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PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2014. február 04.
Rendes nyílt ülés
Rendeletek:
1/2014.(II.05.)
2/2014.(II.05.)
3/2014.(II.05.)

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
A nem közművel összegyüjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról
A település hulladékgazdálkodásáról

Határozatok:
15/2014.(II.04.)
16/2014.(II.04.)

A jegyzőkönyvvezetőről, és a napirendi pontokról.
A két ülés között történt fontosabb eseményekről beszámoló
elfogadódásról
17/2014.(II.04.)
Ficánkoló Óvoda Csemetekert Tagóvodája 2014. évi költségvetésének
jóváhagyásáról
18/2014.(II.04.)
2014. évi költségvetési előirányzatok módosításának egyes kérdéseiről
19/2014.(II.04.)
Az önkormányzat 2013. évi működéséről
20/2014.(II.04.)
Belső ellenőrzési jelentésre készült intézkedési tervről
21/2014.(II.04.)
A FM. Kormányhivatal FEB/02/135-1/2014. ügyiratszámú törvényességi
felhívásáról
22/2014.(II.04.)
A FM. Kormányhivatal FEB/02/135-1/2014. ügyiratszámú törvényességi
felhívásáról a hulladékgazdákodás ellátásának és igénybevételének
szabályai tárgyában
23/2014.(II.04.)
Támogatói nyilatkozat a vasútállomás hasznosítására
24/2014.(II.04.)
A Pátka Arany János u. 24. (851/17 hrsz.) számú ingatlan beépítési
kötelezettség törlésének feltételéről
25/2014.(II.04.)
01. számú szavazókör (Ivánka kúria) és a 02. számú szavazókör (Ivánka
kúria) Szavazatszámláló Bizottságának megválasztásáról
26/2014.(II.04.)
Tulajdonosi hozzájárulás pályázathoz a 911/1 hrsz-ú sportöltöző és a 686/2
hrsz-ú focipálya területhez
27/2014.(II.04.)
EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti
örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c.
intézkedéséhez elnevezésű pályázaton való indulásról
28/2014.(II.04.)
Ivóvizminőség-javító
pályázat
részszámla
benyújtási
határidő
módosításáról
29/2014.(II.04.)
Ívóvizminőség-javító pályázat Tervezési Szerződés 2. sz. módosításáról
30/2014.(II.04.)
Ívóvizminőség-javító beruházás lebonyolításával kapcsolatos kérdésről
31/2014.(II.04.)
Fejlesztési pályázat az óvoda felújítására
32/2014.(II.04.(
A 31/2014.(II.04.) önkormányzati határozat kiegészítéséről
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Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

66-4 /2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme
Ideje: 2014. február 04. napján (kedd) 17.15 órakor tartandó rendes nyílt testületi ülés
Jelen vannak: Nagy Dániel
Buda József
Demeter Zoltán
Gerencsér Attila
Nánási László
a Képviselő-testület tagjai
Távol maradását jelezte:
Dr. Dávid-Nagy Krisztina
Füri József
Tanácskozási joggal meghívottak:
Dosztály Csaba
Gács János
Dezső Sándorné
Schweibert Jánosné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

alpolgármester
képviselő

jegyző
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub Elnöke
Zámolyi Közös Önk. Hiv. gazdálkodási előadója
jegyzőkönyv vezető

Nagy Dániel polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait a jegyző Urat, és a 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
köztisztviselőjét, Schweibert Jánosnét
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy 2.) napirendi pontként vegye fel a
testület a Ficánkoló Óvoda 2014. évi költségvetés tervezetének tárgyalását és elfogadását,
valamint a 9.) napirendi pontként az alábbiakat vegye fel tárgyalásra a testület:
a) Szavazatszámláló bizottságok alakítása
b) Agárdi Gyógy,-és Termálfürdő felhívása kedvezményes együttműködésre
c) TAO Sportpályázat – tulajdonosi hozzájárulás
d) Pro Vértes pályázat
e) Ívóvizminőség-javító program – határidő módosítás
f) BM önkormányzati fejlesztési pályázat kiírása
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Napirendi pontok:
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatokról
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
2. Ficánkoló Óvoda 2014. évi költségvetésének tárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
3. Pátka Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése – II. forduló
(Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Tanácsnok)
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
4. Beszámoló Pátka Község Önkormányzata 2013. évi működéséről
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
5. Belső ellenőrzési intézkedési terv
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
6. Törvényességi észrevétel megvizsgálása, döntéshozatal
a.) Rendeletalkotási kötelezettség a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtés közszolgáltatásról
b.) Rendeletalkotási kötelezettség hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
7. Támogatói nyilatkozat kérelem
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
8. Kérelem beépítési kötelezettség törlésére
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
9. Egyebek, bejelentések
a. Szavazatszámláló bizottságok alakítása
b. Agárdi
Gyógy,-és
Termálfürdő
felhívása
együttműködésre
c. TAO Sportpályázat – tulajdonosi hozzájárulás
d. Pro Vértes pályázat
e. Ívóvizminőség-javító program – határidő módosítás
f. BM önkormányzati fejlesztési pályázat kiírás

