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Pátka Község Önkormányzatának   588-26 /2013. 
            Képviselő-testülete 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének  rendes  nyílt üléséről  
 
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme 
 
Ideje:  2013.  december 11.  napján (szerda)   17.00 órakor tartandó rendes  nyílt testületi ülés 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 

Dr. Dávid-Nagy Krisztina  alpolgármester 
Buda József   képviselő 
Demeter Zoltán   képviselő 
Füri József   képviselő 
Gerencsér Attila  képviselő 
Nánási László   képviselő  

a Képviselő-testület tagjai  
 
Távol maradását jelezte: - 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
  Dosztály Csaba   jegyző 
  Járfás Péterné   aljegyző 
   
     
Nagy Dániel polgármester 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a jelenlévőket, aljegyző asszonyt, a meghívottakat és az írásban 
összehívott rendes nyílt ülést 17.15 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 és kéri, hogy a 6. és 7.  napirendi pontokat mely a működési 
beszámoló a januári ülésen tárgyalja a testület, valamint  az egyebek napirendi pontokhoz kéri vegyék fel a 
Fehérvári úti pince, és  az óvoda tornatermének használatával kapcsolatos szóbeli előterjesztéseket azzal, 
hogy az óvodával kezdjék a napirendek tárgyalását, tekintettel arra, hogy a tagóvoda vezető is jelen van az 
ülésen. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
2. Az önkormányzat által alapított kitüntetések átadása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
3. Ivóvízminőség javítással kapcsolatos pályázatról beszámoló 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
4. Szabályzatok / rendeletek aktualizálása 
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző 
5. Pátka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
6. Önkormányzat működésének 2013. évi beszámolója 
Előterjesztő:  Nagy Dániel polgármester 
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7. Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Pátkai kirendeltsége működésének 2013. évi beszámolója 
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző 
8. Belső ellenőri jelentés  
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
9. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények  2014. évi célok 
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző 
10. Egyebek, bejelentések 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
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 
245/2013.(XII.11.) 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. Óvoda tornatermének használata 
 
Nánási László képviselő 
Felkeresték az óvoda vezetőjét azzal, hogy biztosítsa továbbra is a női tornára a helyiséget a 
tornateremben. Aki eddig a kulcsot intézte idén nem tudja vállalni. A tornatermet téli hónapokban a női 
tornára járó pátkai lányok, asszonyok használnák, amit tavalyi évben sikerült megoldani. Most megoldást 
kell találni, mert más helyiség nincs ami télen a fűtési időszak alatt lehetőség lenne. 

 
Nagy Dániel polgármester 
Az óvoda részéről érkezett kérdés, hogy a terem használatát biztosítani tudják.  
 
Laborcáné Tatai Anikó tagóvoda vezető 
Az óvoda tornatermét tavalyi évben is odaadták, de aggályai vannak, mert az önkormányzat tulajdona, de 
a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) szerint tagóvoda vezetőjeként anyagi és leltár felelősséggel 
tartozik, és az ÁNTSZ is ellenőrzi a használatot. 
Ha SZMSZ és a kulcskezelési szabályzat módosítását a képviselő-testület megszavazza, akkor vállalja a 
felelősséget. Gond esetén őt veszik elő, de ha kap egy aláírt jóváhagyott engedélyt, akkor megoldódik a 
kérdés. A nyitvatartási időben bármikor tudnak menni a tornázók.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Füri József képviselő 17.10 órakor megérkezett az ülésterembe. A képviselő-testület létszáma 6 főre 
változott, az ülés továbbra is határozatképes. 
 
Nánási László képviselő 
Minden felelősséget képviselőként átvállal, és aláír. Korábbi munkavégzés alkalmával is nála volt kulcs, 
nem történt semmi probléma. Szeretné kérni, hogy rendelkezhessen kulccsal. Dolgozó anyákról szól, nem 
érnek rá akkor, amikor az óvoda is nyitva van 
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Nagy Dániel polgármester 
Nyitvatartási időben nem lesz gond a helyiség használatával, de a szabályzatokat egyeztetni kell, és a 
szükséges módosítást át kell vezetni. Vizsgálni kell, hogy az  aláírásokat, hogy lehet megoldani. A döntést a 
későbbiekben hozza meg a testület. 
 

 
2.  Az önkormányzat által alapított kitüntetések átadása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
Nagy Dániel polgármester 
2011-ben határozott úgy a testület, hogy minden év utolsó ülését ünnepi ülésként tartja. Az önkormányzat 
alapított néhány díjat, mely a karácsonyi díszülésen kerül átadásra. A mai alkalommal átadható díjaknak 
három típusa van, egyik a Pátka Község Elismerő Oklevél, másik a Pátka településen a Szép Pátkai Porta, 
harmadik a Császárvíz Kincse díj.  
Estei Bizottság javaslata alapján idei évben két kategóriában történt jelölés a  Császárvíz Kincse és a Pátka 
Község Elismerő Oklevél. Tavalyi évben vezette be a testület azt is, hogy a díjak odaítélése és a díjak 
átadása egy ülés keretében történik, melyet ünnepi keretek között adnak át. 

 
Dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester asszony  17.20 órakor megérkezett az ülésterembe. A képviselő-
testület létszáma 7 főre változott, az ülés továbbra is határozatképes. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület   a Gárdonyi Géza  Nyugdíjas Klub mint közösség  leköszönő 
Elnökségének, - ahol mindenki oklevélben részesül-, a Pátka Község Elismerő Oklevelet megkapják, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
246/2013.(XII.11.) önkormányzati határozata 

„Pátka Község Elismerő Oklevél” díj adományozásáról 
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub vezetői részére 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  a Gárdonyi Géza Nyugdíjas klub 
egykori vezetősége, a község közösségi élete terén kiemelkedően hasznos munkát végzett és a község 
értékeit növelte. Ezért a kimagasló szakmai munka, a község értékeit növelő eredmény, Pátka 
hírnevének öregbítése legméltóbb elismeréseképpen Pátka Község önkormányzata  
 

„Pátka Község Elismerő Oklevél” díjat adományozza az alábbi személyeknek 
Láncos Józsefné 

Pobrányi Lászlóné 
Oláh Jánosné 

Németh Lászlóné 
Gács János 

 
A díj átadására a 2013. december 11-i ünnepi ülésen kerül sor. 
 
A kitüntetéssel járó kiadások fedezete a  költségvetési tartalék keretből történik. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző,  polgármester 
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Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testülettől Sterczerné Marcsa Ildikó nyugdíjba vonuló egészségügyi 
dolgozó Pátka Község Elismerő Oklevelet megkapja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
247/2013.(XII.11.) önkormányzati határozata 

„Pátka Község Elismerő Oklevél” díj adományozásáról 
Sterczerné Marcsa Ildikó részére 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Sterczerné Marcsa Ildikó áldozatos 
egészségügyi munkájával a község közösségi élete terén kiemelkedően hasznos munkát végzett és a 
község értékeit növelte. Ezért a kimagasló szakmai munka, a község értékeit növelő eredmény, Pátka 
hírnevének öregbítése legméltóbb elismeréseképpen „Pátka Község Elismerő Oklevél” díjat 
adományozza  részére. 
 
A díj átadására a 2013. december 11-i ünnepi ülésén kerül  sor. 
 
A kitüntetéssel járó kiadások fedezete a  költségvetési tartalék keretből történik. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző,  polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
Aki egyetért azzal, hogy képviselő-testülettől Bolla Ferenc Pátka Község Elismerő Oklevelet megkapja, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete 
248/2013.(XII.11.) önkormányzati  határozata 

„Pátka Község Elismerő Oklevél” díj adományozásáról 
Bolla Ferenc részére 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Bolla Ferenc gyermekekért végzett 
áldozatos munkájával a község közösségi élete terén kiemelkedően hasznos munkát végzett és a község 
értékeit növelte. Ezért a kimagasló szakmai munka, a község értékeit növelő eredmény, Pátka 
hírnevének öregbítése legméltóbb elismeréseképpen a testület „Pátka Község Elismerő Oklevél” díjat 
adományozza részére. 
 
A díj átadására a 2013. december 11-i ünnepi ülésén kerül sor. 
 
