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Nagy Dániel polgármester
Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az aljegyzőt, a meghívott vendégeket, és az ülést
17.18 órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van.
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. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Tájékoztató a befektető által tervezett beruházásokról
Előadó: Dósa Erzsébet
2. Ivóvízminőség javítási pályázat állásáról tájékoztató
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
3. LEADER pályázat és beszerzések megindítása (játszótér)
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
4. Beszámoló az önkormányzati honlap működtetéséről
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
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5. Falunappal kapcsolatos kérdések tárgyalása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
6. Agárdi Popstranddal együttműködési megállapodás
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
7. Civil szervezet 2012. évi beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
8. Pátkai Piac Szövetkezet megbízása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
9. Rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző
10. Egyebek, bejelentések

Kiegészítések:
9. napirendi pontnál: Helyi Esélyegyenlőségi Program
10. napirendhez
A. Szennyvízcsatorna hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás
felülvizsgálata, megállapodás módosítása
B. Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
C. Sárkeresztes-Moha-Pátka-Magyaralmás Óvoda Társulás Társulási megállapodás II. számú
módosítása
D. Ajánlat hőkamerás felvétel készítésére
E. Védőnő helyettesítése
F. Rákóczi Szövetség támogatása
Amennyiben a tervezett napirendi pontokkal illetve a kiegészítésekkel egyetértenek kérem a képviselőtestület szavazását.
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
129 /2013.(VI.26.) 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 meghívott vendég miatt a napirend második részében jelzett tájékoztatóval kezdenénk a napirend
tárgyalását.
Két információt megosztana még a meghallgatás előtt
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A mai napon a Széchenyi Iroda munkatársa itt volt és érdeklődtem, hogy az ivóvíz minőség
javítási pályázatunk második fordulós megvalósíthatósági anyagát mikor adhatjuk be. Ha
összehangolásra kerülnek az anyagok, július közepén be tudjuk adni.
Másik jó hír, hogy a szennyvíz-csatorna hálózat bővítési projekt plusz utcáira támogatást nyert az
önkormányzat. A támogatási szerződés elkészült, az NFÜ küldeni fogja. Ezek az utcák az Arany
János és Varga J. utcák. A kivitelezés így folytatódik. A műszaki ellenőrzési beszerzés elkezdődött,
meg fog kezdődni a kivitelezők kiválasztása. A szeptember-októberi időszakban meg fog történni
a kivitelezés, és idén a fizikai munka része lezárulhat a településen. Jelenleg 74% a bekötési
arány, ezzel településünk áll a legjobban, de a csökkentett vállalás kb. 100%-át kell teljesíteni,
amely nehéz feladat lesz. Tájékoztatás alapján 2015. I. negyedévében a záró projekt is beadásra
kerül, ha a jelenlegi ütemterv marad, és nem hosszabbítja a hiánypótlás.

Tájékoztató a befektető által tervezett beruházásokról
Előadó: Dósa Erzsébet
Fekete Antal meghívott
A szennyvíz projekttel kapcsolatban több kérdést intézett a polgármesterhez, mely vállalkozásuk
szempontjából az építkezésnél fontos lehet. Kérdése az, hogy a két utca módosításával miért nem
kaphatnak közelebbi lehetőséget? Kérdés volt, hogy amik készültek látványtervek a 2014-20-as
programba számíthatnak-e Eu-s támogatásra. Szükségük van banki fejlesztési támogatására.
Nagy Dániel polgármester
Válaszolt Fekete Antal kérdéseire, melyben tájékoztatta a befektető képviselőjét arról, hogy a megnyert
UNIÓS pályázatban akkor lehetne a csatorna beruházásnál figyelembe venni az ingatlanokat, ha lakottak
lennének, mert az ingatlanok jelenlegi formájában a pályázatot most csak többlettartalommal, mint nem
támogatott költség lehetett volna beadni. Pákozdon találtak megoldást a lakópark szennyvíz gondjainak
megvalósítására, az minta lehetne Pátka településen is. Ha lesz ebben fejlesztés és van az EU-s
programnak megfelelő mennyiségű szennyvíz, akkor újabb pályázattal lehet indulni.
Dósa Erzsébet ügyvezető
Véleményük szerint rengeteg pénzt fizettek az önkormányzatnak, ezért megoldást kérnek arra, hogy a
kivetett adót ne kelljen befizetni. Óriási túrizmus lenne, szeretnék kérni, hogy ne kelljen az adót
befizetni. Szüksége van a beruházónak Pátkára, és Pátkának is a beruházóra.
Dosztály Csaba jegyző
Megerősíti, amit a polgármester mondott az adózás szabályairól. A helyi adókról minden évben
november 30-ig kell dönteni, a képviselő-testület alkotja meg a szabályokat rendelet formájában. Amióta
az UNIO-s szabályokkal harmonizációban kell lenni a helyi rendeleteknek, nem lehet plusz támogatásokat
adni, csak amire a helyi adó törvény lehetőséget ad. A jegyzőnek az adórendelettel kapcsolatban nincs
hatásköre, az adó behajtására illetve a rendeletben meghatározottak végrehajtására van. Ha a jegyző
nem hajtja végre a feladatot, bűncselekményt követ el. Mivel több településre rálátása van, elmondta,
hogy ott mennyivel magasabb mértékű adók vannak kivetve, és amennyiben az ügyfél nem fizet, akár
ingatlan végrehajtás is történhet, mint ahogy az már történt is. Az önkormányzatnak szükséges adót
kivetni, mert csökkentek a bevételei, példaként elmondta, hogy jelenleg a gépjármű adó kivetésének
60%-át kell az államnak utalni. Megváltozott a finanszírozás, jelenleg feladat finanszírozás van.
Dósa Erzsébet ügyvezető
Véleménye szerint különbséget kell tenni egy külsős nagy beruházó és a helyi lakosok között. Volt egy
meghatározott koncepció, és Pátkán megcsinálta azt az elképzelést a beruházó. Együttműködési
megállapodást is kötöttek az önkormányzattal 2006-ban, bár az már x éve csúszik, de ez nem az ő
hibájukból, hanem a víz és csatorna hiánya miatt, de ez nem jó sem a beruházónak, sem a településnek.
A beruházó több millió forintot beinvesztált már a településen. A beruházás áll, mert 2008. évtől nem
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lehetett építeni. Nem lehet egy kalap alá venni egy helyi lakos adójának és egy beruházó 10 millió forint
értékű támogatását. Ha a víz és csatorna megoldott lenne, úgy 350-400 millió forintos engedélyezési terv
elkészülne ahhoz, hogy építeni lehessen. Itt van a beruházó, lojális az önkormányzathoz, már 100. millió
forintot hoztak a településre, több 100.ezer Ft-al hozzájárultak a korábbi falunapokhoz, stb.
Ma azt tapasztalják, hogy a mostani képviselők nem tudják mi lesz. Nem szabad levágni az aranytojó
tyúkot. Más kalap alá kell venni a befektetőt, mint egy helyi lakost. Az önkormányzat tud a beruházásról,
de a beruházó nem tud fejleszteni, akkor támogatni kellene.
Dosztály Csaba jegyző
Minden segítséget meg fog adni a Közös Önkormányzati Hivatal. Két megoldás lehetne: az egyik hogy
eladja az ingatlant, vagy építsen, akkor már kommunális adó alá esik. Másik lehetőség a telek
visszaminősítése. Nincs a jegyzőnek lehetősége a testület döntését nem végrehajtani.
Jelenleg az önkormányzat már nem teheti meg, hogy az ilyen igényeknek megfelelően hozzon döntést.
Korábban, 5 éve meg lehetett csinálni, testre lehetett szabni a rendeletet. Törvényességi észrevételt
kapna a testület, ha ilyet tenne. Fellebbezés esetén is az adórendelettel kezdik a vizsgálatot. A képviselőtestületnek van lehetősége a rendelet módosítására.
Buda József képviselő
Jogilag, amit a jegyző felvetett, hogy bizonyos időn belül nem építkeznek, akkor vissza lehet minősíteni
az ingatlant.
Nagy Dániel polgármester
A hivatal és az önkormányzat működése tavalyi évtől kettévált. Még egy lehetőség van arra, hogy 50%-ot
kell csak fizetni, ha az önkormányzat építési tilalmat vet ki az ingatlanokra, de véleménye szerint ez nem
lehet a cél.
Dósa Erzsébet ügyvezető
Javaslata, hogy ha figyelembe veszi, hogy kivásároltak az önkormányzattól kettő telket a Vörösmarty
utcában azt visszavásárolhatná a testület, és annak bevételéből befizetné az adót.
Nagy Dániel polgármester
Költségvetési rendelet módosítást igényel, ha a testület visszavásárolná a telkeket, arról a következő
ülésen tud dönteni, mert előkészítést igényel.
Nánási László képviselő
Kaptunk egy kis támadást, a képviselő- testület megtette a gesztust, hogy nem a 15 forintos adót hagyta,
hanem lecsökkentette 2 forintra. Az adózási szabályok változtak. Ezt nem lehet gesztusnak tekinteni?
Dósa Erzsébet ügyvezető
Nem érezték azt, hogy meg kell harcolniuk, megértette az elmondottak alapján, a megoldást keresik. Azt
gondolták, hogy ezt meg lehetett volna tenni.
Füri József képviselő
Hasonló helyzetben volt, amikor 15 forintot kellett kifizetni, jövedelme lényegesen kevesebb, de mindig
kifizette az adót. Amikor képviselő lett üdvözölte, hogy lecsökkentve legyen az adó. Elfogadta azt is,
pedig még mindig magas a befizetni való. Azt nem támogatta volna, hogy Pátkai ember rovására tegyék
meg a támogatást. Minimális terhet ki kell róni, ezt el kell fogadni, így tisztességes. Amit idehoznak
támogatni kell, de olyan dolgot nem tehetnek hogy a Pátkai emberek rovására menjen. Még nem lehet
érezni a hatását a befektetésnek.
Dósa Erzsébet ügyvezető
Azért vannak itt, hogy elmondják, akarják a beruházás megvalósítását, az nem a befektető hibája, hogy
eddig nem sikerült. Az emberek ismerik illetve tudják-e hogy nem a beruházó hibája az, hogy nem
történt még megvalósítás?
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Nagy Dániel polgármester
Először is fel kell tárni, hogy mi a tényleges probléma? Mivel nem tudom elfogadni, hogy a víz hiány a
legnagyobb gond. A befektetővel és a Fejérvíz képviselővel történt közös megbeszélésen tavaly a Fejérvíz
Zrt elmondta mit kell megtenni, hogy biztosítani tudják az ivóvizet, kb 100. millió forint a kvóta, 450.
millió forint a vízvezeték és kb 100.millió forint a csatornacsatlakozás. Sajnos ennek az összegnek meg
kell lennie, ezért áll a beruházás. Ezeket az összegeket be kell fizetni, mivel a pályázatnál nem támogatott
költség a befektetői beruházás, a csatlakozási díjat be kell fizetni, mivel a Fejérvíznek a csatlakozó
vezeték utáni szakaszokat fel kell bővíteni.
Nánási László képviselő
Nem tudunk jobb konstrukciót biztosítani.
Nagy Dániel polgármester
Ez a konstrukció. A szolgáltató a Fejérvíz Zrt.
Dósa Erzsébet ügyvezető
A víz beszerzésére együttműködési megállapodás van.
Nagy Dániel polgármester
Jövő héten beszél Szabó Ildikó tervezővel, a helyi rendelet alapján pl. a magánerős csatorna fejlesztések
bruttó 80%-át kell fizetni, -tekintettel arra, hogy az áfát visszaigényelheti az önkormányzat- a képviselőtestület dönt, akkor meg tud indulni.
Fekete Antal meghívott
A kutak vizsgálata többször megtörtént, szálloda nélküli terület lakópark építésével.
Dósa Erzsébet ügyvezető
A tervek elkészültek, de nem léptek tovább.
Nagy Dániel polgármester
Kutat lehet fúrni vízjogi engedéllyel.
Fekete Antal meghívott
Szállodával kezdenék az építkezést, fognak küldeni rajzot, hogy lássa a testület miről van szó. Újból
számolnak víz-igényt.
Dósa Erzsébet ügyvezető
A fejleszthető terület 50 ha és abból is lejönnek az utak, ebből marad 30 ha, amit fejleszteni kell.
Füri József képviselő
Javaslat, hogy meg kell nézni lehet-e fúrni.
Dósa Erzsébet ügyvezető
Béke tanyán van egy vízforrás, hol lehet ennek utánanézni? Azt is meg kívánják vizsgálni, van-e termál
kút.
Köszöni, hogy idejöhettek, és megismerkedhetett a képviselő-testülettel.
Szünet elrendelése: 19.00 órakor
Szünet vége: 19.05 órakor
Az ülés továbbra is határozatképes, a képviselők létszámában nem történt változás.

