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Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

588-21 /2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme
Ideje: 2013. október 14. napján (hétfő) 17.00 órakor tartandó rendkívüli nyílt testületi ülés
Jelen vannak: Nagy Dániel
Dr. Dávid-Nagy Krisztina
Buda József
Füri József
Gerencsér Attila
Nánási László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

a Képviselő-testület tagjai
Demeter Zoltán

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Dosztály Csaba
Járfás Péterné
Dr Szarvas Tibor
Fáyköd Csaba
Lázár Lívia

jegyző
aljegyző
projektmanager
tanácsadó
dohánybolt üzemeltető

Nagy Dániel polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a jelenlévőket, aljegyző asszonyt, a meghívottakat és az írásban
összehívott rendkívüli nyílt ülést 17.47 órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van.
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat

Napirendi pontok:
1. Önkormányzati ingatlan bérbeadása (Dohánybolt)
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Meghívott: Lázár Lívia
2. Naperőmű pályázat benyújtása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Meghívott: Szarvas Tibor szóbeli előterjesztő
3. Téli felkészüléssel kapcsolatos feladatok
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
4. Szociális célú tüzifa ügyében döntéshozatal (határozat és rendelet)
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző
5. Zárszámadási rendelet
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Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző
6. Törvényességi észrevétel alapján döntések felülvizsgálata
- 163/2013 (VIII.15.) A Reményik Sándor Általános Iskola részére – Pátkai Általános
Iskolai oktatáshoz – épületek használatának engedélyezése
- 164/2013.(VIII.15.) Védőnő illetménynövekedése
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző
7. Bérleti üzemeltetési szerződés módosítása (Vízmű)
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
8. Egyebek, bejelentések
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok jóváhagyására, azzal, hogy a vendégekre
tekintettel az 1. és 2. napirendi pontokat felcserélve javasolja tárgyalni; amennyiben egyetértenek,
kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
191/2013.(X.14.) 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
aljegyző, polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:
1. Naperőmű pályázat benyújtása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Köszönti Szarvas Tibor urat, köszöni a lehetőséget amit hozott, és átadja a szót azzal, hogy a képviselőknek
is mondja el ajánlatát.
Szarvas Tibor projektmanager
Azzal a céllal és szándékkal kereste meg a Pátkai képviselő-testületet, hogy Pátkán naperőmű létesítésére
hívja fel a figyelmet. A Pátka Nonprofit Kft-be Pátka 25%-ban lenne tulajdonos, 75%-ot a befektetők
lennének. A koncepció az, hogy bérelni szeretnének 8-9000 m2 területet. A Kft önálló jogi személyként
KEOP pályázaton indul. A pályázat lehívásához önerőt a tulajdoni hányad alapján adnának. Kéri, külön
határozati pont legyen arról, hogy Pátka Önkormányzata nem ad sem biztosítékot, sem ingatlan, sem
pénzügyi fedezetet.
A Pátka naperőmű teljesítménye max 499 kW lesz. Ez a felső határ. Ettől nem lehet nagyobb. A
megtermelt villamos energia pedig 550.000.- kWh lesz évente. A naperőmű csatlakozási pontján
betáplálják az EO-n hálózatába a villamos energiát, majd az Önkormányzat(ok) által működtetett
elektromos fogyasztói vételezési pontokon lévő villanyórák fogyasztásaiból az EO-n jóvá fogja írni a
naperőmű által megtermelt villamos energiának megfelelő fogyasztást. Egyszerűbben: A naperőmű által
megtermelt villamos energia mennyiségnek megfelelő fogyasztásig nem kell Pátka Önkormányzatának
áram díjat fizetnie!
Ez a pályázat remélhetően ebben a hónapban lesz ismét megnyitva. Tavasszal egy napig volt nyitva. Aki be
tudta adni, azok közül hirdettek nyertest.
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Ha Pátka nem fogyaszt 550.000.- kWh mennyiséget évente, akkor vegyünk be másik önkormányzatot is.
