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A jegyzőkönyvvezetőről, és a napirendi pontokról.
A Városkörnyékei Koordinációs Bizottsághoz történő pályázat benyújtásáról.
A Pátka Sportkör Tao-pályázatának önerő támogatásáról.
Sportöltöző villámkár okozta hibák helyreállításáról.
Pátka Beruházó Viziközmű Társulat adminisztrációs feladatainak ellátásáról.
A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Projektiroda
árajánlatáról.
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Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

588-15 /2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme
Ideje: 2013. augusztus 01. napján (csütörtök) 17.30 órakor tartandó rendkívüli nyílt testületi ülés
Jelen vannak: Nagy Dániel
Dr. Dávid-Nagy Krisztina
Buda József
Füri József
Gerencsér Attila
a Képviselő-testület tagjai
Távol maradását jelezte:
Demeter Zoltán
Nánási László
Tanácskozási joggal meghívottak:
Dosztály Csaba
Schweibert Jánosné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő
képviselő

jegyző
jegyzőkönyv vezető

Nagy Dániel polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait a jegyző Urat, és az írásban összehívott rendkívüli nyílt ülést 17.46
órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van.
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjét,
Schweibert Jánosnét
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy a 2. napirendi pontot napolja el a testület, mivel még
nem áll rendelkezésre megfelelő adatállomány a döntéshez, a többi napirendet viszony kéri, hogy hagyja
jóvá a testület.

