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Pátka Község Önkormányzatának 588-19 /2013. 
            Képviselő-testülete 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének  rendkívüli nyílt üléséről  
 
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme 
 
Ideje: 2013. szeptember 12. napján (csütörtök)   17.00 órakor tartandó rendkívüli nyílt testületi ülés 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 

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

 
a Képviselő-testület tagjai  
Távol maradását jelezte:  

Dr. Dávid-Nagy Krisztina  alpolgármester 
Füri József   képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
  Dosztály Csaba   jegyző 
  Járfás Péterné   aljegyző 
  Országh István    református lelkipásztor 
   
Nagy Dániel polgármester 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző urat, aljegyző asszonyt, Országh István lelkészt és az írásban 
összehívott rendkívüli nyílt ülést 17.21 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 egyebek napirendi pontot az alábbiakkal egészítse 
ki:  
 

A/ Ózon Kft árajánlata 
B/ Óvoda létszámbővítési kérelme 
C/ Dohánybolt nyertes pályázó bérleti igénye 
D/ DISE kérelme 
E/ Református Egyház kérelme (2 db)  

 

Napirendi pontok: 
 

1 A Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi költségvetési beszámolója 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester.  
2.    Pátka Község Önkormányzat  2013.  I. félévi  költségvetési beszámolója 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
3. Egyebek, bejelentések 

A/ Ózon Kft árajánlata 
B/ Óvoda létszámbővítési kérelme 
C/ Dohánybolt nyertes pályázó bérleti igénye 
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D/ DISE kérelme 
E/ Református Egyház kérelme (2 db)  

 
 
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 
169/2013.(IX. 12.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyvvezetőről és a napirendi pontokról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezetőre és a napirendi pontokra 
tett javaslatot elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  aljegyző 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 

1. A Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi költségvetési beszámolója 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 

 
A Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi költségvetési beszámolója elkészült, melyet az 
alábbiakban ismertetek:  
 
A féléves elemi költségvetési beszámolási kötelezettségének az önkormányzat és intézményei határidőre 
eleget tettek, azt a Magyar Államkincstár befogadta. 
A beszámoló rövid összefoglalója az előterjesztés mellékletét képezi. Az azon látható fősorokat (személyi 
juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, irányító szervtől kapott támogatás) külön 
mellékletben, az eredeti költségvetés formájában részleteztem. 
 
Módosítás az eredeti előirányzathoz képest csak a béreknél látható, mely állami intézkedés alapján 
történik a bérkompenzáció miatt. Ezt az összeget Zámoly Község Önkormányzata kapja meg a támogatási 
között, ezt irányítószervi támogatásként továbbadja a Közös Hivatalnak. Így nőtt meg a támogatás, 
valamint a bérek előirányzata. 
A százalékos kimutatásból látszik, hogy a féléves teljesítés időarányos volt. A bér és bérjellegű kiadásoknál 
49 %, a hozzá tartozó járulékoknál 50 %-os a teljesítés. 
Az összes dologi kiadásoknál 42 % a félévi teljesítés, ez oszlik meg Pátka és Zámoly-Gánt között. 
Ahol lehetséges, ott mindenhol különválasztottam a költségeket, a táblázat az eredeti költségvetés 
formájára készült.  
 
A Közös Hivatal részére a támogatást Zámoly Község Önkormányzata utalja. Gánt és Pátka a hozzájárulást 
Zámoly Község Önkormányzatának fizeti.  
 
A Közös hivatal 2013. június 30-i pénzkészlete 2.429 E Ft. A félévi támogatás 56 %, de az 50 % feletti rész 
pénzkészletként a számlán szerepel. 
 
Az 555 E Ft tartalék teljes összegben a rendelkezésre áll, az első félévben nem történt semmi váratlan 
kiadás, ami miatt csökkenteni kellett volna. 
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Az egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek közé tartozik a fénymásolók bérleti díja, a postaköltség, a 
szemétszállítás, stb. 
Az összes dologi kiadás 42 % teljesültséget mutat félévkor. 
 