Ebben az esetben is Pátkán épül fel a naperőmű park, Pátka kapja az IPA-t és az osztalékot. A másik
önkormányzat(ok) élvezik a villanyszámla csökkentés lehetőségét.
Az elszámolásnál az általuk kitermelt villamos energia fogyasztás lesz, így nem lesz az energia számla ;
amennyi áramot fizet az önkormányzat, az marad meg 25 évig.
Kérdés, hogy milyen kockázata van? Az önkormányzati önerő (mint alapítási tőke) ottmarad a cég
számláján amíg az engedélyezés nem kezdődik. Ez majd az illetékekre fordítódik. Ha az első pályázaton
nem nyer, akkor megy a következő. Mivel a fogyasztásnál több lesz a megtermelt villamos energia, ajánlja
fel Zámoly és Gánt önkormányzatainak fele-fele arányban az önkormányzat .
Buda József képviselő
Kérdése az, hogyan lehet elvinni földkábelen az áramot? Illetve marad-e a 100 KW?
Szarvas Tibor projektmanager
Elmondta, hogy csatlakozási tervet kell készíteni, majd önálló vezetékezési eljárás kell, de a naperőmű
sarkától van lehetőség erre. A 3 önkormányzat megállapodása az, ha nő a fogyasztás akkor mennyi áram
marad.
Dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester
Kérdése, hogy 100%-os-e a támogatás?
Fáyköd Csaba tanácsadó
Pár kiegészítést kíván tenni a képviselők felé: a folyamat az, hogy egy projektcég pályázhat KEOP 4.10 a
kiírás szerint. Ez február 17-én megnyílt, 16,5 milliárd forinttal. 144 pályázat lett benyújtva, ebből 41 nyert.
Ami nem fogy el pénz, azt vissza kell küldeni. Alternatív pályázatokra 60 millió forint jön össze. Ezért kell
sietni, mert bármikor megnyílhat a pályázat. Ha nyit, akkor 30 nap a beadási határidő. November 15-én
derül ki, meddig van nyitva. A 75%-ban résztvevők a kivitelezésben részt vevő cégek, akik finanszírozási
problémákat is segítenek megoldani. Végleges számokat a tervek alapján lehet mondani, kb 300 millió
forintnyi összegről beszélhetünk. Öt-hat önkormányzattal dolgoznak, a cél hogy olyan feladatra vegyék
igénybe az önkormányzatok a pályázatot, mellyel a költségeket csökkentik, illetve megtakarítást
eredményez. A megmaradt részt célfeladatra lehet felhasználni. Gazdasági társaság pályázik, ettől még az
önkormányzat pályázhat. A beruházásból jut helyi vállalkozóknak, bár kisebb tétel (pl. földmunka, bérleti
díj, iparűzési adó, osztalék).
Nagy Dániel polgármester
Jelenleg 250 ezer forint az anyag, 2014. január 1 előtt az alap 3 millió, most alapítottnál tól-ig határ van.
Kérdés, hogy készpénzzel kell beszállni, vagy apportálható ingatlannal?
Szarvas Tibor projektmanager
Készpénzzel kell beszállni, a másiknál sok a járulékos költség. Van lehetőség a későbbiekben ingatlannal
beszállni.
Nagy Dániel polgármester
Összegezve a képviselők felé, amiről döntés szükséges az önkormányzat részéről:
- Az önkormányzat 25% önerővel részt venne a pályázaton
- A Felügyelő Bizottságba 2 főt kell választani
- Tulajdonok bérbeadásáról dönteni kell (bérleti szerződés felmondás)
- Közvilágítás, közfeladat nyilatkozat sikeres pályázat esetén
- Nem vállal sem pénzügyi, sem anyagi garanciát sem most, sem a későbbiekben
- Igen esetén milyen területet tud az önkormányzat bérbe adni (több terület esetén egy helyrajzi szám alá
kellene rakni, ennek lenne költsége, de a cég átvállalja).
Két ütemben kellene az anyagi hozzájárulást megtenni, a 250.ezer forint induláshoz, 25% tulajdoni hányad
esetén a törvény határidejéig vállalja, a kiegészítést a későbbiek folyamán rendezné.
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Szarvas Tibor projektmanager
A törvény 3 évet ad a kötelezettség vállalásra, de addig megépül az erőmű, és termel annyit, hogy abból
már fizetni lehet a megmaradt részt.
Dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester
Kérdése, hogy van-e a költségvetésben erre pénz?
Nagy Dániel polgármester
Elmondta, hogy van egy beruházás, amin 20 millió forint lett betervezve. Minimum közbeszerzés alá esik.
Fennmaradt egy rész, ott jelentősebb összegek maradtak. Az induláshoz nem probléma, a telekalakítás
250-300 ezer forint lehet. Ez az induláshoz biztosan kell, plusz az ingatlanok bérleti lehetőségével kell
biztosítani. A fedezet megvan, a képviselő-testület szándéka kell.