Napirendi pontok:
1.
Filmforgatási rendeletalkotás.
Előterjesztő: Dosztály Csaba jegyző
2.
Szilárd hulladékszállítási rendelet módosítása – elnapolva.
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
3.
Városkörnyéki Pénzügyi Alaphoz igénylés bejelentés.
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
4.
Sportkör nyilatkozatának elkészítése.
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
5.
Pátkai Beruházó Viziközmű Társulat adminisztrációs feladatainak ellátása.
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
6.
Előzetes régészeti feltárási dokumentációra árajánlat – vízminőség javítási pályázathoz.
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
7.
Fejérvíz Zrt-vel együttműködési megállapodás kötése az ivóvíz és csatorna bekötésekre.
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
8.
Egyebek, bejelentések.
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Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok jóváhagyására, a tervezett módosítással,
amennyiben egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
149/2013.(VIII. 01.) önkormányzati határozata
a jegyzőkönyvvezetőről és a napirendi pontokról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezetőre és a napirendi pontokra
tett javaslatot elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:
1. Filmforgatási rendeletalkotás
Előterjesztő: Dosztály Csaba jegyző
Nagy Dániel polgármester
Tisztelt Képviselő-testület, határidős feladatunknak kell, hogy eleget tegyünk. A mozgóképről szóló 2004.
évi II. törvény 34.§(5) bekezdése alapján a képviselő-testületnek rendeletben kell szabályoznia az
önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatának feltételeit. Ezen
kötelezettségének tesz eleget a képviselő testület a jelen rendeletben foglaltak szerint.
A közterület használati díj megállapítása szintén önkormányzati feladat, azt a rendeletben meghatározott
mértékben hagyja jóvá a testület.
A részletes szabályokat a 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet a települési önkormányzat tulajdonában álló
közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló rendelet tartalmazza.
A Kormány a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdésében, a 9. § tekintetében az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 35. § (1) bekezdésében
meghatározott, közterület-használatra vonatkozó kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon
kell benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) közérdekű célt szolgáló filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentumokat,
b) a külön jogszabályban meghatározott illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,
c) helyszínrajzot.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemmel együtt a fővárosi és megyei kormányhivatalnál az alábbi kérelmek
is előterjeszthetők:
a) forgalomtechnikai terv kiadására vonatkozó eljárás,
b) behajtási engedély kiadására irányuló eljárás,
c) közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti eljárás,
d) dísz- és közvilágítás kikapcsolására vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárás és
e) a rendőrség által nyújtott forgalomelterelési, helyszínbiztosítási szolgáltatás igénybevétele iránti
kérelem.
(4) A főváros területén tervezett közterület-használat kapcsán a kérelmet - legkésőbb a kérelemnek a
fővárosi kormányhivatalhoz történő benyújtása napján - a Budapesti Közlekedési Központhoz is be kell
nyújtani.
(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal a honlapján naprakész információkat tesz közzé arról, hogy a
kérelmet pontosan melyik szervezeti egységnél, kinél, milyen elérhetőségen lehet benyújtani, továbbá a
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főváros területén tervezett közterület-használat kapcsán a Budapesti Közlekedési Központ vonatkozásában
ugyanezekről az adatokról.
2. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a közterület-használatra irányuló kérelmet 1 munkanapon
belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul megküldi a közterület tulajdonosának, a filmforgatáshoz
kapcsolódó egyéb kérelmet, bejelentést pedig a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságoknak vagy az
érintett szervnek. A kérelem, bejelentés megküldésével egyidejűleg a fővárosi és megyei kormányhivatal
elektronikus úton jelzi a tulajdonos települési önkormányzatnak, a hatáskörrel rendelkező illetékes
hatóságoknak és a kérelmezőnek, hogy mely szervekhez továbbította a kérelmet, illetve bejelentést.
(2) A települési önkormányzat adatot szolgáltat a fővárosi és megyei kormányhivatal részére a
tulajdonában lévő közterületekről, azok pontos kiterjedésének meghatározásával. A fővárosi és megyei
kormányhivatal naprakész nyilvántartást vezet az illetékességi területén található települési
önkormányzatok tulajdonában lévő közterületekről. A nyilvántartás vezetését a fővárosi és megyei
kormányhivatal térképek rendszeresítése útján is gyakorolhatja. A települési önkormányzat tulajdonában
lévő közterületek körének, illetve kiterjedésének megváltozása esetén a települési önkormányzat
haladéktalanul jelzi ezt a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, amely haladéktalanul átvezeti a
nyilvántartáson az adatváltozást.
(3) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használata kapcsán a fővárosi
és megyei kormányhivatal a települési önkormányzat képviselő-testületének rendeletében foglalt
feltételek felhasználásával elkészíti a hatósági szerződés tervezetét, amelyet a kérelemmel együtt
jóváhagyásra továbbít a települési önkormányzatnak, valamint tájékoztatásul megküld a kérelmező
részére.
(4) A hatósági szerződésnek - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) meghatározottakon túl - tartalmaznia kell:
a) az eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal megnevezését, a Magyar Államkincstárnál vezetett
számlaszámát, az ügy számát, valamint ügyintézőjének a nevét,
b) a kérelmező 1. melléklet szerinti adatait,
c) a települési önkormányzat megnevezését, számlaszámát, képviselőjének nevét,
d) a települési önkormányzat hozzájárulását a filmforgatási tevékenység végzéséhez,
e) a közterület-használatért fizetendő díj mértékét, megfizetésének módját, határidejét,
f) a közterület-használat kezdő és befejező időpontját és az igénybe venni kívánt közterület pontos
megnevezését,
g) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy valamennyi e rendelet alapján a szerződésben foglalt
kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerződésszegés Ket. szerinti következményeinek.
(5) A fővárosi és megyei kormányhivatalnak a hatósági szerződés megkötésével kapcsolatos eljárásában,
valamint az Mktv. 35. § (3)-(4) bekezdése szerinti eljárásban az ügyintézési határidő meghosszabbításának
nincs helye, a kérelmező számára kiadott hiánypótlási felhívás teljesítésének ideje pedig az ügyintézési
határidőbe beszámít. Ezekben az esetekben a hiánypótlási felhívást úgy kell kiadni, hogy a hiánypótlás
legkésőbb az egyeztetésen teljesülhessen.
3. § (1) A fővárosban tervezett közterület-használat esetén a Budapesti Közlekedési Központ 2
munkanapon belül, sürgős eljárás esetén belül pedig haladéktalanul megvizsgálja, hogy a kérelemben
foglalt feltételek szerint forgalomtechnikai szempontból biztosítható-e a közterület-használat és az erre
vonatkozó álláspontját megküldi a települési önkormányzatnak, valamint tájékoztatásul a kérelmezőnek és
a fővárosi kormányhivatalnak. A Budapesti Közlekedési Központ legkésőbb az álláspont megküldésével
egyidejűleg egyeztetést is kezdeményezhet.
(2) A filmforgatáshoz kapcsolódóan a kérelmező, a fővárosi és megyei kormányhivatal, az érintett
hatóságok, szakhatóságok és szervek, a közterület tulajdonosa vagy a főváros területén tervezett
közterület-használat esetén pedig a Budapesti Közlekedési Központ bármelyiküknek a kérelem benyújtását
követő 2 munkanapon belül, illetve sürgős eljárás esetén haladéktalanul előterjesztett kezdeményezésére
a kezdeményezésről számított 1 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén belül pedig haladéktalanul
kötelesek egymással egyeztetést folytatni a tényállás, valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó
követelmények, feltételek tisztázása érdekében. Ennek kapcsán bármelyikük személyes egyeztetést, sürgős
eljárás esetében pedig azonnali egyeztetést is kezdeményezhet, amelyre a többi felet is meg kell hívni. Az
egyeztetés szervezését és koordinációját a fővárosi és megyei kormányhivatal végzi, és az egyeztetést
dokumentálja.
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(3) Az egyeztetésbe bevont feleknek az egyeztetésen lehetőség szerint meg kell állapodniuk. Amennyiben
a megállapodás eredményeként a hatósági szerződés tervezetének módosítása is szükséges, a tervezeten a
módosítást a közterület tulajdonosa vezeti át.
(4) A közterület tulajdonosa az általa - a hatósági szerződésnek a kérelmező és a fővárosi és megyei
kormányhivatal általi aláírásának a feltételével, a hatósági szerződésen található külön záradékban jóváhagyott hatósági szerződést vagy a jóváhagyást megtagadó nyilatkozatot