7

1. Napirend: Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatokról
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
- Belmajori környezet beruházás megkezdődött, ajánlatot kért be az olaj szennyezett talaj
elszállításához.
- Jelentkezett egy vállalkozó, aki Székesfehérvárról pályázó a dohány kiskereskedelemre,
megküldte bemutatkozó anyagát.
- Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. megkeresése érkezett az önkormányzathoz,
melyben kifejtik, hogy a koncessziós pályázati eljárás lefolytatását követően megállapítható,
hogy egyes településeken a dohány kiskereskedelmi jogosultságok július 16. napjától
betöltetlenek. Az ilyen települések ellátásának biztosítására érdekében a jogszabály úgy
rendelkezik, hogy a jogosultság gyakorlása érdekében a Zrt. által erre feljogosított személy útján
is gyakorolhatja az új eredményes pályázat alapján megkötendő szerződés aláírásáig. Pátka
településen is betöltetlen jelenleg a jogosultság, ezért kérik a közreműködést a tevékenység
gyakorlására feljogosított személy(ek) kiválasztásához. Olyan személyeket kívánnak kijelölni, akik
a településen ilyen tevékenységet jelenleg is folytatnak.
Kérdés az az, hogy a testület tud-e dönteni, meg tudja-e mondani azt, ki legyen ez a személy. Kérik a
képviselők javaslatát.
Buda József képviselő
Mi alapján dönti el a testület ki legyen?
Nagy Dániel polgármester
Javaslat, hogy az összes kiskereskedelmi egységet javasolja a testület, a döntésben az önkormányzat
nem tud információ hiányában részt venni, és magángazdasági kérdésekben nem is szabad állásfoglalást
adni.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület 6 ( hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
130 /2013.(VI.26.) önkormányzati határozata
Nemzeti dohánybolt ügyében döntés
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt. megkeresését, és javasolja, hogy a Pátkán jelenleg dohány kiskereskedelemmel foglalkozó
összes kiskereskedelmi egység tovább folytathassa dohány kiskereskedelmi tevékenységét. A
képviselőtestület véleménye szerint egy konkrét vállalkozó kiválasztásában az önkormányzat nem tud
részt venni, mivel dohány kiskereskedelmi szakmai információkkal nem rendelkezik, és nem tud a magán
gazdasági szektort közvetlenül befolyásoló döntést hozni.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Folytatva a beszámoló eseményeivel:
- elkészült a Codex Pátka, a héten szombaton 1200 példányt kezd kiosztani a hivatal. Köszönetet
kell mondani Gerencsér Attila képviselő és Dr. Dávid Nagy Krisztina alpolgármester segítségéért,
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amit a könyv létrejöttéhez nyújtottak, valamint az íróknak. A könyv írója részére kitüntető díj
adományozására tett javaslatot a Református Egyház, bízom benne, hogy írásban is benyújtják az
anyagot.
Buda József képviselő
Egyik sem pátkai lakos, augusztus 20-án fogadják tiszteletbeli polgárrá egy oklevéllel és jutalommal.
Nagy Dániel polgármester
A kitüntetési rendelet alapján el lesz döntve, és reméljük sikerül ezt augusztus 20-ig megszerveznünk.
Folytatva a beszámoló eseményeivel:
- Az önkormányzat nyert játszótér építésre benyújtott pályázaton közel 12.millió forintot.
- A Pátkai Római Katolikus Egyház Park felújítási pályázat 10,5 millió forintos pályázaton nyert,
köszönet érte
- A Református Egyházközség is nyert két pályázatot, melyből elkészül a parókia és az általános
Iskola fejlesztése, óriási siker miatt gratulálunk.
- Mai napon beadásra került 3 pályázat
- Lovasnapok rendezése, szervezése folyamatban
- Elkezdődött a PRO Vértes Közalapítvánnyal a tárgyalás
19.30 órakor az üléstermet elhagyta Dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester
Az ülés továbbra is határozatképes, a képviselők száma 7 főből 5 főre változott
Belmajorból megint vittek anyagot útjavításhoz, köszönet a gazdáknak. Útjavításhoz az
árajánlatok megkérve.
- Sajnos kár is történt, a sportöltözőbe belevágott a villám, a tetőszerkezeti és villamos
berendezésekben keletkezett kár.
- A sportolók között is volt siker, mivel az U13-as csapat a bajnokságot 2. helyezettként fejezte be.
Csak a Felcsúti Akadémia előzte meg őket, szép teljesítményt nyújtottak. 50% helybeli fiú,
köszönet mindenkinek. 4 éve foglalkoznak velük, Bencsik Úr adta át a díjakat.
A képviselő-testület nevében is gratulálnak a csapatnak.
-

Buda József képviselő
Az Óvodában is elindul a Bozsik program, az Óvodavezetővel meg kell beszélni. A Magyar Labdarúgó
Szövetség támogatja.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület 5 ( öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
131 /2013.(VI.26.) önkormányzati határozata
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a két ülés között történt fontosabb
eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót és azt elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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2. Napirend:

Ivóvízminőség javítási pályázat állásáról tájékoztató

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A KEOP Ivóvíz pályázatokat felfüggesztették, kivéve ahol minőségi problémák vannak, mint Pátkán az
arzén tartalom.
Az előzetes régészeti dokumentációt kell megrendelnünk, plusz a szolgalmak megállapodási részeinek
postázása van folyamatban.
Az Önkormányzat a Széchenyi iroda tájékoztatása alapján indulhatnak a következő programban.
Az önkormányzat részt kíván venni a megvalósításban, és az abban szereplő összegek szerint az önerő
szükséges összegét az önerő alapból megpróbálja fedezni (EU önerő alapból, vagy BM önerő alapból). Ha
nem tud pályázaton részt venni mert elfogy a keret, akkor a fennmaradó összeget az önkormányzat
költségvetéséből kell finanszírozni.
A beruházás 204. millió Ft nettó érték, 183.millió Ft a támogatás összege, kb. 20.millió Ft a nem
támogatott összeg.
A szükséges 20 millió Ft be van tervezve a költségvetésbe, jelenleg le van kötve.
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja, benyújthatjuk a pályázatot.
Kiegészítésként válaszolva a feltett kérdésre tájékoztatásként elmondom, hogy a szennyvíztársulat
döntésének végrehajtása folyamatban vannak, az önkormányzat számlájára történik a társulati
érdekeltségi egységek átutalása és folyamatban van az ügyfeleknek a 220 ezer forint feletti befizetések
visszautalása.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület 5 ( öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
132 /2013.(VI.26.) önkormányzati határozata
Ivóvízminőség javítási pályázat
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázattal kapcsolatban az alábbiak szerint
döntött:
Az önkormányzat részt kíván venni a KEOP - 1.3.0/09-11 - Ivóvízminőség-javítási pályázat
megvalósításban.
Támogatás
Elszámolható beruházási költség

204 700 000

Ft

ebből tartalék

5 000 000

Ft

Nem elszámolható költség

0

Ft

Támogatási összeg

184 230 000

Ft

Önrész

20 470 000

Ft

Támogatási arány

90

%
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A felsorolásban szereplő összegek szerint az Önkormányzat a beruházás önerejét elsődlegesen a
meglévő önerő alapokból kívánja biztosítani (EU önerő alapból, vagy BM önerő alapból), amennyiben
az Önkormányzat nem tud önerő pályázaton részt venni, forráshiány miatt, akkor a fennmaradó
összeget az önkormányzat költségvetéséből saját tartalékai terhére finanszírozza.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

3. Napirend:

LEADER pályázat és beszerzések megindítása (játszótér)

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a település a játszótér építésre benyújtott pályázaton nyert. El kell
indulni a tervezési és beszerzési vonalon. Építési engedély köteles lett időközben. Javasolt, hogy az
önkormányzat a beszerzést kezdje meg. Három ajánlattevős beszerzés szükséges, a közbeszerzési
törvény alapján 15.millió Ft alatti.
A három ajánlattevőnél az engedélyezési dokumentumok benyújtását valósítsuk meg. Első körben ki
kell választani az ajánlattevőket.
Nánási László képviselő
Kérdés, hogy a Szövetkezet is részt vehet a pályázaton?
Nagy Dániel polgármester
Igen, a Szövetkezet is pályázhat.
A pályázati kiírást a következőkben el kellene készíteni, amennyiben a képviselő-testület támogatja,
hogy megkeresésre kerüljenek a vállalkozók (Ajánlattevők), és készüljön el az ajánlattételi felhívás
A tervezési, engedélyezési dokumentumok benyújtása
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület 5 ( öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
133 /2013.(VI.26.) önkormányzati határozata
LEADER pályázat és beszerzések megindítása (játszótér, kerékpáros pihenő, park)
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a játszótér Leader pályázattal kapcsolatban az
alábbiak szerint döntött:
Tekintettel arra, hogy a bejelentési eljárás esetén rendelkezésre álló megvalósítási idő lejárt, felkéri a
tervezőt, hogy építési engedélyezésre nyújtsa be a kerékpár pihenő létesítményét.
Felkéri a Hivatalt, hogy készítse elő a megvalósításhoz szükséges ajánlattételi felhívást.
Felkéri a Polgármestert, hogy szerezze be az ajánlattételhez a lehetséges vállalkozók elérhetőségét.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

4. Napirend:

Beszámoló az önkormányzati honlap működtetéséről

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A honlap megújításra került, a tartalomban visszatértek a régi struktúrához. Informatív honlap került
kialakításra ezáltal, de még van javítani való. Szaknévsort kívánnak kialakítani, mellyel egy helyen lenne a
Pátkai vállalkozók illetve szakemberek listája és elérhetősége. A tartalmi rész folyamatosan fejlesztés
alatt van.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület 5 ( öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
134 /2013.(VI.26.) önkormányzati határozata
Beszámoló az önkormányzati honlap működtetéséről
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati honlap működéséről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

5.

azonnal
polgármester

Napirend:

Falunappal kapcsolatos kérdések tárgyalása

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Idei évben pályázati pénzt a programokra nem tudnunk felhasználni. Jövőre a szüreti felvonulás idejére
lett egy pályázat beadva a Báró Ivánka Géza Agrártörténeti Gyűjteményes ház kialakítása kapcsán az
átadóhoz (2014. szeptember 13.), melyre 400.ezer forintos keretre lett pályázva.
Júliusi programok:
2013. július 27. Lovasnap: szervezés alatt, jól haladnak az előkészületek.
Testvértelepülési küldöttséget kellene szervezni Körösfőre a Vasvári napokra (2 fős delegáció), a Pátka
Codex könyvet el lehetne küldeni.
2013. augusztus 31. a gyermekek köszöntése, testvértelepülés meghívásával. A kistérségi Társulásnál
van túlfizetés, azt ha a képviselő-testület úgy gondolja át lehet helyezni.
2013. augusztus 31. Katolikus Egyház Jótékonysági koncert
Demeter Zoltán képviselő
A jótékonysági koncertet ebben az évben advent idejére tervezték.
Buda József képviselő
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Nagy programok nem kellenek, lecsófőző verseny, A Royal Brass Bandet felkérhetnénk, hogy játszanak,
és a Körösfőieket és a Hetényieket is vendégül kell látni. Az elhelyezésükben Róth Tamás tudna segíteni,
12-16 személyre van szálláslehetőség.
Nagy Dániel polgármester
Civil szervezetek is tudnának programban segíteni, pl lovaskocsikázás, stb. vállalhatnának ilyen
feladatokat.
Füri József képviselő
Pihenőhelyeket kell kialakítani, a vadásztársasággal is lehetne beszélni.
Nagy Dániel polgármester
Ha a képviselő-testület lehetőséget lát ebben, és az étel felajánlást erre használnánk fel, valamint a helyi
termelőket megkeresve
a főzés alapanyagait be lehetne szerezni, és 300.ezer forintot
átcsoportosítanának a korábbiakban jelzett maradványból, akkor a programot meg lehet valósítani. A
program vázat ebben az esetben augusztus 31-re elkészíti.
Füri József képviselő
Ha a kinti programok az időjárás miatt nem mehetnek , „B” verzió kell.
Nagy Dániel polgármester
Javasolt döntés, hogy a Kistérségből származó többlet befizetésből származó összeget átcsoportosítja
reklám és propaganda célokra, valamint a falunapi programokra.
Füri József képviselő
Javaslata az, hogy a kőzúzalék értékesítéséből származó bevételekből is lehetne erre csoportosítani
pénzt, ezzel kiegészítve a program finanszírozását. A polgármesternek felhatalmazást kellene adni, hogy
eladhassa az anyagot.
20.20 órakor Dr Dávid Nagy Krisztina visszaérkezett
A testület határozatképes, a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület 6 ( hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
135 /2013.(VI.26.) önkormányzati határozata
Kőzúzalék értékesítés
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
„belmajorban” lévő kőzúzalékot értékesítse. Értékesítési ár 1000 Ft/m3
A befolyt összeget a 2013. augusztus 31. napján megtartandó falunapi program finanszírozására
használja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Nagy Dániel polgármester
A falunappal kapcsolatban elhangzottak alapján kérem a testület döntését.
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Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület 6 ( hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
136 /2013.(VI.26.) önkormányzati határozata
Falunapi program támogatása 2013. évben
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. augusztus 31. napján tartandó falunapi
programokra a Kistérségi feladatoknál keletkezett túlfizetés összegét, átcsoportosítja a
megvalósításra.
Felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a testvértelepüléseket a programra meghívja. És
megkezdje a programok előkészítését.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

6. Napirend:

Agárdi Popstranddal együttműködési megállapodás

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Turbók János az Agárdi Pop Stand főrendezője a korábbi években kialakított kapcsolat alapján elküldte a
2013. évi programokat, és az együttműködési dokumentumait, előterjesztés céljából.
A programok a mellékelt plakáton láthatók. A tiszteletjegyeket az alábbiak szerint bocsátanák
rendelkezésre:
I. Július 5. AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK FESZTIVÁLJA
BIKINI, KERESZTES ILDIKÓ BAND, KIRÁLY L. NORBI BAND.
Biztosítunk 10 db tiszteletjegyet.
II. Július 27. A KÖZIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK FESZTIVÁLJA
MOBILMÁNIA, ROCK BAND, VIKIDÁL GYULA, ISMERŐS ARCOK, REVOLUTION.
Biztosítunk 10 db tiszteletjegyet.
III. Aug. 3. PEDAGÓGUSOK FESZTIVÁLJA
„ 30 ÉVES AZ R-GO” , SZUPER KONCERT
Biztosítunk 10 db tiszteletjegyet.
IV.Aug 18- 19. NAGYCSALÁDOSOK FESZTIVÁLJA
18-án DINAMIT, LORD
19-én IRIGY HÓNALJMIRIGY, VASTAG CSABA, KOWALSZKY MEG A VEGA.
Biztosítunk 10 – 10 db tiszteletjegyet.
Az együttműködési megállapodás az alábbiak szerint nézne ki:
Együttműködési Megállapodás

amely létrejött egyrészről Pátka Önkormányzata (8092 Pátka, Vak B. tér 4..) képviseli:
Nagy Dániel polgármester, a továbbiakban Önkormányzat,
másrészről az Agárdi Popstrand főrendezője, Turbók János egyéni vállalkozó
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(1113/Budapest, Villányi út 28/A, adószáma: 62050210-2-27, váll. engedélyszám: 20700038601), a továbbiakban
Popstrand között az alábbiak szerint:
1.