kedvezményes

Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyvvezető személyére, a tervezett napirendi
pontok jóváhagyására a változtatásokkal.
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2014.(II.04.) önkormányzati határozata
a jegyzőkönyvvezetőről és a napirendi pontokról
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Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezetőre és a
napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatokról
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Tisztelt Képviselő Testület!
A két ülés között történt események között az alábbi eseményekről kívánok beszámolni a
képviselő-testület részére.
- Megtartotta alakuló ülését az EZER-JÓ vidékfejlesztési egyesület Csókakőn, 2014.
január 24-én. Az egyesületben 24 önkormányzat vesz részt. Az egyesület tagjai közt
három város Mór, Csákvár és Bodajk térsége, három járás Székesfehérvári, Bicskei és
a Móri Járás települései találhatók. Az Egyesület székhelye Csókakőn található. Elnöke
Bajkai János Kincsesbánya polgármestere, alelnökei Turi Balázs Bakonycsernye
polgármestere és Pátka polgármestere, Én veszek részt az alelnöki feladatok
ellátásában. Elnökségi tagok Vécsei László Csákberény és Gáll Attila Iszkaszentgyörgy
polgármestere. Az egyesület kívánja ellátni a Vértes-Gerecse és a Bakonyért
egyesület Fejér Megyei részén lévő településeinek Leader típusú fejlesztési
irányítását. A szomszéd település Zámoly polgármestere, Bánszki István ellenőrzési
bizottsági tagként tevékenykedik az egyesületben. Több mint ötvenezer ember életét
fogja ezen egyesület a jövőben meghatározni.
- Nyert a Diák és Ifjúsági Sport Egyesület hungarikum gyűjtési pályázata, melyhez
ezúton is gratulálok.
- Elutasították a kamera pályázatunkat, de kiírtak egy újat.
- Szennyvíztársulási ülést tartottunk, melyen újra elnököt és elnökségi tagokat
választottunk.
- Pályázatot kíván benyújtani a CSÖT és a Pro Vértes, mely pályázatot alpolgármester
asszonyunk találta és javaslatomra munkatervébe befogadta a CSÖT.
- Nyugdíjas Klubunk éves közgyűlésén vettem részt.
- A mai napon volt az óvoda társulás ülése, melyen szintén részt vettem.
Kérem kérdéseiket a beszámolómhoz:
Nánási László képviselő
500.000 Ft-ot nyert a DISE a helyi értéktár kialakítására. Személyeket kell kijelölni, akik
segíteni fognak a helyi értékek felderítésében és összegyűjtésében.
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Gács János a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub Elnöke
Szomorú dolog történt a Nyugdíjas Klub életében, kettő vezető tisztségviselő lemondott. A
holnapi napon fogja tartani a klub tagsága az új vezető választó közgyűlését.
Legyen az önkormányzat előtt egy összkép, hogy a civil szervezetei hogyan működnek. A mi
klubunk 13 éve működik, és nem is rosszul. Ha az önkormányzatnak kell segítség, mi
igyekszünk maximálisan teljesíteni.
Kérjük, hogy a támogatásokat úgy írják ki, hogy az idősek is be tudják adni a pályázatot. A
pontrendszerrel nem tudunk egyetérteni. Ha mi sokat segítünk, akkor szeretnénk, ha minket
is segítenének.
Minden civil szervezet teljesítette, amit vállalt a pályázatában? Nem mindenki arra költötte a
kapott pénzt, amire kérte! Értékelni kellene azt a civil szervezetet, aki 13 éve aktívan
működik. Szeretném, ha megpróbálnánk együtt működtetni.
Nánási László képviselő
Ha a pályázati rendszerrel problémák vannak, akkor előtte meg kell beszélni. Nem volt soha
rossz kapcsolat a szervezetek között. Mindenki tudott volna pályázni, mert találtak volna
olyan tevékenységet, amellyel pontot lehetett volna elérni.
Gács János
Mi nem tudunk pályázni, mert nem értünk hozzá, ezért kérnénk segítséget, mert
korosztályunkból eredően nem értünk ilyesmihez.
A testvér települési kapcsolatban, ebben az évben mi lennénk a meghívók, és ehhez kellene
segítség.
Nagy Dániel polgármester
A pici egyesületeknek is volt kiírás a pályázatban.
Gács János
Az a vád érte a nyugdíjas klubot, hogy csak kirándulásra kér pénzt. Mi, ha elmegyünk
valahova, ott minden alkalommal megnézzük a helyi értékeket, nevezetességeket. Előre
felkészülünk a helyi viszonyokból, és a klubtagokat már idegenvezetőként kalauzoljuk az
adott településen a nevezetességek felé.
Nánási László képviselő
Azt kellene a pályázatban leírni, hogy mit szeretnének megnézni egy-egy településen, mert
így már mindjárt más lenne a pályázati kép.
Nekem is otthon segítettek a pályázat kitöltésében. A civil szervezeteknek plusz pontokat
jelentettek egy-egy vállalások, de ha ezeket nem teljesítették, akkor a következő, azaz az idei
évben már nem pályázhatnak.
Gács János
Nagyon köszönöm a meghívást. Kérlek, segítsétek az idős korosztályt a továbbiakban is!
Nánási László képviselő
A mi szándékunk a segítség.
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Nagy Dániel polgármester
A mi kérésünk most arról szól, hogy a múltat szeretnénk felderíteni, amihez kérnénk az idős
korosztály segítségét.
A támogatási keret megemelésre került az idei évben.
Gács János
A Közművelődési Tanács zárolt összege befolyt-e az önkormányzathoz?
Nagy Dániel polgármester
A Közművelődési Tanács az előző időszakban, 2006-2008 között működött. Pátka Kulturális
Közalapítványa számláján van ez az összeg, úgy 200-250 ezer forint. Reméljük, hogy ez az
összeg elég lesz ennek az alapítványnak a felszámolására, mert sajnos nem tudtuk
működtetni ezen alapítványt, pontosan a civil szerveztek érdektelensége miatt. Pedig az
alapítványnak nagy lehetőségei lennének pl: a pályázat terén.
Most is vannak lehetőségek a civil szerveztek részére, a tájház kialakítása, ehhez kérnénk az
idős korosztály segítségét.
Helyi pályázati lehetőség formáját nem, csak a tartalmát igyekszünk módosítani. A jeles, nagy
évfordulókhoz igyekszünk alakítani azt.
A következő testületi ülésig várjuk a civil szervezetek ötleteit a pályázati kiírásokhoz.
Egyeztető fórumot szeretnénk összehozni a civil szervezeteknek február 15-25-e között.
A beszámolóhoz több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, úgy kérem a képviselőtestületet, hogy szavazzon arról, hogy elfogadja a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolómat.
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2014.(II.04.) önkormányzati határozata
a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámoló elfogadásáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
beszámolóját a két ülés között történt fontosabb eseményekről