a) egyeztetés hiányában a kérelemnek a települési önkormányzathoz érkezését követő 2 munkanapon
belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul,
b) egyeztetés esetén az egyeztetést követő 1 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig
haladéktalanul megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, egyidejűleg értesíti a kérelmezőt,
jóváhagyás esetén pedig a hatósági szerződés jóváhagyott tervezetét tájékoztatásul megküldi a kérelmező
részére azzal, hogy a hatósági szerződést aláírhatja a fővárosi és megyei kormányhivatalnál. Amennyiben a
települési önkormányzat a jóváhagyást megtagadja, a fővárosi és megyei kormányhivatal a megtagadó
nyilatkozat megküldését követő munkanapon a kérelem elutasításáról határoz, és a döntést közli a
kérelmezővel, valamint az ügyben érintett hatóságokkal.
(5) A települési önkormányzat, illetve a jegyző a hatáskörébe tartozó, a filmforgatási célú közterülethasználathoz kapcsolódó egyéb tulajdonosi hozzájárulások (pl. közútkezelői hozzájárulás) kiadása iránti
eljárásban legkésőbb a (4) bekezdés szerinti határidők szerint dönt.
(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal a hatósági szerződést annak a települési önkormányzat általi
visszaküldésétől számított 1 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul aláírja.
4. § (1) A kérelemben és a hatósági szerződés tervezetében foglaltak módosítását a kérelmező legkésőbb
az egyeztetés kezdeményezésére nyitva álló határidő elteltéig kezdeményezheti a fővárosi és megyei
kormányhivatalnál. Az ezt követően előterjesztett módosítási kérelem új kérelemnek tekintendő. A
fővárosi és megyei kormányhivatal haladéktalanul megküldi a módosítási kérelmet a filmforgatással
érintett hatóságoknak, szakhatóságoknak, a közterület tulajdonosának, a főváros területén tervezett
közterület-használat esetén pedig a Budapesti Közlekedési Központnak.
(2) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint előre nem látható rendkívüli
természeti esemény esetén a kérelmező az (1) bekezdés szerinti határidőn túl is kezdeményezheti a
kérelemben, a hatósági szerződés tervezetében, illetve a hatósági szerződésben foglaltak módosítását.
Ebben az esetben haladéktalanul egyeztetést kell lefolytatni és a hatósági szerződés tervezetét, illetve a
hatósági szerződést ennek alapján haladéktalanul módosítani kell.
5. § (1) Ha a közterület tulajdonosa
a) egyeztetés hiányában a kérelemnek a települési önkormányzathoz érkezését követő 2 munkanapon
belül, sürgős eljárás esetén pedig 1 munkanapon belül
b) egyeztetés esetén pedig az egyeztetést követő 1 munkanapon belül
nem nyilatkozik a hatósági szerződés jóváhagyását illetően, jóváhagyását a hatósági szerződés
tervezetében foglalt feltételeknek megfelelően megadottnak kell tekinteni.
(2) Ha a főváros területén tervezett közterület-használat esetén a Budapesti Közlekedési Központ a
kérelem hozzá történő benyújtásától számított 2 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén 1 munkanapon
belül, illetve egyeztetés esetén legkésőbb az egyeztetésen nem nyilatkozik a jóváhagyását illetően,
jóváhagyását a kérelemben foglalt feltételeknek megfelelően megadottnak kell tekinteni.
(3) A 3. § (5) bekezdésében meghatározott esetben, ha a települési önkormányzat vagy a jegyző az ott
meghatározott határidők szerint nem hoz döntést, a hozzájárulást a hatósági szerződés tervezetében
foglalt feltételeknek megfelelően megadottnak kell tekinteni.
(4) Az Mktv. 35. § (3)-(4) bekezdése szerinti esetekben, ha a hatóság az ott meghatározott határidőben
nem dönt a kérelemről, az engedélyt megadottnak kell tekinteni a kérelemben foglalt tartalom szerint.
(5) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal a települési önkormányzat által jóváhagyott hatósági
szerződésnek a részére történő megküldésétől számított 1 munkanapon belül a hatósági szerződést nem
írja alá, a kérelmezőt megilleti a közterület-használatának a joga a jóváhagyási záradékkal ellátott hatósági
szerződésnek a települési önkormányzat által részére megküldött tervezete szerinti tartalommal. Ebben az
esetben a fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem benyújtásától számított 6. munkanapon, sürgős
eljárás esetén pedig 3. munkanapon köteles a Ket. 71. § (4) bekezdésének alkalmazásával eljárni, továbbá
ezzel egyidejűleg értesíti a közterület tulajdonosát is.
6. § (1) A filmforgatási célú közterület-használat jogszerűségét a közterület tulajdonosa ellenőrizheti.
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(2) A filmforgatás megkezdése előtt az ahhoz kapcsolódó bármely ellenőrzés kapcsán az érintett hatóságok
kötelesek egymással - a fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációja mellett - egyeztetni és ellenőrzési
tevékenységüket összehangolni.
7. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
8. § (1) E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A települési önkormányzat a 2. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségének első ízben 2013. augusztus 1jéig köteles eleget tenni, a fővárosi és megyei kormányhivatal pedig az ez alapján vezetendő nyilvántartást
2013. szeptember 1-jéig köteles kialakítani.
9. §1
1. melléklet a 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelethez
Kérelem filmforgatási célú önkormányzati közterület-használat engedélyezéséhez
Kérelmező neve:
Kérelmező székhelye:
Képviselő neve:
Képviselő lakcíme:
Telefonszám:
E-mail:
Telefax:
Kérelmező cégjegyzék-száma / nyilvántartási száma:
Kérelmező adószáma:
Kérelmező bankszámlaszáma:
Filmalkotás műfaja és munkacíme:
Közterület-használat ideje (év, hó, nap, -tól, -ig):
Közterület-használat pontos célja részletesen megjelölve:
Használni kívánt közterület nagysága:
Közterület, illetve ingatlan elhelyezkedése:
Időtartam:
év, hó, nap (-tól, -ig)
Cél:(F) forgatás (T) technikai kiszolgálás (P) stáb parkolás (E) egyéb
Hely,házszám-, egyéb meghatározás
Igényelt terület:m2 Egyéb: Dátum: Kérelmező aláírása
Dosztály Csaba jegyző
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 23. §. (4) bekezdésének 19. pontja és
(5) bekezdésének 2. pontja szerint az önkormányzat feladata a tulajdonában álló közterületek használatára
vonatkozó szabályok és díjak megállapítása. 2013.június 14-én került kihirdetésre az egyes törvényeknek a
közigazgatási Hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint
egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. Törvény, amely 2013. július 1-jei hatállyal
módosította a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt (továbbiakban: filmtörvény). A filmtörvény
kötelezettséget ír elő a települési önkormányzatoknak, hogy a törvény kihirdetéséről számított 30 napon
belül alkossanak önkormányzati rendeletet a filmtörvényben meghatározott rendelkezések alapján a
közterületek filmforgatási célú igénybevételéről.
A fent említett törvényi felhatalmazás alapján javasolom a rendelettervezet megvitatását és elfogadását. A
tervezet utal arra, hogy az eljárási szabályokat a törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza.
A filmforgatási célú közterület igénybevételre irányuló kérelem esetén az önkormányzati rendelet
figyelembe vételével a Kormányhivatal hatósági szerződést fog kötni a kérelmezővel, a kérelmet is a
Kormányhivatalnál kell előterjeszteni. A hatósági szerződés érvényességéhez szükséges a képviselőtestület hozzájárulása, a rendelettervezetben a hatáskör a polgármesterre átruházásra kerülne.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelettervezet elfogadására.
Nagy Dániel polgármester
Talán 3 éve volt egy filmforgatás a község határában. Egyszer-kétszer azért előfordulhat, hogy ilyen célra
fognak területet bérelni a községben. Javasolnám, hogy ne magas összeget állapítson meg a testület, mert
szeretnénk ezzel is vonzóbbá tenni a települést.
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Dosztály Csaba jegyző
Mindkét társközségben már meghozták ezt a rendeletet
Nagy Dániel polgármester
Akik a forgatási helyszíneket keresik: van egy listájuk azokról a településekről, akik ugyan olyan
feltételekkel rendelkeznek (helyszín környezeti adottságok, táj), itt esetleg szempont lehet a választásnál,
hogy melyik a könnyebben megközelíthető.
Gerencsér Attila képviselő
Négyzetméterben elég nehéz meghatározni az elfoglalt helyet egy forgatásnál. Itt közterület felhasználási
engedélyt fognak kérni?
Nagy Dániel polgármester
Igen minden esetben közterület felhasználási engedély kérnek egy bizonyos területre, meghatározott
négyzetméterre.
Gerencsér Attila képviselő
A forgatási helyszín esetére 75 Ft-ot, a technikai kiszolgálás és stábparkolás esetében 100 Ft-ot javasolnék
megállapítani, valamint az igénybe vehető közterület nagyságát pedig fel kellene emelni 50.000
négyzetméterre.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet hozza:
Pátka Község Önkormányzati Képviselő-testületének
14/2013. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete
közterületek filmforgatási célú igénybevételéről
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4)-(5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 1. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

