buda József képviselőnek ezúton is jobbulást kívánunk. 
 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Az önkormányzat telkekkel támogathatná ezt. 
 
Buda József: Sok olyan fiatal van akik nem rendelkeznek saját ingatlannak, és albérletben laknak. Körül 
kéne nézni más településen, hátha vannak olyan fiatalok, akik szívesen ide költöznének, és részt 
vennének ebben. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az a variáció, amit Gizella mondott, hogy hasznosítás illetve vagyonkezelési megállapodást kötnénk, és 
meghatározott időre hasznosítsa , és ha nem történik meg, akkor a tulajdon részekkel lehet rendezni. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Ha átadjuk a telket, akkor csökken az önkormányzat vagyona, amivel el kell számolni. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Meg kell nézni a vagyonrendeletet, kell-e versenytárgyalás 

 
Nánási László képviselő 

Az jutott eszembe, hogy szolgálati lakás kategóriában kellene gondolkodni. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A következő javaslatom lenne, azt kellene eldönteni, hogy Pátkán szükség lenne-e erre a programra. 
Jelen pillanatban 5 telek áll rendelkezésre. Én úgy értelmezem ezt a programot, ami a lényeg benne, 
hogy 6 házat kellene építeni ami helyi, és 4 házat pedig betelepülők részére. Elkezdődött egy olyan 
felmérés Pátkán, hogy hány eladó ingatlan van, illetve használhatatlan ingatlan. A szövetkezet elkezdte 
gyűjteni azokat a rászoruló ingatlanokat, amik elvannak hanyagolva, és esetleg felújításra szorulnak, 
hiszen ilyen lehetőség is van ebben a programban. Érdemesebb lenne abba az irányba fordulni, hogy 
eladó ingatlanokat újítsunk fel. 
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Felmérést kellene indítani a faluban, arra hogy kik azok, akiket érdekel az a fajta lehetőség. Esetleg kinek 
milyen az elképzelése erről. Ha megvan rá a megfelelő igény, akkor a képviselő testület dönteni fog. 
 
Össze kell állítani egy kérdőívet, vagy listát kell összeállítani, amivel felül lenne vizsgálva az érdeklődés, 
milyen önerőt tudnának vállalni (pl. saját telek hasznosítása), mit szeretnének (pl épület mérete), 
programban szeretne-e részt venni. 

 
Buda József képviselő 
Végig kell gondolni, nem lát 6-7 olyan fiatalt, akik nem rendelkeznek semmivel. 
A fiatalokon ez segítene, ezáltal lakáshoz tudnának jutni. Következő ülésre visszahozni, és 
megoldásokat kell keresni, a vállalkozókkal is beszélni kell. 
 
Nagy Dániel polgármester 
 
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban  nincs  több észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

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

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
77 /2013.(IV.24.) önkormányzati határozata 

Házépítési programról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felmérést indít a településen, hogy van-e igény a 
házépítési kaláka létrehozására, illetve a településen fiatalok részére családi ház építésre. 
 
A programról szóló felmérés eredményét a következő rendes ülésén tárgyalja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
 

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatokról, és a pályázatokról 
 

Nagy Dániel polgármester 
Kiküldésre került egy anyag a döntésekről. A jegyzőkönyvek felterjesztése megtörtént, a rendeletek 
kihirdetése és felterjesztése szintén megtörtént. A döntésekről az érintettek levél útján értesültek. A 
területek bérhasznosításáról a lakosság tájékoztatása megtörtént, a kérelmek beérkezése folyamatban.  
 
A pályázatokról is küldtünk ki egy tájékoztató anyagot, abból látható hogy milyen lehetőségek várhatók.  
 
A két ülés között történt eseményekről röviden:  
Mai napon a Csákvári Önkormányzati  Társulási ülésen voltam, ahol szó volt  az intézmény-fenntartási 
átvételről, szociális ellátó rendszerről, valamint szó volt  arról, hogy MVH pályázati lehetőséget találtunk 
amely 50 millió Ft értékű, 100% támogatottságú, és amelynek célja térségek közötti együttműködés 
megvalósítása. 
 
Döntést kell hozni útépítéssel kapcsolatban. Zámoly Pátka között. Egy ügyben megkerestem a Zámolyi 
polgármester úrat, Csákvár önkormányzatot valamint Viszlo Leventét  a Pro Vértes elnökét, a Vértes 
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Gerecse akciócsoportot. Mindenki egyhangúlag támogatta a döntést. Alakulna egy olyan turisztikai tár 
ami összekötné ezeket a településeket. Lehetőségünk, hogy a turisztikai útvonalakat jó minőségben létre 
tudjuk hozni. Ez egy pályázat és a fejlesztési lehetőségekről 10 települést kell meggyőzni. 3 része van a 
programnak. 

1. Összefogja a Csákvári térség turisztikai látnivalóit, ez egy kiadván lenne. 
2. Ezzel kapcsolatban készülne egy honlap, amely jelölné a turisztikai útvonalakat. 
3. Eszközbeszerzés amivel karban tudnának tartani a turisztikai útvonalakat. 

Lovas, gyalogos, biciklis turisztikai útvonalak jöhetnek létre, amelyek csatlakozhatnak az Országos 
turisztikai útvonalakhoz. 
Az önkormányzatok a működtetést megpróbálják biztosítani. Kellene egy rendezvényt tartani, amivel, ezt 
be lehetne mutatni. 
 
2014.-ben választás lesz, az EU-s költségvetésben új program indul. A LEADER  típusú fejlesztéseket 
előzetes információk alapján megyei szinte át akarják tenni.  

