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Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

588-17 /2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme
Ideje: 2013. augusztus 15. napján (csütörtök) 18.00 órakor tartandó rendkívüli nyílt testületi ülés
Jelen vannak: Nagy Dániel
Buda József
Gerencsér Attila
Nánási László

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

a Képviselő-testület tagjai
Távol maradását jelezte:
Dr. Dávid-Nagy Krisztina
Demeter Zoltán
Füri József

alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Dosztály Csaba
Járfás Péterné

jegyző
aljegyző

Nagy Dániel polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, aljegyző asszonyt, és az írásban összehívott rendkívüli nyílt ülést 18.00
órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy az 1. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a
testület, és az egyebek napirendi pontokat az alábbiakkal egészítse ki:
a./ Védőnő illetménynövekedése
b./ Buszkísérők helyzete , és az iskoláskorú gyermekek bérleteinek beszerzése
c./ Vállalkozói ajánlat útépítésre

Napirendi pontok:
1. Önkormányzat által alapított kitüntetésről döntés
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
2. Nemzeti földalapkezelő megkeresése a 0192 hrsz-ú ingatlan ügyében
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
3. HOFESZ címer használati kérelme
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
4. Szociális Szövetkezet alapítása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
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5. Iskola, Művelődési Ház, Étkezde használat engedélyezése
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
6. Egyebek, bejelentések
Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok jóváhagyására, a tervezett módosítással,
amennyiben egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
159/2013.(VIII. 15.) 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. Nemzeti földalapkezelő megkeresése a 0192 hrsz-ú ingatlan ügyében
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Korábban az önkormányzat több földterület tekintetében igényét nyújtotta be a Magyar Állam felé. A
Nemzeti Földalapkezelő megkereste önkormányzatunkat a 0192 hrsz-ú ingatlan adás-vétele kapcsán. A
földterületre egy pátkai lakos vételi igényt nyújtott be. Jelenleg a terület szántó művelési ágú, a Közút
Nonprofit Zrt kezelésében van. Kérdésük az, hogy az önkormányzatnak van-e ezzel a földterülettel
kapcsolatos terve, vásárlási szándéka.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete
160/2013.(VIII. 15.) önkormányzati határozata
A 0192 hrsz-ú ingatlan ügyében állásfoglalás
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Földalapkezelő felvetésére a
0192 hrsz alatti ingatlannal kapcsolatos terveit, és az alábbi döntést hozta:
Az önkormányzat rövidtávú és középtávú feladataihoz a 0192 hrsz-ú ingatlannal nem tervez semmilyen
funkciót. Ezért annak Önkormányzati tulajdonba adását nem kéri.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző, polgármester

4

2. HOFESZ címer használati kérelme
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A HOFESZ azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a 2013. augusztus 17-én szombaton közösen
rendezendő Halfőző verseny díjain a Pátkai címer feltüntetéséhez járuljon hozzá a testület. A versenyt a
jövőben hagyományosan, évente szeretnék megrendezni.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete
161/2013.(VIII. 15.) önkormányzati határozata
HOFESZ címer használati engedélye
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a HOFESZ kérelmét megtárgyalta, és a Halfőző verseny
díjain a Pátkai címer használatához hozzájárul.
A hozzájárulás visszavonásig érvényes.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző, polgármester