a

polgármester

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. Ficánkoló Óvoda 2014. évi költségvetésének tárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Ismerteti a benyújtott adatokat.
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A Ficánkoló óvoda kiadás összesen. 43.581.000 Ft
Ebből a Csemetekert Tagóvoda kiadása: 27.053.000 Ft
Amennyiben Képviselő-testület elfogadja a Ficánkoló Óvoda Csemetekert Tagóvodájának
benyújtott 2014. évi költségvetés tervezetét, úgy ezt kézfeltartással szavazza meg azzal, hogy
az erről szóló fedezetet a saját költségvetésbe be kell építeni.
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2014.(II.04.) önkormányzati határozata
Ficánkoló Óvoda Csemetekert Tagóvodája 2014. évi költségvetésének jóváhagyásáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Ficánkoló Óvoda
Csemetekert Tagóvoda 2014. évi költségvetését 27.053.000 Ft kiadással, a tagóvoda
költségvetésének bevételei és kiadásai közt lévő különbözetet valamint a társulási
feladatok Pátka településre eső hozzájárulási részét Pátka Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2014. évi költségvetése terhére beépíti a kiadásai közt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3.Pátka Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése – II. forduló
(Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Tanácsnok)
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Új információval tudok szolgálni az elmúlt ülés óta kettő szakfeladatra kaptunk támogatást:
- 841901-1 bevételekre
Könyvtári, közművelődési ellátás támogatása
1.947.000 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra
321.000 Ft
Nánási László képviselő
A talajterhelési díjat milyen forrásból lehet beszedni?
Dosztály Csaba jegyző
Az adóbeszedés általános szabályai az irányadók a talajterhelési díj beszedésénél is.
Nagy Dániel polgármester
A civil szervezetek támogatását, mértékét kell eldönteni a Tisztelt Testületnek, mert ez
függőben maradt tétel.
Nánási László képviselő
A meglévő rendezvényeinkre számítani kell, de ha lehet, még egy kicsit emelni kellene a
betervezett összeget.
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Buda József képviselő
Az újság nyomdai díja az idei évben is önköltségi szinten lesz elszámolva, ezt az ígéretet
kaptam a nyomdától. Az idei évben lesz egy választás az ősszel, ez előtt szokott lenni egy
választási különszám is az újságban, ennek a költségeivel is kellene számolni.
Nagy Dániel polgármester
A fogathajtó verseny helyszínének kijelölése, mivel a régi helyszín már az idei évben nem áll
rendelkezésre.
Új helyszín lehetőségek:
- Horog-tanya
- Sportpálya mögötti rész
Az önkormányzattól 255.000 Ft támogatásra számítanak a rendezők, ez a rendezvény 20%-a.
A többi pénzt a szervezők fogják állni.
Nánási László képviselő
A pályázati rendszerbe kerüljenek be Ők is.
Gerencsér Attila képviselő
Ez egy egész más típusú rendezvény, ez biztos, hogy nem fér bele a pályázati rendszerbe. Mi,
az önkormányzat szervezőként lép fel e rendezvényen. Én nem javaslom a pályázatba
bevenni e rendezvényt.
Demeter Zoltán képviselő
A fogathajtó verseny másnapján lesz a búcsú. Ennek a megrendezésére pályázatot nyert az
egyház. Szeretnénk gyermekműsorokat szervezni erre az eseményre.
Nagy Dániel polgármester
A faluban a rendezvények már májusban megkezdődnének
- színpad avatóval
- játszótér átadás,
- fogathajtó verseny
- szabadtéri gyűjtemények-ház szeptemberben
- szeptemberben részt veszünk a „Mihály napi” rendezvényen, Csákváron – ez
főzőverseny lesz
Nánási László képviselő
Javaslom, hogy a civil szervezetek támogatási összegére a II. félévben még térjünk vissza. Én
megemelném az előirányzatot 200.e Ft-tal.
Demeter Zoltán képviselő
Az egyházi iskola támogatására hogyan kerül sor?
Nagy Dániel polgármester
Sajnos nincs információnk az iskola működésével kapcsolatban.
Kellene tudni, hogy kb. mekkora létszámra lehet majd szeptembertől számítani.

9

Amennyiben nem tudnák eltartani, fenntartani magukat, úgy a központi iskola fenntartóhoz
kell fordulniuk, és az állam át fogja venni az iskola fenntartását, mivel már ez nem
önkormányzati, hanem állami feladat.
Nánási László képviselő
Ezt az intézményt a Református Egyház vállalta fel, legyen felelőssége is ez irányban.
Buda József képviselő
Itt volt a Tisztelendő Úr, és azt ígérte, hogy január elején pontos adatokat fognak közölni, ez
úgy néz ki, hogy elmaradt.
Valami érdeklődő levelet kellene írni az egyház felé az iskolával kapcsolatban, hogy mi a
felmérés eredménye a létszám tekintetében. Nekünk bizonyítani kellene, hogy a hiányosság
nem a mi részünkről következett be. Tájékoztatást kérnénk az egyház részéről.
Nagy Dániel polgármester
Az iskola tekintetében sem a működésbe, sem a gazdálkodásba nincs betekintésünk,
információ hiányba szenvedünk.
Nem tudok javaslatot tenni a szükséges támogatás összegére!
Buda József képviselő
Azt szeretném kérni, hogy az óvoda vezetője ne kampányoljon a helyi iskola ellen.
Nagy Dániel polgármester
Én úgy látom, hogy csak a racionális gondolkodás látszik az óvoda részéről e témával
kapcsolatban. Itt is az információ hiánya látszik, mert az óvoda vezetője sem látja
biztosítottnak a gyermekek jövőjét.
Gerencsér Attila képviselő
Én sem látom komoly dolognak ezt az induló iskolát.
Dosztály Csaba jegyző
Gánton 16 gyerek jár az iskolába, de ezt a központi rendszer működteti. Itt is csak alsó
tagozat működik. A központ az illetményeket és a dologi kiadásokat fedezik. Az épület
fenntartása az önkormányzat feladata.
8 gyermek esetén már az állam működteti az iskolát. Nem az önkormányzatnak kell
támogatni az iskolát, mert ez állami feladat.
Nagy Dániel polgármester
Ismételten kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a civil szervezetek 2014. évi támogatásának
összegére kérek javaslatot?
Buda József képviselő
Én javasolnám 100 e Ft-tal emelni a támogatás összegét.
Nagy Dániel polgármester
Megállapítom, hogy volt már 100 e Ft és 200 e Ft emelési összeg a civil szerveztek
támogatására.
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Határozat hozatala nélkül kérem, hogy döntsön a képviselő testület kézfeltartással, hogy
melyik összeget javasolja.
Felteszem a kérdést a nagyobb összeggel: ki ért egyet azzal, hogy a 2014. évi költségvetésbe
200 ezer forinttal emeljük a civil szerveztek támogatását?
A képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták a 200 000 forintos emelést a
civil szerveztek támogatásánál.
Dosztály Csaba jegyző
A költségvetési rendelet tervezet 5.§-ba beépítésre került egy választási lehetőség, amivel a
képviselők élhetnek. Ez a paragrafus az előirányzatok módosításáról szól.
Javaslom a képviselő testületnek az „A” változata elfogadását, a testület által meghatározott
összeggel. Ez a változat folyamatos működést biztosít év közben is az önkormányzat részére.

A képviselők 300.000 Ft értékhatárral javasolják a költségvetési rendelet tervezet 5§ (2)
bekezdését kiegészíteni.
Nagy Dániel polgármester
A javaslatnak megfelelően felteszem a kérdést, hogy elfogadja e a Képviselő-testület a 2014.
évi költségvetési rendeletben a rendelet tervezetében szereplő 5.§-ába beemelni az „A”
változatot 300000 Ft értékhatárral:
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2014.(II.04.) önkormányzati határozata
a 2014. évi költségvetési előirányzatok módosításának egyes kérdéseiről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2014. évi önkormányzati költségvetési
rendeletében az előirányzatok módosítását az alábbiakban javasolja szabályozni:
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és
a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000 Ft
összeghatárig – mely esetenként a 300.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a
polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az
átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig
gyakorolható.”