Vállalkozó vállalja, hogy a 2013. évben megrendezésre kerülő saját rendezésű koncert rendezvényein, (EDDA
MŰVEK, BIKINI, KERESZTES ILDIKÓ, BENKÓ DIXIELAND BAND, RADICS GIGI, CARAMEL, NEOTON, R-GO,
ISMERŐS ARCOK, IRIGY HÓNALJMIRIGY, DEMJÉN FERENC, MOBILMÁNIA - ROCKBAND, JANICSÁK VECA ,
LORD, DINAMIT, VASTAG CSABA, KOWALSKY MEG A VEGA,) 50 %-os belépési kedvezményt nyújt Pátka
minden állandó lakosa részére.

2.

A kedvezmény igénybevételéhez lakcímet is tartalmazó személyi igazolvány, vagy egyéb személy
azonosításra alkalmas igazolvány ( jogosítvány, útlevél) és lakcímkártya együttes felmutatása szükséges.

3.

Popstrand vállalja továbbá, hogy 2013-ban 6 db – kb. 32.000 Ft/db, azaz összesen 192.000 Ft értékű állandó belépőt, valamint 20 + 50 db – 3300 Ft/db, azaz összesen 231.000 Ft értékű - tiszteletjegyet biztosít
az Önkormányzat részére, amelyeket szétoszthat például az oktatási, egészségügyi, polgárőrségi, szociális,
közéleti és kulturális munkákban, a közösségért dolgozók között..

4.

Az Önkormányzat vállalja, hogy:
-

az 1., 3. pontokban leírt kedvezmények és juttatások fejében 70.000 Ft + áfa , azaz hetvenezer
forint + áfa összeggel járul hozzá az együttműködéshez.

-

a jelen pont szerinti összeget, a szerződés aláírását követő 8 napon belül átutalja Turbók János
főrendező 14100048-27802849-01000007 sz. számlájára.

-

- a rendelkezésére álló saját média és egyéb informáló eszközeivel /kiemelten a honlapján és az
aktuális plakátok kihelyezésével/, folyamatosan tájékoztatja a lakosságot, a nekik alanyi jogon
járó kedvezményről. Tájékoztatja továbbá a Popstrand főrendezőjét a helyi média ügyek
felelősének, illetve a plakátokat kihelyezők személyéről annak érdekében, hogy a kapcsolatok
felvétele után a lakosság több információt kapjon a kedvezményekről.

5.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekbe a Ptk. szabályai az irányadók.

6.

Ezt a megállapodást a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Agárd, 2013. június

..................................................
Nagy Dániel polgármester

...….........................................
Turbók János főrendező

Fentiek alapján az önkormányzatnak 70.ezer forint+ Áfa összeggel kellene a rendezvényeket támogatni.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület 6 ( hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
137 /2013.(VI.26.) önkormányzati határozata
Agárdi popstrand programjaira együttműködési lehetőség
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Agárdi Popstrand főszervezője
által küldött anyagot, megköszöni az együttműködési lehetőséget, de 2013. évben forráshiány miatt
nem tud a megállapodást kötni. Jövő évben is várja a testület a lehetőséget, és reméli, hogy a további
együttműködésnek nem lesz akadálya.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

7. Napirend:

Civil szervezet 2012. évi beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A Civil szervezetek támogatásáról szóló pénzügyi-szakmai beszámolót korábbi hiánypótlásra felhívva a
Gárdonyi Gáza Nyugdíjasklub megküldte. Ebben a formában elfogadható a beszámoló, mely a
jegyzőkönyv részét képezi.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület 6 ( hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
138 /2013.(VI.26.) önkormányzati határozata
Gárdonyi Géza Nyugdíjasklub 2012. évi pályázati beszámolójának elfogadása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Nyugdíjasklub 2012. évi
pályázati beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

8. Napirend:

Pátkai Piac Szövetkezet megbízása

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Az önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára rákötésének kivitelezési munkáira a Pátkai Piac
Szövetkezetet meg kellene bízni. A megbízásra szerződést kell kötni, melyben az aláírásra a polgármester
felhatalmazása is kell. A munkák ellenértéke ingatlanonként 45.ezer Ft+ áfa összegben kerülne
meghatározásra.
20.30 órakor Füri József elhagyta az üléstermet.
A testület határozatképes, a 7 fő képviselőből 5 fő van jelen.

Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot
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A képviselő-testület 5 ( öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
139 /2013.(VI.26.) önkormányzati határozata
Pátkai Piac szövetkezet megbízása szennyvízcsatorna rákötésekre
Pátka
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzati
ingatlanok
szennyvízcsatornára rákötésének kivitelezési munkáira, illetve a kivitelezés koordinálására megbízza a
Pátkai Piac Szövetkezetet.
A megbízásra szerződést kell kötni, melynek mellékletében szereplő ingatlanok tekintetében végzik el
a munkákat.
A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármester.
A munkák ellenértéke ingatlanonként 45.ezer Ft+ áfa összeg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

9. Napirend:

Rendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző
Járfás Péterné aljegyző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a temető rendelet aktualizálása vált szükségessé, azonban társadalmi
egyeztetésre kell bocsátani, ezért most ebben dönteni nem tud a testület.
Jelenleg előkészítés alatt, és jelzés alapján a két egyházzal is egyeztetés lesz.
Ezért ebben a témában a későbbiekben kerül be az anyag.
Helyi Esélyegyenlőségi Program
A másik fontos téma a Helyi Esélyegyenlőségi terv illetve program elfogadása. Bár az önkormányzat
rendelkezik szabályzattal, az már nem felel meg az időközben módosított jogszabályoknak, ezért a
korábbi szabályzatot hatályon kívül kell helyezni, és újat kell elfogadni. Az új terv elengedhetetlenül
szükséges ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni.
A Türr István Képzési és Oktatási Központ pályázatot nyert arra, hogy az esélyegyenlőségi program
megírását megtanítsa az önkormányzatoknak, és felkészítőt tartottak. Korábbi felkészítés és sablon
alapján készült el a jelenlegi program.
Így az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Pátka község Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

A 2003. évi CXXV. törvény módosításának 63/A § (4) bekezdése alapján az Esélyegyenlőségi
Programjának időarányos megvalósulását, illetve a helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltozását
ötévente át kell tekinteni, és a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni.
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A program még nem teljeskörű, még bizonyos adatok pótlása szükséges, melyek beszerzése folyamatban
van. A határidőre tekintettel ugyanakkor szükséges a program elfogadása.

Nagy Dániel polgármester
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület 5 ( öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2013.(VI.26.) önkormányzati határozata
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előerjesztés melléklete szerint elfogadja Pátka
község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőség Programját.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Hivatal Aljegyzőjét, hogy a programban
szereplő adatok alakulását kísérje figyelemmel.
Ezzel egyidejűleg Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Esélyegyenlőségi Terv
elfogadásáról szóló 196/2012. (X.10.) önkormányzati határozatát visszavonja.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
aljegyző, polgármester

10. Napirend:
10./ A Napirend:

Egyebek, bejelentések
A Szennyvízcsatorna hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodás felülvizsgálata, megállapodás módosítása

Nagy Dániel polgármester
Dr Szekerczés ügyvédnő elkészítette a munkaanyagot és a határozati javaslatot fenti témakörben az
alábbiak szerint:
Előterjesztés Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár központi
belterület, Székesfehérvár, Börgönd, Csala, Kisfalud városrészek) szennyvízcsatorna hálózat bővítési
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása III. számú módosítására.
Tisztelt Képviselőtestület!
A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – 146. § (1) bekezdése
szerint a törvény hatályba lépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a
képviselőtestületek felülvizsgálják, s az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően módosítják az Mötv.
hatályba lépését követő 6 hónapon belül, azaz 2013. június 30.-napjáig.
A Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár központi belterület,
Székesfehérvár, Börgönd, Csala, Kisfalud városrészek) szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodását a tagi önkormányzatok „a helyi önkormányzatok társulásairól és
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együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXV. tv. szabályainak megfelelően kötötték, mely törvény 2013.
január 1.-napján vesztette hatályát, mely azonban a jogi személyként működő Társulás jogállását nem
érintette.
A fentiekben részletezett törvényi kötelezettségnek eleget téve a határozati javaslat tartalmazza
mindazon módosítási javaslatokat, melyek a Társulási Megállapodás Mötv. rendelkezéseivel való
összhang megteremtését szolgálják. A határozati javaslat tartalmazza azon módosításokat, melyeket az
Mötv. 93. §-a a Társulási Megállapodás kötelező tartalmaként szabályoz.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megvitatására, a határozati javaslat elfogadására.
A III. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a határozati javaslat
1. sz. melléklete.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület 5 ( öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2013.(VI.26.) önkormányzati határozata
Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár központi belterület,
Székesfehérvár, Börgönd, Csala, Kisfalud városrészek) szennyvízcsatorna hálózat bővítési
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása III. számú módosítására
Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a Székesfehérvár Város és Térsége
(Pátka, Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár központi belterület, Székesfehérvár, Börgönd, Csala,
Kisfalud városrészek) szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza:
I.
Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete:




Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésével,
Pákozd Község Önkormányzata Képviselőtestületével
és Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületével

közösen dönt arról, hogy:
Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes,
Székesfehérvár központi belterület, Székesfehérvár, Börgönd, Csala, Kisfalud városrészek)
szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását
a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – továbbiakban: Mötv. –
146. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve felülvizsgálják, az Mötv. szabályainak megfelelően a II.
pontban részletezett tartalommal módosítják annak rögzítésével, hogy a Társulás tevékenysége
jogfolytonos.