A kitüntetéssel járó kiadások fedezete a  költségvetési tartalék keretből történik. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző,  polgármester 
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Nagy Dániel polgármester 
Volt egy munka az elmúlt tavasszal, a falukemence építése, és szeretné, ha meg lenne köszönve áldozatos 
munkája az építés során Gerencsér Lászlónak.  Részére Pátka Község Elismerő Oklevél díj adományozását 
javasolom. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testülettől Gerencsér László Pátka Község Elismerő Oklevelet 
megkapja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
249/2013.(XII.11.) önkormányzati határozata 

„Pátka Község elismerő Oklevél„ díj adományozásáról 
Gerencsér László részére 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött hogy Gerencsér László a falu kemencén 
végzett önzetlen munkájával a község közösségi élete terén kiemelkedően hasznos munkát végzett és a 
község értékeit növelte. Ezért a kimagasló szakmai munka, a község értékeit növelő eredmény, Pátka 
hírnevének öregbítése legméltóbb elismeréseképpen a testület „Pátka Község Elismerő Oklevél” díjat 
adományozza részére. 
 
A díj átadására a 2013. december 11-i ünnepi ülésén kerül sor. 
 
A kitüntetéssel járó kiadások fedezete a költségvetési tartalék keretből történik. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző,  polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Van egy kategória mely olyan értéket előállító - pl élelmiszeri termék előállító - pátkai lakosnak adható, kik 
ezzel is kimagasló szakmai munkát végezve a község értékeit növelő eredményeivel Pátka hírnevét 
öregbítik.  Vannak értékek, melyre Pátka település büszke lehet. Erre lett kitalálva a „Császárvíz kincse díj”, 
melyet idén két fő részére, kívánja a képviselő testület átadni, akik a község gazdasági életének 
mezőgazdasági élelmiszeripari ágazatában olyan kiemelkedő élelmiszerterméket állítanak elő méz illetve 
tejtermékeivel, mely méltón emeli a község hírnevét, településen belül és kívül. Ők Németh János és 
Lukáts Péter, akik részére a A „Császár víz kincse„ díj adományozása javasolt. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Németh János részére  a Császárvíz kincse díjat adományozza 
kérem kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
250/2013.(XII.11.) önkormányzati határozata 

A „Császár víz kincse„ díj adományozásáról 
Németh János részére 
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Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Németh János részére Pátka község 
gazdasági életének mezőgazdasági élelmiszeripari ágazatában olyan kiemelkedő élelmiszerterméket állít 
elő tejtermékeivel, amely méltón emeli a község hírnevét, településen belül és kívül.  
Ezért a kimagasló szakmai munka, a község értékeit növelő eredmény, Pátka hírnevének öregbítése 
legméltóbb elismeréseképpen a képviselő-testület  a „A „Császár víz kincse„ díjat adományozza. 
 
A díj átadására a 2013. december 11-i ünnepi ülésén kerül sor. 
 
A kitüntetéssel járó kiadások fedezete a  költségvetési tartalék keretből történik. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző,  polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Lukács Péter  részére  a Császárvíz kincse díjat adományozza 
kérem kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

251/2013.(XII.11.) önkormányzati határozata 
A „Császár víz kincse„ díj adományozásáról 

Lukács Péter részére 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Lukács Péter részére, Pátka község 
gazdasági életének mezőgazdasági élelmiszeripari ágazatában olyan kiemelkedő élelmiszerterméket állít 
elő méz és tejtermékeivel, amely méltón emeli a község hírnevét, településen belül és kívül.  
Ezért a kimagasló szakmai munka, a község értékeit növelő eredmény, Pátka hírnevének öregbítése 
legméltóbb elismeréseképpen a képviselő-testület „A „Császár víz kincse„ díjat adományozza. 
 
A díj átadására a 2013. december 11-i ünnepi ülésén kerül  sor. 
 
A kitüntetéssel járó kiadások fedezete a  költségvetési tartalék keretből történik. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző,  polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ezen díjak díszoklevéllel járnak, a rendelet tartalmazza azok tartalmi kellékeit. A Császárvíz kincse díjhoz 
egy logó készült, melyet a díjazottak jogosultak használni. 

 
17.31 órakor szünetet rendel el, mely időtartam alatt a díjazottak részére átadásra kerülnek a díjak 
ünnepi keretek között. 
19.00 órakor az ülés folytatódik 
A képviselő testület dr Dávid Nagy Krisztina távozásával 6 főre csökkent, mely továbbra is  
határozatképes. 
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1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 

 
Nagy Dániel polgármester 
Múlt héten közmeghallgatás volt, sok esemény nem történt. 
A szennyvíz beruházásnál EUTAF Szolgálat megküldte a jelentést tervezetét, amit lefolytattak az 
ellenőrzésről. Az ellenőrzés során büntetést szabtak ki a Társulatra. 14 millió forintot kell befizetni, 10% jut 
az önkormányzatra, mint a Társulási önkormányzatra. Az adott részhez tartalmazó állapítja meg, hogy 
ösztönözni kell a bekötésre a lakosságot. 
 
Buda József képviselő 
A bekötésről annyit, hogy aki nem kötött rá azt figyelmeztetni kell. 
 
Nánási László képviselő 
Azon is el kell gondolkodni, valamit lépni kell azok ellen akik nem kötnek rá. Kérdése, hogy behajtható-e? 
kérdés, hogy nincs-e olyan szervezet, akik segítenék a Vörösmarty utcában lakóknak a rákötést. 
 
Járfás Péterné aljegyző 
Adók módjára behajtható köztartozás, de segélyből nem vonható. 
 
Dosztály Csaba jegyző 
Van az Országos Cigány Önkormányzat, hozzájuk lehetne fordulni, de  nincs pénzük. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A terveket meg kell csinálni. Segítséget kér, hogy az igényfelmérőt el lehesse4n küldeni. 
A stúdió lakásokat fiataloknak lehetne hasznosítani. 

 
 

Vargahegyi 572 hrsz-ú ingatlan (pince) ügye 
 
Nagy Dániel polgármester 
Készült értékelés hivatalosan a Vargahegyi 572 hrsz-ú ingatlan ügyében. A forgalmi érték alapján, és a 
kialakult vázrajz alapján 200.000 forint értékű a telekrész. A maradék telek beépíthető, 702 m2. a 
képviselő-testület döntése kell az ügy továbbviteléhez. 
 
Buda József képviselő 
Csak a telek hátulja, vagy a csík? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Csak a telek hátulja. Javasolja, hogy a bevétel rögtön az épület tervezésére legyen fordítva. A telek 
„vagyon” 900m2, ebből 170m2 veszik el, a vagyonkataszteri érték 20% értékcsökkenéssel 715.000 forint. 
 
Nánási László képviselő 
Kérdés, hogy van-e más költség az önkormányzat részére? 
 
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: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
252/2013.(XII.11.) önkormányzati határozata 
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A Vargahegyi 572/3 hrsz-ú ingatlan rendezése 
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:  
 
A  117/2013.(V.29.) önkormányzati határozatát visszavonja. 
 
Az elkészült felmérési vázrajz alapján megállapítja, hogy az ingatlan maradvány területe 761m2, mely 
további beépítésre alkalmas. Az ingatlan területéből 172m2 a pincével érintett telekrész területe. 
Az érintett telekrészre készült értékelési bizonyítványban meghatározott önálló forgalmi értéket 
elfogadja, mely 172m2 méretű telekrész után 200.000 forint. Az érintett 573/1 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosa számára felajánlja a területrész megvásárlását a fenti értéken. 
 
Az értékesítésből befolyt bevételt a fennmaradó területrészen kialakítandó épület tervezésére fordítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan rendezésével kapcsolatos további lépéseket tegye meg. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, aljegyző 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Folytatva  a lejárt határozatokkal tájékoztatja a képviselőket  

- Az 515 hrsz-ú árok ügyében az ügyvéd úr még nem jelentkezett, kifizetés nem történt meg. 
- A játszótér építés folyik,  az első kifizetési kérelem benyújtásra kerül. 
- Egyéb pályázatok is folynak. 
- Pályázat beadásra került markolóra, személy autóra. 
- A DISE  helyi értéktár pályázata befogadásra került 

 
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 
253/2013.(XII.11.) önkormányzati határozata 

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról 
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, aljegyző 
 

 

2. Ivóvízminőség javítással kapcsolatos pályázatról beszámoló 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 

Nagy Dániel polgármester 
Meg kell erősíteni a képviselő-testületnek, hogy be kívánja adni az ivóvizes pályázatot, de kockázatként 
látja az engedélyek elhúzódását, és ehhez kéri a határozatok számát. A korábbi határozatait fenntartja. 
 