2. §

(1)

Pátka község tulajdonában lévő közterületeit filmforgatás igénybe lehet venni az alábbi
feltételekkel:

(2)

A közterület filmforgatási célú igénybevétele a kilencven napot nem haladhatja meg.

(3)

A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy különböző engedélyes
által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében az 50.000 m2-t
nem haladhatja meg.

(1)

(2)

Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással
fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati
döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel
érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán
belül megszünteti.
A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület
használatot biztosítani kell.
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3. §

(3)

Rendkívüli természeti helyzet esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

(4)

A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti helyzet
megszűnését, vagy, ha a rendkívüli természeti helyzet a természetes, vagy épített
környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási
területét, vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb
30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.

(1)

A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:
a) forgatási helyszín esetében: 75 Ft/m2/nap
b) technikai kiszolgálás és stábparkolás esetében: 100 Ft/m2/nap

(2)

Ha a tényleges közterület használat a hatvan napot meghaladja, a teljes igénybevétel
időtartamára az (1) bekezdés szerinti díjak kétszeresét kell megfizetni.
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4. §

Mentes a díjfizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló
film forgatása, ha a forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami
felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a harminc napot.

5. §

A képviselő-testület a hatósági szerződés és a 3. § (1) és (3) bekezdése szerinti döntéssel
kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.

6. §

A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a mozgóképről szóló
törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló
jogszabály rendelkezése az irányadó.

7. §

Ez a rendelet 2013. augusztus 15-én lép hatályba.

Nagy Dániel
polgármester

Dosztály Csaba
jegyző

2. Szilárd hulladékszállítási rendelet módosítása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A 2. napirend tárgyalását elnapolta a képviselő-testület.
Dosztály Csaba jegyző
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szemétszállítási díj 2013. július 1-től hatósági áras lett. Ettől az
időponttól az önkormányzatoknak nem kell rendeletben megállapítani a díjakat. A július 1-től érvényes
árak a 2012. április 14-én érvényes ár + 4,5% inflációval növelve, - 10% rezsicsökkentés. Gyakorlatilag a
tavalyi ár 5,5%a-l csökkentett mértéke. Telefonon beszélt a Depónia Kft igazgatójával, aki elmondta, hogy
várják a konzorciumi döntést írásban. Várhatóan a tavalyi árakhoz a tavalyi műszaki tartalmat fogják
biztosítani, nem fognak zöldhulladékot és házhoz menő szelektív hulladékot gyűjteni. Az még kérdéses,
hogy a legkisebb edényméret visszaáll e? Tavaly 60 l-es volt a legkisebb kuka, idén 80 l-est állapítottak
meg. Itt a edény méretének növekedése miatt jelentős(burkolt) áremelkedés történt.
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3.
Városkörnyéki Pénzügyi Alap-hoz igénylés bejelentés
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Pátka Község Önkormányzata az elmúlt időszakban rendkívüli sikerességgel pályázott EU EMVA forrásokra,
és több esetben partnerként segítettük a települési szervezeteket. Ahhoz, hogy ezeket zavartalanul le
tudja bonyolítani, a képviselő testület folyamatosan szükség van olyan likvid pénzeszközökre, amelyet ki
lehet vonni a napi működésből tekintettel arra, hogy utólag kapjuk vissza ezeket az összegeket.
Emiatt javaslom, hogy forduljunk a Városkörnyéki Koordinációs Bizottsághoz 3 millió Ft visszatérítendő
pályázat igénybevételéért, melyet 3 év alatt kell visszafizetnünk, így a költségvetés likviditását fenn tudja
tartani a testület.