II.
Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd,
Seregélyes, Székesfehérvár központi belterület, Székesfehérvár, Börgönd, Csala, Kisfalud városrészek)
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szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását 2013. július 1-jei
hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a III. számú módosítás:
1.

A Társulási Megállapodás bevezetője Preambulum megjelölést, szövegezése 1. pont számozást
nyer, melynek szövegezése múlt időre módosul: „elhatározták”, továbbá az Önkormányzatokat
képviselő Polgármesterek személyére utalások törlést nyernek, s a Preambulum kiegészül az alábbi
2. ponttal:
„2. A Társulás tagjai a IV. pontban foglalt feladataikat változatlanul együtt kívánják teljesíteni,
amelyre tekintettel a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló” 2011. évi CLXXXIX. tv. –
továbbiakban: Mötv – 146. § (1) bekezdésében foglalt felülvizsgálati kötelezettségnek eleget
téve az Mötv. 87. § - 95. §-ai alapján a Társulási Megállapodást, annak Mötv. rendelkezéseivel
összhangot teremtő szabályait módosítják annak hangsúlyozásával és rögzítésével, hogy:
2.1. a Társulás tevékenysége jogfolytonos,
2.2. a Társulás elnevezése, székhelye, feladatai, tevékenysége, tagi összetétele változatlan.”

2.

A Társulási Megállapodás I/5. pont szövegezése múlt időre módosul, a „hozzák” mondatrész helyébe
a „hozták” mondatrész lép, s „a Ttv. 16. §-a szabályai szerint” mondatrésze hatályát veszti.

3.

A Társulási Megállapodás II/4. pont címéből a „tagjai” mondatrész hatályát veszti, helyébe a
„tagjainak neve, székhelye, képviselője neve, a települések lakosságszáma” mondatrész lép, a 4.1. 4.4. pontok kiegészülnek az Önkormányzatok 2009. január 1-jei állapot szerinti lakosságszámával,
továbbá a II/4.1. - 4.4. pontokban az Önkormányzatokat képviselő polgármesterek személyében
történt változások átvezetést nyernek.

4.

A Társulási Megállapodás II/6. pontjában a „Magyar Köztársaság” megnevezés helyébe
„Magyarország” megnevezés lép.

5.

A Társulási Megállapodás II/7. pontja az „előkészítésének és megvalósításának” mondatrészt
követően kiegészül „a Projekt teljes körű elszámolásának, továbbá a projekt lezárását követő 5 év”
mondatrésszel, továbbá a 7. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel:
„A projekt lezárásának napja a Támogató által a Támogatási szerződés módosításokban
meghatározott időpont, melytől kezdődően számítandó a kötelező 5 éves fenntartási időtartam.”

6.

A Társulási Megállapodás II/8. pontjában az „elnökhelyettes” mondatrész hatályát veszti, helyébe az
„alelnök, mindkettejük akadályoztatása esetén a korelnök” mondatrész lép.

7.

A Társulási Megállapodás II/9.2. pontja első bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi 9.2. pont
lép:
„9.2. A Társulás önálló adószámmal s pénzintézeti számlával rendelkező jogi személy, mely saját
éves költségvetéssel és költségvetési beszámolóval rendelkezik.
9.2.1. A Társulás adószáma:
15592145-2-07
9.2.2. A Társulás pénzintézeti számlaszáma:
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12023008-00120090-00100005”

8.

A Társulási Megállapodás II/9.2. pont második bekezdése az alábbi 9.3. pont második bekezdésévé
válik, melynek első mondata kiegészül a „– külön munkamegosztási megállapodás alapján –„
mondatrésszel, „Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala megnevezéséből az
„Önkormányzata” szó törlendő, s a bekezdés második mondata hatályát veszti. Egyidejűleg a 9.3.9.5. pontok számozása 9.4. – 9.6. pont számozásra módosul.
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„9.3. A Társulás működése során – külön törvényben foglaltak szerint – a költségvetési szervek
gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
9.

A Társulási Megállapodás II/9.4. pontja „mint önkormányzati költségvetési szerv irányító szervei:”
mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „döntéshozó és irányító szerve: a Társulási Tanács.”
mondatrész lép, hatályát veszti továbbá a 9.4.1.-9.4.4. pont, s azokat követő utolsó bekezdése.

10. A Társulási Megállapodás II/9.5. pont „alapító és irányító szervi jogkörükben, képviselő-testületi
határozattal történt felhatalmazásuk alapján” mondatrésze, a II/9.6. pont „Az irányító szervek
megbízásából” mondatrésze, a „Közép-Dunántúli Regionális” mondatrésze hatályát veszti, utóbbi
helyébe a „Fejér Megyei” mondatrész lép. Hatályát veszti továbbá a II/9.6. pont „az Alapítók által
közösen kiadott – illetőleg módosított és egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okirat alapján
történő nyilvántartásba vételről, illetőleg” mondatrésze.
11. A Társulási Megállapodás II. fejezete kiegészül az alábbi 10.-15. pontokkal:
„10. A Társulás jogszabály által meghatározott közfeladata:
Az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 11. pontja szerinti helyi környezet- és természetvédelem,
vízgazdálkodás, 21. pontja szerinti víziközmű szolgáltatás, továbbá a „vízgazdálkodásról”
szóló 1995. évi LVII. tv. – Vgtv. – 4. § (1) bekezdés a), b) pontjaiban, valamint (2) bekezdés b),
c) pontjában meghatározott a szennyvízelvezetéssel és –tisztítással kapcsolatos
önkormányzati víziközmű fejlesztési feladat megvalósítása a Társulás keretében.
A Társulási Megállapodás IV. Fejezetében rögzítetteknek megfelelően a Társulás feladata,
hogy a társult Önkormányzatok közigazgatási területén, az önkormányzatok közszolgáltatói
feladatainak, különösen a szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés hatékonyabb megoldása
céljából az Európai Unió Kohéziós Alap támogatásával közös társulási programokat
alakítson ki; a társulási programok megvalósításához szükséges pénzügyi alapok
előteremtéséhez hozzájáruljon azáltal, hogy a szükséges pályázatok előkészítésében, illetve
a pénzügyi támogatás elnyerése esetén a beruházás lebonyolításában tevékenyen részt
vesz; továbbá összehangolja a tagok fentiekre irányuló tevékenységét, valamint elősegítse a
térségi kapcsolatok elmélyítését.
11.

A Társulás alaptevékenysége a TEÁOR ’08 alapján:
37.00’08 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása kezelése.
Szakágazati besorolása:
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése

12.

A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenysége:

12.1.

Szakfeladat
száma
370000

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

12.2.

382103

Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

12.3.

411000

Épületépítési projekt szervezése

12.4.

412000

Lakó és nem lakó épület építése

12.5.

421100

Út, autópálya építése

12.6.

421300

Híd, alagút építése

12.7.

422100

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Megnevezése
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12.8.

429100

Vízi létesítmény építése

12.9.

429900

Egyéb m.n.s. építés

12.10.

439900

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

12.11.

639990

M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

12.12.

711000

Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

13.

A Társulás az alaptevékenységen kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat.

14.

A Társulás kijelölt székhely önkormányzata: Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata - székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz. –

15.

A Társulás foglalkoztatottjai:
15.1. A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló
1992. évi XXXIIII. törvény, valamint a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél” szóló 77/1993.(V.12.)
Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
15.2. A Társulás egyes foglalkoztatottjai munkavállalók, melyre nézve a „Munka
Törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alkalmazandók.
15.3. Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény rendelkezései az irányadóak. „

12. A Társulási Megállapodás III/1. pont „a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény - a
továbbiakban Ötv. - és a „helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi
CXXXV. törvény – továbbiakban: Ttv..” mondatrésze hatályát veszti, helyébe „a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény - a továbbiakban Mötv. -,
az
„államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény - Áht.- a „számvitelről” szóló 2000. évi C. törvény
(Számv.tv.) a „vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény - továbbiakban Vgtv. –, a „víziközmű
szolgáltatásról” szóló 2011. évi CCIX. tv. valamint a végrehajtásukkal kapcsolatos egyéb
jogszabályok, továbbá a Ptk. – mindenkori hatályos –” mondatrész lép, míg III/2. pontjában az
„Ötv.” törvényi hivatkozás helyébe az „Mötv.” törvényi hivatkozás lép.
13. A Társulási Megállapodás IV/2.4. pontja „(2003. évi CXXIX. tv.),” mondatrésze, továbbá a IV/6. pont
„a COMPLANEX Kft. terve szerinti” mondatrésze hatályát veszti, a zárójel törlendő, s a jegyzék szó
után kiegészül a „szerint” mondatrésszel.
14. A Társulási Megállapodás V/1. pontjában „Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala” megnevezéséből az „Önkormányzata” szó törlendő, míg az V/2. pont az
„elnöke által nyitott” mondatrészt követően kiegészül az „I/9.2.2. pontban nevesített”
mondatrésszel, míg a V/4. pont kiegészül az alábbi utolsó bekezdéssel:
„A létrejövő vagyon korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, mely a „nemzeti vagyonról” szóló
2011. évi CXCVI. tv. hatálya alá tartozik.”