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: 
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
254/2013.(XII.11.) önkormányzati határozata 

A 132 /2013.(VI.26.) önkormányzati határozat kiegészítéséről 
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP - 1.3.0/09-11 - Ivóvízminőség-javítási 
pályázaton való indulásról született határozatát az alábbiakkal egészíti ki. 
Pátka Község Önkormányzat képviselő-testülete megerősíti azt a szándékát, hogy be kívánja adni az 
ivóvízminőség javításra kiírt pályázatot. 
 
A megvalósítás során azonban kockázatosnak látja a pályázat sikeres határidőre történő befejezését, 
mivel az engedélyek kiadása még folyamatban van. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy készítse elő beadásra a pályázatot, és amint lehetőség lesz rá nyújtsa be 
azt.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, aljegyző 

 
 
 

3. Belső ellenőri jelentés  
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
Nagy Dániel polgármester 

Elkészült a belső ellenőrzésről készült jelentés, melyet minden képviselő számára eljuttattunk. Az 
ellenőrzés során számítási eltéréseket találtak 
Intézkedési terv készül, mely alapján a hiányosságok feldolgozásra kerülnek. A terv a testület elé a 
januári ülésen kerül. Két fő kardinális pont van; az egyik a szabályzatok, de a Csákvári önkormányzati 
Társulásban előrelépési lehetőség lesz megvásárolni közös beszerzéssel jövő januártól. Tekintettel arra, 
hogy három választás várható, eléggé leterhelt lesz a hivatal, és nem lesz idő minden egyes szabályzatot 
külön-külön megírni. 
Javasolták a költségvetési rendeletet módosítani, hogy helyére kerüljenek az évközbeni változtatások. 
Ezt Buda József képviselő úr is jelezte korábbi ülésen, ezért  módosított rendelet elkészült. 
Az intézkedési terv készül. 
Javasolni fogja, hogy létszámot kell bővíteni, januártól nem lehet egy pénzügyessel menni, a változásokat 
tekintve. 
 
Buda József képviselő 
Ha az óvodát visszaveszi az önkormányzat, 4 órás munkát lefedne. 

 
Nánási László képviselő 
Van 3 közalkalmazott, javasolja, hogy a Pátka Piac Szövetkezetbe legyenek áttéve. Ez több szempontból 
is jó megoldás lenne. 

 
Kunstár Béla Pátkai Piac Szövetkezet Elnöke 
Mint fenntartó, egyszerűsített foglalkoztatottként tudná átvenni a dolgozókat. A szövetkezetbe kell még 
felvenni állandó dolgozót, fizikailag is meg kellene valósítani. Ehhez egy praktikus megoldás lehet a 
közalkalmazottak átvétele. 

 
Nagy Dániel polgármester 
Ha van egy közalkalmazotti jogviszony, ha ezt megszüntetjük ki kell fizetni, vagy meg kell állapodni a 
dolgozóval, tárgyalni kell vele. 
 
Dosztály Csaba jegyző 
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A belső ellenőrzésre visszakanyarodva, a belső ellenőrök szigorúak, de jóindulatúak, segítik a 
hiányosságokat feltárni. Itt a szabályzatokkal beszéltük, hogy nagyobb részt a pénzügyet érinti. Jövőre új 
könyvelési rendszer indul a korábbi 60 éves rendszert megszüntetik, hasonló kettős könyvelésszerű indul, 
ahogy a cégeknél. Tárgyalás történt a Csákvári jegyző asszony és a belső ellenőrökkel, vállaltuk hogy a 
közös hivatal megvásárolja a szabályzatokat. Csak olyan szabályzatot veszünk, ami fontos. Jövőre a közös 
hivatal megrendeli és kifizeti. A jogszabályok egy része még döntésre vár, így január körül lehet tudni 
milyen változásokat kell még majd eszközölni. 
A létszám problémáját látja, hogy hiánnyal küzd Pátka. A koncepció alapján 1 fő 4 órás létszámot fognak 
tudni biztosítani a hivatalnál, munkavállalóba gondolkodnak. A január 22-i közös képviselő-testületi 
ülésen erről lesz szó, megközelítőleg 120.000 Ft a minimálbér. Ha fiatal és támogatott, akkor lehet 
csökkenteni a bért. Ez február 1 lesz legkorábban. Lehetőleg helyi embert kell keresni.  
A belső ellenőrök hiányosságokat, illetőleg kirívó dolgot nem találtak. Amit találtak, azt helyre kell tenni. 
Ha az óvoda visszakerül az önkormányzathoz önálló intézményként, ilyenkor megszűnik mindenkinek a 
jogviszonya, de a fenntartó dönt ki lesz a vezető, a polgármester határkörébe lesz a munkáltatói jog. 
Anyagilag is jobban jár az önkormányzat, az óvodapedagógus, bölcsődés, konyhás béréhez is hozzájárul a 
központi költségvetés. Az óvoda önfenntartó, a működtetés nagyjából az állami normatívából kifutnak. 

 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
Aki elfogadja  hogy a belső ellenőrzési jelentés áttekintésre került, és kéri a következő ülésre az intézkedési 
tervet, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
255/2013.(XII.11.) önkormányzati határozata 

A belső ellenőrzési jelentésről 
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekintette a belső ellenőrzési jelentést, és 
elfogadja azzal, hogy az intézkedési tervet kéri, hogy a hivatal készítse el, és a következő testületi ülésen 
terjessze be. 
 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős:  polgármester, aljegyző 

 
 

2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Nagy Dániel polgármester 
Pátka község 2013. évi költségvetését módosítani szükséges az alábbi indokok alapján: 
 
Dologi kiadások változtatása 
Közutak, hidak, alagutak szakfeladat kiadása tekintetében emelni szükséges  400+ 300 E forinttal, a 
külterületi utak javítására és a váratlanul lehullott nagy mennyiségű hó eltakarítás plusz munkáinak 
fedezésére. 
Ezen adatokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
Felhalmozási célú kiadások, melyeket az 5. számú melléklet tartalmazott,  
 510.E ft-al kellett megemelni a Petőfi utca  javítása miatt, 
1300.E Ft-al kellett megemelni  a Park utca aszfaltozása miatt,  
3.353.E ft-al kellett megemelni a  Széchenyi u. aszfaltozása miatt. 
 
Az összegek tervezése beérkezett árajánlat alapján történt. 
A  nagy szélvihar következtében a tűzoltó szertár csúcsfala kidőlt, ennek javítására 400.E ft szükséges. 
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A felújításokra összesen plusz 5.563.E ft módosítást kell eszközölni. 
A Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztálya előzetes 
tájékoztatása szerint végső esetre, amennyiben az egyensúlyos költségvetés tervezése nem megoldható, 
„működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás” igénylésére kívánnak lehetőséget 
biztosítani. 
 
E támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és 
ellenőrzésének részletes szabályait tartalmazó rendelet kialakítása jelenleg még folyamatban van.  
 
Amennyiben a pályázat kiírásra kerül, a támogatás igénylését a módosított adatok alapján benyújtjuk. 
 

 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
Aki elfogadja a költségvetési rendelet módosítását a javaslat alapján, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2013. (XII.30.) rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.15. ) önkormányzati rendelet módosításáról 

Pátka község önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 
(továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (1) bekezdése valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr)  
24.§. (1) és (2) bekezdése alapján a 2013. éves költségvetéséről az alábbiakat rendeli el  

1.§   (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja : 

 

Eredeti     Módosított 

520.543 E Ft 526.806 E Ft  Költségvetési bevétellel 
520.543 E Ft 526.806 E Ft Költségvetési kiadással 

520.543 E Ft 
143.938 E Ft 

 368.607 E Ft 
2.498 E Ft 
5.500 E Ft 

0 Ft 
144.638 E Ft 
374.170 E Ft 

2.498 E Ft 
5.500 E Ft 

     Költségvetési egyenleggel 
- ebből működési kiadás 

             felhalmozási kiadás  
             általános tartalék 

             Finanszírozási kiadás 
 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti 
megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. 
melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A működési és fenntartási kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza 

(4)  A felhalmozási célú kiadásokat az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

2.§ (1) A  rendelet  a kihirdetése napján  lép hatályba. 

    

Nagy Dániel        Dosztály Csaba 
            Polgármester                                   jegyző 

Kihirdetési záradék: 
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A rendeletet kihirdettem: 2013. december 30. 