A hivatal költségvetése és gazdálkodása az eredeti terv szerint megy, ahogy az önkormányzatnál kell. 
A finanszírozás néha nehézkes, szerkezetalakításra is jött értesítés, de az a gyakorlatban nem úgy 
jelentkezik, ahogy a papíron van. 
Az adón kívül jelentősebb bevételek nem várhatók. 
Amennyiben kérdés, észrevétel van a beszámolóval kapcsolatban, úgy tegyék fel. 
 
Dosztály Csaba jegyző 
Polgármester úr részletesen elmondta a beszámoló alapján a hivatal költségvetésének féléves állását. 
Kiegészítené az előterjesztést azzal, hogy a beszámoló adatai időarányos számokkal készült, június 30-i 
állapotot tükröz, azóta vannak természetesen változások. 
Köszöni a Pátkai Önkormányzatnak, hogy ütemesen utalta a hozzájárulást Most ott tart a költségvetés, 
hogy valamilyen plusz van. A Kincstár utalása valóban ütemezhetetlen, kötött formában utalnak a 
köztisztviselői létszám alapján. Az 1-4 hónapban más volt a finanszírozás, mert nem látták hol lesznek 
közös hivatalok. Ebben az időszakban jobban járt a hivatal, de májustól már nem. Azért volt így a 
finanszírozás, mert külön megkapták a támogatást a települések. Szerencsésebb lenne jövő évtől, ha a 
székhely kapná meg a normatívát. Baj az, hogy a Kincstár az összes bér és járulékok+ adóerőképesség 
számítás alapján kap támogatást. Jövő évtől tisztább lesz a helyzet. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Zámoly és Gánt már elfogadta a beszámolót. 
 
Nagy Dániel polgármester 
 
17.30 órakor megérkezett Buda József képviselő. 
A testület továbbra is határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. 
 
A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy jó ütemben halad a be és kifizetés. A beszámoló jól mutatja 
hogy az eredeti tervek szerint alakul. 
 
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 
170/2013.(IX. 12.) önkormányzati határozata 

Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi költségvetési beszámolója 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi 
költségvetési beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  aljegyző,  polgármester 
 
 
 

 

2.    Pátka Község Önkormányzat 2013.  I. félévi költségvetési beszámolója 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 

Nagy Dániel polgármester 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 87.§ (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi 
önkormányzat gazdálkodásának félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a testületet. A 
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tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat és intézményei eredeti módosított költségvetési 
előirányzatait, az I. félév teljesítésének adatait, valamint a tartalék felhasználását. 
 
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól.  
 
 A költségvetés eredeti előirányzata:                 520.541. e. Ft 
 A módosított előirányzat 2013. június 30.-án  528.289. e. Ft 
  
 Nyitó pénzkészlet:2013. január 1-én       89.564. e. Ft 
  Teljesített bevétel       196.399. e. Ft 
 Teljesített kiadás       177.162. e. Ft 

Záró pénzkészlet: 2013. június 30.-án                           108.801. e. Ft 
 
A költségvetés teljesítése időarányosnak mondható.  A csatorna beruházás csúszik, ezért ezek a bevételek 
maradnak, de később realizálódnak. Az így kiesett összeg 59 millió forint. 
A dologi kiadások is jól ütemezettek, időarányosan teljesülnek, itt még változni fog a helyzet, mivel hideg 
idő növelheti a kiadásokat. 
Európai Uniós ellenőrzés volt, múlt héten, a szennyvíz beruházásnál illetve még a héten. Az ellenőr a 
helyszínen nem talált problémát, de az össz. társulási szinten még várjuk az ellenőrzés eredményét.  
Mai napon a műszaki áttekintés zajlott. Ha hiányosságot megállapítanak, annak bírság vonzata is lehet. 
Mivel társulásban vagyunk, egyetemleges felelősség van. Ami problémát jelent a költségvetésnek, az az 
állami finanszírozási rendszer átalakulása során tapasztalható nehézségek, és a cégek behajthatatlan 
kifizetései. 
 