3. Szociális Szövetkezet alapítása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A szociális szövetkezet létrehozásának ötlete a nemzetgazdasági szinten. A kormány által javasolt
foglalkoztatási forma. Pátkai lakosok jelezték, hogy szervezőként szívesen vennének részt a munkában. A
szociális szövetkezet létrehozásában magánszemélyek és a települési önkormányzat lehet kezdeményező,
tehát szükséges a létrehozáshoz döntés.
A szociális szövetkezetekről
A szövetkezet, és ezen belül a szociális szövetkezetek alapításának normatív feltételeit a szövetkezetekről
szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) és ennek módosítása, a 2012.évi XXXVII.
törvény tartalmazza.
A szociális szövetkezetekre további szabályozást tartalmazó 2013. évi XLI. tv. célja, hogy a társadalom
tagjait ösztönözze, váljanak aktív szereplőivé a szociális gazdaságnak egy speciális szervezeti forma, a
szociális szövetkezet létrehozásával.
A szociális szövetkezetek a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára adhat lehetőséget arra, hogy például
különféle
mezőgazdasági
munkákkal,
állattenyésztéssel,
gyümölcsszedéssel
vagy
gyógynövénytermesztéssel, megteremtsék az önfenntartás feltételeit, célja a hátrányos helyzetben lévő
tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő
elősegítése;
A szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a
változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet.
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A szociális szövetkezet külön törvényben meghatározottak szerint közhasznú jogállású lehet.
A szociális szövetkezetet legalább hét alapító tag, részjegy jegyzésének kötelezettségével alapíthat.
Szociális szövetkezetnek a természetes személy tagjain kívül helyi önkormányzat vagy nemzetiségi
önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása is lehet a tagja.
A szociális szövetkezet közreműködhet közmunka, közhasznú, valamint közcélú munka biztosításában is.
Az SZJA szempontjából adómentes a szociális szövetkezet tagja által termék termelésével vagy
feldolgozásával teljesített személyes közreműködés ellenértékeként a tagi jogállásra tekintettel élelmiszer,
a szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak vagy fogyasztásra kész étel vásárlására
felhasználható utalvány formájában együttesen legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem
haladó értékben megszerzett bevétel azzal, hogy a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható
utalvány formájában juttatott bevétel nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát.

Állami pályázatra van lehetőség, Lakatos Győző kereste meg az önkormányzatot. Nevében viselni kell a
szociális szövetkezet megjelölést. A szociális szövetkezet elindításával kapcsolatos költségeket is viselni
kell.
Nánási László képviselő
Az önkormányzat támogatja az elképzelésüket, de forráshiány miatt nem tudja támogatni.
Nagy Dániel polgármester
A cégbíróságot meg kellene keresni, hogy hogyan működik a szociális szövetkezet. Vagy lehetőség az, hogy
más önkormányzatokat illetve társulást meg lehet keresni, hogy a térségen belüli együttműködés kapcsán
létrehozva lehetne eredményesen közösen működtetni.
Buda József képviselő
Javasolja, hogy kérdezzük meg ahol már működik. A működtetéshez emberek kellenek, kell vezető, aki
összefogja.
Nagy Dániel polgármester
A képviselő-testület az elképzelést jónak tartja, azonban a munkaszervezetét kevésnek találja, hogy a
feladatokat el tudja látni.
Határozat javaslat az, hogy a testület felkéri az önkormányzati társulást, hogy a szociális szövetkezet
alapításában részt vegyen.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete
162/2013.(VIII. 15.) önkormányzati határozata
A Szociális Szövetkezetről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális szövetkezet létrehozásáról
szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy felkéri a Csákvári önkormányzati társulást, hogy a szociális
szövetkezet alapításában részt vegyen.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
jegyző, polgármester
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4.