11

A képviselő testület felkéri a hivatalát, hogy a fenti irányelveket építse be a költségvetési
rendelet szövegébe.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Nagy Dániel polgármester
Összefoglalná, hogy milyen módosításokat eszközölt a testület az előző ülésen tárgyaltakhoz
képest:
- 522110-1 szakfeladat
külterületi lakosok, közszolgáltatások
hozzáférhetőség fejlesztése
321 e Ft
- 841403-1 szakfeladat
 visszatérítendő tám. bevétel/civil
szervezetektől/DISE-től, Református Egyház,
Katolikus Egyház, + Ref. Egyháztól 800 eFt 2013. évi
tartalék/
9.500 eFt
 Reklám és propaganda kiadások (rendezvény
260eFt, lovas nap 255eFt, Pátkai Hírek 240eFt)
755eFt
 Felújítás Áfája
4.666eFt
 Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési tagdíj
34eFt
 Ált. tartalék (0,5% - 2%)
2.494eFt
- 841901-1 szakfeladat
- Lakott külterülettel kapcs. feladatokra
321eFt
- Könyvtári, közművelődési ellátás támogatása
1.947eFt
- 841133-1 szakfeladat
- Talajterhelési díj (kétszer szerepelt)
0 Ft
- 851011-1 szakfeladat
 Támogatásértékű működési kiadás helyi
Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek
3.642eFt
- 890302-1 szakfeladat
 Pátkai civil szervezetek 2014. évi támogatása
500eFt
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el a 2014. évi költségvetés
tervezettel kapcsolatban, úgy felteszem a kérdést:
A képviselő-testület elfogadja-e a 2014. évi költségvetést a módosítások átvezetését
követően?
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
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Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkely (1)
bekezdés, a., f. pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 142. §-ában kapott felhatalmazás, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV törvény 23. § (1) bekezdésében kapott feladatkör alapján a következőket rendeli el:
1.§

2.§

3. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, Pátka Község
Önkormányzatára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervekre (intézményekre) terjed ki.
(1)

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
498.833 E Ft költségvetési bevétellel,
498.833 E Ft költségvetési kiadással,
0 Ft
költségvetési egyenleggel,
157.780 E Ft működési kiadással,
312.100 E Ft felhalmozási kiadással
állapítja meg.

(2)

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

(3)

A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon
belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)
feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. számú mellékletek szerint állapítja
meg.

(4)

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)

A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az
előző év (évek) költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá a
felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő
átcsoportosítását rendeli el.

(6)

A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány
hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú,
adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési
hitelből, vagy az előző év (évek) költségvetési maradványának, vállalkozási
maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:
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(1)

Az önkormányzat működési kiadásait részletezve (személyi, munkaadói és
dologi) jogcímenkénti megoszlását a 2. számú melléklet részletezi.

(2)

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeit a 3. számú melléklet részletezi.

(3)

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését - az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához - a 4. és a
11. számú mellékletek tartalmazzák.

(4)

Az önkormányzat által adott pénzbeni támogatások és működésre átadott
pénzeszköz részletezését a 3/1. és a 4/1. számú mellékletek tartalmazzák.

(5)

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését az 5., 6. és 7. számú
mellékletek szerint határozza meg.

(6)

Az önkormányzat hosszúlejáratú kötelezettségeit a 6/1. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.

(7)

Az önkormányzat tartalékát a 7/1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8)

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket,
valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való
hozzájárulást a 8. és a 10. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(9)

A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati
költségvetésének második évi kihatását a 9. számú melléklet, továbbá az
engedélyezett létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát
költségvetési szervenként, feladatonként a 12. számú melléklet szerint
határozza meg.

(10)

Az önkormányzat a kiadások között 11.585 E Ft általános, 15.768 E Ft
céltartalékot állapít meg.

4. §
(1)

A költségvetés végrehajtásának szabályai:
Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3)

A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek
növelésének lehetőségeit.
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(4)

Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű
elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az
éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a százötvenmillió forintot,
az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5)

A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. számú mellékletében foglalt
adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési
szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében –
nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően, a
tárgyhónapot követő hónap 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles
adatszolgáltatást teljesíteni.

(6)

Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet
esetében a polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés
alapján.

(7)

A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a
képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása:
(1)

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2)

A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak
módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
300.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként a 300.000,- Ft összeghatárt nem
haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja
magának.

(3)

A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente
köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig
gyakorolható.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése:
(1)

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2)

Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulás útján gondoskodik.
A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
gondoskodni.
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7. §

Záró és vegyes rendelkezések:
(1)

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 01.
napjától kell alkalmazni.

(2)

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pátka Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
6/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete.

Nagy Dániel
polgármester

Dosztály Csaba
jegyző

A rendelet kihirdetve!
Pátka, 2014. február 05.