Pátka Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
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 
171/2013.(IX. 12.) önkormányzati határozata 

Pátka község Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolója 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2013. I. félévi 
költségvetés teljesítéséről készült beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: aljegyző, polgármester 

 
 

 

3. Egyebek, bejelentések 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 

E/ Református Egyház kérelme (2 db)  
 
Református Egyházközség kérelme közterület használat és iskola fenntartási támogatás 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester,  
Országh István reformárus lelkész 

 
Országh István református lelkész 
Hétvégén Református családi nap lesz, közterületet igénybe vennék, ami lezárásra kerülne aszfaltrajz 
miatt. Ehhez kéri, hogy az önkormányzat engedélyezze a közterület használatot, illetve a Rákóczi köz 



 6 

lezárását szeptember 15-én  13.00-16.00 óra között a Kossuth utca és Széchenyi utca/Ifjúság utca közti 
szakaszon. 
 
Nagy Dániel polgármester 
 
Határozati javaslata az alábbi: a képviselő-testület javasolja a kérelemben megjelölt közterület használat 
engedélyezését, és javasolja, hogy a kiemelt közösségi feladatot ellátó szervezetnek méltányosságból a 
közterület használati díj elengedésre kerüljön. 
 
Javasolja a polgármesternek, hogy a közterület használati engedélyt a képviselő-testület javaslata alapján 
adja meg. 
 
Felkéri a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Pátkai Kirendeltségét, hogy a Rendőrség és a Polgárőrség 
felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
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: 
      I.  
 

Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete 
172/2013.(IX. 12.) önkormányzati határozata 

Pátkai Református Egyházközség kérelme közterület használatról 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pátkai Református Egyház kérelmét,  
és az alábbi döntést hozta: 
 
Javasolja a kérelemben megjelölt közterület használat engedélyezését, és javasolja, hogy a kiemelt 
közösségi feladatot ellátó szervezetnek méltányosságból a közterület használati díj elengedésre 
kerüljön. 
 
Tekintettel arra, hogy a képviselő testület a közterület használati engedély kiadására hatáskörrel nem 
rendelkezik, a kérelmet a képviselő-testület javaslatával együtt továbbítja a hatáskörrel rendelkező 
polgármesternek. 
 
Felkéri a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Pátkai Kirendeltségét, hogy a Rendőrség és a Polgárőrség 
felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
 
Szünetet rendel el 18.04 órakor  
Szünet vége: 18.10 órakor 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az iskola fenntartása tárgyában az önkormányzat vállalásáról kellene dönteni, hogy mennyit tud 
finanszírozni. Két hét múlva várható a törvény módosítása az iskolák finanszírozása ügyében. El kell indulni, 
legyen mérhető számadat, hogyan alakulnak. 
Javasolt lenne, hogy az Oktatási tanácsnok irányításával készüljön egy anyag, - koncepció-, 
gyermeklétszámmal, költségvetéssel, stb., amellyel átlátható lenne a feladat és a finanszírozás. 
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Buda József képviselő 
Most döntést nem hozna, támogatja, hogy az önkormányzatnak hozzá kell járulni a fenntartáshoz. Fel kell 
mérni, de 1 évre kellene most számolni, mert jövőre választás, azután el kell kezdeni minimum 4 évre előre 
gondolkodni, abba a feltételbe hogy tudni kell hány gyerekkel lehet számolni.. Ha nem lesz finanszírozás és 
kísérő, problémás lesz az utaztatás. Bármilyen terület lesz, az mindig bele kell tenni. 
 
Országh István református lelkipásztor 
Egy létező, és működő iskola van. 
 
Dosztály Csaba jegyző 
Röviden kiegészítené a hallottakat. Gratulál az újrakezdéshez. A jelenlegi köznevelési törvény alapján 1-4 
osztály 8 fővel működhet, ha a törvény ugyanígy hatályban marad. A finanszírozást nem ismeri, de van 
olyan, ahol pl a Baptista Egyháznak adták át a működtetést, de nem adnak a finanszírozáshoz kiegészítést. 
Ami Gánton  működik jelenleg 15 diák jár, a Bicskei tankerülethez tartoznak. Ragyogóan működik 3 
pedagógussal, 1 osztály van, csoportonként finanszírozva. Jó eredményeket érnek el. Célszerű lenne 
megvárni az egyházi iskolák finanszírozását. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Közös tanácskozásra hívja a képviselőket, az egyház vezetőit. A következő testületi ülés szeptember 25-én 
lesz, előtte kell megoldani illetve kidolgozni a javaslatokat. Az óvoda vezetőjét is be kellene vonni a közös 
munkába. 
 
