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Pátka Község Önkormányzatának   66-1/2014. 
            Képviselő-testülete 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének  rendkívüli  nyílt üléséről  
 
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme 
 
Ideje: 2014. január 7. napján (kedd)   11:15 órakor tartandó rendkívüli  nyílt testületi ülés 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 

Buda József   képviselő 
Füri József   képviselő 
Nánási László   képviselő  

a Képviselő-testület tagjai  
 
Távol maradását jelezte:  

Dr. Dávid-Nagy Krisztina  alpolgármester 
Demeter Zoltán   képviselő 
Gerencsér Attila  képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
  Járfás Péterné   aljegyző 
  Schweibert Jánosné  jegyzőkönyv vezető 
     
Nagy Dániel polgármester 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a jelenlévőket, aljegyző asszonyt, a meghívottakat és a telefonon 
összehívott rendkívüli nyílt ülést 11.15 órakor megnyitja. 
 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.  
 
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóját. 
 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy az alábbiak szerint tárgyalják azokat: 
 
Napirendi pontok: 

1. Pátka Naperőmű Nonprofit Kft társasági szerződésének módosítása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
2. Egyebek, bejelentések 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok, valamint a jegyzőkönyvvezető 
személyére tett javaslat jóváhagyására, amennyiben egyetértenek, kézfeltartással szavazzanak. 
 
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2014.(I.07.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyvvezetőről és a napirendi pontokról 
 

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

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Pátka Naperőmű Nonprofit Kft társasági szerződésének módosítása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
Nagy Dániel polgármester 
A 192/2013.(X.14.) önkormányzati határozatában a képviselő-testület döntött arról, hogy a megalakuló 
Pátka Naperőmű Nonprofit Kft tagja lesz 25% részarányban. Ebben a határozatban megbízta a testület a 
polgármestert azzal, hogy képviselje a Kft-ben az önkormányzatot.  
A Cégbírósághoz beadásra került a társasági szerződés, aminek a 18. pontját kifogásolták, amit a mostani 
rendkívüli testületi ülésen módosítani kell ahhoz, hogy elfogadásra kerüljön, és bejegyezzék a Kft-t. A 
„társaság megszűnésének” szövegezése nem volt megfelelő a szerződésben.  
A régi és az új szövegezés összevetésével állapították meg a különbséget az új és a régi szerződés között.  
A polgármester ismertette, hogy a jegyzett tőke emelésével csökkenni fognak az arányok a tulajdonosi 
körben. 
Az önkormányzat esetleges kockázatot nem vállal a Kft működésével kapcsolatosan.  
A törvényi változás miatt kell módosítani a cégbejegyzési kérelmet. Könnyítéssel és további felelősséggel is 
jár a társaság közhasznúvá válása a Nonprofit gazdálkodás mellett.  
A polgármester elmondta, hogy kikérte Dr.Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester véleményét is a bejegyzés 
módosításával kapcsolatban, miszerint a módosítással az önkormányzatot veszteség nem érheti. 
 
Füri József képviselő 
A terület kialakítása mikor indul? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Már megkaptuk a kidolgozott tervezet, a következő ülésre be fogom vinni, mert addigra már a Kft-t be 
fogják jegyezni. Addig reméljük, ki fogják írni a pályázatot is.  
 
Füri József képviselő 
Hol lesznek ezek a telkek? 
 
Nagy Dániel polgármester 
A Vörösmarty utcai telkeket tervezzük bérbe adni erre a célra. Jelenleg ezek a telkek bérletbe vannak adva, 
de mire a beruházás beindul, akkorra várhatóan le fognak járni a szerződések. Ha a telken esetleg 
telepített lucerna van, akkor természetesen zöldkárt fog fizetni a beruházó a bérlőnek. 
Napelemek elhelyezésére olyan telkeket keresnek, ami déli irányból nyitott. Az erdősáv a napsütésbe nem 
fog bezavarni. 
A Kft megalakulásával ezek a telkek reméljük nagyobb hasznot fognak hozni, mint jelenleg.  
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel nem volt a napirenddel kapcsolatosan, így szavazásra tette fel a 
kérdést: 
 
Amennyiben egyetért a képviselő testület a társasági szerződés 18. pontjának szövet-módosításával az 
ismertetettek szerint, úgy kézfeltartással szavazzon arról. 
 
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2014.(I.07.) önkormányzati határozata 

Pátka Naperőmű Nonprofit Kft társasági szerződés módosításáról 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Pátka Naperőmű Nonprofit Kft Társasági 
Szerződésének 18. pontját az alábbiak szerint 
 
Előző szöveg: 
„18. A társaság megszűnése 
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok 
között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.” 
 
Módosított – elfogadott szöveg: 
„18.A társaság megszűnése: 
Ha a közhasznú szervezetnek minősülő Nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik úgy a 
tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható 
ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.” 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a változás 
átvezetése után írja alá a módosított Társasági Szerződést.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

2- Egyebek, bejelentések 
 
Nagy Dániel polgármester 
A vidékfejlesztési csoport ülésén voltam, ahol elmondták, hogy a csoportok határait újra akarják felosztani. 
Nem lenne ennyi csoport és a mi pozíciónk, romlana az új felosztásból eredően, mivel bármelyikhöz 
csatlakoznánk, mindenhol a perifériára kerülnénk. Ezért több ilyen pozícióban levő községgel szeretnénk 
összefogni, és egy önálló vidékfejlesztési egyesületet szeretnénk létrehozni, amibe lenne nagyobb és 
kisebb város és falvak is többféle lehetőséggel felruházva. Mi Csákvár és a Vértes déli részében 
gondolkodtunk, úgy 10-15 települést befonva ebbe a csoportba, de több megkeresés is van. A környező 
települések is érdeklődnek az ötletről. Hamarosan tárgyalásokat fogunk kezdeményezni a társaság 
megalakulásával kapcsolatban, és reméljük, hogy sikerül konszenzust találni.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyílt ülést 
bezárta 11:40 órakor. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
  Nagy Dániel      Dosztály Csaba 
  polgármester     jegyző akadályoztatása miatt 
 
 
        Járfás Péterné 
        aljegyző 