Dosztály Csaba
jegyző

4.Beszámoló Pátka Község Önkormányzata 2013. évi működéséről
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat működését az alábbi számadatokkal tudjuk jellemezni.
Testületi ülések száma: 27
Ebből 2013-ban
Ülések száma 2013-ban
Nyílt
Zárt
Rendes
11
4
Rendkívüli
10
2
Határozatok száma: 286
Rendeletek száma: 19
Az önkormányzat dolgozói létszáma: 8 fő
Felügyeleti szerv által kezdeményezett felülvizsgálatok: 3
- jegyzőkönyvek, rendeletek felterjesztése
- adórendelet felülvizsgálata
- rendeltek aláírása, felterjesztése
Önkormányzat által szervezett ünnepségek:
Március 15-e elmaradt, Kemenceavatás május 1. Fogatható verseny megtartásra került,
Augusztus 20-ai ünnepség megtartásra került, Rózsafesztivál, Október 23-a megtartásra
került, és végül a mindenki karácsonyával fejeződött be az év.
Egészségügyi,- Szociális Bizottság működése:
Kiosztott segélyek összege: 77.700 Ft
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Szociális tűzifa támogatás: 62 m³ fát kaptunk az igénylésünkre 464.820 Ft állami
támogatásként, amit 157.480 Ft önkormányzati finanszírozást kellett kiegészíteni. A szociális
tűzifával 35 főt tudott támogatni az önkormányzat.
A megállapított segélyekből 21 fő részesült támogatásban.
A Polgármesteri keretből felhasznált összeg: 162.000 Ft (ami 1 köztemetés volt)
A temetési segély összege: 240.000 Ft, ami 16 kifizetést foglal magába.
Közfoglalkoztatottak száma: átlagosan 65 fő/hó
Képzésben részt vevők száma: 23 fő
Rendkívüli esemény a tavalyi évben egy történt: a március 15-i havazás, mely során elzárt
településsé vált Pátka község. Szerencsére nem túl hosszú ideig. Így a hó eltakarításon kívül
egyéb rendkívüli intézkedésre nem került sor.
Beruházások, pályázatok:
Legjelentősebb beruházás továbbra is a szennyvíz beruházás, mely fizikai megvalósítása a
tavalyi évben megtörtént. Az önerő kifizetésre került, pénzintézeti hitel nélkül,
természetesen a finanszírozáshoz többlettámogatási pályázatot nyújtottunk be.
Elkészült a falu kemence. Pályázatot nyert az Önkormányzat a játszótérre, valamint a
tájházra, elutasították viszont a kilátó pályázatunkat. Beadásra került a CSÖT
együttműködésben a mezőgazdasági útjavítási pályázatunk. Emellett részt vettünk a
civilszervezetek pályázataiban, többek között könyv, színpad, és kiállítótér, park.
A képviselő-testület kezdeményezte a Pátkai Piac szövetkezet létrehozását, és alapítóként
szerepelt a Pátka Naperőmű Kft. létrehozásában.
A képviselők munkájukkal is hozzájárultak az önkormányzat kiegyensúlyozott működéséhez:
- Az EU élelmiszer csomagok osztását szervezte Demeter Zoltán képviselő
- Az önkormányzat honlapját szerkesztette és működteti Gerencsér Attila képviselő
- pályázatok felkutatásában és írásában aktívan részt vesz Dr. Dávid-Nagy Krisztina
alpolgármester
- A beruházások kivitelezésében aktívan részt vesz ifj. Nánási László képviselő
- A sportkör számára elérhető pályázatok figyelésében és a megnyert pályázatok
kivitelezésében aktívan részt vesz, Buda József képviselő
- Külterületi útjainak karbantartásában, az utak melletti árkok megtisztításának
szervezésében aktívan részt vesz Füri József képviselő
- Az önkormányzat normál működésének felügyeletét, valamint a pályázatok írását és
azok lebonyolítását Nagy Dániel polgármester végzi.
Amennyiben kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a beszámolóval kapcsolatban, úgy
felteszem a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi
működéséről szóló beszámolót?
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2014.(II.04.) önkormányzati határozata
az Önkormányzat 2013. évi működéséről
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a polgármester beszámolóját az
Önkormányzat 2013. évi működéséről
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5.Belső ellenőrzési intézkedési terv
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
A Csákvári Önkormányzati Társulás megbízásából 497-22/2013. szám alatt 2013. november
20. napján elkészült a belső ellenőrzi jelentés, mely a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal
Pátkai Kirendeltsége, mint ellenőrzött szerv tekintetében szabályszerűségi és
rendszerellenőrzés megállapításait tartalmazza.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekintette a belső ellenőrzési
jelentést, és elfogadta a 255/2013.(XII.11) önkormányzati határozattal.
A belső ellenőrzés megállapításairól készült belső ellenőrzési tervben található összefoglaló a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az intézkedési terv, mely a 2013. október illetve november havi belső ellenőrzési
jelentésekben feltárt hiányosságok felszámolására történt, elkészült.
A CSÖT-tel folynak a tárgyalások a szabályzatok elkészítésére, amiket majd a helyi
viszonyokra kell adaptálni. Az egész társulásra vonatkozóan a szabályzatok elkészítése kb.
100eFt-ba fog kerülni, ez egyes önkormányzatokra lebontva 15 – 20e Ft-ot fog jelenteni.
Amennyiben kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el e témával kapcsolatban, úgy
szavazásra teszem fel a kérdést: Elfogadja-e a képviselő-testület a 2013. évben lefolytatott
belső ellenőri jelentés megállapításaiban foglalt következtetések és javaslatok alapján
elkészített intézkedési tervet?
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2014.(II.04.) önkormányzati határozata
Belső ellenőrzési jelentésre készült intézkedési tervről
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Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évben lefolytatott belső ellenőri
jelentés megállapításaiban foglalt következtetések és javaslatok alapjáén elkészített
intézkedési tervet elfogadja.
Felkéri a jegyzőt az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtására.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: folyamatos
6.Törvényességi észrevétel megvizsgálása, döntéshozatal
a.) Rendeletalkotási kötelezettség a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtés közszolgáltatásról
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
2013. január 1-jén lépett hatályba vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény IX/A:
fejezete, mely a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásra vonatkozó előírásokat szabályozza. Fenti törvény 44/C. § (2) bekezdése
határozza meg, hogy a települési önkormányzat nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásáról szóló rendeletének mit kell
tartalmaznia.
Önkormányzatunk korábbi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelete nem
tartalmazott előírásokat a nem kö6zmáűvel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre
vonatkozó közszolgáltatásra. Rendelet helyett megállapodás történt a Fejérvíz Zrt-vel a
folyékony hulladék beszállítására vonatkozóan még 2009. évben.
A Képviselő-testület 2013. december 11. napján tartott rendes testületi ülésén a
256/2013.(XII.11.) önkormányzati határozatával a hulladékgazdálkodásról úgy döntött, hogy
foglalkozik a hulladékgazdálkodással kapcsolatos üggyel, melynek során kéri készítse elő a
rendelet hódosítását a jegyző (aljegyző) tekintettel az új szerződésre, és a jogszabály
változásokra.
Időközben a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/139-1/2014. számon, Pátka Község
Önkormányzat Képviselő-testülete felé törvényességi felhívással élt, tekintettel arra, hogy
törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének nem tett eleget, ezért Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mhötv.132.§ (1) bekezdés a) pontjában
biztosított hatásköre alapján törvényességi felhívással élt.
A felhívás alapján a települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a
közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után
befogadóba be nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez és
tart fenn.
A képviselő-testület rendeletben állapítja meg a közszolgáltatás tartalmát, a
közszolgáltatással ellátott terület határait, megnevezi a közszolgáltatót, a közszolgáltatás
ellátásának rendjét, igénybevételi kötelezettségeket, díjfizetési kötelezettséget, a
közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó adatokat.
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Megállapították, hogy a képviselő-testület 2013. január 1. napját követően rendeletalkotási
kötelezettségének nem tett eleget.
A Kormányhivatal az Mötv. 134.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján kéri, hogy a felhívásban
foglaltakat a Képviselő-testület vizsgálja meg, és az annak alapján tett intézkedésről 2014.
február 20. napjáig tájékoztassa a hivatalt.
Felhívják a figyelmet, hogy amennyiben a jogszabálysértés megszüntetésére nyitva álló
határidő eredménytelenül telik le, az Mötv. 134.§ (2) bekezdés alapján a kormányhivatal a
törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben
dönt.
Tekintettel az új jogszabályi előírásokra, és a törvényességi felhívásra javasolom a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
rendelet megalkotását.
Buda József képviselő
Sokan laknak a külterületeken, ott nincs fürdőszoba, sőt sok gazdasági épületben még víz
sem. Ott hogyan lehet a fenti jogszabály szerint az ellenőrzést elvégezni?
Dosztály Csaba jegyző
Nem köteles a tulajdonos beengedni az ellenőrt. A Fejérvíz Zrt dolgozója, ahol
rendellenességet észlel, oda bemehet, de nekik is vannak előírásaik, amiket be kell tartani.
A rendelet betartása és betartatása igen nehézkes.
A rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az aljegyző elvégezte a rendelet tervezet beterjesztése előtt a szükséges hatásvizsgálatokat:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezethez
- a rendelet megalkotását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény IX/A.
fejezetének hatályba lépése indokolja
- Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs
- Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
- A jogszabály megalkotásának szükségessége: kötelező
- A jogalkotás elmaradásának következményei. kormányhivatal törvényességi
felhívása
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség
Nagy Dániel polgármester
A rendelet tervezet végét át kell dolgozni:
- 1. sz. mellékletet törölni kell
- a díjképzés módját változtatni kell
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, észrevétel a rendelet tervezethez nincs, úgy
szavazásra teszem fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület a nem közművel
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összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
rendelet tervezetet a megbeszélt változtatások átvezetése után?
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:

Pátka Község Önkormányzata
2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Pátka község közigazgatási területén valamennyi
közcsatornával el nem látott ingatlan tulajdonosárára, vagyonkezelőjére vagy egyéb
jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonosnál keletkező
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, kezelésére, valamint az
erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra,
valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területen keletkező szennyvíz
gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett műtárgy
vagy akna.
2. közszolgáltató: Pátka község területére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására kiválasztott és Pátka Község
Önkormányzatával közszolgáltatás végzésére közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó
szervezet.
3. közszolgáltatási díj: e rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos
által a közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj.
3. A közszolgáltatás tartalma
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3. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki:
a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a
továbbiakban: háztartási szennyvíz)
begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző
közszolgáltató részére átadott háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő
elszállítására,
b) az a) pontban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása
céljából, az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére.
4. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése,
a közszolgáltatási szerződés tartalma
4. § (1) Pátka község közigazgatási területén a háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló
közszolgáltatást egyéni vállalkozó (továbbiakban: közszolgáltató) látja el.
(2) Pátka község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező háztartási szennyvizet
az Fejérvíz Zrt-vel kötött megállapodásban jelölt helyen kell elhelyezni.
(3) A közszolgáltatóval a képviselő-testület szerződést köt.
(4) A szerződésben rögzíteni kell:
a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
b) a szerződés tárgyát,
c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,
d) a teljesítés helyét,
e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,
f) a felek jogait és kötelezettségeit,
g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,
h) a szerződés módosításának felmondásának feltételeit.
II. Fejezet
A közszolgáltatás ellátása
4. A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja
5. § (1) Valamennyi ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező
háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.
(2) A háztartási szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállítását annak begyűjtésére
feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.
(3) A (2) bekezdés hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező háztartási
szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás
igénybevétel az egyéni vállalkozó útján köteles gondoskodni.
5. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
6. § A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata
a) a közszolgáltatás körébe tartozó háztartási szennyvíz rendszeres átvételének,
elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése,
b) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval közszolgáltatási
szerződés megkötése.
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6. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
7. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 6. §ban foglalt eszközökkel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.
(2) A közszolgáltató a háztartási szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől
számított 72 órán belül begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett 4. § (2)
bekezdésében megjelölt szennyvíztelepre szállítani.
8. § A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatás ellátása során elszállított
háztartási szennyvíz mennyiségéről, eredetéről (utca, intézmény, cég megnevezése, cím).
9. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az
ingatlantulajdonosnak kell megrendelni a közszolgáltatótól.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a
közszolgáltatást, és elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani, így különösen a
gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az feladatát
elláthassa.
(3) Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást évente legalább egy
alkalommal kötelesek igénybe venni.
(4) Az ingatlantulajdonosa közszolgáltatásért díjat köteles fizetni a szolgáltatónak.
7. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
10.§ A közszolgáltató jogosult a személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése
érdekében, különösen az igénybevett szolgáltatás ellenszolgáltatásának teljesítésével
összefüggésben. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény
rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével
és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek,
a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
11. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül
zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben összegyűjteni.
(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló
létesítménybe mérgező-, tűz-, és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan
anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző vagy más személyek élet-és testi
épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és
műtárgyainak állagát.
(3) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató - a
jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett - megtagadhatja
annak elszállítását.
(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3)
bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen

23

szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem
helyezhető el.

III. Fejezet
A közszolgáltatás díja
10. A fizetendő díj megállapítása, mentesség
12. § (1) A szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan
tulajdonosa díjat köteles fizetni. A mindenkori érvényes díjról a szolgáltató – a végzendő
tevékenység feltüntetésével – díjjegyzéket köteles készíteni.
(2) A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított szennyvíz 1 m 3-e. A díjat az elszállított
szennyvíz
mennyisége
után
köteles
a
tulajdonos
megfizetni.
(3) A közszolgáltatás díját a szolgáltató a közszolgáltatás elvégzése után azonnal, számla
ellenében
jogosult
beszedni.
(4) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kötelezettsége alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz
nincs, vagy nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak.
(5) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kötelezettsége alól, amennyiben a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély
másolatával igazolja a közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő háztartási
szennyvízkezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, arra alkalmas
berendezéssel történik.
13. § (1) A közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal jogosult
beszedni a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonostól.
(2) A közszolgáltató minden év október 31. napjáig köteles eljuttatni Pátka Község
Önkormányzatához a következő évre vonatkozó díjkalkulációját.
(3) A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a közszolgáltató állapítja meg az egységnyi
díjtétel és az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének a
szorzata alapján.
IV. Záró rendelkezések
14. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Pátka, 2014. január 24.

Nagy Dániel
Polgármester

Dosztály Csaba
jegyző

Záradék:
A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre kifüggesztve: 2014. január 24.
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Pátka, 2014. január 26.
Dosztály Csaba
Jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. …………………………….
P.H.
Dosztály Csaba
Jegyző

INDOKOLÁS
A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatályon kívül helyezte 2013. január 01.
napjától a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló szabályozást,
továbbá egyidejűleg módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény akként,
hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról új szabályozást alakított ki.
Az új szabályozás a települési folyékony hulladék fogalma helyett bevezette a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz fogalmát.
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: olyan háztartási szennyvíz, amelyet a
keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból- közcsatornára való bekötés vagy a helyben
történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában- gépjárművel szállítanak el
ártalmatlanítás céljából.
A jogszabály kimondja, hogy a közszolgáltatás ellátásának legfontosabb - alább felsorolttartalmi elemeit önkormányzati rendeletben kell megállapítani:
a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen
belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás
céljából történő átadási helyet;
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra
vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás
igénybevételének módját és feltételeit;
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e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb
mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás
ingyenességének eseteit;
f) sz üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és nem használt ingatlanokra vonatkozó
sajátos szabályokat;
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító
adatok, valamint lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.