 
A 2013. éves LEADER pályázatokról röviden: az alapkoncepció lehetőségeit a Vértes-Gerecse Közgyűlés 
elfogadta. Jelenleg az kérd, hogy az irányító hatóság elfogadja-e a kiírandó pályázati felhívásokat. 
A civil, vállalkozói és önkormányzati szektornak is több fejlesztési lehetősége lesz.  
Az új pályázatoknál fontos, hogy nem lesz rangsor, hanem benyújtási sorrend alapján dől el ki nyert. 
Projekt ötlet adatlapot kell beadni, mellékletbe kell tenni több információt, mert nem lesz hiánypótlás 
sem. 
 
Az önkormányzat és a civil szervezetek, valamint a vállalkozók vélhetően jelen pályázati fordulóban 
adhatnak be pályázatot utoljára ebben a ciklusban. Ezért fontos, hogy több egyszerűen megvalósítható 
programot tervezzünk (napelem, eszközbeszerzés, stb). 
 
19.48 órakor dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester elhagyta az üléstermet. 
A képviselő-testület továbbra is határozatképes, 5 fő van jelen. 
 
Buda József képviselő 
Legyen elkészítve több projekt ötlet, és ha lesz rendkívüli ülés minél több pályázatra be tudjuk adni. Jövő 
hét pénteken mindenki írja le, majd üljünk össze. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A biztosító a kár reálértékét kifizette, mely 570. ezer forint. Lett vásárolva 2 db fűkasza; most Husqvarna 
gépek beszerzése történt a korábbi Still márkájú helyett. Ezzel olcsóbb, mert az üzemeltetés olcsóbb. 
Ezen felül a traktorhoz is azonnali intézkedés kellett, mert nem végeznek a munkával. Ezért egy szárzúzó 
beszerzése történt meg 295.ezer forint értékben. 
 

Amennyiben a napirenddel kapcsolatban  nincs  több észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A képviselő-testület  5 ( öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
78 /2013.(IV.24.) önkormányzati határozata 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról, és 
a pályázatokról 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról, és a pályázatokról szóló beszámolót és azt 
elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
 
 
 

3.  A 2012. évi költségvetési beszámoló elfogadása 
 
Nagy Dániel polgármester 
Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi zárszámadási beszámolója. 
 
-.   A 2012. évben az önkormányzat általános célként határozta meg a társulás útján működtetett 
intézmények zavartalan működésének biztosítását. A képviselőtestület gyermekjóléti szolgáltatás, házi 
segítségnyújtás és az orvosi ügyeletet kistérségi szinten történő ellátásának feltételeit biztosította a 
Székesfehérvári több célú kistérségi társulat által. Az 1-8 osztályos iskola ellátást Székesfehérvár Tolnai 
és Arany János iskolákkal megkötött szerződésben látta el.   Óvodai ellátást pedig a Ficánkoló Óvoda 
Csemetekert  Tagóvodájaként, az intézmény közös fenntartója Sárkeresztes-Moha- Pátka- Magyaralmás 
Közoktatási Intézményi Társulás,  az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök 
gyakorlását: Sárkeresztes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete látja el, Pátka Község 
Önkormányzata működési hozzájárulást utalt, az ellátás színvonalának fenntartása érdekében, az utalás 
az előirányzatnak megfelelően történt 9.287.e.Ft.-os teljesítéssel.  
-. Az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek ténylegesen befolyt bevételei 2012. 
évben _554.793_ ezer forint, melyből kiemelt bevételek 343.961. ezer forint felhalmozási célú 
pénzeszköz átvétel, ezen belül támogatás értékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 
EU.-s programokra és azok hazai társ finanszírozására 252.493- ezer Ft. továbbá  államháztartáson 
kívülről 89.000-ezer Ft.  a szennyvíztársulattól beruházás finanszírozására, továbbá  2.468.-ezer Ft 
felhalmozású célú pénzeszköz vállalkozástól realizálódott. A működési célú bevételek összesen 167.068.-
ezer forintra teljesültek, ezen belül átengedett központi adók  57.652.ezer Ft, 100%-ra realizálódott.  
Gépjárműadó 7.440. ezer Ft. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 12.982.ezer Ft.  Helyi adók 
bevétele 22.754-ezer Ft-ra teljesült, mely a tervhez képest 99 %.t ért el. A  Személyi jövedelemkülönbség 
mérséklésére 37.230.-e.Ft.-ot kapót az önkormányzat. Pótlékok bírságok pedig 1.474.e.-Ft-ra 
realizálódtak, a módosított előirányzathoz képest 100.% -ra teljesült. Intézményi működési bevételek 
összesen 86.662. ezer Ft-ra teljesültek. Támogatási működési bevételek összesen 12.031.-ezer Ft az 
előirányzathoz képest 162.%ra teljesült / TB. alaptól Munkaügyi központtól/átvett pénzeszköz az 
előirányzatnak megfelelően 100%-ra alakult, viszont december hó bann az 5000 Fő alatti településeket 
megillető adósságkonszolidációja áltan támogatásként kapott 4.575 e. Ft.  
 
