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Pátka Község Önkormányzatának   66-3 /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 28. napján (kedd)   17.30 órakor tartandó rendkívüli nyílt testületi ülés 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 

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

a Képviselő-testület tagjai  
Távol maradását jelezte:  
  Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
  Dosztály Csaba   jegyző 
  Kunstár Béla   Pátka Piac Szövetkezet Elnöke 
  Schweibert Jánosné  jegyzőkönyv vezető 
   
Nagy Dániel polgármester 
Köszönti a képviselő-testület tagjait a jegyző Urat, és a telefonon összehívott rendkívüli nyílt ülést 17.30 
órakor megnyitja. 
 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van.  
 
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjét, 
Schweibert Jánosnét 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. 
 

Napirendi pontok: 
1. Védőnő helyettesítése 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

2. Önkormányzati tulajdonú beépítetlen terület értékesítése 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

3. Önkormányzati képviselők é polgármester vagyonnyilatkozat tétele 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

4. Képviselő-testület ülésének elnapolása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

5. Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetés tervezete – I. 
forduló 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
6. Egyebek, bejelentések. 
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Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyvvezető személyére, a tervezett napirendi pontok 
jóváhagyására. 
 
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2014.(I.28.) 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:  polgármester 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1.  Védőnő helyettesítése 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
Kállainé Németh Margit védőnő jelezte, hogy 2014. január 21. napjától kb 2 hét időtartamra beteg 
állományba kell mennie, ezért munkáját nem tudja ellátni, helyettesről kell gondoskodnia. 
Az elmúlt időszakban kialakultak szerint a pátkai védőnő helyettese Lovasberény védőnője. 
A helyettesítésre létrejött jogviszonyról megbízási szerződést kell kötni, melyben meg kell állapodni a 
helyettesítő díjazásában is.  
Mivel a szerződésben a megbízó Pátka Község Önkormányzata, és a díjazás a költségvetést érinti, ezért 
szükséges döntést hozni, melyben célszerű a polgármestert megbízni a szerződés aláírására.  
A helyettesítő védőnő: Csapó Éva. A helyettesítés várható ideje: 2014. január 21 – 2014. február 5-e 
közötti időszak. A megállapításra kerülő helyettesítési díj: bruttó 70.000 Ft.  
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs az előterjesztéshez, úgy kérem a képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően szavazzanak a védőnő helyettesítéséről. 
 
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2014.(I. 28.) önkormányzati határozata 

a Védőnő helyettesítéséről 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pátka település védőnői munkájának helyettesítésével 
Csapó Éva Lovasberény védőnőjét bízza meg. 
 
A helyettesítés határozott idejű, 2014. január 21. napjától február 5. napjáig szól. 
A megbízási díj bruttó 70.000 Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Dániel polgármester 
A Csákvári Önkormányzatai Társulásnál kialakulóban van a védőnői hálózat is, amely lehetővé tenné az 
állandó helyettesítést, amennyiben erre szükség lenne. 
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Ha a testület alkalmasnak találná ezt a lehetőséget az állandó helyettes biztosítására, akkor beléphetnénk 
a társulás védőnői feladat ellátásába is.  A védőnői munkát így folyamatosan fenn tudnánk tartani mivel ez 
kötelezettsége a testületnek. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Mivel a védőnői munkát folyamatosan fenn kell tartani, ezért célszerű lenne ebbe a társulásba belépni. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs a javaslathoz, úgy fel tesztem a kérdést, a képviselő-testület 
nevében a polgármester tárgyaljon-e CSÖT-tel a védőnői munka helyettesítésének ellátásáról. 
 
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2014.(I. 28.) önkormányzati határozata 

a CSÖT-höz való csatlakozás védőnői munka helyettesítéséről 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Csákvári 
Önkormányzati Társulással tárgyaljon a védőnői helyettesítés társuláson belüli ellátásának 
lehetőségéről. 
 