 

Dosztály Csaba 
   jegyző  

 
 

4. Szabályzatok / rendeletek aktualizálása 
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző 
 

 

A./ Hulladékgazdálkodási rendelettel kapcsolatos felülvizsgálat 
 
Nagy Dániel polgármester 
Jogszabályváltozás miatt a hulladékgazdálkodási rendeletet felül kell vizsgálni. A szolgáltatási tartalmat kell 
meghatározni. 
A képviselő-testület a felülvizsgálatot megkezdi, és kéri a következő ülésre előkészíteni a rendelet 
módosítást. 
 
20.20 órakor Demeter Zoltán képviselő elhagyja az üléstermet 
A képviselők száma 5 főre csökkent, de a testület határozatképes 
 
Dosztály Csaba jegyző 
Szépe Attila Depónia igazgatóval tárgyaltak a hulladékgazdálkodás díjakat az állam állapítja meg. A 
konzorcium kiírta a közbeszerzési eljárást. A konzorcium figyelembe vette a 2011. és 2012-es műszaki 
tartalmat is (2012. április 14-én hatályban lévő díjakat csökkentették 10%-al, növelték 4,6% (infláció 
érvényesítése) ezáltal 6%-al csökkentek a díjak. A Depónia készült, megszűntették a 60 literes kukát, ez 
burkolt áremelésvolt, visszaáll a 60 literes kuka, nem lesz zöldhulladék szállítás. A lomtalanítás marad, 
hetente egyszer elviszik a szemetet. A polgármesternek lobbizni kellene. Minden lakos 1m3 szemetet 
kivihetett régebben, ezt kellene még visszaállítani. 2011. illetve 2012-ben lévő műszaki tartalmat állítsa 
vissza, amiben benne van a 70 éven felüliek kedvezménye is. Kell egy rendelet megállapítani milyen 
űrmértékű edények lehetnek. Fontos, hiába állapít meg a képviselő-testület bármit, pályáztatás alapján 
van a szolgáltatás. Február 1-el új szerződések alapján indul.  
Javaslat, hogy foglalkozik az üggyel a képviselő-testület, kérik készítse elő a módosítást a jegyző tekintettel 
az új szerződésre, és a jogszabály változásokra. 
 
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 
256/2013.(XII.11.) önkormányzati határozata 

A hulladékgazdálkodásról 
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete foglalkozik a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
üggyel, melynek során  kéri készítse elő a rendelet  módosítását a jegyző (aljegyző) tekintettel az új 
szerződésre, és a jogszabály változásokra. 
 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző,  aljegyző 
 
 

B./ Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 
Járfás Péterné aljegyző 
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A 2013. június 26-i ülésén döntött a képviselő-testület a Program elfogadásáról. A Türr István  
Képzőközpont, aki a  programok  elkészítését koordinálja nem fogadta el  az elkészült programot, annak 
átdolgozását javasolta. Tekintettel arra, hogy minden pályázathoz szükséges ennek a megléte, az 
átdolgozás megtörtént, melyet jelen állapotában a testület elé döntésre történő behozatalával egyetértett. 
A korábbi program  elfogadásával hozott határozatot vissza kell vonni, és jelen programot el kell fogadni. 
A programot Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IX.28.) rendelete alapján 
társadalmi egyeztetésre bocsátottam. A kifüggesztés 2013. december 5-én történt, vélemény a megadott 
címre jelen ülésig nem érkezett. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
Aki egyetért azzal, hogy a 140/2013.(VI.26.) önkormányzati határozatot a testület visszavonja, kérem 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
257/2013.(XII.11.) önkormányzati határozata 

A  140/2013.(VI.26.) önkormányzati határozat (Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása) 
visszavonásáról 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 140/2013.(VI.26.) Helyi Esélyegyenlőségi 
Program elfogadásáról meghozott önkormányzati határozatát visszavonja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester,  aljegyző 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
Aki a Helyi Esélyegyenlőségi programot elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
258/2013.(XII.11.) önkormányzati határozata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt előterjesztés alapján Pátka Község 
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, aljegyző 
 
 

C/ A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet elfogadása 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az óvodai étkeztetéssel kapcsolatos díjak szerződésben lettek meghatározva. A képviselő-testület feladata, 
hogy azok meghatározásáról döntsön. Eddig ilyen rendelete Pátkának nem volt, de több esetben kérték 
ellenőrzések során. A rendelet előkészítése megtörtént. 
 
Nánási László képviselő 
Gondja van, hogy leállás lesz az óvodában, mert nem lesz óvodai étkeztetés. 
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Dosztály Csaba jegyző 
A fenntartó önkormányzat engedélyezi az óvoda leállását. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az óvodai étkeztetéssel és a bezárással kell valamit kezdeni. 
 
Buda József képviselő 
Nézzenek utána, két fő nem kerül többe, mint a szállítás, és meg kell nézni, hogy a fogyasztás hogyan 
alakul. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Fogyasztási teret kell biztosítani. A szerződés december 31-el jár le a szolgáltatóval. 
 
Dosztály Csaba jegyző 
Ha önálló lesz az óvoda jövőre, vissza kell állítani a konyhát. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem aki a rendelet tervezettel, illetve  a 
kiegészítésekkel  egyetért kérem szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete 
a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 
feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) és a 151.§ (2a) bekezdésekben kapott felhatalmazása alapján az alábbi 
rendeletet alkotja.  
  
1. §  A rendelet hatálya kiterjed Pátka község közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító költségvetési szervekbe (óvoda, általános iskola) járó gyermekekre.  
  
2. §  (1) Pátka Község Önkormányzata a közétkeztetési feladat ellátására alkalmas vállalkozáson keresztül 
biztosítja a településen az óvodai és általános iskolai gyermekélelmezést.  
(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó 
szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja 
az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.  
(3) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.  
(4) Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybevevők számára kötelező.  
(5) Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt olyan 
speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható.  
(6) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és 
iskolai tanulók, önkormányzati intézmények alkalmazottai és külső vendégétkezők esetében be kell 
nyújtani.  
(7) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő  

a) betegsége,  
b) szabadsága,  
c) a családtagjaival közös programban részvétele miatt.  

(8) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délután 14 órájáig kell írásban vagy telefonon 
lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést 
követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.  
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(9) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók étkezése az igénybevevő vagy 
törvényes képviselőjének az intézményvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.  
(10) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.  
  
 
3. §  (1) Intézményi térítési díj napi összege bruttó 575,- Ft. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a Gyvt 151.§ (5) bekezdésében megjelölt normatív 
(kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A normatív (kötelező) kedvezményeken túl a gyermek egyéni 
rászorultsága alapján az önkormányzat további kedvezményt a (9) bekezdés szerinti hozzájáruláson felül 
nem állapít meg. 
(3) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény fenntartója évente 
egy alkalommal, tárgyév január 15. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja és a tárgyévre vonatkozóan új 
térítési díjtételeket állapít meg.  
4) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az intézmény 
vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás 
következményeire.  
(5) Ha az (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény vezetője 
negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a Zámolyi Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.  
(6) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő:  

a) tanulói jogviszonya, illetve óvodai ellátása az intézményben megszűnt, vagy  
b) 60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.  

(7) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden 
tárgyhónapot követő hónap 10. napján. 
 
(8) Az igénybe vevők által fizetendő térítési díj napi összege 520,- Ft. 
 
(9) Pátka Község Önkormányzata minden ellátott térítési díjának 520, Ft-on felül fennmaradó részét 
megfizeti. 
 
 

Záró rendelkezések 
4.§  (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.  
(2) Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény illetve e törvények végrehajtására kiadott jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.  
 