-.  Ténylegesen teljesített kiadásai 577.725. ezer forintot tettek ki,   képviselőtestület konkrét fejlesztési 
célként tűzte ki a település infrastrukturális alapjainak megteremtését, illetve a közszolgáltatások 
színvonalának javítását.  
 A tervek szerint elvégeztük, a hiányzó közvilágítási lámpák felszerelését. 
-.    Folytatódott továbbá a szennyvízcsatorna-beruházás, banki hitel felvételt nem eszközölt az 
önkormányzat, mivel tudta fedezni a támogatás értékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól EU.-s programokra és azok hazai társ finanszírozására átvett pénzeszközből és  saját 
forrásból. Intézményi beruházási kiadás áfával együtt összesen 362.432. ezer Ft-ra teljesül, ebből a 
szennyvíz beruházás 357.683 e.-Ft, mely október folyamán átadásra is került. Továbbá csatornázás miatt 
400.e Ft-ért föld területet megváltásra került, felhalmozási kiadásként kiegyenlítésre került a Belmajor 
aktuális    évi részlete, továbbá  vásároltunk egy MTZ. Gépet , és agy lakást. 
Működési kiadások összesen 121.617.ezer-Ft-ot tettek ki, ezen belül a személyi kiadás  19.939.-ezer Ft,  
munkaadókat terhelő járulékok 4.582.ezer.-Ft, valamint dologi és folyó kiadások 30.313.ezer-Ft, 
ellátottak pénzbeli juttatása 3.600.ezer.-Ft.   Egyéb működési célú támogatások kiadásai 46.784.-ezer Ft-
ra  teljesült, / ez  a Hivatalnak átadott pénzeszköz, melyből utalásra kerültek a hivatali költségek , bérek,  
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a társadalom szociálpolitikai juttatás 19.686.e-Ft.  a rendszeres kifizetések,  pl. FHT. rendszeres szoc. 
segély  a lakás fenntartási támogatás.  A költségvetési egyensúly megteremtése és a község 
lakosságszámának növelése érdekében az önkormányzat költségvetési egyensúly fenntartására  
törekedett a jövő évi terhek csökkentésére. Finanszírozási kiadások összesen 5.617.ezer forint ebből a 
Megyei Pénzügyi Alap felé,  OTP. Bank közreműködése által fennálló  4.575.ezer-Ft hitel tartozás,  az 
adósságkonszolidáció keretén belül törlesztésre került.  
       Önkormányzat _89.564_ezer forint / Bankszámlák, pénztár/ költségvetési többlettel, szufficittel zárta 
az idei évet. 
2012. január 01. évi nyitó készpénz 22.995.- ezer Ft. volt,  költségvetési számlák év közbeni pénzforgalmi 
változások 66.569.ezer-Ft.-tal változott, pénzkészlet tárgyidőszak végén          89.564. ezer  Ft,  
-  Az önkormányzat vagyona 1.228.375-ezer Ft-ra növekedet 2012. év december 31.-i zárásra, szintén a 
beruházás eredményezte a növekedés.  
  
A létszám alakulása 
A képviselőtestület által engedélyezett létszámkeret nem változott, 2012. évben 14 fő volt,  15 fő 
közcélú foglalkoztatott. Az átlagos statisztikai állományi létszám is 14 főt tett ki (150,25/9 = 16,7 fő/hó ~ 
17 fő/hó). 
 
20.25 órakor dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester megérkezett a tanácskozásra 
A képviselő-testület továbbra is határozatképes, mert 6 fő van jelen. 
 
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban  nincs  több észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

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

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 79/2013.(IV.24.) önkormányzati határozata 

A 2012. évi költségvetési beszámoló elfogadása 
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. 
évi költségvetési beszámolóját  megtárgyalta és az alábbi főszámok mellett a melléklet alapján  
elfogadja. 

Az önkormányzat bevételei 2012. évben 554.793.- ezer forint, 

Az önkormányzat kiadásai 2012. évben 554.793.- ezer forint, 

A képviselőtestület által engedélyezett létszámkeret  2012. évben 14 fő 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
 
 

4.  A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésére, mely értelmében  a jegyző, 
főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre 
vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselő-testületnek, 
illetve társulási tanácsnak.  
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Előkészítésre került Pátka község 2014.évi költségvetési koncepcióját. 
 
A koncepciónál a tervezett bevételeket, a kötelezettségvállalásokat és más fizetési kötelezettségeket a 
Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntések figyelembevételével kell összeállítani. A 2014. évi 
költségvetési koncepció tartalmára nincs kötelező tartalmi és formai előírás, számadatokat 
értelemszerűen még nem tartalmazhat, hiszen a költségvetési finanszírozási rendszer átalakítása, 
valamint a részletszabályok jogi keretekbe öntése még folyamatban van. 

Javaslat a koncepció tartalmára: 

 2014. évben a Pátkai Önkormányzat  kiemelt céljai és feladatai: 
Az önkormányzati feladatok működtetése, a gazdaságosság, hatékonyság figyelembevételével. Cél az 
intézményrendszerek működőképességének - a takarékossági szempontok figyelembevételével történő 
– megőrzése.   
 
A költségvetési előirányzatok tervezésekor az önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. 
Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az társulás saját 
bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása az átvett 
önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 
 
Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok 
Minden intézménynél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a 
legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és 
a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. 
 
Pályázati lehetőségek 
2014. évben célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és a lehetőségek kihasználása. A 
költségvetésben jelentkező esetleges többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 
 
Bevételek 
Állami támogatások és feladatfinanszírozás tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető 
majd figyelembe. 
Az intézmények bevételeinek felülvizsgálatára gondot kell fordítani. (térítési díjak, étkezés, szállítási 
díjak). 
 
Kiadások 
Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint 
állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó 
dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A 
költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.   
 
A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások 
elsődlegességét biztosítani kell.  
 
A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. 
Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %-a. 
 
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban  nincs  több észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

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

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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80 /2013.(IV.24.) önkormányzati határozata 
A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepcióját - mint 
a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja: 
 

1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – 
egyensúlyának megteremtésére kell törekedni. A költségvetési terv összeállításánál alapvető 
szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.  

 

2. Esetleges likviditási hitel kivételével- 2014. évben nem vesz fel hitelt.  
 

3. Cél az intézményrendszerek működőképességének - a takarékossági szempontok 
figyelembevételével történő – megőrzése.   

 

4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor az átvett önkormányzati feladatok prioritását 
biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi 
fedezete az társulás saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak 
finanszírozása az átvett önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 
 

5. Az intézmények, feladatok bevételeinek felülvizsgálata (térítési díjak, étkezés, szállítási díjak). 
 

6. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és ki kell használni. A költségvetésben 
jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 

 

7. A beruházások közül elsődleges feladat a szennyvíz-csatorna hálózat építésének lezárása, és az 
ivóvíz minőség javító beruházás végrehajtása.  