Gerencsér Attila képviselő
Meg kell jelölni a felhasználási célt?
Van limit a Bizottságnál?
Nagy Dániel polgármester
Minden esetben meg kell jelölni a célt. Azért gondoltam az előterjesztésben megjelölt összeget
kérni, mert más települések is fognak kérni még támogatást és nagy forrás igény esetén nem
tudja kezelni ezeket a Bizottság.
Dosztály Csaba jegyző
Abszolút jó lehetőség a községek részére a Pénzügyi Alap segítsége, semmilyen költséggel nem
jár.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
150/2013.(VIII. 01.) önkormányzati határozata
A Városkörnyéki Koordinációs Bizottsághoz történő pályázat benyújtásáról
Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Városkörnyéki Koordinációs
Bizottsághoz, annak érdekében, hogy a Városkörnyéki Pénzügyi Alapból 3 millió Ft visszatérítendő
kamatmentes forrást igényeljen, az EMVA III. tengely falumegújítás pályázaton nyert játszótér, park, és
kerékpáros pihenőhely pályázatának előfinanszírozására.
Pátka Község Önkormányzata a visszatérítendő forrás befizetését az alábbi ütemezésben vállalja:
2014. évben 500 ezer Ft
2015. évben 1 millió Ft
2016. évben 1 500 ezer Ft
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedéseket megtegye, valamint a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Nagy Dániel Ferenc
polgármester
2013. augusztus 31.
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4.
Sportkör nyilatkozatának elkészítése
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
Tájékoztatom Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a korábban tárgyalt Pátka
Sportkör által benyújtott TAO pályázat melyben a Sportöltöző teljes felújítása és az utánpótlás nevelés
szerepel nyert. Először is gratulálok a sportkör elnökének, és mindenkinek, aki részt vett a pályázatban.
Emellett azonban az Önkormányzathoz fordult Pátka Sportkör annak érdekében, hogy a megvalósításhoz
szükséges önerőt biztosítsa az Önkormányzat a felújításhoz. Számításaink szerint ez az összeg 3 millió 500
ezer Ft.
Buda József képviselő
Szerettük volna az épület tetejét átépíteni.
Erre a munkára a Pátkai Szövetkezetet kértük fel, mint fővállalkozót, így az Áfa elszámolás könnyebb lesz.
Nagy Dániel polgármester
Először a teljes összeggel kell számolni, mert az Áfa elszámolását még tisztázni kell.
Buda József képviselő
Működésre, utánpótlás nevelésre, és szakképzésre is elég sok pénzt nyertünk.
A kapott pénzek felhasználásról minden hónap végén el kell számolni a sportkörnek.
Nagy Dániel polgármester
6-700 ezer az utánpótlás támogatás, ez szeptembertől júniusig járó összeg.
A felújítás: magába foglalná az egész tetőtér teljes felújítását. Ebben a részben kialakításra kerülne egy
konferencia rész, ahol az asszonytorna is le tudná foglalni a helyét téli időszakban. A tetőtér másik felében
kialakításra kerülhetne egy többfunkciós iroda és klubhelyiség is, ahol a fiatalok is megtalálhatnák a
helyüket. Ebbe a pénzbe előkalkulált összegek szerepelnek. Itt le van írva, hogy mekkora költségeket lehet
igénybe venni. Legelőször az épületen a villámkárt kell helyreállítani a Biztosítóval karöltve.
Igaz, hogy az önkormányzatnak bele kell nyúlni a zsebébe, de a felújítás után egy modern épületet kapunk,
amit több funkcióra is fel lehetne használni.
A pályázat nyert, most már azon kell gondolkodni, hogy az önerőt hogyan tudja az önkormányzat
biztosítani. Ha szükséges lenne a Művelődési Házat is ki tudnánk váltani ennek az épületnek a felújításával.
Az önkormányzatnak kb. 3,6 millió forint önerőt kellene biztosítani. A beruházás még az idei évben
elindulna és 2014. júniusra meg kellene valósítani a felújítást.
Valószínű kellene egy olyan ember az önkormányzathoz, aki koordinálná a megnyert pályázatok
megvalósítását, mert a pályázat írás és a napi munka mellett már a megvalósításra szinte nem marad
energia.
Kérésem a Sportkörhöz, hogy a következő években tanúsítsanak visszafogottságot a tevékenységeik során
a költségeket illetően.
Buda József képviselő
A II. félévben már szükségünk lenne a pénzalapokra, de az idei évben a teljes összeg felhasználására még
nem kerül sor. Az azonban tudni kell, hogy 15 évig fenn kell tartani azt az állapotot a sportöltözőnél, amit a
felújításnál létrehozunk, ez a feltétel a pályázati kiírásban is szerepelt.
Ha a pályázatokat össze tudnánk egyeztetni, akkor ezen lehetne spórolni. A Színpadépítési pályázatra
gondoltam,
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Nagy Dániel polgármester
Elég későn kaptuk meg az engedélyeket a Színpaddal kapcsolatban, de a beruházás hamarosan
megindulhat. Talán össze tudjuk egyeztetni a két beruházást. A felújítás után az épület üzemeltetésénél
arra kell törekedni, hogy hasznot hozzon, ezzel a költségeket tudnánk csökkenteni. Olyan technológiákat
kell kiépíteni, ami energiatakarékos. Az üzemeltetési költségeket lejjebb kell szorítani, ez lenne a kérés a
Sportkörhöz. E mellett a Biztosító felé meg kell rendelni a munkákat és az ezzel kapcsolatos teendőket.
Ha a keret összeget tudja biztosítani az önkormányzat, akkor a beruházás azonnal indítható lenne.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete
151/2013.(VIII. 01.) önkormányzati határozata
A Pátka Sportkör Tao pályázatának önerő támogatásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pátka Sportkör Tao pályázatán elért támogatásához az
1. számú mellékletének megfelelően 4.075.218 Ft támogatási összeget biztosít, amelyből 2013. évben
felhasználható 3.500.000 Ft keretösszeg a költségvetési tartalék terhére.
1.