 
 
  

Nagy Dániel      Dosztály Csaba     
 polgármester                          jegyző    
  

                
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Pátka, 2013. december 30. 
     Dosztály Csaba  

     jegyző 
                      

 
Dosztály Csaba jegyző 
A fő állatorvost ki kell hívni nézzék meg, mi kell a működési engedélyhez, tekintettel arra, hogy a jelenlegi 
szolgáltatási szerződés lejár. Kérjünk be ajánlatokat az óvodát fenntartótól azzal, hogy a szolgáltatási 
folytatásához biztosítsa elsődlegesen az étkezést. A szerződés tartalmazza a szociális étkeztetést és az  
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óvodánál  3x étkezés biztosítását. A képviselő-testület kéri vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a 
szerződő partner tudná-e helyi főzéssel vállalni az étkeztetést. A felülvizsgálat milyen feltételekkel lehet a 
helyi konyhában a főzést újra indítani  

 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
Aki egyetért fenti javaslattal,  kérem kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
259/2013.(XII.11.) önkormányzati határozata 

Az étkeztetéssel kapcsolatos szerződés, és az óvodában a  konyhai főzés lehetőségének felülvizsgálata 
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az étkeztetéssel kapcsolatos szerződést 
felülvizsgálja az alábbiak szerint: 
 
A jelenlegi szolgáltatási szerződés lejár, ezért árajánlatot kér be a következő évre vonatkozóan az étkezés 
biztosításához. 
Kéri megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a szerződő partner tudná-e helyi főzéssel vállalni az 
étkeztetést, és milyen feltételekkel lehet a helyi konyhában a főzést újra indítani. 
Írásban fordul az élelmezéssel érintett szakigazgatási szervhez, hogy tájékoztatást kérjen az óvoda 
konyhájának működési engedély kiadásával kapcsolatos teendőkről. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, aljegyző 
 

 
 
D./ Szociális rendelet felülvizsgálata 
 
Dosztály Csaba jegyző 
A szociális törvényt úgy módosították, hogy megszűnik 3 segély forma, ezek helyett bejön az úgynevezett 
önkormányzati segély. Előírás, hogy december 31-ig felül kell vizsgálni az önkormányzat rendeletét. Zámoly 
már elfogadta a rendelet módosítást, az önkormányzati segélyen belül lett elkülönítve a jogszabálynak 
megfelelve, de célzottan (pl temetési célra). Ami kérdés lehet, ki a hatáskör gyakorlója, lehet  a képviselő-
testület, polgármester, jegyző. Zámoly testületi hatáskörben hagyta, 15 napon belül kell dönteni vagy a 
legközelebbi képviselő-testületi ülésen, legkésőbb 60 napon belül. A lakásfenntartásit kivéve, az maradt 
jegyzői határkörben. A Bursa a Zámolyi rendeletben benne van, az a Pátkaiban nincs. 
Javasolt új rendelet megalkotása, melyhez alapot a Zámolyi rendelet adhat. A hatáskör a Bizottságé lenne, 
(II. fok a képviselő-testület). A képviselő-testület határkörében a méltányossági ápolási díj, méltányossági 
közgyógyellátás (Bírósághoz lehet fordulni a K.T. döntése ellen.), a polgármester hatáskörében a segélyek 
(temetési) illetve önkormányzati segélyek lennének. Erzsébet utalványt is könnyebben tud adni a testület. 
A Zámolyi rendelet még tartalmaz Kamatmentes kölcsönt, ahol kezes is van, visszafizeti az ügyfél és ez 
segítség neki. Vizsgálni kell hogy vissza tudja-e fizetni. Ez is egy ellátási forma, alkalmanként vagy havi 
rendszerességgel. A nyugdíjminimum 13%-nál nem lehet több az egy főre eső jövedelem, ettől nagyon 
méltányos esetben 20%-al el lehet térni 

 
 
Nagy Dániel polgármester 
A Zámolyi rendeletet alapul véve javasolt a rendelet tervezet alábbi átdolgozásával új rendelet 
megalkotása. Jegyző úr fent említett módosító javaslataival, valamint a 16.§ kikerülésével, és az 
étkeztetésnél a térítési díjak egységes bedolgozásával mely  a jelenlegi rendeletből átemelhető, 
megalkotható a jogszabályoknak megfelelő rendelet. 
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Amennyiben több kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem aki a rendelet tervezettel, illetve  a 
kiegészítésekkel  egyetért kérem szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
 Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2013. (XII. .30.) önkormányzati rendelete 
Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) 
pontja, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 
1. § (1)  E rendelet hatálya kiterjed Pátka község közigazgatási területén élő, az Szt. 3. § (1)-(3) 

bekezdésében felsorolt személyekre. 
 (2)  Pátka Község Önkormányzata szociális alapellátás keretében – szociális rászorultságtól 

függően – pénzbeli és természetbeni ellátásban részesíti az e rendelet hatálya alá tartozó 
személyeket. 

 (3)  Az a kérelmező, aki rendszeres szociális ellátásban, ellátásokban (aktív korúak ellátása, 
lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás) részesül az önkormányzattól, 
nem jogosult átmeneti segélyre, kivéve, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi 
épségét veszélyezteti. 

 
2. § (1)  E rendeletben szabályozott ellátások közül: 

 a) Az első diploma megszerzéséhez ösztöndíj támogatás megállapítása, a  méltányossági 
ápolási díj és a méltányossági közgyógyellátás megállapítása, felülvizsgálata és 
megszüntetése a képviselő-testület hatásköre, 

 b) Az önkormányzati segély, a szociális étkeztetés, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
hatásköre, 

 c) A köztemetés elrendelése a polgármester hatáskörébe tartozik. 
 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Zámoly Közös 

Önkormányzati Hivatal Pátkai kirendeltségén kell benyújtani. 
 
3. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles saját és családja 

jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, s a nyilatkozatban foglaltakat igazolni. A 
jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta mérhető jövedelmeknél a kérelem 
benyújtását megelőző egy hónap, egyéb jövedelem esetén egy év. Szükség esetén – 
amennyiben a kérelmező életkörülményei az azonnali segítséget indokolják – az ellátás 
bizonyító eljárás nélkül, a rászoruló nyilatkozata alapján is megállapítható. A jegyző a 
kérelmező szociális helyzetéről szükség esetén környezettanulmányt készít. Nem kell 
környezettanulmányt készíteni, ha az életkörülmények az eljáró hatóság előtt ismertek. 

 (2) A szociális rászorultságtól függő ellátások igénylése esetén a kérelmezőnek nyilatkoznia kell, 
hogy ellátására tartási, öröklési, életjáradéki szerződés keretében történt-e 
kötelezettségvállalás. 

 (3) Önkormányzati segély temetés miatti igénylése esetén a kérelmező arról köteles 
nyilatkozni, hogy az elhunyttal előzőleg kötöttek-e tartási, öröklési, életjáradéki szerződést. 
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4. § (1) Ha a hatáskört gyakorló az e rendeletben szabályozott szociális ellátás megtérítését rendeli 
el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét – a kötelezett 
kérelmére szociális és anyagi helyzetére tekintettel - méltányosságból 

   - 50.000,- Ft alatt a hatáskört gyakorló, 
    - 50.000,- Ft felett a képviselő-testület 
    elengedheti, mérsékelheti, illetve részletfizetést engedélyezhet. 
 (2) A méltányosság indokait – elemi kár, egy hónapot meghaladó kórházi ápolás, a családon 

belüli rendkívüli haláleset – az erről szóló határozatban részletezni kell. 
 
5. § A pénzbeli ellátások közül – a jogerős határozat alapján – az alkalmankénti támogatások a 

házipénztárból, a rendszeres pénzellátások a tárgyhót követő hónap 5. napjáig 
folyószámlára utalással, házipénztárból, vagy postai úton folyósítandók. 

 
 

II. PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 
 

Aktív korúak ellátása 
 
6. § Az aktív korúak ellátását az Sztv. 33-37/C. §-okban foglaltaknak megfelelően kell biztosítani. 
 A háziorvos javaslata alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy 

– egészségi, vagy mentális állapotára tekintettel – rendszeres szociális segélyre válhat 
jogosulttá. 

 
7. § (1)  Pátka Község Önkormányzata az Sztv. 37. § (1) bekezdés b-d. pontja szerinti rendszeres 

szociális segélyre jogosultság esetén az együttműködésre a Székesfehérvári Kistérségi 
Szociális Alapszolgáltatási Központot jelöli ki. 

(2)  Az Sztv. 37. § (1) bekezdés b-c. pontjaiban foglalt rendszeres szociális segély folyósításának 
feltételeként a támogatásban részesülő: 

 a) az együttműködésre kijelölt szervnél a megállapított határozat jogerőre emelkedését 
követő 15 napon belül köteles megjelenni és ott nyilvántartásba vetetni magát, 

  b) a beilleszkedést segítő programról írásban köteles megállapodni az együttműködésre 
kijelölt szervvel és köteles vállalni az abban foglaltak betartását. 