 
Pátka község önkormányzat képviselő-testülete felkéri a Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjét, hogy a költségvetési terv készítésekor vegye figyelembe a koncepcióban elfogadott 
döntéseket. 
 
 
Határidő: Határidő: 2014. évi költségvetés készítése 
Felelős:  jegyző, polgármester 
 
 
 

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

 
Nagy Dániel polgármester 
 
A képviselő-testület több alkalommal tárgyalta a mezőőr alkalmazásával és munkájával kapcsolatos 
feladatokat. Gazdafórum keretében meghallgatásra kerültek a helyi gazdák. 
A korábbi ülésen kialakított álláspont, és a rendelet felülvizsgálata alapján a gazdáknak kiküldésre került 
egy nyilatkozat, melyben azokat az információkat kértük meg, melyre a képviselőknek a döntés során 
szükségük lehet. 
 
A nyilatkozatot 45 főnek küldtük meg,  13 fő küldte vissza. Ebből 1 fő nem nyilatkozott arra vonatkozóan, 
hogy igényli-e a mezőőr munkáját.  
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A földhasználók illetve földtulajdonosok levelébe az szerepelt, hogy a vissza nem érkező kérdőívek 
esetén azt vélelmezzük, hogy a mezei őrszolgálat működésére igényt tart. 
 
Járfás Péterné aljegyző 
A rendelet áttekintésre került, a jogszabályokban bekövetkezett változások alapján célszerű lenne a 
szakmai felügyeletnél a „mezőgazdasági szakigazgatási szerv” elnevezést, valamint „rendőrség” 
elnevezést írni, ugyanakkor ezeket a törvény tartalmazza. Hasonló módosításra lenne szükség a 
végrehajtási szabályok résznél, ott a bevallások kezelésénél Pátka Község Polgármesteri Hivatal 
adóhatósága helyett „önkormányzati” adóhatóság megjelölést alkalmazni, vagy pontosítani a közös 
hivatal adóhatóságára. Ezeken túlmenően, amennyiben rendelet módosítást kíván a testület, célszerű a 
mezőőri járulék összegét is felülvizsgálni. 
 

Amennyiben a napirenddel kapcsolatban  nincs  több észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

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

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 81/2013.(IV.24.) önkormányzati határozata 

Mezőőri munkakör felülvizsgálata 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a mezőőr munkakörével 
kapcsolatos előterjesztést, és a mezőőri tevékenységet továbbra is fenn kívánja tartani 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

 
 
Nagy Dániel polgármester 
A rendelet módosítással kapcsolatban javaslat az, hogy a testület most nem kíván a rendeleten 
módosítani, október hónapban kíván erre visszatérni. Addig el kell készíteni a vizsgálatot a járulék 
tekintetében, és  be kell vonni a mezőgazdasági biztost, akivel maximalizálni lehet a bevételeket hogy az 
a gazdáknak is jó legyen. 
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban  nincs  több észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

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

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 82/2013.(IV.24.) önkormányzati határozata 

Mezőőri rendelet felülvizsgálata 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete most nem kíván a mezőőri rendeleten 
módosítani, október hónapban kíván erre visszatérni. Addig el kell készíteni a vizsgálatot a járulék 
tekintetében, és  be kell vonni a mezőgazdasági biztost, akivel maximalizálni lehet a bevételeket hogy 
az a gazdáknak is jó legyen. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
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6. Játszótér építés 

 

Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
 Kb 3 hét van az Önkormányzatnak arra, hogy a bejelentési tervből munkát végezzen. El kell 
dönteni,hogy megkezdjük e a beruházást, úgy ,hogy kérdés nyer-e támogatást a pályázat,amennyiben 
igen úgy el kell indítani a beszerzést. Közbeszerzési értékhatár alatti, de pályázatból valósul meg ezért 
minimum az egyszerű beszerzés (3 ajánlatos) szükséges  
 
Határozati javaslat: Mivel 15 millió ft alatti építmény építéséről van szó 3 ajánlatos formában egyszerű 
beszerzést indít az Önkormányzat a Játszótérhez tartozó pihenőhely megépítésére, feltételes formában  
A Képviselő-testület felhatalmazza a hivatalt, hogy az ajánlati felhívást készítse el és küldje meg a helyi 
vállalkozók részére. (legoptimálisabb megoldásokat kell megkeresni.) 
 
Dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester 
Kockázata van-e a pályázatnak, Ha nyer a pályázat vissza lehet-e lépni? Ha addig nem döntenek a 
pályázatról elkezdhetjük-e az építkezést? 
 

Nagy Dániel polgármester 
A befogadó végzést megkaptuk, ezért megkezdhető, természetesen kockázata van ezért javaslom a 
feltételes beszerzés megindítását, hátha addig megérkezik a támogatói döntés. 
 
 

Amennyiben a napirenddel kapcsolatban  nincs  több észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

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

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
83/2013.(IV.24.) önkormányzati határozata 

Játszótéri pihenőhely építésével kapcsolatos egyszerű beszerzésről 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszerű beszerzést indít az Önkormányzat 
EMVA pályázatában szereplő játszótérhez tartozó pihenőhely bejelentési tervdokumentáció alapján 
történő megépítésére. 
Ennek érdekében ár-ajánlattételi felhívással él. 
 
Az ajánlatok 3 vállalkozó részére kerülnek megküldésre. 
Az ajánlattételre rendelkezésre álló idő 5 nap 
A szerződéskötés ideje a képviselő-testületi döntést követő nap 
 
A képviselőtestület megbízza a polgármestert 

- az ajánlattételi felhívások, valamint mellékleteinek pályázatban foglaltak szerinti 
kidolgozásával majd aláírásával 

- a program előkészítésével kapcsolatos megbízási szerződések aláírásával 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester 
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7. Beszámoló a községgondnok munkájáról 
 
Nagy Dániel polgármester 
A rendes testületi ülés napirendje szerint a 2012. évi településgondnoki tevékenységről szóló beszámoló 
elfogadását tűztük napirendre. 
 