Buda József képviselő
Egyetért , minél előbb kell a területet megtekinteni.
Fáyköd Csaba tanácsadó
A telekegyesítés költségei szemben állnak a bérleti szerződéssel, így az egyensúlyban van.
Nagy Dániel polgármester
A vagyonkataszter alapján 1-1 millió forint értékben szerepel az az ingatlan amiről szó van, évek óta
szántóként művelik. Hasonló elképzelése volt a testületnek, és várt az önkormányzat ilyen pályázati
lehetőségre.
A vagyonrendeletet felül kell vizsgálni, és ha szükséges módosítani kell.
Javaslat tehát, az, amit Szarvas úrék elküldtek határozati javaslatok szerint dönteni azzal a kiegészítéssel,
hogy az önkormányzat a megvalósításért pénzügyi, vagyoni garanciát nem nyújt.
A döntés kettébontva célszerű meghozni, a bérleti konstrukció részét a 30-i soros testületi ülésre hozná
vissza. Fontos, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok is most meg legyenek választva, amihez javasolja: Buda
József és Gerencsér Attila képviselőket.
Feltette a kérdést, hogy a képviselők vállalják-e a Bizottsági munkát.
Buda József képviselő
Vállalja megválasztása esetén a Felügyelő Bizottsági tagságot.
Gerencsér Attila képviselő
Vállalja megválasztása esetén a Felügyelő Bizottsági tagságot.
Nagy Dániel polgármester
Dönteni szükséges arról is, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási
dokumentáció aláírására, és a projektben jogérvényes nyilatkozatot tehet.
Határozati javaslat tehát az alábbiak szerint lenne.
1. Belépési szándék, kiegészítve egyben, hogy engedélyezi az önkormányzat a Pátka név használatát
2. Felhatalmazást ad arra, hogy a tulajdonrésszel a Kft. megalakuljon, és a polgármester képviselje az
önkormányzatot
3. A képviselő-testület a Felügyelő Bizottságba az Önkormányzat részéről Buda József és Gerencsér
Attila képviselőket delegálja, akik a jelölést elfogadták.
4. Az ingatlanok bérbeadásáról előzetes vizsgálatot követően dönt.
5. Felhatalmazást ad a közvilágítás mint közfeladat átadásáról szóló nyilatkozat aláírására a
polgármesternek, és sikeres pályázat esetén rögzítik, hogy kb 560.000 Kw óra erejéig elszámolásra
kerüljön a megtermelt áram.
6. Az önkormányzat vagyoni és pénzügyi garanciát nem nyújt.
7. A költségvetés tartalék keret terhére átcsoportosít 250.ezer forint összeget.
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Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
192/2013.(X.14.) önkormányzati határozata
A Pátka naperőműről
Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztett
társasági szerződés szerint Pátka Önkormányzata 25 % tulajdonrésszel vegyen részt a Pátka Naperőmű
Nonprofit Kft. megalapításában, és képviselje az Önkormányzatot a társaságban.
A képviselő-testület hozzájárul a Pátka névhasználathoz a Kft megnevezésében.
A testület a Pátka Naperőmű Nonprofit Kft. felügyelő bizottságába az önkormányzat részéről Buda
József és Gerencsér Attila személyeket jelöli.
A testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pátka Naperőmű Nonprofit Kft. cégbírósági bejegyzése
után a társaságnak az Önkormányzat a Pátka település közvilágítása és önkormányzati intézményeinek
elektromos ellátása önkormányzati feladatokat mint közfeladat átadása címén nyilatkozatot tegyen és a
KEOP. 2012.-4.10.0./C pályázati részvételhez a közfeladat átadásáról kösse meg a megállapodást.
A testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a sikeres pályázat esetén a Pátka Naperőmű Nonprofit
Kft.-vel megállapodásban rögzítse, hogy a község éves elektromos energia felhasználása a megépítésre
kerülő naperőmű kb. 560.000 kWh éves termelése terhére kerüljön az áramszolgáltatónál elszámolásra.
Pátka község Önkormányzata a megvalósításhoz sem vagyoni sem pénzügyi garanciát nem nyújt
A testület a költségvetés tartalék keret terhére 250.000 forintot átcsoportosít a cég bejegyzéséhez.
Pátka Község önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok bérbeadásáról melyek a
Pátka Naperőmű Nonprofit Kft részére a KEOP. 2012.-4.10.0./C pályázat útján, 85 %-os támogatási
intenzitás mellett megvalósítandó 499 kW naperőmű beruházáshoz, szükségesek, az előzetes bejárást
követően dönt.
Határidő:
Felelős:

azonnal
aljegyző, polgármester

Nagy Dániel polgármester
18.33 órakor megérkezett Füri József képviselő
A képviselő testület továbbra is határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 6 főre változott.

2. Önkormányzati ingatlan bérbeadása (Dohánybolt)
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Meghívott: Lázár Lívia

Nagy Dániel polgármester
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A korábbi döntésnek megfelelően elkészült a dohánybolt részére, önkormányzati ingatlan bérbeadásáról
szóló szerződés tervezet, melyet az érintett körben egy tárgyalás alkalmával véleményeztek. Elkészült a
felmérés az ingatlan jelenlegi állapotáról, mely a szerződés részét fogja képezni.
Buda József képviselő
Elmondta, hogy nincs részéről kifogás, de a felújítással kapcsolatban még nem látja tisztán. Ha pályázaton
nyer az önkormányzat, akkor hogy alakul a felmondás?
Lázár Lívia dohánybolt üzemeltető
Elmondta, hogy készült egy felmérés a jelenlegi állapotról. A beruházásnak lesz egy értékcsökkenési része,
a kettő majd nullára jön ki.
Gerencsér Attila képviselő
Mindkét fél részéről 6 hónapos felmondás, illetve 15 napos felmondási idő szerepel. Ez az idő elég lesz ha
pályázaton sikerül nyerni.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
I.
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
193/2013.(X.14.) önkormányzati határozata
Ingatlan bérbeadás (dohánybolt)
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pátka belterület 1. helyrajzi számú, az ingatlan
nyilvántartás által feltüntetett 8092 Pátka, Vak Bottyán 4. szám alatti 16 m2 területű ingatlant a
mellékelt szerződés szerint bérbe adja dohánybolt céljára.
Határidő:
Felelős:

azonnal
aljegyző, polgármester

A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
II.
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
194/2013.(X.14.) önkormányzati határozata
Ingatlan bérbeadás (dohánybolt) szerződés megkötése
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pátka belterület 1. helyrajzi számú, az ingatlan
nyilvántartás által feltüntetett 8092 Pátka, Vak Bottyán 4. szám alatti 16 m2 területű ingatlant bérbe
adásáról szóló szerződés aláírására, egyben a helyiség kulcsainak átadására felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő:
Felelős:

azonnal
aljegyző, polgármester

3. Téli felkészüléssel kapcsolatos feladatok
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Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A katasztrófa védelemmel kapcsolatban megkeresésé érkezett az önkormányzathoz, amiben adatokat kell
megadni. Ez évben még a téli hó eltakarítással, illetve síkosság mentesítési feladatok elvégzésére még nem
lett vállalkozó kijelölve. Továbbra is tudjuk vállalni az önkormányzati intézmények síkosság mentesítését,
ez önkormányzati eszközzel megoldható.
A téli hóeltakarítás feladatainak elvégzéséhez árajánlatokat kértünk be az alábbi vállalkozóktól:
1./ Corn Agro Kft.
2./ Oláh és Tsa Bt.
3./ Dobi Kert Bt.
4./ Pátkai Piac Szövetkezet
Az ajánlatok az alábbiak szerint érkeztek be:
Vállalkozó

Traktor
Ft/óra)