 (3)  A beilleszkedést segítő program típusai a jogosult szociális helyzetéhez és mentális 
állapotához igazodva a következők lehetnek:  

  a) a munkavégzésre történő felkészülési programokon való részvétel, 
 b) munkavállalási szándék kialakítása, munkavállalási tanácsadás, aktív álláskeresés, 

 c) egyéni képességet fejlesztő, vagy az életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadáson 
való részvétel, 

  d) életmódot formáló tanácsadás, 
        e) pozitív beállítódás kialakítása. 

(4)    A rendszeres szociális segély megállapításáról az együttműködésre kijelölt szervet a 
határozat megküldésével tájékoztatni kell. 

 (5)   Az együttműködésre kijelölt szerv köteles: 
         a) a külön jogszabályban meghatározott esetnaplót vezetni, 

b) a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a rendszeres szociális segélyben 
részesülő személy bevonásával – a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni és 
a megállapodásról a határozatot hozó szervet tájékoztatni. 

  c) amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy foglalkoztatásáról 
tudomást szerez, úgy tájékoztatja a támogatásban részesülőt bejelentési kötelezettségéről, 
de egyidejűleg a határozatot hozó szervet a következő munkanapon értesíti, 

  d) a beilleszkedési programot évente értékeli és az írásos értékelést a határozatot hozó 
szervnek megküldi, 

  e) az együttműködés megszegéséről a határozatot hozó szervet haladéktalanul írásban 
értesíti. 

 
Méltányossági ápolási díj 



 20 

 
8. § (1)  Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 

hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 
 (2)  Méltányossági ápolási díj: az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Sztv. 43/B. § alapján, az 

Sztv. 41-43. §-aiban foglaltak figyelembevételével ápolási díj állapítható meg annak a 
hozzátartozónak is, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását 
végzi és 

 a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át. 

 b) ha az ápolt családjában van ápolásra alkalmas személy, akinek munkája nincs, vagy 
kereső tevékenységet folytat és munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, méltányossági 
ápolási díj nem állapítható meg. 

 (3)  Az ápolást végző lakóhelye és az ápolt személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye Pátka 
közigazgatási területe. 

 (4)  Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 80 %-a. 
 (5)  A (2) bekezdés alapján megállapított ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha: 

 - az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 
 - az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, vagy az ápolt életvitele miatt nem 

tudja teljesíteni, 
         - az ápolt személy meghalt, 

 - az ápolást végző, vagy az ápolt személy tartózkodási engedélyének érvényességi ideje 
lejárt, illetve az engedélyt visszavonták, 

         - a jogosultságot kizáró körülmény következik be. 
 
 
 
 

Önkormányzati segély 
 
 
9. § (1)  A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy 

tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére önkormányzati segély nyújtható.  
         (2) Rendkívüli kiadás oka lehet: betegség, haláleset, elemi kár, a válsághelyzetben lévő várandós 

anya gyermekének megtartása, a gyermek beiskoláztatása, a gyermek fogadásának 
előkészítése, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése. 

         (3)   Önkormányzati segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő     
                kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. 
 (4)  Az önkormányzati segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti 

segély létfenntartásra, továbbá gyógyszertámogatásként, az egészségbiztosítás által nem, 
vagy részben támogatott illetve egyéb, alkalmanként jelentkező többletkiadások részbeni, 
vagy teljes mértékű fedezésére adható.  

 
10. §(1)  Önkormányzati segély alkalmanként, annak a személynek adható, akinek családjában az egy 

főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
130 %-át.  E jövedelemhatártól a döntést hozó, különös méltánylást érdemlő esetben – 
betegség, elemi kár, tüzelő beszerzés – 20 %-kal eltérhet. 

 (2)  Különös méltánylást érdemlő esetben évente legfeljebb egyszer – jövedelemre tekintet 
nélkül – kérelemre, vagy hivatalból alkalmankénti önkormányzati segély adható. A 
méltányosság gyakorlásának indokait a határozatban részletezni kell. 

 (3)  Az alkalmankénti önkormányzati segély egyszeri összege – rászorultságtól függően – 
legfeljebb 10.000,- Ft-ig állapítható meg. Egy naptári éven belül ugyanaz a személy 
legfeljebb 20.000,- Ft erejéig részesíthető alkalmankénti átmeneti segélyben. Elemi kár 
esetén a károsultnak a költségvetésben meghatározott összeg erejéig támogatás nyújtható. 

 (4)  Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a jogosult a 
segélyt nem rendeltetésszerűen használná fel, az kiadható részben, vagy egészben, 
természetben, valamint elszámolási kötelezettséggel. A természetbeni ellátás lehet 



 21 

Erzsébet-utalvány, élelmiszer, tüzelősegély, tankönyv és tanszervásárlás támogatása, 
ruházat biztosítása, közüzemi díjak kifizetése, gyermekintézmények térítési díjának 
kifizetéséhez adott támogatás. A beszerzésekről és a díjak kifizetéséről ez esetben a jegyző 
gondoskodik. 

 (5)  Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi, évente egy alkalommal, 
elsősorban karácsony előtt, nyugdíjasokat - korukra tekintettel – alkalmankénti 
önkormányzati segélyként pénzbeli, vagy természetbeni ellátásban lehet részesíteni. 

 
 
11. § (1)  Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély legfeljebb 6 hónapos 

visszafizetési kötelezettséggel adható, ha a kérelmező valószínűsíti, hogy a kölcsön összegét 
ezen időtartam alatt vissza tudja fizetni és tartozásának kiegyenlítéséhez fizetési 
kötelezettsége teljesítésének biztosítására készfizető kezest biztosít. 

 (2)  Ugyanannak a személynek újabb kölcsön csak abban az esetben adható, ha az előző kölcsön 
összegét már visszafizette. 

 (3)  A kölcsön összege a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladhatja meg. 
 (4)  A kölcsön összegét és visszafizetési feltételeit megállapodásban kell rögzíteni. 

 
12.§  (1)  Önkormányzati segély, temetés miatt adható annak a kérelmezőnek, aki az elhunyt 

eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra 
köteles hozzátartozó volt ugyan, de akinek a költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti azáltal, hogy az eltemettető családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át. 

 (2)  Az önkormányzati segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 15 napon 
belül kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, 
ha a haláleset nem helyben történt. A kérelemhez csatolni kell a temetési költséget igazoló 
számlák eredeti példányát, amelyek a kérelmező nevére, vagy vele egy háztartásban élő 
személy nevére vannak kiállítva. 

 (3)  A (2) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A 
megállapított segély összegét – vagy a kérelem elutasításának tényét -, illetve a határozat 
számát a számlákra rá kell vezetni. Önkormányzati segély a temetés költségeit igazoló 
számla hiányában is – utólagos elszámolási kötelezettség mellett – megállapítható. 

 (4)  Az önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-ának 
megfelelő összeg, maximum 10.000,- Ft. A segély indokolt esetben természetbeni ellátás 
formájában is nyújtható, ez esetben a segély összegének erejéig a temetési számla 
kiegyenlíthető. 

 
13.§   (1) Önkormányzati segélyként gyermekek érdekében támogatás nyújtható  

annak a kiskorú gyermeknek, illetve családnak, ahol a család egy főre jutó havi jövedelme 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  130 %-át, és a család 
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került. 

 
(2) Méltányossági alapon az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól 20%-kal el lehet 

térni hosszantartó betegség, rendkívüli családi tragédia esetén.  
 
         (3) Gyermekvédelmi célból az önkormányzati segély egyszeri összege 5.000,-   Ft-nál több nem 

lehet. 
Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 10.000,- Ft erejéig részesíthető 
önkormányzati támogatásban. 

 
 
 
 

Első diploma megszerzéséhez ösztöndíj támogatás 
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14. § (1)  Az önkormányzat képviselő-testülete az első diploma megszerzésének elősegítése 
érdekében ösztöndíjban (pénzbeli szociális támogatásban) részesítheti azon személyeket, 
aki számára a felsőoktatásban történő bejutás, illetve felsőoktatási tanulmányainak 
folytatása szociális helyzete miatt nehézségekbe ütközik. 

 
 (2)  Ösztöndíj annak a személynek nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó nettó 

átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem haladja 
meg. 

        A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki: 
        a) árva, vagy félárva, 
        b) családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több, 
        c) gyermeket nevel, 
        d) egyedül neveli gyermekét, 

 e) valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő 
beteg, vagy rokkant van, 

         f) eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, 
         g) nem részesül kollégiumi ellátásban. 
 (3)  Minden pályázatot elnyert hallgatónak (szociális körülményeire tekintettel) 1.000,- Ft-tól 

5.000,- Ft-ig terjedő támogatást biztosít az önkormányzat, összesen a költségvetésben 
meghatározott keret erejéig. 