A tárgyalás eredményéről a polgármester számoljon be a képviselő-testület előtt.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
2. Önkormányzati tulajdonú beépítetlen terület értékesítése 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
A Vargahegyi utcai önkormányzat telekből kettő darabra érkezett vételi ajánlat. Az 572/8 és az 572/10 
hrsz-ú beépítetlen ingatlanokra.  
A csatorna-hálózat bővítése miatt ezen ingatlanok beépítéséről gondoskodnunk kell. 

Az 572/8 hrsz-ú telek mérete: 744 m²; az 572/10 hrsz-ú telek mérete: 734 m². 

Az ingatlanok ajánlati ára: 1200 Ft/m², mely együttesen 1.773.600 Ft, ez bruttó érték. 
Az ingatlanok könyv szerinti értéke: 570.000 Ft és 572.000 Ft. 
Az ingatlanokat jelzálogjog terheli, de ezt töröltetni lehet, mivel már ki lett fizetve a bankhitel, ami az 
ingatlanokat terhelte.  A szennyvíz bekötést el fogjuk végeztetni az ingatlanokra Az ingatanokat beépítési 
kötelezettség mellett lehet értékesíteni. Az ingatlanokon nincs közmű kiépítve, ezért ilyen alacsony az 
áruk, de a lehetőség fenn áll a közművekre való csatlakozásnak.  A nyilvántartási ár a telek tényleges 
beszerzési árát mutatja. 
 
Buda József képviselő 
Tehát többet kapna a telkekért az önkormányzat, mint a nyilvántartási ár, tehát az ügylet jövedelmet 
hozna a költségvetés részére. Különben is jó dolog lenne, mivel fiatalok jönnének a községbe. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Ezek után már tiszta bevétel jön az önkormányzathoz, tehát az eladás megérné.  
 
Nánási László képviselő 
A befolyt összeg hova kerülne? 
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Nagy Dániel polgármester 
Az önkormányzat előzőleg meghatározta, hogy szeretne szolgálati lakást építeni. Én javasolnám, hogy a 
telek értékesítésből befolyt összeg ne a tartalékalapba legyen elkönyvelve, hanem az építésre szánt 
keretbe legyen nyilvántartva.  
 
Nánási László képviselő 
Igen erre a célra jó lenne a befolyt összeget elkülöníteni.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Piaci igény is lenne a kisebb, bérelhető lakásokra.  
 
Kunstár Béla Pátkai Piac Szövetkezet Elnöke 
Az önkormányzatot a telek értékesítéssel kapcsolatosan még a két ingatlan értékbecslésének díja terhelné. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A képviselő-testületnek az építési telekre vonatkozó értékbecsléseket be kell kérnie. 
A vagyonrendeletünk értelmében kell eljárni a telekértékesítéssel kapcsolatosan. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel nincs, úgy felteszem a kérdést szavazásra: a képviselő-testület 
hozzájárul-e az 572/8 és az 572/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséhez az alábbi feltételekkel: 

- a 7/2012.(II.29.) vagyonrendelet szerinti versenykiírás alapján a telkek értékesítése 
- az értékesítésre kijelölt ingatlanok értékbecslésének megrendelése és számla ellenében való 

kifizetése 

- A vételi ajánlati ár 1200 Ft/m²-hez való hozzájárulás 
- Az értékesítés kapcsán építési kötelezettség előírása az alábbiak szerint.  

o építési engedélykérés: a vételt követő 1 éven belül 
o beépítés megkezdése a vételt követő 2 éven belül 

 
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2014.(I.28.) önkormányzati határozata 

az 572/8 és az 572/10 hrsz-ú önkormányzati beépítetlen építési telkek értesítésre kijelöléséről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete eladási szándékát nyilvánítja ki és értékesítésre jelöli ki 
a Pátka 572/8 hrsz-ú és a Pátka 572/10 hrsz-ú önkormányzati tulajdont képező beépítetlen építési 
telkekre.  

A vételi ajánlatban szereplő árat elfogadva, az ingatlanok eladási árát 1200 Ft/m² bruttó árban 
határozza meg. 
 