üzemóra

Subrosa Info Kft
Dobi Kert Bt.
Pátkai Piac Szövetkezet

díj

(nettó Készenléti díj (nettó Ft/hónap)
6.500
6.500
6.000

25.000
20.000
20.000

Nánási László képviselő
Javasolta, hogy helyi vállalkozó legyen, aki a feladat elvégzésére megbízást kap. A Dobi Kert Bt-t javasolja,
az eddigi munkáját ismerve.
Buda József képviselő
A Szövetkezetet támogatná, de az Oláh Tamással is szerződni kellene, mert olyan helyeken is tud dolgozni
a gépeivel, ahová a cég nem jut el. Ez a korábbiakhoz hasonlóan eseti megbízással működhetne.
Füri József képviselő
Javasolja, hogy a Dobi Kert Bt. maradjon, ez a cég már bizonyította, hogy milyen minőségű munkát végez,
helyi vállalkozás, amikor szükség van rá tud dolgozni, és eddig is megbízhatóan végezte munkáját.
Dr Dávid Nagy Krisztina és Buda József képviselő
Javasolják a Pátkai Piac Szövetkezet megbízását.
Nagy Dániel polgármester
Összefoglalva az elhangzottakat, és összegezve a képviselők egyéni véleményeit, Szavazásra teszi fel a Dobi
Kert Bt. , mint korábbi vállalkozót jelenlegi árajánlata szerint.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, 2 (kettő) tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
195/2013.(X.14.) önkormányzati határozata
Téli hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatokra beadott pályázat elbírálása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a téli hó eltakarítási és síkosság
mentesítési feladatokra beadott pályázatokat, és az alábbiak szerint döntött:
Az ajánlatok közül a Dobi –Kert Kft (8092 Pátka, József A. u. 4.) szám alatti vállalkozó ajánlatát fogadta
el. Traktor üzemóra díj (nettó Ft/óra) 6.500; Készenléti díj (nettó Ft/hónap) 20.000)
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A Pátkai Piac Szövetkezet (8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. és a Subrosa Info Kft (8083 Csákvár, Rákóczi u.
45.) alatti cégek árajánlatait köszöni, de a munkák elvégzésére más pályázóval kíván szerződést kötni.
Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a nyertes céget, és a szerződés megkötéséhez felhatalmazását
adja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
aljegyző, polgármester

4. Szociális célú tüzifa ügyében döntéshozatal (határozat és rendelet)
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző
Járfás Péterné aljegyző
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
59/2012. (XI. 28.) BM rendelet alapján Pátka község 7 m3 mennyiségű, 12.000 Ft/erdei m3+ÁFA értékű,
szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő, vissza nem térítendő támogatásra volt jogosult 2012.
évben.
A támogatás egyik feltétele volt a támogatás feltételeinek helyi rendeletben történő szabályozása, melyet
megalkotott a testület ( 28/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet)
2013. évben az 57/2013.(X.4.) BM rendelet alapján ismét lehetőség nyílt a helyi önkormányzatok szociális
célú tüzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtására. A rendelet alapján a 2013. január 1-i
lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok nyújthatnak be igényt.
Pátka község Önkormányzata esetében a támogatás mértéke: kemény lombos fafajta esetén 12 000
Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 6800 Ft/erdei m3+áfa. A támogatás felhasználásának
feltétele a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetén 2 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta
esetében 1200 Ft/erdei m3+áfa mértékű önrész vállalása szükséges.
Lágy lombos tüzifa igénylésére településünk nem jogosult., arra csak a rendeletben meghatározott megyék
települési önkormányzatai jogosultak.
Idei évben határozattal kell dönteni a testületnek, a pályázat csak így nyújtható be.
A korábban megalkotott rendeletet módosítani szükséges, de javasoljuk a korábbi rendelet visszavonását,
és új rendelet megalkotását, mellyel egységesek lennének a közös hivatalt alkotó települések rendeletei.
Az önrész a költségvetésben tervezett átmeneti segély-keret terhére biztosítható.
A fa beszerezése a Lovasberényi Erdészettől történne, ahogy a tavalyi évben is volt..
Figyelemmel arra, hogy a módosításra felsőbb szintű jogszabály előírása alapján kerül sor, a rendelettervezetet nem kell társadalmi véleményeztetésre bocsátani.
Nagy Dániel polgármester
Javasolja, hogy a polgármesteri keretből kerüljön átcsoportosításra az önerő fedezetéhez szükséges
összeg.
Szünetet rendel el 19.47órakor
Szünet vége. 20.04. órakor
Folytatva a napirendet, amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy
szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
196/2013.(X.14.) önkormányzati határozata
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásra pályázat benyújtásáról
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Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be, az 57/2013. (X.4.) BM
rendeletben kiírt szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra.
A képviselő-testület a rendeletben meghatározott, maximálisan igényelhető 62m3 keményszárú fára nyújt
be pályázatot. A pályázathoz szükséges 157.480 Ft önrész összegét költségvetésében a tartalék terhére
biztosítja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
aljegyző, polgármester

Amennyiben több kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem aki a rendelet tervezettel egyetért,
kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotja
Pátka Község Önkormányzati Képviselő-testületének
15/2013. (X.15.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatás szabályairól
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkely (1) bekezdés a) és f)
pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában, valamint az 57/2013.
(X.4.) BM rendeletben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1)

Pátka Község Önkormányzata térítésmentesen, természetbeni juttatásként tűzifát biztosít.