 (4)  Az önkormányzat a pályázatok kiírása, határideje, elbírálása és folyósítása során a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjat minden évben a hatályos jogszabályok alapján, a 
kiadott Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 
 

III. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 
 

Köztemetés 
 

15. § Az önkormányzat a köztemetés biztosításáról az Sztv. 48. §-a szerint gondoskodik. 
 

Méltányossági közgyógyellátás 
 
16. § Az Sztv. 50. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon kívül a (3) bekezdés alapján a jegyző egy 

év időtartamra annak a szociális rászorult személynek állapíthat meg méltányossági 
közgyógyellátási jogosultságot, akinek: 

 a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át, és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, 

 b) egyedül élőként jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át, és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. 

 
 
 

IV. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 
 
 

Étkeztetés 
 

17. § (1)  Étkeztetés keretében az önkormányzat tartósan, vagy átmenetileg napi egyszeri meleg 
étkeztetést (ebédet) biztosít a szociális rászorultnak.  

 (2)    Szociális rászorultnak tekinthető az a személy, aki: 
         a) a 70. életévét betöltötte, vagy  
                 tartós, vagy átmeneti betegsége, hajléktalansága miatt önmaga   
                 ellátására      képtelen és 
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         b) vagyonnal nem rendelkezik, 
     tartásra képes, vagy köteles hozzátartozója nincs, vagy tartási   kötelezettségét nem teljesíti, 

         eltartási, öröklési, gondozási szerződéssel nem rendelkezik. 
 (3)  Az átmeneti, vagy tartós betegség igazolására kérelmező orvosi igazolást csatol. 
 (4)  Az étkeztetés történhet a házi segítségnyújtás keretében házhozszállítással, illetve a jogosult 

általi elvitellel. 
 (5)  A szociális étkeztetést az önkormányzat a tulajdanában lévő óvodai melegítő konyhájának 

közre működésével vállalkozó útján biztosítja. 
 

Házi segítségnyújtás 
 

18 §   Az önkormányzat az Sztv-ben meghatározott házi segítségnyújtásról a Székesfehérvári 
Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központon keresztül gondoskodik. 

 
Családsegítés 

 
19. §  Az önkormányzat a családsegítést az Sztv. 64-65. §-aiban foglalt feltételek szerint a 

Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén belül biztosítja. 
 

Térítési díjak 
 

20. §  A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért – szociális étkeztetés igénybevételéért, a 
házi segítségnyújtásért és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. 
A térítési díjat az önkormányzat e rendeletének 1. számú melléklete szerint határozza meg a 
29/1993. (II.17.) kormányrendelet szabályainak, valamint a Székesfehérvári Többcélú 
Kistérségi Társulási Tanács elfogadott térítési díjakra vonatkozó javaslata figyelembe 
vételével. 

 
 
 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 
 

21.§  E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg Pátka Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011.(I.26.) a szociális igazgatás és a szociális 
ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelete hatályát veszti. 

 
 
    Nagy Dániel    Dosztály Csaba 
    polgármester          jegyző 
 
 
 
 
 

1. számú melléklet 
 

Házi segítségnyújtás, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
térítési díjai 

 
 Térítési díjak 

(1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 
 jövedelem: nyugdíjminimum /28.500,- Ft/ 100 %-ig:  térítésmentes 

 jövedelem: nyugdíjminimum /28.500,- Ft/ 200 %-ig:  100,- Ft/óra 
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 jövedelem: nyugdíjminimum /28.500,- Ft/ 300 %-ig:   200,- Ft/óra 

 jövedelem: nyugdíjminimum /28.500,- Ft/ 400 %-ig:  300,- Ft/óra    

 jövedelem: nyugdíjminimum /28.500,- Ft/ 400 % felett   471,- Ft/óra 

   

 
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:  
 75.000,- Ft/hó jövedelemig:     100,- Ft/hó 

 75.000,- Ft/hó – 100.000,- Ft/hó jövedelemig   200,- Ft/hó 

 100.000,- Ft/hó jövedelem felett:    306,- Ft/hó” 

 

(3) Az étkeztetés intézményi térítési díja:            700.- Ft/ebéd 
 
           
 
 
 
 

 

5. Pátka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 

Nagy Dániel polgármester 
Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. 
(I.25.) rendelete (továbbiakban: SZMSZ) értelmében a képviselő- testület éves munkaterve alapján, 
szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. A munkaterv 1-1 naptári évet felölelő terv, mely 
tartalmazza a képviselő-testület üléseinek tervezett időpontját, napirendjét, az előterjesztő, közreműködő 
megjelölését.  
 
A korábbi években kialakult hónap utolsó szerdáján maradnának a testületi ülések szintén a korábban 
kialakultak alapján júliusban szünetet tartana, decemberben pedig előbbre hozva . 
Március utolsó péntekén lenne a közmeghallgatás 
Decemberben új közös hivatal alakul a választások függvényében. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
Aki elfogadja  a 2014. évi munkatervet a javaslat alapján, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
260/2013.(XII.11.) önkormányzati határozata 
A képviselő-testület  2014. évi munkatervről 

 
 
 
Pátka község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a testület 2014. évi 
munkatervét a javasolt módosításokkal az alábbiak szerint elfogadja: 
Az SZMSZ 14.§-a értelmében a képviselő-testület rendes üléseit szükség szerint, de havonta ez 
alkalommal, a hónap utolsó szerdai napján, tartja. 
A rendkívüli ülések megtartására az SZMSZ-ben elfogadott elveknek megfelelően a két ülés közötti 
időszakban esetlegesen kerülhet sor. A közbeeső időben üléseznek a bizottságok Az egyes testületi 
ülések, az írásos anyagok előkészítésére és postázására az SZMSZ rendelkezései az irányadók.  
 
 



 25 

Rendes ülések időpontja és napirendi pontjai 
 
 

2013. január 29. (szerda) 17:00 óra: 

 Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 

 Pátka Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. 
  Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi tanácsnok 

 Gyermekvédelmi szolgálat, és a családsegítő szolgálat 2013. évi beszámolója 
  Előterjesztést véleményezi: Oktatási ügyek tanácsnoka 

 A 2014. évi pályázati lehetőségekről. 
  Előterjesztést véleményezi: Oktatási és Pénzügyi tanácsnok 

 Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének előkészítéséről 
  Előterjesztést véleményei: Ügyrendi Bizottság 

 A jegyző teljesítményértékeléséről a képviselő-testület tájékoztatója. Tájékoztató a jegyző 2014. 
évi teljesítménykövetelményei meghatározásának 

  Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Egyebek, bejelentések. 
 
 
2013. február 15. (szerda) 17:00 óra 

 Pátka Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása 
  Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
  Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi tanácsnok 

 
 
2013. február 26. (szerda) 17: 00 óra: 

 Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 

 Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi működésről. 

 Pátkai Beruházó Viziközmű Társulás beszámolója a 2013. évi működésről. 

 EMVA pályázatok benyújtása 

 Civil szervezetek részére helyi pályázat kiírása támogatások elnyerésére 

 Egyebek, bejelentések. 
 
 
2013. március 26. (szerda) 17: 00 óra 

 Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 

 Pátka Község 2013. évi költségvetési rendelet módosítása. 
  Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi tanácsnok 

 Helyi rendeletek felülvizsgálata 
  Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző 

 Törvényességi észrevétel megvizsgálása 

 Egyebek, bejelentések. 
 
 2013. március 28. (péntek) 17: 00    KÖZMEGHALLGATÁS 

 Ivóvízminőség javítás aktuális kérdése 
Egyebek, kérdések 
 
2013. április 30. (szerda) 17: 00 óra 

 Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 

  A 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadása ZÁRSZÁMADÁS 
  Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi tanácsnok 
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 Ivóvízpályázattal kapcsolatos teendőkről beszámoló 
   Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Egyebek, bejelentések. 
 
2013. május 28. (szerda) 17: 00 óra 

 Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 

 Nyári programsorozat tervezése és a finanszírozás a 
  Előterjesztést véleményezi: Oktatási és pénzügyi tanácsnok 

 A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás átfogó értékelése (Gyvt. 96.§.). 
  Előterjesztést véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság 

 Helyben kiírt támogatások elnyerésére irányuló pályázatok elbírálása 

 Törvényességi észrevétel megvizsgálása, döntés. 