A 7/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet értelmében a telek eladását versenytárgyalás előzi meg.  
Az értékesítésre kijelölt ingatlanok értékbecslésének megrendelése, majd számla ellenében a teljesítés 
kigyenlítése. 
Az értékesítés kapcsán építési kötelezettség előírása az alábbiak szerint.  

o építési engedélykérés: a vételt követő 1 éven belül 
o beépítés megkezdése a vételt követő 2 éven belül 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a versenytárgyalás lebonyolításával.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
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Nánási László képviselő 
Csatornázási szempontból a telekösszevonás mit fog jelenteni? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ez kötelezettséget nem fog jelenteni. Erre a telekre összevonás után ikerházat is lehet építeni.  
 
18 óra 11 perc: Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester megérkezett a testületi ülés helyszínére.  
A polgármester megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van a testületi ülésen, így az továbbra is 
határozatképes.  
 
 
3. Önkormányzati képviselő és polgármester vagyonnyilatkozat tétele 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
A Polgármesternek és a Képviselőknek minden év január 31-ig kötelező a vagyonnyilatkozatukat 
benyújtani. 
 
Felkérem Buda József képviselőt, a bizottság elnökét, hogy nyilatkozzon a vagyonnyilatkozatok 
benyújtásáról. 
 
Buda József képviselő 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mai napon, azaz 2014. január 28-án minden képviselő és a 
polgármester vagyonnyilatkozata benyújtásra került. A vagyonnyilatkozatok elhelyezéséről 
gondoskodtunk.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A bizottság elnöke a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról a nyilatkozatát megtette. 
Felhívom a Tisztelt Képviselők figyelmét, hogy az idei évben a választások előtt kell megtenni a következő 
vagyonnyilatkozatot a képviselőknek.  
 
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a bizottság elnökének nyilatkozatát a vagyonnyilatkozatok 
leadásáról, úgy azt kézfeltartással kelezzék. 
 
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2014.(I.28.) önkormányzati határozata 

a vagyonnyilatkozatokról szóló tájékoztatóról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Buda József képviselő, bizottsági elnök 
tájékoztatóját a vagyonnyilatkozatok 2014. évi benyújtásáról.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4. Képviselő-testület ülésének elnapolása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
A 2014. évi munkatervben elfogadásra került a testületi ülések időpontjai.  Február hónapban a rendes 
ülés időpontja 29-én lett volna, de előzetes információk szerint az ülésen nem tud részt venni az 
alpolgármester sem és a jegyző sem másirányú elfoglaltsága miatt.  
Így kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az e hónapi rendes ülés időpontját egy héttel, azaz 2014. 
február 04-én 17:00 órára napolja el. 
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Amennyiben az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt, úgy kérem, hogy az ülés időpontjának 
elnapolásáról kézfeltartással szavazzanak. 
 
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2014.(I.28.) önkormányzati határozata 
Testületi ülés időpontjának áthelyezéséről 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülte a 2014. január 29-ére kitűzött soron következő nyílt 
testületi ülésének időpontját 2014. február 4-én 17:00 órára elnapolja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megváltozott időpontról az érdekelteket 
meghívóban értesítse.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Dániel polgármester 
Felkéri a hivatalt, hogy a megváltozott időpontot közlő meghívók elkészítéséről és kiküldéséről 
gondoskodjanak.  
Felkéri továbbá a hivatalt, hogy a testületi ülés megváltozott időpontjáról a lakosságot értesítsék, és az 
értesítőből kapjon külön postai úton való kézbesítéssel: 

- Visi Szilárd Pátka, Kossuth u. 107 szám alatti lakos 
- Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub – Gács János elnök útján 

 
 
5. Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének tervezete – I. 
forduló 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. 
törvényt. A törvény alapján megterveztük a Pátka Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető 
központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi 
önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. 
 
 
Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. 
A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi 
feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei 
önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök egy 
része a járási kormányhivatalokhoz kerül. 
 
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok 
eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is 
figyelembe véve. 
 