(2)

A tűzifa támogatás szociális rászorultság alapján adható az alábbi szempontok
valamelyikének megfelelő jogosultak részére:
a)
aktív korúak ellátásában,
b)
időskorúak járadékában,
c)
adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban,
d)
lakásfenntartási támogatásban részesülőknek, illetve
e)
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családoknak.

(3)

A támogatási kérelmet írásban kell benyújtani az önkormányzathoz.

(4)

A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület határozatban dönt.

(5)

Egy háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható.

2. §

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.

3. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Egyidejűleg az 28/2012. (XII. 12.)
önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.

Nagy Dániel
polgármester

A rendelet a mai napon kihirdetésre került!
Pátka, 2013. október 15.

Dosztály Csaba
jegyző
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Dosztály Csaba
jegyző

Nagy Dániel polgármester
El kell dönteni, hogy hány m3-re pályázzon az önkormányzat?
Buda József képviselő
Javasolja, hogy a maximum igényelhető mennyiségre pályázzanak.
Nagy Dániel polgármester
A javaslat alapján a képviselő-testület a maximálisan igényelhető 62m3 tüzifát igényel, amire az önerőt a
tartalék keret terhére biztosítja.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:

20.15 órakor Dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester elhagyta a testületi ülést.
A képviselő testület továbbra is határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 5 fő.

5. Zárszámadási rendelet
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző
Járfás Péterné aljegyző
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint a
jegyző által elkészített zárszámadási rendeletet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő
negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé.
A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok a
zárszámadásukhoz kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, jegyző
által elkészített egyszerűsített éves költségvetési beszámolót kötelesek tárgyévet követő április 30-áig a
képviselő-testület elé terjeszteni. A képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési
beszámolót a tárgyévet követő év június 30-áig kell közzétenni és egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek
megküldeni.
A 2013. április 24-i testületi ülésre a 2012. évi költségvetési beszámoló bekerült a testület elé, de
határozattal lett elfogadva, mely a jogszabályoknak nem megfelelő.
Ezért a zárszámadásról készült rendelet utólag elkészült, kérem elfogadni, egyben a korábban hozott
határozatot visszavonni.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem aki a rendelet tervezettel egyetért,
kérem szavazzon.
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A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotja
Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének
16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)
Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010.
évi CLXIX. törvényben foglaltak szerint, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§ (1)
bekezdése és 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2.§ Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
554.793 E Ft
554.793 E Ft
Ebből 89.564 E Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
helyesbített pénzmaradvány

hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és
a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
(4) Beruházások és felújítások kiadásainak előirányzat és felhasználásának alakulását feladatonként a 3.
számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítését a 4. számú melléklet
tartalmazza.
(6) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 3. számú tájékoztató táblában szereplő
adatok alapján hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint
fogadja el:
(1) Az Intézményi működési saját bevételek részletezése az 1/b. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzatok elszámolási bevételeit (állam felé történő elszámolás) az 1/c számú melléklet
tartalmazza.
(3) A működési és fenntartási kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A szociális rászorultságtól függő támogatás részletezése a 3.számú melléklet, a működésre átadott
pénzeszközt 4.számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
(5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A hosszú lejáratú kötelezettségek teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza.
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5.§ (1) Tartalék felhasználását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzati létszámkeret meghatározását a 8. számú melléklet tartalmazza
(3) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek kiadásainak részletezése 9. számú melléklet
tartalmazza.
(4) A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásainak előirányzatának teljesítését az 1. számú melléklet
szerint fogadja el.
(5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítését szakfeladatonként a 2. számú melléklet
tartalmazza.