sz. melléklet
Finanszírozási szerződés

mely létrejött egyrészt
Megnevezés
Pátka Község önkormányzata
Cím
8092. Pátka, Vak Bottyán tér 4.
Adószám
15727464-2-07
Képviseli
Nagy Dániel polgármester
továbbiakban: Finanszírozó, valamint a:
Megnevezés
Pátka Sportkör
Cím
8092. Pátka, Sportpálya
Adószám
19820583-1-07
Képviseli
Kovács Tamás elnök
a továbbiakban: Finanszírozott, között az alábbi feltételekkel:
1.) A felek rögzítik, hogy közös érdekük a Pátka Sportkör által benyújtott Sportöltöző felújítás munkáinak
mielőbbi befejezése, melynek érdekében az Finanszírozott a TAO pályázaton 13.655.033 forint támogatást
nyert.
2.) Az 1.) pontban meghatározott cél érdekében az Finanszírozó a 151/2013. (VIII.01.) önkormányzati
határozat alapján az önkormányzat 2013. és 2014 évi költségvetése tartalékainak terhére a Pátka Sportkör
által benyújtott Tao pályázat céljára Finanszírozott részére kamatmentes, vissza nem térítendő önerő
Finanszírozást nyújt.
3.) A vissza nem térítendő önerő finanszírozási összeg legfeljebb 4.075.218 Ft-os keretösszeg, mely
kizárólag a pályázatban szerepeltetett költségeinek fedezésére használható fel. A felhasználás a kiállított
számla alapján történhet a Finanszírozó engedélyével. A számlákról az Finanszírozó másolatot készít saját
nyilvántartása részére, mely alapján 5 napon belül forrást biztosít az Finanszírozott részére.
4.) A Finanszírozott vállalja, hogy a Finanszírozási összeget a működése során az épület üzemeltetési
költségeiből megtakarítja, a Finanszírozó részére.
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5.) A Szerződő Felek bármelyike jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik
Szerződő Fél a jelen szerződésből reá háruló kötelezettségeket súlyos mértékben, vétkesen megszegi. Az
azonnali hatályú felmondást írásban és indokolva kell foganatosítani.
6.) Szerződő Felek a szerződésből adódó, rájuk háruló kötelezettségek teljesítése során, valamint
egymással szembeni eljárásaikban kötelesek a jelen szerződés előírásait maradéktalanul tiszteletben
tartani.
7.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.
8.) A jelen szerződést a Szerződő Felek képviselői együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt írták alá.
Pátka, 2013. augusztus 02.
______________________________