15. A Társulási Megállapodás V/6. pontja „vállalnak a Társulás rendelkezésére bocsátott pénzbeli
hozzájárulások arányában, melynek összegét a Társulási Tanács fogja kidolgozni és meghatározni a
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Társulási Tanács alakuló ülését követő 30 napon belül.” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a
„vállaltak” mondatrész lép, melyet követően a 6. pont kiegészül az alábbi 6.1. - 6.3. pontokkal:
„6.1. A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből, beruházás
arányosan biztosítják.
6.2.

Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat terhelő befizetési
kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet megelőző év december 15.
napjáig határozattal dönt.

6.3.

A Társulási Tanács határozata alapján az adott költségvetési év január 10. napjáig írásban
értesíti a Tagokat a következő évi befizetési kötelezettségeikről és azok esedékességéről. „

16. A Társulási Megállapodás V/9. pontja kiegészül az alábbi 9.1. - 9.2. pontokkal:
„9.1. A társult Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben
bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Társulás megnevezését, pénzforgalmi
jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a
társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A
felhatalmazás bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére
átadni.
9.2.

A társult Önkormányzat új számla nyitása esetén, a nyitástól számított 15 napon belül szintén
köteles felhatalmazó levélben bejelenteni az új számlavezető pénzintézetének a Társulás
megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására
jogosultat azzal, hogy a tag a társulási tagsági jogviszonya fennállásáig a felhatalmazást
szintén nem vonhatja vissza.”

17. A Társulási Megállapodás V/16. pontjában a „felmondás” mondatrész helyébe „kiválás” mondatrész
lép.
18. A Társulási Megállapodás VI/2. pont első és második bekezdés szövegezése az „üzemeltetési díj”
mondatrészeket megelőzően kiegészülnek a „bérleti- és” mondatrésszel, a VI/3. pont „díjpolitika
kialakításánál” mondatrésze hatályát veszti, helyébe „a díjmegállapítási javaslattételnél”
mondatrész lép.
19. A Társulási Megállapodás VI/4.-7. pontjai hatályukat vesztik, helyükbe az alábbi 4.-5. pontok lépnek:
„4. A társult önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy 2012. július 15. napjától a közüzemi
szennyvízelvezetési szolgáltatás díjai megállapítására a „víziközmű szolgáltatásról” szóló 2011.
évi CCIX. tv. 68. § (1) bekezdése alapján – mint hatósági díjról – a Magyar Energia Hivatal
javaslatára a víziközmű szolgáltatásért felelős miniszter – miniszteri rendeletben – jogosult
dönteni.
5.

A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 2011. évi CCIX. tv. 65. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján a Magyar Energia Hivatal részére minden olyan adatot és tájékoztatást a
Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül megadnak, mely CBA-ban
foglalt elvek szerinti díj megállapításához szükséges.”

20. A Társulási Megállapodás VII/1.1. pontja címe „A Társulás” mondatrészt követően kiegészül a
„döntéshozó és” mondatrésszel, 1.2. pontja hatályát veszti, s 1.3.-1.4. pontjainak számozása 1.2.1.3. pontra módosul, s ezen VII/1.3. szövegezésében s az azt követő táblázatban a „Társulási Iroda”
mondatrész hatályát veszti, helyébe a „Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala”
mondatrész lép.
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A táblázatban „Székesfehérvár MJV. Önkormányzat” mondatrész, mint „pénzügyi külön
gazdálkodást végző szervezet” megnevezéséből az „Önkormányzat” hatályát veszti, helyébe a
”Polgármesteri Hivatala – továbbiakban: Polgármesteri Hivatal –” mondatrész lép, egyidejűleg a
„külön” szó törlendő. Hatályát veszti továbbá Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata,
mint felügyeleti szerv megnevezése. A „Társulási Iroda” szövegrész hatályát veszti, helyébe a
„Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala” szövegrész lép.
21. A Társulási Megállapodás VII/2.3. pontja szövegezése kiegészül „A minősített többséget igénylő
határozathozatal során a tagi Önkormányzatokat képviselő társulási tagok lakosságszámai
képviselete tekintetében a településük összlakosságszáma a társulási tanács tagjai között arányosan
osztódik meg.” mondattal.
22. A Társulási Megállapodás VII/2.6.1. pontjában az „elnökhelyettes” megnevezése helyébe „alelnök”
megnevezés lép, továbbá a VII/2.6.5. pontja „kizárásának indítványozása, mely határozat
hatálybalépéséhez a Társulás tagjainak képviselő-testülete mindegyikének minősített többségével
hozott döntése szükséges” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „kizárásáról döntés” mondatrész
lép,
23. A Társulási Megállapodás VII/2.6. pontja kiegészül az alábbi 2.6.14.-2.6.15. pontokkal:
„2.6.14.Az Áht. 8. § (1) bekezdés b) pont szerinti alapítói és 9. § szerinti irányító szervet megillető
hatáskörök gyakorlása.
2.6.15. A Társulás általi foglalkoztatás körében a közalkalmazott(ak) kinevezése, felmentése,
összeférhetetlensége megállapítása munkáltatói jogkör gyakorlása.”
24. A Társulási Megállapodás VII/2.7.1. pont első bekezdése „negyedévente egy” mondatrésze hatályát
veszti, helyébe „az Mötv. 44. §-ban meghatározottak szerinti” mondatrész lép. A 2.7.1. pont
második bekezdése „ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, továbbá
a Ttv. 13. § (3) bekezdésében foglalt esetekben; azaz ha azt bármely Tag a napirend egyidejű
megjelölésével indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt a
Közigazgatási Hivatal vezetője kezdeményezi.” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „ha azt a
Társulási Tanács Tagjainak legalább három tagja továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal
vezetőjének az ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára annak kézhezvételét követő 15
napon belül az ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.”
mondatrész lép.
25. A Társulási Megállapodás VII/2.7.2. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés
lép:
„A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az alakuló, avagy az
azt követő első ülésen elfogadja:
• a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát,
• megválasztja az alelnököt. „
26. A Társulási Megállapodás VII/2.7.4. pontja „elnökhelyettes” mondatrésze hatályát veszti, helyébe az
„alelnök, mindkettejük akadályoztatása esetén a korelnök” mondatrész lép.
27. A Társulási Megállapodás VII/2.7.5. pontja kiegészül „A határozatképességet folyamatosan
figyelemmel kell kísérni” második bekezdéssel, míg VII/2.7.6. pontja szövegezése hatályát veszti,
helyébe az alábbi szövegezés lép:
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„A Társulási Tanács delegált tagja helyettesítésének rendjét a tagi Önkormányzat Képviselőtestülete
határozza meg.
A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.”

28. A Társulási Megállapodás VII/2.7.8. pontja szövegezése kiegészül a „melynek hiányában a Társulási
Tanács a javaslatot elutasította” mondatrésszel.
29. A Társulási Megállapodás VII/2.7.10. pont első bekezdésében az „Ötv. 15. § (2)” bekezdésére történő
hivatkozás hatályát veszti, helyébe az „Mötv. 94. § (7)” bekezdésére történő hivatkozás lép, s a
2.7.10. pont első bekezdése szövegezése kiegészül a „mely eléri a Társulásban részt vevő tagok által
képviselt települések lakosságszámának a felét, melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot
elutasította” mondatrésszel. A második bekezdésben az „Ötv. 12. § (4) bekezdés” mondatrész
helyébe az „Mötv. 46. § (2) bekezdés rendelkezései” mondatrész lép.
30. A Társulási Megállapodás VII/2.7. pontja kiegészül az alábbi 2.7.11.- 2.7.14. pontokkal, mellyel
egyidejűleg a 2.7.11.-2.7.12. pontok számozása 2.7.15.-2.7.16. pont számozásra módosulnak.
„2.7.11. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart:
 a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének, azaz legalább három tagjának
indítványára
 továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben.
Ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni és tartani. Nincs helye
név szerinti szavazásnak ügyrendi javaslat kérdéseiben.
2.7.12.

A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat mindazon ügyekben, melyekben zárt ülés
tartása kötelező, avagy zárt ülés tartható.

2.7.13.

A név szerinti szavazás és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik.

2.7.14.

A Társulási Tanács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás eredményét. Amennyiben a
szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a Társulási Tanács bármely tagja
kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni.”