A rendeletalkotást követően, amennyiben több kérdés, hozzászólás, észrevétel nem
hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban úgy felteszem a kérdést: a képviselő-testület
tudomásul veszi-e a Kormányhivatal által tett törvényességi felhívást?
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2014.(II.04.) önkormányzati határozata
a FM Kormányhivatal FEB/02/139-1/2014 ügyiratszámú törvényességi felhívásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei
Kormányhivatal FEB/02/139-1/2014 ügyiratszámú törvényességi felhívását, mely szerint a
települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi
csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után
befogadóba be nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást törvényen
alapuló jogalkotási kötelezettségének nem tett eleget, és emiatt törvényességi felhívással
élt.
A törvényességi felhívásban foglaltakat megtárgyalta, azokat tudomásul veszi, de már
2013. december 11-i ülésén intézkedett a jegyző által a rendelet megalkotásáról, melyet a
2014. januári ülésre kért beterjeszteni.
Jelen ülés keretében a rendeletet megalkotta, így a jogsértést megszüntette.
Felkéri a jegyzőt, hogy a tett intézkedésről haladéktalanul értesítse a Kormányhivatalt.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

6.b) Rendeletalkotási kötelezettség hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
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A képviselő-testület 2013. december 11. napján tartott rendes testületi ülésén a
256/2013.(XII.11.) önkormányzati határozatával a hulladékgazdálkodásról úgy döntött, hogy
foglalkozik a hulladékgazdálkodással kapcsolatos üggyel, melynek során kéri készítse elő a
rendelet módosítását a jegyző (aljegyző) tekintettel az új szerződésre, és a jogszabály
változásokra.
Időközben a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/135-1/2014. számon, Pátka község
Önkormányzat Képviselő-testülete felé törvényességi felhívással élt, tekintettel arra, hogy
törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének nem tett eleget, ezért Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mhötv.132.§ (1) bekezdés a) pontjában
biztosított hatásköre alapján törvényességi felhívással élt.
2013. január 1. napján hatályba lépett „a hulladékokról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvény Htv-, melynek 88.§ (4) bekezdése, mely
szerint felhatalmazást kap a települési
önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben állapítsa meg a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, és az érvényesítéséhez szükséges
szabályokat, az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat, a közterület
tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjra vonatkozó, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési
feltételeket.
Megállapították, hogy a képviselő-testület 2013. január 1. napját követően rendeletalkotási
kötelezettségének nem tett eleget.
A Kormányhivatal az Mötv. 134.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján kéri, hogy a felhívásban
foglaltakat a Képviselő-testület vizsgálja meg, és az annak alapján tett intézkedésről 2014.
február 20. napjáig tájékoztassa a hivatalt.
Felhívták a figyelmet, hogy amennyiben a jogszabálysértés megszüntetésére nyitva álló
határidő eredménytelenül telik le, az Mötv. 134.§ (2) bekezdés alapján a kormányhivatal a
törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben
dönt.

Tekintettel a jogszabályi előírásokra, és a törvényességi felhívásra javasolom a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 1/2013.(I.28.)
rendelet, valamint azt módosító 27/2011.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát,
és új rendelet megalkotását
A rendelet tervezet, valamint az 1/2003.(I.28.) önkormányzati rendelet a település szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, és a 27/2011.(XII.14.)
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi
közszolgáltatásáról szóló 1/2003.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról, a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A rendelet tervezetet az alábbi paragrafusoknál módosítani kell:
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8.§: A közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás saját honlapján közzé tesz.
Közszolgáltatás módja:
12.§ (8) bekezdéssel egészüljön ki: Lomtalanítás
12.§. (3) bekezdése nemcsak a gyűjtő edényt meghaladó háztartási hulladékot,
hanem a külterületen alkalmazott gyűjtő zsákokat is tartalmazza.
12.§(9) évi egyszeri háztartási személy beviteli lehetőséget tartalmazza a központi
gyűjtőbe.

20:50 órakor Demeter Zoltán képviselő távozott az ülésteremből.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület ülése továbbra is határozatképes,
mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van az ülésen.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, észrevétel a rendelet tervezethez nincs, úgy
szavazásra teszem fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület a település
hulladékgazdálkodásáról szóló rendelet tervezetet a megbeszélt változtatások átvezetése
után?
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:

Pátka Község Önkormányzata
3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete
a település hulladékgazdálkodásáról