______________________________

Pátka Község Önkormányzata

Pátka Sportkör

Finanszírozó

Finanszírozott

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
A sportöltözőnkbe villámkár keletkezett, ezt már az előbb is említettem, amit természetesen azonnal
bejelentettünk a biztosító felé. Ők elismerték a káreseményt, de viszont a javításról, helyreállításról nekünk
kell gondoskodni, és a számlát utána kell benyújtani feléjük.
Kértem árajánlatot a helyreállításra és egyben felújításra is. A kárunk komoly, az egész épületben kiégtek a
vezetékek, megolvadtak a világító testek és még egyéb a villamossággal kapcsolatos károk is keletkeztek.
így a felújítási összeg is igen magas.
Árajánlatot a Lovasberényi Feja-Vill Kft-től kaptunk – velük már régóta van munkakapcsolatunk.
Gerencsér Attila képviselő
Bízzuk meg az árajánlatot tevő céget a károk helyreállításával az árajánlatban tett összegért.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete
152/2013.(VIII. 01.) önkormányzati határozata
Sportöltöző villámkár okozta hibák helyreállításáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a FEJA-VILL Kft. (adószám: 13729044-2-07;
cégj.szám: 07-09-012188; képviseli: Kovács Ferenc ügyvezető) 8093 Lovasberény, Móricz Zs. u. 22
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székhelyű vállalkozást, hogy a villámkárt szenvedett Pátkai Sportöltöző villamos-felújítását végezze el az
árajánlatban szereplő összegért. A helyreállításon kívüli munkálatokról (az ajánlatban szereplő tetőtéri
villamos rendszer kiépítéséről) a képviselő testület a későbbiekben dönt.
A képviselő-testület a felújítást a 2013. évi költségvetés tartalékalapja terhére végezteti el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői megállapodás aláírásával.
Az árajánlat a határozat 1. sz. mellékletét képezi.
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Határidő. 2013. november 30.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
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5.
Pátkai Beruházó Viziközmű Társulat adminisztrációs feladatainak ellátása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A feladatot 2013.június 30-ig önkormányzati részmunkaidős foglalkoztatás keretében valósítottuk meg. A
jogszabályi környezet adta lehetőségek és a működő, önkormányzati résztulajdonú Pátkai Piac Szövetkezet
létrehozásával lehetőség nyílik a gazdaságosabb feladatellátásra, melynek keretében vásárolt
közfeladatként a jelenlegi havi 102.870,- Ft bérköltség helyett 81.000,- Ft havi megbízási díjért a Pátkai Piac
Szövetkezet tudja a feladatot ellátni, 2013. évben mindösszesen bruttó 486.000,- Ft díjazásért.
Szintén a feladatellátás keretében általános adminisztrációs feladatok ellátása is gazdaságosabban
megoldható a vásárolt közfeladattal, így egy fő ügyintézői hely be nem töltése mellett általános
adminisztrációs feladatok ellátására is a Pátkai Piac Szövetkezet megbízása indokolt. Az ügyintézői
175.895,- Ft bruttó bér és járulék kifizetése helyett a Pátkai Piac Szövetkezet havi bruttó 140.000,- Ft
összegért végzi el az általános adminisztrációs feladatokat, 2013. július 16. napjától; 2013. évben
mindösszesen bruttó 770.000,- Ft díjazásért.
Mivel a feladatellátás folyamatossága és a meglévő humán erőforrás megtartása céljából a jelenleg is
ellátott feladatot 2013. július 1-jétől és 2013. július 16-tól érdemes a Pátkai Piac Szövetkezetre bízni, a
beruházás végéig szóló megbízás, illetve az általános ügyintézés tekintetében határozatlan időtartamra.
A feladatellátás figyelemmel kísérésével és a tapasztalatok levonásával lehetőség lehet más (pl.
településgondnoki) feladatköröket is a jövőben vásárolt közfeladat formájában ellátni, ha az rentábilisabb
gazdálkodást tesz lehetővé.
Ha minden elszámolást el tudunk végezni, akkor szeretnénk még az idei évben megszüntetni, felszámolni a
Viziközmű Társulást.
Gerencsér Attila képviselő
A feladatellátás e módszere gazdaságosnak tűnik, javasolnám az elfogadását.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete
153/2013.(VIII. 01.) önkormányzati határozata
Pátkai Beruházó Viziközmű Társulat adminisztrációs feladatainak ellátásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 1-jétől a Pátkai Beruházó Víziközmű Társulat
fennállásának idejére megbízza a Pátkai Piac Szövetkezetet (adószám: 24323659-2-07; cégj.szám: 07-02001396; képviseli: Kunstár Béla ügyvezető; székhely: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.) az adminisztrációs
feladatok ellátásával, havi bruttó 81.000,- Ft díjazásért, valamint általános ügyintézői feladatok ellátásával,
havi bruttó 140.000 Ft díjazásért.
A Képviselő-testület a szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.
A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében a feladat finanszírozását a vásárolt közfeladat keretből,
1.256.000,- Ft összegben elfogadja, egyben a bér előirányzatot -1.256.000,- Ft-tal módosítja, és a vásárolt
közfeladat előirányzatot 1.256.000,- Ft-tal megemeli.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester
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6.
Előzetes régészeti feltárási dokumentációra árajánlat – vízminőség javítási pályázathoz
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Miután az arzénmentes ivóvíz hálózat kiépítéséhez szükséges a Székesfehérvártól Pátkáig tartó
vezetékszakasszal kapcsolatos, előzetes régészeti dokumentáció elkészítése, melyre vonatkozó árajánlatot
kértünk be a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Projektirodától, az ajánlat
megérkezett, azonban az ajánlatban annak ellenére, hogy a tervezett új távvezeték hossza 6.000 m a
feltűntetett mennyiség, 20,24 km. Tájékoztattam az ajánlatadó szervezetet, hogy a képviselőtestületi
döntés az ajánlatról a mai napon várható, és kértem szíves segítségét az ajánlatadó képviselőjének az
ellentmondás tisztázásához. Ez a mai napig folyamatban van. Arra kérem a képviselő testületet, mivel
kötelező ezt a vizsgálatot elvégeznünk, hogy le tudjuk zárni a meglévő pályázatot és meg tudjuk kezdeni a
következőt, hogy feltételesen fogadja el az ajánlatot azzal, hogy maximálisan a jelenlegi anyagban lévő árat
hagyja jóvá a testület, de kérje az ajánlat átdolgozását, a 6 km távvezetékre, ezzel jelentős
költségmegtakarítás érhető el.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
154/2013.(VIII. 01.) önkormányzati határozata
A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Projektiroda árajánlatáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete feltételesen elfogadja a megküldött árajánlatot, az
abban szereplő vizsgálati szakasz hosszát azonban kéri felülvizsgálni, mivel a tervezett távvezeték hossza
eltér az ajánlatban szereplő kiterjedéstől.
Felkéri ezért a polgármestert, hogy intézkedjen a helyes adatok szerepeltetéséért. A javítást követően
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

Az ülés helyszínéről 19:50 órakor távozott Füri József képviselő
A Polgármester megállapította, hogy a 7 fő képviselőből jelen van a testületi ülésen 4 fő, így a képviselőtestületi ülés továbbra is határozatképes. Az ülés tovább folytatódott a napirendi pontok tárgyalásával.