 
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok: 

 településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, stb.), 
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 óvodai ellátás, 
 szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 
 egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó 

szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), 
 kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.), 
 helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), 
 lakás- és helyiséggazdálkodás, 
 honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, 
 közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, 
 helyi közfoglalkoztatás, 
 helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, 
 sport, ifjúsági ügyek, 
 nemzetiségi ügyek, 
 helyi közösségi közlekedés biztosítása, 
 hulladékgazdálkodás, 
 kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, 

hétvégi árusításának biztosítása. 
 

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre: 
 törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is 

előírhatja, 
 törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is, 

rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat, 
 a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet 

jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása 
azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban 
az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik. 

  
A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2013. évi költségvetési 
koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.   
 
A 2014. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 

 Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 

 A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 

 A szociálisan rászorultak támogatása. 

 Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 

 Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati 
feladatok ellátásában. 

 Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének 
megteremtése.  

A 2014. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 400.754. ezer Ft, melyet a finanszírozású 
pénzügyi műveletekből származó bevétel  97.111. ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 497.865. ezer Ft forrás 
fog rendelkezésre állni, mely 4%-al elmarad az előző évi eredeti előirányzattól. A (helyi)adó mértékét nem 
növeltük ezért a várható  bevételi többlet eredménye a költségvetés számára, nem jelentős,  a helyi 
adóbevételek …700..ezer Ft-tal növekednek  a 2013. évi eredeti előirányzathoz képest. A 2014. évtől – a 
feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó 
támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben 
államháztartáson kívüli bevétellel …13.000.. ezer Ft összegben számoltunk, ami ( Kamat bevétel 2.000-ezer 
Ft, ) tevődik össze. A beruházások (Szennyvíz elvezetés és kezelés) finanszírozása érdekében 8.000. ezer Ft 
összegben tárgyi eszközértékesítést (Telkek értékesítéséből 3.000-ezer Ft, ) terveztünk.  
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A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat 
költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A Játszótér és a Belmajor területrendezés. beruházás 
esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
előírásait – a Városkörnyéki pénzügyi alaptól  3.000. ezer Ft kamatmentes hitel felvétellel számoltunk. 
 
A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében 
egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei 
biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 32.%-át teszik 
ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 68 %-át tudjuk 
előirányozni. 
 Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2014-ben is jelentős támogatást tud 
nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.  

 

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése: 

Önkormányzatok működési támogatásai: 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 

Működési bevételek: 

Felhalmozási bevételek: 

Működési célú átvett pénzeszközök: 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 

Finanszírozási bevételek: 

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 
 
A 2014. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 476.405 ezer Ft, melyet a finanszírozású célú 
pénzügyi műveletek kiadásai 21.460 ezer Ft-tal egészítenek ki, így összesen 497.865 ezer Ft kiadással 
számoltunk, mely 5%-al elmarad/ az előző évi eredeti előirányzattól. 
 
 Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 10 és 1/2 fő. A 
közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 30. fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap 
(38. 650. Ft)  mértéke nem változott. A minimálbér 98. 000. Ft-ról 101. 500-. Ft-ra, a garantált bérminimum 
114. 000-. Ft-ról 118. 000- Ft-ra növekedett. 
 
A 2014. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és 
az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.  
Az Önkormányzat által elfogadott 2010-2014. évekre szóló gazdasági programjában és az erre alapozva 
készült 2014. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazottak alapján az elmúlt évben megkezdett és 
finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:  
 
- 270. 510 ezer Ft Ivóvízminőség javítására vízkezelés; 
- 31. 244 ezer Ft Szennyvíz elvezetés és kezelés,   
 
Az Önkormányzat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulásban továbbra is részt vesz, melynek 
fenntartásához 2.480 ezer Ft összegben tervez hozzájárulni, továbbá Csákvári Többcélú Kistérségi 
Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 130 ezer Ft összegben tervez hozzájárulni .  
.  
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A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése: 

 

Személyi juttatások: 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 

Dologi kiadások: 

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 

Egyéb működési célú kiadások: 

Beruházások: 

Felújítások: 

Egyéb felhalmozási kiadások: 

Finanszírozási kiadások: 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) 
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható 
következményeit. 
 