A 2012. évben az önkormányzat által biztosított munkaerővel a korábbaknál nagyobb területen, jelentős 
beruházások kivitelezésében vettünk részt. 
A feladatellátás pénzügyi forrásaként a 2012. évben pályázati és saját forrásaink álltak rendelkezésre. A 
nagyobb volumen indoka az volt, hogy Belmajor 2 Ha-os területe is a működési terület részévé vált. A 
megnövekedett tevékenységet a rendelkezésre álló HR források hatékonyabb és szervezettebb, egy 
működési egységként történő felhasználásával valósult meg. 
A közmunka program keretében 29 fő dolgozott a Településgondnok felügyelete és közvetlen irányítása 
alatt, ez kiegészült időszakosan közérdekű munkában szabálysértési bírság megváltására érkező 
lakosokkal. 
 
A korábbi évek általános települési ügyei: parkok, közterületek rendben tartása, elhullott állatok 
(macska, kutya, gólya tetemeinek elszállítása), öntözés, és hasonló – kevéssé látványos, de folyamatos – 
klasszikus településgondnoki tevékenységek a magszokott módon és a korábbi években megszokott 
színvonalon kerültek ellátásra. Ennek a területnek a fejlesztésére és a lakossághoz még közelebb 
hozására, ennek látványos elemeinek kiemelésére a tavalyi évben forrás nem állt rendelkezésünkre.  
A gyepgondozás, hidak és közterületek gondozása az idős és beteg embereknél ételhordás új kihívást 
jelentett a 2012. évre. Ennek plusz létszám bevonása nélkül sikerült megfelelő mértékben eleget tenni, 
az ezzel kapcsolatos lakossági elégedettségnek a felhasználók többször is hangot adtak a mindennapi 
kedves fogadtatás mellett. 
Nagyobb feladat volt a településgondok és a brigád munkájában az óvoda járdájának megépítése. 
Új és változatos tevékenységet adott a temető és a katonai temető hadisírjai kaszálása és karbantartása, 
melynek eredményeként külön elismerést váltott ki a településtől független hadisírok gondozását 
ellenőrző hatóságtól. 
A település szépítése és építése kapcsán a polgármesteri hivatal udvarán jelen állapotáig megépült 
kemence építésén a szakképzett önkéntes segítők mellett segéd- és szakmunkás feladatokat láttak el a 
településgondnok és az ő irányítása alatti munkások. 
Nagy és elhúzódó feladat volt a régi épületben a terveknek megfelelő kávézó kialakítása. Ez elkészült és 
működésre alkalmas állapotba is került. 
Különleges, de több alkalommal sorra kerülő tevékenység volt az elhunyt, egyedülálló lakosok esetében 
a tulajdonvédelmi és hagyatékvédelmi azonnal szükséges intézkedések megtétele, melyeket szintén a 
településgondnok irányítása alatt teljesítettünk. 
A területek növekedését a Belmajor és a Fábián tanya környéki területek rendezése és karbantartása, 
kaszálása eredményezte. A Belmajorban lévő épületek és területek tisztítása, kármentesítése, 
karbantartása, a kármentesítéssel és a csatornázással kapcsolatban nagy mennyiségben jelentkező sitt és 
kőtörmelék elhelyezése és rendezése is megvalósult – illetve jelenleg is folyamatos kihívásként lebeg a 
településgondok feje felett. 
 
A csatornázással és csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos medrek kialakítása, kiásása, tisztítása és 
karbantartása szintén idényjellegű, tavalyi és idei évben végzett feladat, melynek kifutási ideje alatt – 
tehát jelenleg is – komoly többletfeladatot ró a településgondnokra. 
 
Összességében a korábbi évekhez képest megnövekedett feladatot a településgondnok megfelelő 
mennyiségben és minőségben, a lakosság igényeihez mért színvonalon látta el, illetve végzi – a korábbi 
pénzügyi kerettel megegyező összegben – 2013-ban is. 
 
Dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester 
Kérdésem az, hogy van-e éves terv? 
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Nagy Dániel polgármester 
Minden évben a közfoglalkoztatásokhoz kapcsolódóan előtérbe kerülnek azok a feladatok, amik ehhez 
kapcsolódnak (pl kaszálás, parkosítás, intézmény takarítás). Ezt éves karbantartási terv szerint végzik. 
Tény, hogy a falugondnoki feladatoknál a hatékonyság növelése nagyobb hangsúlyt kell helyezni. 
 
Buda József képviselő 
Nem rossz az elképzelés, csak van-e olyan ember, aki el tudja látni a feladatot. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Észrevételeket és javaslatokat várjuk, ami segíti a munkát (pl. Dr Dávid Nagy Krisztina javaslata, hogy 
kaszáláskor legyen a szemét összeszedve) 
 
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban  nincs  több észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

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

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 84/2013.(IV.24.) önkormányzati határozata 

Beszámoló a községgondnok munkájáról 
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a községgondnok 2012. évi 
munkájáról szóló beszámolót, és azt elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 

8. Beszámoló a közfoglalkoztatásról 
 
Nagy Dániel polgármester 
A rendes testületi ülés napirendje szerint a 2013. évi közmunkaprogramról szóló beszámoló elfogadását 
tűztük napirendre. 
 
A 2012. évben összesen 32 fő foglalkoztatása valósult meg, 1-9 hónap közötti időtartamban. A 
támogatás intenzitása: 70-100 közötti volt, legnagyobb arányban (20fő esetében) 85%. A teljes 
bérköltség bruttó összege 4.954.050,- Ft, ebből támogatott költség összesen 4.234.305,- Ft, ami 
kiegészült a munkához kapcsolódó közvetlen költségekre, ezen belül a felszerelésre és eszközökre 
elszámolt 155.859,- Ft támogatással. 
A buszkísérői feladatok mellett – melyet folyamatosan 3 fővel láttunk el – a parkgondozói munkakör volt 
legjelentősebb, valamint a takarítást is közfoglalkoztatás keretében teljesítettük egész 2012. évben, 
illetve adminisztrátort is alkalmaztunk a hivatali kisegítői munkákra. 
 