7.
Fejérvíz Zrt-vel együttműködési megállapodás kötése az ivóvíz és csatorna bekötésekre
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
A Fejérvíz Zrt-vel egyeztettünk a korábban tárgyalt ivóvíz és szennyvízbekötési lehetőségekről.
Tájékoztattak arról, hogy a következő időkben a teljes település ivóvíz és szennyvíz bekötéséről
gondoskodnunk kell.
A 2011. évi vízi-közmű szolgáltatásról szóló CCIX. törvényben előírtaknak megfelelően 2012. július 01-től:
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Az INGATLAN TULAJDONOSA - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - a víziközműrendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmű-rendszerbe
beköttetni, ha a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához
szükséges víziközmű-rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és
műszakilag rendelkezésre áll, és az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötődik.
A kötelezettséget már meglévő víziközmű-rendszer esetében annak bővítésétől számított egy éven belül
kell teljesíteni.
Ha az ingatlan tulajdonosa a fenti kötelezettségét nem teljesíti, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére.
(2013. 07. 01-től)
Adott ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos:
a vízellátó rendszerre történő bekötési kötelezettség alól, ha hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel
üzemeltet saját célú vízellátó létesítményt,
a szennyvízelvető rendszerre történő bekötési kötelezettség alól, ha hatályos vízjogi üzemeltetési
engedéllyel üzemeltet egyedi szennyvízkezelő létesítményt, egyedi zárt szennyvíztárolót vagy saját célú
szennyvíztisztító telepet.
Ennek érdekében kérjük a Járási Hivatalt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Emellett fel kell
kérnünk a lakosságot, hogy mielőbb végezze el a csatorna bekötéseket. Természetesen lesz olyan hely,
ahol ezt a lakók nem kívánják elvégezni.
Ehhez készült egy kimutatás, hol milyen formában találhatók telkek, akiknél vagy szennyvíz, vagy ivóvíz
bekötés nem található.
Az ivóvíz bekötéssel nem rendelkező ingatlanok egy része önkormányzati tulajdonú, mely magántulajdonú
felépítménnyel rendelkezik. A kimutatás az előterjesztés mellékletét képezi.
A továbblépéshez szükséges, a vízbekötések és csatornabekötések koordinálása, melynek során árajánlatot
kell bekérnünk az ivóvíz bekötés terveztetésére a Fejérvíz Zrt-től. Majd további árajánlatot a földmunkák
elvégzéséről és a bekötések elvégzéséről. Előzetes tájékoztatás alapján az elkészült ivóvízbekötés
ingatlanonként kb. 120-150 ezer forint lesz, ezután jöhet a csatorna rákötés.
A Járási Hivatal Hatósági Osztályát tájékoztatni kell azokról az ingatlanokról, ahol nincs bekötve az ivóvíz.
Egyben kérjük a Hatósági Osztályt, hogy az ingatlan tulajdonosokat kötelezze az ivóvíz beköttetésére.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy erről a kényszer intézkedés megindíttatásáról hozzon határozatot.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatokat
a Fejérvíz Zrt árajánlat kéréséről.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
155/2013.(VIII. 01.) önkormányzati határozata
A Fejérvíz Zrt-től árajánlatkérés az ivóvíz bekötésekről és a szennyvíz bekötésekről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete árajánlatot kér a következő feladatok elvégzésére.
Pátka Község Önkormányzat tulajdonában lévő vízbekötéssel nem rendelkező ingatlanok ivóvíz
bekötésének tervezése.
Pátka Község Önkormányzat tulajdonában lévő vízbekötéssel nem rendelkező ingatlanok ivóvíz
bekötésének kiviteli ás átadási munkálatai.
Pátka Község Önkormányzat közigazgatási területén lévő vízbekötéssel nem rendelkező belterületi
lakott ingatlanok ivóvíz bekötésének tervezése.
Pátka Község Önkormányzat közigazgatási területén lévő vízbekötéssel nem rendelkező belterületi
lakott ingatlanok ivóvíz bekötésének kiviteli ás átadási munkálatai.
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Tájékoztatjuk az ajánlat adót, hogy a tulajdonába lévő ingatlanok bekötését több lépcsőben kívánja
elvégezni a képviselő-testület
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Fejérvíz Zrt-t a településen lévő
határozatnak megfelelő ivóvízbekötéssel nem rendelkező ingatlanokról.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatokat
a Járási Hivatal tájékoztatása ügyében az ivóvíz bekötések kéréséről.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
156/2013.(VIII. 01.) önkormányzati határozata
A Járási Hivatal tájékoztatása, az ivóvíz bekötéssel nem rendelkező ingatlanokról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Osztályát, hogy Pátka településen több ingatlan tulajdonosa a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (4) megfelelően az 55 § (1) és (2)
bekezdésben foglalt kötelezettségeit az ivóvíz bekötésére vonatkozóan nem teljesítette.
Felkérjük, a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalát, hogy hivatalból indítsa meg a
kötelezési eljárást az ingatlanok beköttetésére.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Fejér megyei kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatalát a településen lévő ivóvízbekötéssel nem rendelkező ingatlanokról.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Dániel polgármester

8.
-

Egyebek, bejelentések
Gerencsér Attila képviselő
A 2013. augusztus 31-én megrendezésre kerülő „Rózsa Fesztivál” programtervezetét ismertette.

Nagy Dániel polgármester
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyílt ülést
20 óra 16 perckor bezárja.

K.m.f.

Nagy Dániel
polgármester

Dosztály Csaba
jegyző