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: 
      II. 
 

Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete 
173/2013.(IX. 12.) önkormányzati határozata 

Pátkai Református Egyházközség kérelme iskola fenntartás támogatásáról 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pátkai Református Egyház kérelmét,  
és az alábbi döntést hozta: 
 
A Református Egyház által fenntartott iskolához tarozó Pátkai kihelyezett osztály támogatásáról szóló 
döntés előkészítését a képviselő-testület soron következő ülésére készítse elő az Oktatási ügyek 
tanácsnoka.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a javaslat elkészítéséhez 2013. szeptember 20-án hétfőn egyeztető 
tárgyalásra a helyi egyházközség presbitériumát hívja meg. 
 
A Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Pátkai Kirendeltsége (Hivatal) tekintse át, milyen formában 
lehet az osztály működtetéséhez támogatást adni. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, polgármester 
 

 
Nagy Dániel polgármester 
 
Szünetet rendel el 19.43 órakor  
Szünet vége: 20.25 órakor 
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A/ Ózon Kft árajánlata 
 
Nagy Dániel polgármester 
Megérkezett az Ózon Kft ajánlata, melyben frissítették az árajánlatot a szennyezés tekintetében. 
Rakodási díj nincs benne, ezen felül van.  Két önkormányzattal vették fel a kapcsolatot, 5.500-6.000 Ft+áfa 
közötti árajánlattal. Decemberben lejár a kötelezettség. A program bezárt, erre pályázati pénz nincs. Meg 
kell oldani a helyzetet, max 7.5-8 millió forintig tudjuk ebben az évben előterjeszteni. Ha jól alakul a 
kitermelése a szennyezett földnek, illetve a feletti rétegnek, akkor ez az összeg elég lesz. Kutatási anyag 
szerint lett számolva, a szennyező forrást mindenképp meg kell oldani. 
 
Buda József képviselő 
Egyetért ezzel, de kellene szedni a földet és depózni, majd összefogással kihordani. 
 
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 
174/2013.(IX. 12.) önkormányzati határozata 

Ózon Kft árajánlata 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ózon Környezetvédelmi Szolgáltató 
Kft árajánlatát, és az abban foglaltakat elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert a munka elvégzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásával. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

B/ Óvoda létszámbővítési kérelme 
 

Nagy Dániel polgármester 
A Ficánkoló Óvoda Csemetekert tagóvoda tagintézmény vezetője kérelemmel fordult a testülethez, 
melyben kéri engedélyezni a 2013/2014. tanévre a Ficánkoló Óvoda Csemetekert tagóvoda 2 csoportjában 
20%-os, maximális (30 fő) létszámot. Az óvoda tanévre várható létszámát 52 fő, számított létszám 56 fő. 

 
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 
175/2013.(IX. 12.) önkormányzati határozata 

Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése 
 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a 2013/2014. tanévre a Ficánkoló Óvoda 
Csemetekert tagóvoda csoportjaiban, hogy a felvehető gyermekek létszámát az intézmény a törvényben 
szereplő 20%-os maximális többletlehetőséggel (30 fő ) létszámra bővítse. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, polgármester 

 
 

C/ Dohánybolt nyertes pályázó bérleti igénye 
 
Nagy Dániel polgármester 
Lázár Lívia kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyben a Nemzeti Dohánybolt üzemeltetéséhez 
hosszú távú együttműködés keretében bérleménybe venné a Vak Bottyán téri volt önkormányzati épület 
egyik helyiségét. A helyiség felújítását ill. egyéb átalakítását saját költségen kivitelezné önkormányzati 
beleegyezéssel, aminek a költségeit később a bérleti díjból kompenzálná. A bérleti szerződés időtartama 
5+5 év lenne első körben. 
 