31. A Társulási Megállapodás VII/2.7.15. pont második bekezdése a „jegyzőkönyvre az” mondatrészt
követően kiegészül az „Mötv. 52. § (1) bekezdésében meghatározott” mondatrésszel, „az eltéréssel”
mondatrésze, s a „Tanács által felhatalmazott személy” mondatrésze hatályát veszti, utóbbi helyébe
a „munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző” mondatrész lép. A
harmadik bekezdés „az elnök” mondatrésze helyébe „a jegyző” mondatrész, míg a „Közigazgatási
Hivatal” megnevezés helyébe „Fejér Megyei Kormányhivatal” megnevezés lép.
32. A Társulási Megállapodás VII/3.1. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel:
„A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen minősített
többséggel választja meg.”
33. A Társulási Megállapodás VII/3.2. pontja hatályát veszti, egyidejűleg a 3.3.-3.11. pontok számozása
3.2.-3.10. pont számozásra módosulnak.
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34. A Társulási Megállapodás VII/3.3.1. pontja szövegezése kiegészül a „valamint ellátja a Társulás
működésével kapcsolatos kiadmányozási, kötelezettség-vállalási és utalványozási feladatokat.
Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül az
alelnök látja el” mondatrésszel.

35. A Társulási Megállapodás VII/3.3.3. pontja „Közép-Dunántúli Regionális” mondatrésze hatályát
veszti, helyébe a „Fejér Megyei” mondatrész lép, míg a „benyújtja a Társulási Megállapodást a
Közigazgatási Hivatalhoz törvényességi ellenőrzés céljából” mondatrésze helyébe „a törzskönyvi
adatokban történő változások iránti kérelem benyújtásáról” mondatrész lép.
36. A Társulási Megállapodás VII/3.3.5. pontja "s a PIU Szervezet általi előkészítés irányításáról.”
mondatrésze, továbbá a VII/3.3.6. pont második mondata hatályát veszti, a 3.3.10. pont
szövegezése pedig a „támogatási szerződést” mondatrészt követően kiegészül a „– s annak
módosításait –„ mondatrésszel.
37. A Társulási Megállapodás VII/3.4. pont „Társulási Iroda” mondatrésze helyébe a „Polgármesteri
Hivatal” mondatrész lép, s a 3.4. pont szövegezése a „feladatokat” szövegrészt követően kiegészül
„pedig a Projekt lezárás időpontjáig” mondatrésszel.
38. A Társulási Megállapodás VII/3.8. pont első mondata hatályát veszti, a 3.8. pont második
mondatában, továbbá 3.9. és 3.10. pontjában az „elnökhelyettes” megnevezések helyébe „alelnök”
megnevezések lépnek, egyidejűleg a 3.9. pont szövegezése kiegészül az „azzal, hogy az alelnök
személyére az elnök tesz javaslatot” mondatrésszel.
39. A Társulási Megállapodás VII/4.2. pontja „alapító okiratában” mondatrésze hatályát veszti, a
VII/4.3.8., 4.3.18. és 4.3.40. pontjában a „KvVM Fejlesztési Igazgatóság” megnevezése helyébe
„Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft” megnevezés lép, míg 4.3.13.
pontjában az „ülések” mondatrész helyébe a „ rendezvények, egyeztetések, tárgyalások”
mondatrész lép.
40. A Társulási Megállapodás VII/5. pont „A Társulási Iroda: Társulás keretében” mondatrésze s „látja
el, részletes feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.” mondatrésze hatályát
veszti, utóbbi helyébe „a Társulás székhely Önkormányzata által fenntartott: Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.” mondatrész lép, melyet követően az 5. pont kiegészül az
alábbi 5.1.-5.4. pontokkal:
„5.1.

A Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti feladatai különösen:
5.1.1. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése.
5.1.2. A Társulás döntéseinek végrehajtása
5.1.3. Adatot, információt szolgáltat a Társulásban részt vevő önkormányzatok részére a
Társulási Tanács működéséről, feladatellátásáról.
5.1.4. Ellátja a Társulás hatáskörébe tartozó munkaügyi feladatokat.
5.1.5. A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a költségvetési gazdálkodással
kapcsolatos feladatok ellátása.

5.2.

Az 5.1.5. pont szerinti költségvetési gazdálkodás körében különösen:
5.2.1. A Társulás költségvetése tervezésének, zárszámadás tervezetének előkészítése,
pénzügyi-számviteli, gazdálkodási feladatainak ellátása. Az információszolgáltatás,
a kedvezményezett önkormányzatok, valamint egyéb szervek felé.
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5.2.2. A Társulással kapcsolatos éves elszámolások elkészítése és dokumentált egyeztetése
a társult önkormányzatokkal a beszámoló (zárszámadás) elfogadását megelőzően.
5.2.3. A Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok végrehajtása, illetve
pénzforgalmi elszámolásának elkészítése.
5.3.

A Polgármesteri Hivatal által a Társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó
köztisztviselők felett a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző
gyakorolja.
A jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselőt/köztisztviselőket, aki(k) a
Társulási Tanács tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében kapcsolattartásra
jogosult(ak) és köteles(ek), melyről – s a változásairól – a Tanács tagjait tájékoztatja.

5.4.

A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó további szabályokat a
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.”

41. A Társulási Megállapodás VIII/1. pont „a Ttv. 11. § és 20. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazással élve, az Ötv. 9. § (3) bekezdése” mondatrésze hatályát veszti, helyébe az „Mötv.
41.§ (4) bekezdése” mondatrész lép, melyet követően az első bekezdés kiegészül az alábbi két
francia bekezdéssel:
„ - a projekt keretében a viziközmű beruházás lebonyolítása,
- a nyomonkövetési időszak feladatainak ellátása.”
42. A Társulási Megállapodás IX/2. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 2.-3. pontok lépnek:
„2. A Társulás közalkalmazottait a Társulási Tanács nevezi ki s gyakorolja tekintetükben a
„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv.-ben, a „közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél” szóló 77/1993.(V.12.) Korm.
rendeletben meghatározottak szerint a munkáltatói jogkört.
Az egyéb munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
3.

A megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott személyek megbízásáról a Társulási Tanács
dönt.”

43. A Társulási Megállapodás X/1. pontjában a „felmondással” mondatrész „tagi kiválással”
mondatrészre módosul.
44. A Társulási Megállapodás X/2. pont címe hatályát veszti, helyébe a „Tagi kiválás” cím lép, 2.1.
pontjában a „felmondási jogukkal” mondatrész helyébe „tagi kiválással” mondatrész, míg az
„ellenőrzést” mondatrésze helyébe a „felügyeletet” mondatrész lép, a 2.2. és 2.6. pontok hatályukat
vesztik, egyidejűleg a 2.3.-2.10. pontjainak számozása 2.2.-2.8. pont számozásra módosulnak.
45. A Társulási Megállapodás:
 X/2.2. pont „Társulási Megállapodást felmondani” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a
„Társulásból kiválni” mondatrész lép,
 X/2.3. pontja „felmondásról” mondatrésze helyébe a „kiválásról” mondatrész, a „három”
mondatrésze helyébe a „hat” mondatrész, a „Társulás tagjaival” mondatrésze helyébe pedig a
„Társulási Tanáccsal” mondatrész lép.
 X/2.4. pontja „Felmondó Tag a felmondásról” mondatrésze helyébe „A Tag a kiválásról”
mondatrész lép.
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 X/2.5. pontja az „év közbeni felmondási” mondatrész helyébe a „kiválási” mondatrész lép,
továbbá az „a törvényességi ellenőrzést ellátó szervvel” szövegrész hatályát veszti.
46. A Társulási Megállapodás X/2.6. és 2.7. pontjában a „felmondás”-ra vonatkozó mondatrészek
helyébe a „kiválás”-ra vonatkozó mondatrészek lépnek, egyidejűleg a 2.7. pont kiegészül az alábbi
utolsó bekezdéssel:
„A projekt keretében megvalósult vagyontárgy Társulás tagja részére történő kiadását öt évre el
lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás kötelező
feladatának ellátását. Ebben az esetben a Társulás kivált tagját – a Társulással kötött szerződés
alapján – használati díj illeti meg.”
47. A Társulási Megállapodás X/3.2. pontjában „a Tagok több mint fele képviselő-testületeinek”
mondatrésze törlendő, helyébe „a Társulási Tanács” mondatrész, míg a 3.4. pontban a „felmondás”
mondatrész helyébe a „kiválás” mondatrész lép.
48. A Társulási Megállapodás X/4.4. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 4.4. pont lép:
„4.4.

A Társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet, melyre vonatkozó döntést legalább
6 hónappal korábban kell meghozni, s arról a Társulási Tanácsot értesíteni.”

49. A Társulási Megállapodás XI/1. pontjában az „I/6.” pontra hivatkozás „I/7.” pontra történő
hivatkozásra módosul, a XI/2.1. pontja szövegezése hatályát veszti, helyébe „A törvény erejénél
fogva” szövegezés lép. A XI/2.2. pont szövegezése kiegészül „az Mötv. 88.§ (2) bekezdése szerinti
többséggel” mondatrésszel, míg a 2.5. pont szövegezése a „vagy más” mondatrészt követően a
„törvényben szabályozott” mondatrésszel.
50. A Társulási Megállapodás XI/6. pontja szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép:
„A tagok külön megállapodásban fognak rendelkezni a megszüntetéshez kapcsolódó egyéb
kérdésekről.”
51. A Társulási Megállapodás kiegészül az alábbi XIII. Fejezettel, mellyel a XIII. Fejezet számozása XIV.
Fejezetre módosul:
„XIII.
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
1.