A feladatellátás pénzügyi forrásaként a 2013. évre a költségvetésbe 2.167.000,- Ft előirányzattal 
terveztünk. 
 
A 2012-13-as téli közfoglalkoztatás áthúzódó kiadása – összesen 7 fő – foglalkoztatása valósult meg. 
Ennek kiadási oldalán két fő (buszkísérő) 2 hónapos áthúzódó, de tavalyi költségvetés terhére 
finanszírozott költsége összesen 33.975,- Ft, három fő (településgondnok mellé beosztott kubikus és 
takarító) 45 napos áthúzódó költsége 38.222,- Ft, két fő (adminisztrátor és buszkísérő) áthúzódó 50.962,- 
Ft volt. Utóbbi tétel már a 2013-as előirányzat terhére teljesült. 
A 2013. évre március 11-től kiírt pályázaton kevesebb (megyei szinten a tavalyi rendelkezésre álló forrás 
összesen nem érte el a 2012-ben csak a megyeszékhely felhasznált költségvetését, illetve megyei szinten 
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nem érte el a tavalyi év egyötödét), de magasabb finanszírozási arányú összeget nyertünk el, így 90%-os 
támogatás mellett június 30-ig 7 fő folyamatos alkalmazása folyik: két buszkísérő, egy takarító és három 
településgondok melletti kubikus munkakörökben. 
Sikeres pályázatunk alapján július 1-től egy takarító, augusztus 15-től két fő kubikus, szeptember 1-től 
két buszkísérőt terveztünk, egészen év végéig foglalkoztatni. Mivel a buszkísérői feladatot várhatóan 
átveszi a Klebersberg Intézményfenntartó Központ, ezért a felszabaduló munkaerőt más feladatok 
ellátására tudjuk fordítani. Fentiek alapján 2013. évre 19 fő közfoglalkoztatását terveztük be, összesen 
2.180.256,- Ft bruttó költséggel, melyből támogatást összesen 2.010.638,- Ft-ot várunk a megkötött és 
megkötésre váró, már elbírált kérelmeink alapján. 
Az év elejéhez képest jelentősen változott a közfoglalkoztatásba bevonandók száma és összetétele is. 
A januári nyitó 87 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő lakosból több, mint fele 
támogatott ma dolgozik: 7 fő az általunk szervezett közfoglalkoztatás keretében, 21 fő a vízügyi 
igazgatóság közfoglalkoztatásában, 25 fő maga talált munkát, 3 fő segélyét pedig rosszhiszemű felvétel, 
helyszíni ellenőrzés, illetve jogosultság megszűnése miatt vontuk meg. A jelenlegi, 31 fő foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülő közül többen az év során elveszítik jogosultságukat, ha nem tudnak 
30 nap munkában töltött időt igazolni, így önkéntes munkavégzés keretében eddig két fő jelentkezett és 
kapott – térítés nélkül – munkát, napi 6 óra időkeretben. Mivel a 31 fő segélyezett közül további 
megvonások és ennek megfelelő költségcsökkenés, valamint ennek elkerülése érdekében újabb 
önkéntes közmunkások várhatóak, így a tavasz-nyári időszakban szélesebb körben nyílik lehetőség 
önkéntes közmunkások és közfoglalkoztatottak munkaerejével való gazdálkodásra. 
A szabálysértési törvény és az abban meghatározott feladatellátás jogszabályi változása miatt a 
szabálysértési bírság közérdekű munkában történő megváltására is sokan jelentkeznek, akik közül a 
szakképzett munkaerőt tervezési és szakfeladatokkal; a szakképzetlen munkaerőt szemétszedési és 
ároktakarítási feladatokkal foglalkoztattuk. 
 
 

Amennyiben a napirenddel kapcsolatban  nincs  több észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

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

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
85 /2013.(IV.24.) önkormányzati határozata 

Beszámoló a közfoglalkoztatásról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évre a polgármester által előterjesztett 
közfoglalkoztatásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
 

9. Egyebek, bejelentések 
 

a.) Május 1-i rendezvény 
 
Nagy Dániel polgármester 
Javaslatot teszek a május 1-i majálisra  az alábbiak szerint:  

- A néptáncosok március 15-i műsora elmaradt, szívesen fellépnének ezen a rendezvényen 
- Kemence avató 
- Faültetés a díszpolgárok részére a belső udvarban (gömbfa lenne) 
- Kórus ének műsora 
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- Esetleg batyus jellegű lehetne, 
- Kérdés, hogy  valamennyi összeggel az önkormányzat hozzájárul-e,  
- Civil szervezetek bevonása 

 
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban  nincs  több észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

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

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
86 /2013.(IV.24.) önkormányzati határozata 

Május 1.-i rendezvényről 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal a kezdeményezéssel, hogy 2013. 
május 1-én majális megtartására kerüljön sor.  
A tartalék terhére keretösszeggel  40.000,- forintot különít el a programok megvalósítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 

b.) Bejelentés közműfejlesztési hozzájárulás 
 
Nagy Dániel polgármester 
A Magyar Államkincstár megküldte válaszát a közműfejlesztési támogatási hozzájárulás ügyében 
feltett kérdésekre. (a levél tartalma felolvasására került.) 
A kormányrendeletben meghatározottak alapján- rendelet 4.§ (1) bekezdés c. pontja-  nem teszi 
lehetővé a közműfejlesztési támogatás visszaigénylését, ha azt a jogosult mástól, harmadik 
személytől kapott pénzeszközből fizette meg. 
 

c. Földterület bérbeadás kérelem 
 
Nagy Dániel polgármester 
Kérelem érkezett be arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati földek bérbeadásával kapcsolatosan 
vegyék figyelembe a kérelmek elbírálásánál azt, hogy a kérelmezők vagy családtagjaik mennyi 
földterülettel rendelkeznek saját tulajdonban. Azon kérelmeket támogassa a testület, akinek egyáltalán 
nincs vagy kevés földterülete van. Igazságosabb lenne, ha annak adnák a földet bérbe, akinek már 
jelenleg is nagyobb művelt területe van, vagy családtagjainak nagyobb bérleménye van. 