A döntésnél több kérdéskörben kell állást foglalni:  
- a képviselő-testület az ingatlanrészt bérbe kívánja-e adni? 
- a bérleti díj összegét meg kell határozni 
- az átalakítás költségeit lehet-e kompenzáltatni? 
 
Buda József képviselő 
Vannak előírások, mint pl kézmosó; lesz vízdíj, stb., elszámolásra lesz szükség. Tisztázni kell az engedélyek 
beszerzése kié lesz. Ajtókra rácsot kell tenni, azokat ki fogja finanszírozni. WC belül lesz, akkor mindig 
nyitva lesz-e. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Pályázati szempontból átalakítás szükséges. A bérlet és rezsi kérdésében határozni kell. 
 
Nánási László képviselő 
Iparűzési adót is fognak fizetni, az önkormányzatnak ez bevétel, erre is legyenek tekintettel. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Tudunk-e olyan konstrukciót kitalálni, ami az önkormányzatnak is jó, és a bérlőnek is. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Speciális tevékenységet fog végezni. 
 
Dosztály Csaba jegyző 
Minden engedélyt a NAV ad ki. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az ügyfélnek választ kell adni a kérelmére. 
Nánási László képviselő 
Javasolja, 20.000 forint+áfa bérleti díj+ rezsi költség legyen megállapítva. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Egyre inkább korlátozzák a dohány termékek vásárlását, és az sem lenne jó, ha Székesfehérvárra 
mennének. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Régi tápos helyre az önkormányzat területén faházat el lehetne helyezni. 
 
Demeter Zoltán képviselő 
Nem támogatja. 
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Gerencsér Attila képviselő 
Sok az az idő, ami a kérelemben meg van jelölve, addig nagyon korlátozná a lehetőségeket. Gazdasági 
szempontból támogatja. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Területet tud az önkormányzat adni, ott bérleti díjra nem tartana igényt az önkormányzat. 
 
Dosztály Csaba jegyző 
Valamennyi díjat kérni kell, havi 5000 forintot legalább. 
 
Nagy Dániel polgármester 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 3 (három) igen szavazattal, 1 (egy)  nem szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
       
      I. 

Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete 
176/2013.(IX. 12.) önkormányzati határozata 

Dohánybolt nyertes pályázó bérleti igénye 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Lázár Lívia önkormányzati ingatlan 
bérlet iránti kérelmét, és úgy döntött, hogy a helyiség hosszú távú bérbe adását nem tudja támogatni, 
ezért kérelmét nem tudja támogatni a kérelemben igényeltek szerint. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az önkormányzatnak meg kell vizsgálni milyen területet tud esetleg bérbe adni, akár olyan területet, ahol 
faház helyezhető el. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy)  igen szavazattal, 1 (egy)  nem szavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

 
 

      II. 
Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete 

177/2013.(IX. 12.) önkormányzati határozata 
Bérleményhez terület meghatározása 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy területet 
keressen, ahol faházat lehet elhelyezni. A közterület használat díja a mindenkori rendelet alapján. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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D/ DISE kérelme 
 
Nagy Dániel polgármester 
A DISE–Pátka elnöke az Egyesület tagsága nevében kérelemmel fordult a testülethez, hogy a 2013-ban 
megnyert önkormányzati támogatás összegét teljes egészében eszközvásárlásra fordíthassa egyesületük. 

 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat nélkül  1(egy)  tartózkodással  az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete 
178/2013.(IX. 12.) önkormányzati határozata 

DISE kérelme 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a DISE-Pátka Elnöke által írt kérelmet, 
és engedélyezi, hogy a 2013-ban megnyert önkormányzati támogatás összegét teljes egészében 
eszközvásárlásra fordítsa az Egyesület. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, polgármester 

 
 

Nagy Dániel polgármester 
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyílt ülést 
bezárta. 
 
 

K. M. F. 
 

 
 
 
  Nagy Dániel      Dosztály Csaba 
  polgármester                jegyző megbízásából 
 
 
                    Járfás Péterné 
                                                                                                                     Aljegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