Iskola, Művelődési Ház, Étkezde használat engedélyezése

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A Lovasberényi Református Egyházközség Lelkészi Hivatala kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz az
iskola helyiséghasználata végett. A levél tartalma felolvasásra került az alábbiak szerint:
„A Reményik Sándor Református Általános Iskola fenntartója képviseletében először is örömömet és
köszönetemet szeretném kifejezni, amiért Önök is fontosnak, és támogatandónak tartják azt az
elképzelésünket, hogy közösen összefogva újraindítsuk Pátkán az általános iskolai oktatást!
Ezzel kapcsolatban az alábbi kéréssel fordulok Önökhöz:
A Pátkai Református Egyházközséggel és Önökkel karöltve újra kívánjuk indítani Pátka községben az
általános iskolai oktatást 2013. szeptember 01. napjától felmenő rendszerben.
Az első tanévben az első osztály indítására kerül sor. Ennek helyszínéül a Pátka, Kossuth u. 60. sz. alatti
református egyház tulajdonában lévő ingatlant jelöltük ki, illetve a Kormányhivatalnál az engedélyeztetési
eljárást is erre az épületre folytatjuk le.
Sajnos azonban a Kossuth u. 60. sz alatti ingatlan olyan állagú, amely nem alkalmas jelenleg oktatásra.
Felújítása már elkezdődött, de minden bizonnyal nem fog befejeződni szeptember első napjára.
A Kormányhivatallal történt egyeztetés és helyszíni szemle után a tanévet úgy tudjuk elkezdeni, ha a régi
Pátkai Általános Iskola épületében helyezzük el a gyermekeket a felújítási munkák befejezéséig.
A fentiek alapján kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy szíveskedjenek hozzájárulni a pátkai
önkormányzat tulajdonában lévő régi iskolaépület használatához az végleges iskolaépület használatba
vételi engedélyének megszerzéséig.
Továbbá kérjük, hogy nem csak az átmenetei időszakra, hanem folyamatosan szíveskedjenek engedélyezni
számunkra a volt tornaszoba használatát a testnevelési óráink és sportfoglalkozásaink megtartásához,
valamint a régi iskolához tartozó ebédlő használatát a diákétkeztetés ellátásához.
Munkájukhoz minden jót kívánva, Hajdú Szabolcs Koppány ref. Lelkész”
A régi iskola épületében 2 terem van, amelyik alkalmas lehet az oktatásra, a régi iskolához tartozó
konyhájának, étkezőjének használatát a diákétkezés ellátásához, és a Művelődési Ház használatát a
testnevelési órák és sportfoglalkozások megtartásához engedélyezné a testület.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete
163/2013.(VIII. 15.) önkormányzati határozata
A Reményik Sándor Általános Iskola részére - a Pátkai Általános Iskolai oktatáshoz- épületek
használatának engedélyezése
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Reményik Sándor Általános Iskola Pátkai kihelyezett
osztálya részére engedélyezi a tulajdonában lévő Pátka, Vak Bottyán tér 2. szám alatti volt Általános
Iskola épület helyiségeit tanteremnek oktatásra, illetőleg a régi iskolához tartozó konyhájának,
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étkezőjének használatát a diákétkezés ellátásához, és a Művelődési Ház használatát a testnevelési órák
és sportfoglalkozások megtartásához.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző, polgármester

Nagy Dániel polgármester
18.40 órakor szünetet rendel el
18.45 órakor az ülés folytatódik, a testület létszáma változatlan

5. Egyebek, bejelentések
a./ Védőnő illetménynövekedése
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Jogszabály módosításának következtében a védőnői szolgáltató havi díjazása 12%-ának megfelelő összeget
köteles közvetlenül a védőnő díjazására fordítani. A megkapott normatív összegből 15% a területi pótlék,
amit a védőnő bérezésére kell fordítani. Ez az összeg jelen esetben 12.250 forint összeget jelent havi
többletként.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete
164/2013.(VIII. 15.) önkormányzati határozata
Védőnő illetménynövekedése
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a jogszabályban meghatározott
a védőnő havi díjazás 12%-ának megfelelő összeg az őt megillető díjazáson felül – első alkalommal a
2013 július hónapra járó díjazásával illeti meg.
A kifizetés a béralap terhére történik.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző, polgármester

b./ Buszkísérők helyzete , és az iskolás korú gyermekek bérleteinek beszerzése
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A közelgő iskolakezdés miatt egyre több szülő érdeklődik a gyermekek utaztatásával kapcsolatban, ki
biztosítja a bérletet, lesz-e buszkísérő.
Az önkormányzat feladata megszűnt, a társulási megállapodás megszűnt, ezért az önkormányzat
Buda József képviselő
Mindjárt itt az iskola, ki fogja a bérletet fizetni?
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Nagy Dániel polgármester
Az önkormányzat erre támogatást nem kap, költségvetésben ilyen kiadás nem szerepel. A buszkísérők a
közfoglalkoztatás keretében voltak foglalkoztatva, erre pályázott az önkormányzat.
Határozati javaslat: a Képviselő-testület a Klebersberg Intézményfenntartó Központ( KLIK) megyei
referenséhez fordul azzal a kérdéssel, hogy a pátkai iskolás korú gyermekek utazása, illetve a bérletek
finanszírozása hogyan fog történni.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete
165/2013.(VIII. 15.) önkormányzati határozata
Klebersberg Intézményfenntartó Központ megkeresése
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebersberg Intézményfenntartó Központ( KLIK)
megyei referenséhez fordul azzal a kérdéssel, hogy a pátkai iskolás korú gyermekek utazása, illetve a
bérletek finanszírozása hogyan fog történni.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző, polgármester

c./ Vállalkozói ajánlat útépítésre
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Helyszíni bejárás alkalmával vállalkozó megtekintette a Petőfi utca, Park utca és Széchenyi utcai utakat, és
árajánlatát elküldte az alábbiak szerint:
Helyszín
Petőfi utca