A költségvetési  rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 
 
Társadalmi, gazdasági, hatások 
 
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és 
költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a 
foglalkoztatás növelését. 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen 
tartalmazza. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények 
 
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott 
Környezetvédelmi Program megvalósulását. 
 
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, 
ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek 
számára.  
 
 
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei 
 
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása 
törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. 
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A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
  
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak.  
 
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) 
IRM rendelet előírásait.  
 
A polgármester összefoglalójában ismerteti a költségvetés összetételét, valamint azt, hogy 
 498.833 e Ft bevétellel 
 493.862 e Ft kiadással 
    4.971 e Ft tartalékkal 
került tervezésre.  
A tervezhető és előre látható bevételekre terveztük a kiadásokat is.  
 
Szakfeladatonként végig ismertette a tervezett költségvetést a polgármester 
A tervhez képest az alábbi változtatásokat javasolták a képviselők: 
 
5311 szakfeladat 

- Útjavítás eszközpályázat CSÖT részére Áfa:    1.070 e Ft 
511112 szakfeladat 

- polgármester (választás utáni végkielégítése)    1.252 e Ft 
- Tb járuléka 338 e Ft 

54411 szakfeladat 
- könyv beszerzés 0 Ft 

54711 szakfeladat 
- iratrendezés/levéltárizás 300 e Ft 
- Jegyzőkönyvköttetés          200 e Ft 
- laptop vásárlás           0 Ft 
- laptop vásárlás Áfa          0 Ft 

464122 szakfeladat 
- telekértékesítésből származó bevétel     1.700 e Ft 

890302 szakfeladat 
- Polgárőrség támogatása         300 e Ft 
- közbiztonsági eszközök          200 e Ft 
- Pátkai Sportkör           800 e Ft 
- Pátkai Civil szervezetek 2014. évi támogatása       300 e Ft 
- Pátka pályázati együttműködések visszafizetendő támogatása 

(Katolikus Egyház, DISE)      8.700 e Ft 
- Református iskola támogatása      1.000 e Ft 

882122-1 szakfeladat 
- önkormányzati segély (eseti és időszakos) Szt.3§(1)-)3) bek.     400 e Ft 

370000-1 szakfeladat 
- szennyvízcsatorna-hálózat vagyonbecslés 

közbeszerzési díj       1.500 e Ft 
- közbeszerzési díj       0 Ft 
- talajterhelési díjból bekötések      4.000 e Ft 

 
 
Dosztály Csaba jegyző 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az 1990. évi C. törvény 19 §. b) pontja szerint a belterületi telkek után, 
amelyeket mezőgazdasági célra hasznosítanak, nem lehet telekadót kivetni abban az esetben, amennyiben 
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ezt a tényt a tulajdonos igazolja, és kéri a telekadó kivetésének törlését. Ez viszont nagymértékben 
befolyásolhatja a telekadó kivetést és az ebből származó bevételek is.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben a képviselők több változtatást nem kívánnak végrehajtani a költségvetés tervezetén, úgy a 
polgármester utasítja a gazdálkodási előadót, hogy a képviselők által javasolt változtatásokat vezesse át a 
költségvetés tervezetén és a következő testületi ülésre – 2014.02.04 – már a megváltozott adatokkal 
nyújtsa be a költségvetés tervezetet elfogadásra.  
 
Több hozzászólás, észrevétel a költségvetés tervezethez nem volt, így határozat hozatala nélkül a fenti 
változtatásokkal a képviselő-testület elfogadta a 2014. évi költségvetés tervezetet és további vitára 
bocsáthatónak találta.  
 
 

7. Egyebek, bejelentések 
 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
 
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyílt ülést  
bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
  Nagy Dániel      Dosztály Csaba 
  polgármester            jegyző 