A Társulási Megállapodást a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei közös megegyezéssel
az általuk meghatározott időponttal módosíthatják a Közreműködő Szervezet előzetes
egyetértését követően. Nem szükséges ezen előzetes egyetértés amennyiben a módosítást
törvényi rendelkezés teszi szükségessé.

2.

A Társulásból történő kiválás, avagy kizárás a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli,
ezen tartalmú változásokat a következő módosítás keretében kell a Megállapodásban
szerepeltetni.”

52. A Társulási Megállapodás XIV/4. pont „meg kell jelölniük” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a
„delegálniuk kell” mondatrész lép.
53. A Társulási Megállapodás XIV/8. pont első mondata „esetére a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességének vetik alá magukat.” mondatrésze hatályát veszti, helyébe az „esetén a jogvita
elbírálására a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel.”
mondatrész lép. A második mondat „a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet és” mondatrésze
szintén hatályát veszti, s a 8. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel:
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„A társult Önkormányzatok képviselőtestületei megállapodnak abban, hogy a vitás kérdésekben
nem kérik az Országos Önkormányzati Szövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság
állásfoglalását.”
54. A Társulási Megállapodás XIV/10. pontjából a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV.
törvény, „a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló, az 1997. évi CXXXV.
törvény, „az államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. törvény„ törvényi hivatkozások törlendőek,
helyükbe „a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az
„államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény.” törvényi hivatkozások lépnek, s a 10. pont
kiegészül „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény, s a „viziközmű-szolgáltatásokról” szóló
2011. évi CCIX. törvény” mondatrésszel.

55. A Társulási Megállapodás XIV. Fejezete kiegészül az alábbi 13. ponttal, mellyel a 13.-14. pontok
számozása 14.-15. pontra módosulnak
„13. A Társulási Megállapodás III. számú módosítása 2013. július 1-napján lép hatályba, mellyel
egyidejűleg a II. számú melléklet hatályát veszti. „
56. A Társulási Megállapodás XIV/15. pontja II. számú mellékletre vonatkozó szövegezése hatályát
veszti.
57. A Társulási Megállapodás I. számú melléklete címe „megállapított szavazatok száma” mondatrésze
hatályát veszti, helyébe a „Társulási Tanácsba delegált képviselők száma” mondatrész lép, melyet
követő táblázatban a „beruházási költségviselés %-os aránya Székesfehérvár esetében 40,65 %-ra,
Pákozd esetében 20.04 %-ra, Pátka esetében 10.19 %-ra, míg Seregélye esetében 29,12 %-ra
módosul. A táblázat továbbá kiegészül a „Társulási Tanácsba delegált képviselők száma” oszloppal.
III.
Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd,
Seregélyes, Székesfehérvár központi belterület, Székesfehérvár, Börgönd, Csala, Kisfalud városrészek)
szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a határozat 1.
számú mellékletben foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Polgármestert
annak aláírására.
IV.
A Képviselőtestület felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka,
Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár központi belterület, Székesfehérvár, Börgönd, Csala, Kisfalud
városrészek) szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását – annak teljes körű aláírását követően – a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. – részére küldje meg, s
kérje meg a törzskönyvi adatokban történő módosítás átvezetését.
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Szünet elrendelése: 20.50 órakor
Szünet vége: 21.00 órakor
Az ülés folytatódik , a létszámban változás nem történt.

10/B Napirend:

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosítása

Nagy Dániel polgármester
Az ügyvédnő elkészítette a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítását,
melyben a 2009. január 1-jei népességadatok kerültek pontosításra. A határozati javaslat alapján kérik a
döntés meghozatalát.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület 5 ( öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2013.(VI.26.) önkormányzati határozata
Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete dönt arról, hogy a Csákvári Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodását módosító 125/2013. (VI.11) számú határozata II/2. pontjában helyesen a
2013. január 1-jei időpontú népességszám helyett a 2009. január 1-jei népességadatok
szerepeltetendők az alábbi bekezdéssel kiegészülve:
„Az Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján az Mötv. 90. § (2) bekezdése alkalmazása, azaz a működési
költségek viselése tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó.”
A fentiekben nevesített Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásán ezemódosítás
átvezetendő.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
jegyző, polgármester

10/C Napirend:

Sárkeresztes-Moha-Pátka-Magyaralmás Óvoda Társulás Társulási
megállapodás II. számú módosítása

Nagy Dániel polgármester
Ügyvédasszony jelezte, hogy a Sárkeresztes - Moha - Pátka Magyaralmás Óvodai Társulás Társulási
Megállapodása I/2. pontjában javítani szükséges a Kincstárnál lévő példányon a népesség adatokat.
2009. január 1-jei állapotot feltüntetve, melyre tekintettel kéri, hogy a soron következő ülésen a
mellékelt határozati javaslatokat fogadja el a testület.
A Kincstárnál lévő Megállapodás és a jegyzőkönyv mellett szereplő között ezen határozat elfogadásával
megteremtődik az összhang.
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A Magyar Államkincstár Országos Központja ragaszkodik hozzá, hogy a Megállapodásokban a 2009.
január 1-jei népességadatokat kell szerepeltetni, melynek a minősített többségű döntések
meghozatalánál irányadó lakosságszámnál van kizárólag jelentősége. A tagdíj vonatkozásában mindig a
költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám, azaz a tárgyévet megelőző év január 1-jei állapot
az irányadó, de az Mötv. lehetőséget ad más megállapodásra is, ebbe a körbe ezáltal a Kincstár nem szól
bele.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület 5 ( öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
143/2013.(VI.26.) önkormányzati határozata
Sárkeresztes – Moha – Pátka – Magyaralmás Óvodai Intézményi Társulás Társulási Megállapodását
módosító határozat kiegészítése
Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete dönt arról, hogy a Sárkeresztes – Moha – Pátka –
Magyaralmás Óvodai Intézményi Társulás Társulási Megállapodását módosító 112/2013. (V.29) számú
határozata I/6. pontjában helyesen a 2013. január 1-jei időpontú népességszám helyett a 2009. január 1jei népességadatok szerepeltetendők az alábbi bekezdéssel kiegészülve:

„Az Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján az Mötv. 90. § (2) bekezdése alkalmazása, azaz a működési
költségek viselése tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó.”

A fentiekben nevesített Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásán ezen
módosítás átvezetendő.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
jegyző, polgármester

10/D Napirend:

Ajánlat hőkamerás felvétel készítésére

Nagy Dániel polgármester
A Geofém Kft. (Székesfehérvár) cég nevében Török Péter hő-kamerás ajánlatot küldött pályázati
anyaghoz.. 2013.02.06-án személyesen voltak a helyszínt megtekinteni, és akkor hő-kamerás felvételeket
készítettek a Óvodáról - 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 2. - (Geofém Kft. költségére), mely az energetikai
audit alapjául szolgál, illetve nyomatékosítani tudják a pályázatot (nagyobb esély sikerre). Az ajánlatot
rendelkezésre bocsájtják 35.000 Ft + ÁFA kiszállási költséggel együtt. A fizetési feltétel: Kézhezvételt
követően 8 napon belüli átutalással. Rendelkezésre bocsájtanak 1 db nyomtatott változatot és
elektronikus formában e-mailen megküldve. Várják a testület válaszát, és a megrendelést.
Korábban a testület úgy döntött, mégsem kíván indulni a pályázaton.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
144 /2013.(VI.26.) önkormányzati határozata
Geofém Kft hő-kamerás ajánlata
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Geofém Kft. által készített
ajánlatot, de mivel jelenleg a pályázaton nem tud indulni, ezért nem igényli a felvételeket.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

10/E Napirend:

Védőnő helyettesítése

Nagy Dániel polgármester
Kállainé Németh Margit védőnő jelezte, hogy 2013. július 15-től 27-ig szabadságra szeretne menni. A
védőnői feladatok nem lehetnek ellátás nélkül, ezért ebben a 2 hétben a Lovasberényi védőnő fogja
helyettesíteni napi 4 órában, ez a múlt évben is így történt. Kéri a testületet a döntés meghozatalára .
A helyettesítésre létrejött jogviszonyról megbízási szerződést kell kötni, melyben meg kell állapodni a
helyettesítő díjazásában is. Ez a tavalyi évben meghatározott összeg lenne.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2013.(VI.26.) önkormányzati határozata
Védőnő helyettesítése 2013. évben
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pátka település védőnői munkájának
helyettesítésével Csapó Éva Lovasberény védőnőjét bízza meg.
A helyettesítés határozott idejű, 2013. július 15-27. napjáig szól.
A megbízási díj bruttó 70.000 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

10/F. Napirend: Rákóczi Szövetség támogatása
Nagy Dániel polgármester
A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is megkereste önkormányzatunkat a Rákóczi Szövetség
támogatás iránt. Tavalyi évben forráshiány miatt nem tudta a testület támogatni a szervezetet. A 2013.
évi költségvetésben jelenleg tervezve költség nincs.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot
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A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
146 /2013.(VI.26.) önkormányzati határozata
Rákóczi Szövetség támogatása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség kérelmét forráshiány miatt
nem tudja az önkormányzat támogatni.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a nyílt ülést bezárja.

K.m.f.

Dosztály Csaba jegyző megbízásából
Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
aljegyző