 
Nagy Dániel polgármester 

Sajnálatos módon a kérelem nem tartalmazza, ki mennyi területen gazdálkodik. Ha a képviselő-
testület egyetért, akkor nyilatkoztatnánk a kérelem kiegészítéseként a kérelmezőket arról, hogy 
20 hektár alatti gazdálkodók.  
Itt valószínűleg az az elképzelés alakult ki, hogy a saját terület bérbe van adva, és emellé 
bérelnének még, vagy nagy gazdálkodó nem adja vissza a területet. 
 
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban  nincs  több észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A képviselő-testület  6 ( hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

87 /2013.(IV.24.) önkormányzati határozata 
Földterület bérbeadás kérelem 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  azt a döntést hozza, hogy a kérelmek elbírálása 
érdekében bekéri azon adatokat, amelyek  a terület nagyságát illetően hiányoznak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

 
d./ Képviselői javaslat 

 
Óvoda bővítés 

 
Nagy Dániel polgármester 
Átadom a szót alpolgármester asszonynak, aki a napirend előterjesztője. 
 

Dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester 
 
Sokszor beszéltünk már arról, hogy egy Óvoda - mini csoport létrehozása lenne szükség. Vannak tervek, 
ötletek, de mivel személyesen is érint a dolog, ezért örülnék, ha valami hivatalos formában határoznánk 
is róla. Illetve első körben persze fel kellene mérni az igényeket, ezért én meghívnám a védőnőt is, 
valamint az óvodavezetőt is, hogy ismertesse, hogy mik a csoport kialakításának fizikai és személyi 
feltételei, hogy egyáltalán ezeket meg tudjuk-e teremteni.  
Ha ez nagyon bonyolult, és költséges, akkor a családi napközit is meg kellene vizsgálni újra, mert a baba 
klubban találkoztam többektől olyan jelzéssel, hogyha egyszer a 2 éves gyereket be kell vinniük 
Fehérvárra bölcsibe, akkor a nagyobb, most még Pátkára járó óvodást is be fogja vinni, és utána nyilván 
már iskola miatt sem valószínű, hogy visszahozzák, ezért jó lenne ezeket a folyamatokat megelőzni. 
 
Buda József képviselő 
Régen volt már ilyen, be kellet indítani egy újabb csoportot, majd 2-3 év múlva amikor lecsökkent 
annyira a gyermekek száma le kellett építeni, végkielégítést kellett fizetni. 
Annak idején elvetettük, mert az önkormányzatnak kellett volna a költségeket állni, és erre nem volt 
fedezet. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Mohán működik mini csoport, óvodavezető asszony javaslata, hogy amennyiben igény van rá, meg 
lehetne tekinteni a működését. 
Számításokat kell végezni, igényfelmérés kellene, születési arány vizsgálatával. 
 
Az óvodás pályázat vélhetően holnapi nap elkészül, és el tudjuk küldeni. Ezen a pályázaton jó eséllyel 
indulhatunk. 10-12 millió forint értékben kell beadni a pályázatot. 
 
Nánási László képviselő 
Az önkormányzati tulajdonú csatornák bekötéséről is kell dönteni. Doktor úrnál is esedékes a rákötés. 13 
ingatlan van, 7000 forintos bekötéssel. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Döntés van arról a költségvetési rendeletben, hogy ebben az évben az összes épületünk bekötésre kerül. 
Ha azt mondja a képviselő-testület, hogy azonnal meg kell csinálni a beszerzést, akkor megkezdjük annak 
kidolgozását. 
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Amennyiben a napirenddel kapcsolatban  nincs  több észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

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

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
88 /2013.(IV.24.) önkormányzati határozata 

Önkormányzati ingatlanok csatorna bekötésével kapcsolatos egyszerű beszerzésről 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszerű beszerzést indít az Önkormányzat 
épületeinek intézményeinek csatorna bekötésére. 
 
Ennek érdekében ár-ajánlattételi felhívással él. 
 
Az ajánlatok 3 vállalkozó részére kerülnek megküldésre. 
Az ajánlattételre rendelkezésre álló idő 5 nap 
A szerződéskötés ideje a képviselő-testületi döntést követő nap 
 
A képviselőtestület megbízza a polgármestert 

- az ajánlattételi felhívások, valamint mellékleteinek pályázatban foglaltak szerinti 
kidolgozásával majd aláírásával 

- a program előkészítésével kapcsolatos megbízási szerződések aláírásával 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester 
 
 
 
D.) Magyar Nemzeti értékekről  és hungaricumokról 
 
Nagy Dániel polgármester 

A 2012. évi XXX. törvény rendelkezik a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról.  
 
A törvény alapján 
a) a magyar nemzeti értékek (a továbbiakban: nemzeti értékek), és azokon belül a hungarikumok megőrzendő és 
egyedülálló értékek; 
b) az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze kell gyűjteni, 
dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú nyilvántartás és kutathatóság szabályai 
szerint meg kell őrizni, az értékeket pedig ápolni, védelmezni és támogatni kell; 
c) örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és 
természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni; 
d) a nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti azonosság-tudat kialakulásához és megszilárdításához;  
e) nemzeti értékeink széles körű hazai és külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi, szellemi, kulturális, gazdasági 
teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése, valamint az országmárka erősítése egyaránt 
kiemelkedő jelentőségű. 
 