 Egyebek, bejelentések. 
 
 
2013. június 25. (szerda) 17: 00 óra 

 Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 

 Ivóvízminőség javítási pályázat állásáról tájékoztató 
  Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Tájékoztató a megjelent pályázati kiírásokról 
  Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Beszámoló az önkormányzati honlap működtetéséről 
  Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Falunappal kapcsolatos kérdések tárgyalása. 

 Egyebek, bejelentések. 
 
 
2013. augusztus 27. (szerda) 17: 00 óra 

 Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Belső ellenőrzési jelentés, intézkedési terv 
 Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző 

 Pátka Község Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló 
 Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi tanácsnok 

 Költségvetési rendelet – előirányzat – módosítás 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Tájékoztató a társult iskolák 2013/2014. tanévről 
 Előterjesztők: intézményvezetők 

 Egyebek, bejelentések 
 
 
 
2013. szeptember 24. (szerda) 17: 00 óra 

 Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Közbiztonság helyzete a településen 
  Előterjesztő: Városi Rendőrkapitányság 

 Tájékoztató az ivóvízpályázat alakulásáról 
  Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Leader pályázatok beadásával kapcsolatos kérdések tárgyalása 
  Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
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 Szabályzatok aktualizálása 
  Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző 

 Tájékoztató a közbeszerzésekről 
  Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Egyebek, bejelentések 
 
 
2013. október 29. (szerda) 17: 00 óra 

 Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Helyi rendeletek áttekintése, a szükséges módosítások átvezetése 
  Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző 

   Előterjesztési véleményezi: Pénzügyi tanácsnok  

 Téli útviszonyokra felkészülés 
  Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Önkormányzat szervezeti dokumentumainak áttekintése (SZMSZ, ügyrend) 
 Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző 

 Egyebek, bejelentések 
 
 
2013. november 26. (szerda) 17: 00 óra  

 Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Önkormányzati költségvetés 2013. III. negyedévi beszámolója 
   Előterjesztési véleményezi: Pénzügyi tanácsnok 

 Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés áttekintése 
   Előterjesztési véleményezi: Mezőgazdasági Bizottság 

 2015. évi költségvetési koncepció tárgyalása 
  Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
  Előzetesen véleményezi: Pénzügyi tanácsnok 

 Törvényességi észrevétel megvizsgálása, döntés 
  Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző 

 Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
  Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző 

 Polgármester illetményéről szóló határozat felülvizsgálata, polgármester részére jutalom 
megállapítása az elvégzett munkája értékelése alapján 
 Előterjesztést véleményezi: Bizottságok és tanácsnokok 

 Eseti bizottság létrehozása az önkormányzat által adományozott kitüntetések elbírálására 

 Egyebek, bejelentések 
 

 
2013. december 17. (szerda) 17: 00 óra  

 Az önkormányzat által alapított kitüntetések átadása 

 Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 
 Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Önkormányzat működésének 2014. évi beszámolója 
  Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Zámoly Önkormányzati közös Hivatal Pátkai Kirendeltsége működésének 2014. évi beszámolója 
  Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző 

 Ívóvizminőség javítással kapcsolatos pályázatról beszámoló 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Szemétszállítási rendelet felülvizsgálata 
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Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. évi munkaterve 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 Egyebek, bejelentések 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, aljegyző 
 

 
 

 

6. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények  2014. évi célok 
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző 
 

Dosztály Csaba jegyző 
Kis hivatal lévén kontroll alapján vannak a dolgozók, mindenkinek ismeri a vezetője  az erősségét és 
gyengeségét. A törvénynek és rendeltnek megfelelően a feladatot végrehajtani, ezért meg kell határozni a 
köztisztviselők teljesítmény céljait.  

 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
Aki egyetért a jegyző úr által benyújtott határozati javaslattal,  kérem kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
261/2013.(XII.11.) önkormányzati határozata 

a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 
kiemelt célokról 

 
 
Pátka község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
Törvény, és a 10/2013.(I.21.) Korm rendelet, alapján 2014. évre a következő kiemelt célokat határozza 
meg: 
 
a.) Az önkormányzatokra vonatkozó átfogó célkitűzések:  
  

A képviselő-testületek a tevékenységükhöz minden szükséges információt, tájékoztatást időben, 
megfelelő részletezettségben megkapjanak, a döntést igénylő kérdéseknél számításokkal, 
felmérésekkel megfelelően alátámasztott lehetőségek segítsék a legkedvezőbb döntés 
meghozatalát. 
A döntéshozók számára rendszeres tájékoztatás álljon rendelkezésre az önkormányzat pénzügyi-
gazdasági helyzetéről, a település számára kedvező társulási, pályázati lehetőségekről. 

b.) Az egyes, önkormányzat által ellátott feladatokra, tevékenységekre vonatkozó célkitűzések: 
A hivatali ügyintézés szakmai színvonalának emelése céljából a köztisztviselők a 
munkavégzésükhöz elengedhetetlen szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, törekedjenek minél 
több szakmai ismeret megszerzésére, feladataikat határidőben, szakszerűen lássák el. 
Különös figyelmet fordítsanak az ügyfelek felelősségteljes, segítőkész kiszolgálására, ehhez vegyék 
igénybe a helyi lap és a honlapok adta lehetőségeket. 

 
c.) Az önkormányzati feladatellátást segítő tevékenységekre vonatkozó célkitűzések. 

A pénzügyi-gazdálkodási tevékenység naprakész legyen, megfelelő információt nyújtson a 
döntéshozók számára. A költségvetés tervezését a belső kontroll, a könyvelés helyességét belső 
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ellenőrzés biztosítsa. A vagyongazdálkodás, a beruházások kivitelezése felelősséggel, szakszerűen 
történjen. 
Az adóztatási tevékenységnél kiemelt figyelmet fordítsanak a hátralékok csökkentésére, a 
végrehajtásra. 
A közigazgatás szolgáltatás-jellegét szem előtt tartva történjen az ügyfélfogadás. 
A társulásban ellátott feladatokhoz a szükséges adatszolgáltatás pontosan, határidőben teljesüljön. 

 
d.) Eseti célkitűzések: 

Közreműködjenek a fejlesztési célok, beruházások megvalósításában, a pályázati források 
elnyerésében. 
Meg kell ismerni és alkalmazni kell az új alaptörvényt, a hatályba lépő új jogszabályokat. Fel kell 
készülni a közigazgatás szervezeti változásaira. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

- a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a jegyzővel szembeni 
teljesítménykövetelmények 2014. január 30-ig történő kidolgozásáról és a jegyző részére írásos 
dokumentum formájában történő átadásáról; 
- a jegyző teljesítményértékelését 2014. december 15-ig végezze el, s arról a testületet legkésőbb 
2015. január 30-ig tájékoztassa; 
- a jegyző – a többi köztisztviselőt érintő – teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatellátását 
kísérje figyelemmel. 

 
Határidő: 2014. január 30., illetve 2014. december 15. 
Felelős:  polgármester 
 

 
 

7. Egyebek, bejelentések 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
Nagy Dániel polgármester 
Visszatérünk a női tornával kapcsolatos tárgyalásra. Javaslat az, hogy vizsgálja felül az SZMSZ-t a társulás, 
az ovis focistákat is ide véve egy általuk megbízott személy az önkormányzat képviselője által a 
felelősséget vállalva megoldhatná a terem használatát. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
Aki egyetért a jegyző úr által benyújtott határozati javaslattal,  kérem kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
262/2013.(XII.11.) önkormányzati határozata 

Óvoda helyiségének használata 
 

Pátka község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy a fenntartó társulás vizsgálja felül az 
SZMSZ-t abban a tekintetben, hogy a női torna és az ovis focisták a torna helyiséget használhassák a téli 
hónapokban (fűtési idény). Jelöljenek ki egy megbízott személyt az önkormányzat képviselői közül, és a 
kulcshasználatot eszerint módosítsák. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester 
 
Kunstár Béla Pátkai Piac Szövetkezet Elnöke 
Tájékoztatja a testületet arról, hogy 2014. január 7-én záró rendezvényt tart a Szövetkezet, amire  
mindenkit szeretettel meghív. Az esemény a tanácsteremben lesz. 
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Nagy Dániel polgármester 
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a rendes nyílt ülést 
bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
  Nagy Dániel      Dosztály Csaba 
  polgármester                      jegyző  