Park utca

Széchenyi
utca
Park utca

összesen

Ajánlat tárgya

Ajánlott ár

Mart aszfalttal és
emúlzió
permetezéses
felületzárással
Mart aszfalttal és
emúlzió
permetezéses
felületzárással
Mart aszfaltút építése
8 cm
átlagvastagságban
Mart aszfaltút építése
8 cm
átlagvastagságban

1200Ft+áfa/nm

Helyreállítandó
terület
340 nm

Garancia

Ár

2 év
teljeskörű

518.160 ft

560 nm

2 év
teljeskörű

853.440 ft

1700
áfa/nm

Ft+ 780nm

4 év
teljeskörű

1.856.740
ft

1700
áfa/nm

Ft+ 80nm

4 év
teljeskörű

1200
Ft+áfa/nm

3.228.340
Ft
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1.700 ezer forintot kell ahhoz hozzátenni, hogy az utak elkészüljenek, a többi fedezet meglesz korábban
befizetett és visszajövő pénzből.
Nánási László képviselő
Javasolja, hogy a rendelet alapján kérjünk hozzájárulást a lakóktól
Nagy Dániel polgármester
Kb 10 ingatlan van, kettőben az önkormányzat érintett. A város és községgazdálkodás fülön 20.500 ezer Ft
tervezve. Az ottani tervezői becslés 15. millió forint körüli, ezért onnan át lehet csoportosítani a felújítási
kiadásoknál
egy
új
útfelújítás
fülre.
Átcsoportosított összeg 3.200 ezer forint lenne az egyik tétel, a másik 2.542. ezer forint.
Ha bejönnének a lakossági befizetések, akkor a vízelvezetés is megoldható lenne.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete
166/2013.(VIII. 15.) önkormányzati határozata
Vállalkozási ajánlat útépítésre
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rolah Konstrukt Kft útépítésre adott vállalkozási
ajánlatait elfogadja az alábbiak szerint:
Helyszín
Petőfi utca

Park utca

Széchenyi
utca
Park utca

összesen

Ajánlat tárgya

Ajánlott ár

Mart aszfalttal és
emúlzió
permetezéses
felületzárással
Mart aszfalttal és
emúlzió
permetezéses
felületzárással
Mart aszfaltút építése
8 cm
átlagvastagságban
Mart aszfaltút építése
8 cm
átlagvastagságban

1200Ft+áfa/nm

Helyreállítandó
terület
340 nm

Ár

Garancia
2 év
teljeskörű

518.160 ft

560 nm

2 év
teljeskörű

853.440 ft

1700
áfa/nm

Ft+ 780nm

4 év
teljeskörű

1.856.740
ft

1700
áfa/nm

Ft+ 80nm

4 év
teljeskörű

1200
Ft+áfa/nm

3.228.340
Ft

Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére, és a vállalkozói szerződés aláírására.
Elrendeli, hogy az út felújításában érdekelt lakókak a polgármester kérje fel arra, hogy támogassák az
útfelújítási programot, tekintettel a további útfelújítási feladatokra.
A kötségvetésből átcsoportosít a Város és Községgazdálkodás fülről a felújítási kiadásokra 3.200 ezer
forint összeget, valamint az utak, hidak fülre 2.542.ezer forint összeget.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
aljegyző, polgármester

Nánási László képviselő
Az újonnan elkészült utakra javasolt súlykorlátozás bevezetése, vagy szélességi korlátozás, mert a még be
nem épített területeken mezőgazdasági termelés folyik, és a gépek tönkretehetik újra.
Nagy Dániel polgármester
Az önkormányzat településképi kötelezésként a beültetendő növényekkel kapcsolatban tud döntést hozni
(pl kukorica, búza ). Amennyiben áteresz van, szélességben és súlyban korlátozhatja a közlekedést.
Célszerű fórumot összehozni, el kell mondani a lakosságnak a beépítési kötelezettséget, és elő kell
készíteni önkormányzati rendeletet a tervszerű telekgazdálkodásról.
Buda József képviselő
A törvényben kapott lehetőséget meg kell lépni.
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 megbízásából

Járfás Péterné
aljegyző