 

1. § (1) E törvény alkalmazásában: 
a) Magyar Értéktár: a települési, a tájegységi, a megyei és az ágazati értéktárakat, valamint a külhoni 

közösségek értéktárait összesítő gyűjtemény; 
b) ágazati értéktár: az egyes ágazatokért felelős miniszterek által azonosított nemzeti értékek adatainak 

gyűjteménye; 
c) megyei értéktár: a megye területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény; 
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d) tájegységi értéktár: több települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó 
gyűjtemény; 

e) települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó 
gyűjtemény; 

f) külhoni magyarság értéktára: az országhatáron túl fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó 
gyűjtemény; 

g) hungarikum: gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan 
megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, 
egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, 

ga) amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként tartanak 
számon, vagy 

gb) amely védett természeti értékek, vagy  
gc) amely kiváló nemzeti termék, vagy 
gd) amelyet az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint végzett egyedi 

értékelés eredményeként a Hungarikum Bizottság (a továbbiakban: HB) hungarikummá minősít, 
vagy amely e törvény erejénél fogva hungarikumnak minősül; 

h) Hungarikumok Gyűjteménye: a nemzeti értékek köréből a HB által hungarikummá nyilvánított, valamint e 
törvény erejénél fogva hungarikumnak minősített nemzeti értékek gyűjteménye;  

i) közösségi oltalom alatt álló nemzeti érték: az 510/2006/EK tanácsi rendelet alapján oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel, vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező mezőgazdasági termékek vagy 
élelmiszerek, a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján oltalom alatt álló földrajzi 
árujelzővel rendelkező szeszes italok, az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alapján oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel, vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező borok és borászati termékek, 
továbbá az 509/2006/EK tanácsi rendelet alapján hagyományos különleges terméknek minősülő 
mezőgazdasági termékek és élelmiszerek;  

j) nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és 
élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött 
minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely 

ja) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy egy határozott 
tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el, 

jb) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,  
jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, 

megerősítéséhez. 
 
3. § (1) A települési önkormányzat települési értéktárat hozhat létre. 

(2) A települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely – az e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint – szervezi a településen fellelhető 
nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó 
gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba. 

(3) A települési önkormányzat a települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozatalával és 
annak gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével megbízhat a 
település területén működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző állami, 
települési önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet 
vagy azok szervezeti egységeit, vagy a településfejlesztésben tevékenykedő külső területfejlesztési, 
vidékfejlesztési szervezetet.  

(4) Ugyanazon megye területén lévő több szomszédos település önkormányzata közös Települési Értéktár 
Bizottságot is létrehozhat, amely elkészíti a tájegységi értéktárat és az adatait megküldi a megyei 
értéktárba. 

(5) A Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a feladat ellátásával történő megbízásról az érintett 
települési önkormányzat a létrehozást, illetve a megbízást követő 30 napon belül tájékoztatja a HB-t. 

 
A Kormány 114/2013. (IV. 16.) a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 
Kormányrendelete értelmében 
 
A Kormány a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 19. §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján, a 19. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái 

 
1. § A nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárban, a külhoni 
magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében a következő, 
szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni: 

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, 
halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták; 

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi 
termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- 
és fürdőkultúra; 

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített 
(mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; 
valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi 
termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és 
műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás; 

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a 
népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet 
és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, 
kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi 
helyszínek; 

f ) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő 
eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi 
sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények; 

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai 
képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti 
tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő 
környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a 
turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe 
tartozó étel- és italkészítési eljárások. 

 

A fenti jogszabályok alapján a Csákvári Önkormányzati társulás javasolja a települési és tájegységi 
értéktár létrehozását, hogy a korábban elindított hungarikummá, és/vagy nemzeti értékké minősítést 
több környékbeli termék esetében meg tudjuk kezdeni.  
 
Mai napon döntés született a Csákvári Társulásnál a településtár létrehozásáról. Ahhoz, hogy tökéletes 
legyen, a helyi értéktárat létre kell hozni. A települési önkormányzatnak határozatot kell hozni annak 
létrehozásáról. 
Lényege, hogy a képviselő-testület települési értéktár bizottságot létrehoz, aki majd megcsinálja a 
települési értéktárat, és ezeket összefogja. A Csákvári önkormányzati Társulás munkaszervezete fogja 
csinálni a tájegységi részt, helyi szinten pedig az ideiglenes települési értéktár Bizottság létrehozása kell 
az értékek összegyűjtésére. 
 
Kérdezem, támogatja-e  a helyi kezdeményezést a testület arról, hogy  a helyi értékeket (néprajzi, 
természeti, épített örökségi) papíron összegyűjtésre kerüljön? 
 
Ki venne részt szívesen ilyen munkában? 
Javasolt lenne  az oktatási és Pénzügyi Tanácsnok részvétele, és az általuk külsősként választott 3. 
személy.  
 
Határozati javaslat: a települési értéktár létrehozása,és az értékek összegyűjtéséhez szükséges bizottság 
létrehozása 
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Amennyiben a napirenddel kapcsolatban  nincs  több észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

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

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
89 /2013.(IV.24.) önkormányzati határozata 

Magyar Nemzeti értékekről  és hungaricumokról 
 

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) 
Kormányrendelete értelmében és a 2012. évi XXX. törvény alapján létre kívánja hozni a települési és 
tájegységi értéktárat. 
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ideiglenes településtár bizottságot hoz létre. 
A bizottság tagjai az Oktatási- Pénzügyi-, és Mezőgazdasági tanácsnok. 
A bizottság feladata, hogy 15 napon belül egy alapkoncepciót alakítson ki és a következő rendes 
képviselőtestületi ülésig, a települési értékár elkészítésére tegyen javaslatot. 
 
 
Határidő: azonnal 
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 
 
 