3. Pénzmaradvány, eredmény
6. § Pátka község Önkormányzatának 2012. évben 89.396 e Ft pénzmaradványa keletkezett, melyből a
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 0 Ft.
4. Az Önkormányzat vagyona
7.§ Pátka Község Önkormányzatának éves költségvetési beszámoló szerinti vagyona 2012. december 31.
napján 1.228.378 e Ft volt, melynek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezés

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pátka Község Önkormányzata 2012. évi
költségvetéséről szóló 1/2012.(II.9.) önkormányzati rendelete, valamint a 9/ 2013.(III.5.) önkormányzati
rendelete.
Nagy Dániel
Polgármester

Dosztály Csaba
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 2013. október 25.
Pátka, 2013. október 25..
Dosztály Csaba
jegyző
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy a költségvetési beszámolóról
hozott határozat visszavonására tett javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
197/2013.(X.14.) önkormányzati határozata
A 79/2013. (IV.24.) a 2012. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról szóló határozat visszavonásáról

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. április 25. napján megtartott rendes nyílt
ülésén meghozott 79/2013. (IV.24.) a 2012. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról szóló határozatát
visszavonja.
Határidő:

azonnal
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Felelős:

aljegyző, polgármester

6. Törvényességi észrevétel alapján döntések felülvizsgálata
- 163/2013 (VIII.15.) A Reményik Sándor Általános Iskola részére – Pátkai
Általános Iskolai oktatáshoz – épületek használatának engedélyezése
- 164/2013.(VIII.15.) Védőnő illetménynövekedése
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző
Járfás Péterné aljegyző
A Kormányhivatal szóbeli észrevétel alapján javasolta, hogy a 163/2013 (VIII.15.) A Reményik Sándor
Általános Iskola részére – Pátkai Általános Iskolai oktatáshoz – épületek használatának engedélyezése
kapcsán a vagyonrendeletnek megfelelve az önkormányzat kössön egy haszonkölcsön szerződést az
Iskolával, mivel ingyenes használatra adta át az ingatlanok használatát. Ehhez elkészült a szerződés
tervezete, melyet kér elfogadni.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
198/2013.(X.14.) önkormányzati határozata
A 163/2013. (VIII.15.) A Reményik Sándor Általános Iskola részére – Pátkai
Általános Iskolai oktatáshoz – épületek használatának engedélyezéséről szóló
határozat kiegészítéséről

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 163/2013. (VIII.15.) A Reményik Sándor
Általános Iskola részére – Pátkai Általános Iskolai oktatáshoz – épületek használatának engedélyezéséről
szóló határozatot a mellékelt haszonkölcsön szerződéssel egészíti ki.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
aljegyző, polgármester

Járfás Péterné aljegyző
A Kormányhivatal szóbeli észrevétel alapján javasolta, hogy a 164/2013.(VIII.15.) Védőnő
illetménynövekedése tárgyában hozott határozat módosításra kerüljön abban a tekintetben, hogy a
képviselő-testület nem hozzájárul, hanem tudomásul veszi a védőnő illetmény növekedését.

Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
199/2013.(X.14.) önkormányzati határozata
A 164/2013.(VIII.15.) Védőnő illetménynövekedése tárgyában hozott határozat módosításáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 164/2013.(VIII.15.) Védőnő illetménynövekedése
tárgyában hozott határozatot módosítja annyiban hogy a képviselő-testület nem hozzájárul, hanem
tudomásul veszi a védőnő illetmény növekedését.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
aljegyző, polgármester

7. Bérleti üzemeltetési szerződés módosítása (Vízmű)
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A Fejérvíz Zrt. megküldte a szennyvízközmű bérleti és üzemeltetési szerződést jóváhagyásra a Magyar
Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak. Az eljárás során a szerződés módosítását írták elő. A
módosítást elkészítették, és megküldték az önkormányzatnak. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt
szerződést is megküldték aláírásra.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
200/2013.(X.14.) önkormányzati határozata
Szennyvízközmű bérleti és üzemeltetési szerződés módosítása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejérvíz Fejér Megyei Önkormányzatok Víz-és
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság bérleti és üzemeltetési szerződés 1. számú módosító
javaslatát, és az egységes szerkezetbe foglalt szerződést elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, és a Részvénytársaság felé történő eljuttatásra.

Határidő:
Felelős:

azonnal
aljegyző, polgármester

8. Egyebek, bejelentések
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Hozzászólás ehhez a napirendhez nem volt.
Nagy Dániel polgármester
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyílt ülést
bezárta.

K.m.f.

Nagy Dániel
polgármester

Dosztály Csaba
jegyző akadályoztatása miatt

Járfás Péterné
Aljegyző