Párka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 35. § a)-g)
pontjában, a 39. § (2), (5) bekezdésében, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
Bevezető rendelkezések
1. § A képviselő-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott
hulladékgazdálkodási feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse,
érvényesíteni kívánja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvényben (továbbiakban: Ht.) rögzített
elveket, az e rendeletben foglaltak szerinti települési szilárd (és folyékony) hulladék kezelésére
kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn.
Általános rendelkezések
2. § (1) Pátka Község Önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
ártalmatlanítására és kezelésére, és a felsorolt tevékenységek ellátásával kizárólag a Depónia
Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. (8000 Székesfehérvár, Zámoly köz 5.) székhelyű KÜJ
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száma: gazdasági társaság kötelező közszolgáltatás útján gondoskodik. A hulladék lerakása a
Székesfehérvár – Csala Pénzverő dűlőnél kialakított hulladéklerakó telepen történik.
Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti.
(2) Pátka Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására vonatkozó
hatáskörét a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra átruházta.
(3) A közszolgáltatás, és annak ellátásárára feljogosított közszolgáltató szállító eszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben, vagy egyéb módon, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött
települési szilárd hulladéknak a hulladékkezelő telepen való elhelyezés céljából történő rendszeres
elszállítására terjed ki.
(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki:
a) az ingatlan használó által közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és
rendszeres, vagy alkalmi elszállítására
b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd
hulladék évente egyszer – előre egyeztetett - időpontban és helyeken, kihelyezett
konténerrel – az erre a célra biztosított szállítóeszközén történő begyűjtésére és a
közszolgáltató általi elszállítására
c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd
hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai
3. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Pátka község közigazgatási területére terjed ki.
(2) Az ingatlan használó e rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
4. § (1) A szolgáltató a települési szilárd hulladék begyűjtéséről heti 1 alkalommal köteles
gondoskodni.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást köteles igénybe venni.
(3) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a
települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a
Szolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére rendelkezésre áll.
(4) A hulladékkezelési helyi szolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a
szolgáltató az ingatlantulajdonost köteles a változást megelőzően legalább 5 nappal írásban, vagy
hirdetmény útján tájékoztatni.
(5) Az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot a kiürítést végző személyzet a begyűjtési folyamat
megszakításával, késedelem nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani.
(6) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az
önkormányzat a szolgáltatóval egyeztetett módon állapítja meg. A szállítási rend megváltozásáról a
közszolgáltató előzetesen köteles az ingatlanhasználókat tájékoztatni.
(7) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a
rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.
Közszolgáltató jogai és kötelezettségei
5. § (1) A közszolgáltató kötelessége - a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt
igénybevevő ingatlan használóktól - a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az
egyéb gyűjtőedényben:
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a) a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása
b) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények – magasabb szintű jogszabályokban foglalt –
utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása
c) a bármilyen okból a szállítási napon (kedd) elmarad hulladék szállítás 48 órán belüli pótlása
d) a közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.
e) a gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás
neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az erről eredő karbantartási munka, és
javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.
f) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása,
pótlása az ingatlan használót terheli.
(2) A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást
megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel,
szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
(3) Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító – a hulladék eltakarításáról, a terület
szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles
gondoskodni.
(4) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:
a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben
vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a
környezetet,
b) a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz,
amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható,
és nem minősül települései szilárd hulladéknak,
c) a kihelyezett gyűjtőedény a 10. § (1) bekezdésben meghatározott tömeget meghaladó mennyiségű
hulladékot tartalmaz.
Az ingatlan használó jogai és kötelezettségei
6. § (1) Az ingatlan használó köteles az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési
szilárdhulladékot az e rendeletben meghatározott módon, vagy helyen gyűjteni, továbbá
hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlan
használó köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre
szorítani,
b) a települési szilárdhulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra
való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és
épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a
közbiztonságot ne zavarja;
c) az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot e rendeletben
feljogosított közszolgáltatónak átadni.
(d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét figyelembe véve a megfelelő űrtartalmú
hulladékgyűjtő edényt biztosítani.
(2) Ha az ingatlan használó a tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tény a keletkezését követő 15 napon belül a
szolgáltatónak bejelenteni.
(3) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlan használót az olyan beépítetlen,
vagy teljesen lakatlan ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen senki sem tartózkodik és ahol
hulladék sem keletkezik.
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(4) Az az ingatlan használó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy
fióktelepéül is szolgált, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az
ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladékra a
közszolgáltatást külön szerződéssel igénybe venni.
(5) A közszolgálgatás igénybevételére kötelezett ingatlan használó a közszolgáltatásból nem vonhatja
ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak
részben veszi igénybe.
7. § (1) Az ingatlan használó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a gyűjtési
napon reggel 6,00 óra időpontig, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a gyalogos- és
járműforgalmat.
(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének
elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos.
(3) A gyűjtő edényzet folyamatos tisztántartása az ingatlanhasználó feladata.
(4) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését az időtartam megjelölésével, a
közszolgáltatótól kérheti írásban, vagy személyesen, amennyiben az ingatlanban folyamatosan
legalább 90 napig nem tartózkodik senki és emiatt hulladék sem keletkezik.
(5) A szüneteltetési kérelem előzze meg a szüneteltetési időszakot.
(6) Amennyiben a szolgáltató megállapítja, hogy az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szünetelérésre
vonatkozó nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás szünetelésére vonatkozó nyilatkozat
benyújtásának időpontjáig visszamenőleg az általa meghatározott gyűjtőedény heti egyszeri ürítési
gyakoriság figyelembevételével megállapítható szemétszállítási díj egyösszegű megfizetésére.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei
8. § A közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt a Közszolgáltató saját honlapján közzé teszi.
9. § A közszolgáltatási szerződésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a szerződő felek megnevezése, címe;
b) a szolgáltatással érintett ingatlan megnevezése, címe;
c) a szerződés érvényessége, a változás bejelentésének kötelezettsége;
d) a szolgáltató kötelezettségvállalása, a szolgáltatás gyakorisága;
e) a háztartási hulladék megjelölése;
f) a gyűjtőedény használatára, a ki- és behelyezésre vonatkozó kötelezettségek meghatározása;
g) a szolgáltatási díj megállapításának alapja;
h) a szolgáltatási díj megfizetésének módjára, határidejére vonatkozó rendelkezések;
i) a közszolgáltatással kapcsolatos panasz kivizsgálása,
j) a szerződéses jogviszony létrejöttére vonatkozó rendelkezések.

Hulladékszállítás rendje
10. § (1) A hulladékszállítás minden héten szerdai napon történik. Ha ez a nap munkaszüneti nap,
akkor a hulladék szállítás napjáról a közszolgáltató köteles az ingatlan használóit, továbbá az
önkormányzatot tájékoztatni, annak érdekében, hogy az önkormányzat is a helyben szokásos módon
( www.patka.hu) az ingatlanhasználókat hirdetmény útján a változásról tájékoztatni tudja.
(2) A közszolgáltató évente egy alkalommal a lomtalanításról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a
hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.

31

A közszolgáltatás díja
11. § (1) Az ingatlan használó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles
megfizetni.
(2) Az ingatlanhasználó változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a közszolgáltató között
a szerződés létrejön.
(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért a szolgáltató által utólag háromhavonként megküldött
számla alapján díjat köteles fizetni.
(4) A díj meghatározását külön jogszabály tartalmazza.
(5) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, összegszerűségével kapcsolatban az
ingatlantulajdonos kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó
hatálya nincs.
(6) Az ingatlanhasználót terhelő díjának hátraléka adók módjára behajtható köztartozás.
(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

Közszolgáltatás módja
12. § (1) A községben az ingatlanok tulajdonosai kötelesek ingatlanonként legalább 1 (egy)
szabványos hulladékgyűjtő edényt (kuka) a szerződött hulladékmennyiségnek megfelelő méretben
saját költségen biztosítani.
(2) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos - gépi ürítésre alkalmas - űrtartalmú
gyűjtőedények használhatóak:
a) 60 literes szabványos tároló – egy-két fős háztartások, valamint a 65 év felettiek számára
választható;
b) 110-120 literes szabványos tároló – mindenki számára választható
c) 240 literes szabványos tároló – mindenki számára választható
d) 1100 literes szabványos tároló
(3) A gyűjtő edényzetet meghaladó mennyiségi háztartási hulladék, valamint a külterületi
ingatlanokon keletkezett hulladék gyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását a szolgáltatónál
beszerezhető emblémás hulladékzsák biztosítja.
(4) A hulladékzsák egységárát a szolgáltató állapítja meg.
(5) A szolgáltató köteles a gyűjtő edényzet mellé kihelyezett emblémás hulladékzsákot –
többletköltség felszámolása nélkül - elszállítani.
(6) A szelektív hulladékgyűjtés időpontját, annak gyakoriságát a szolgáltató – az önkormányzattal
történő előzetes egyeztetés alapján – állapítja meg.
(7) A zöldhulladék szállításának időpontját, annak gyakoriságát a szolgáltató – az önkormányzattal
történő előzetes egyeztetés alapján – állapítja meg.
(8) 1m3 hulladék hulladéklerakó telepre történő beszállításának lehetőségét, annak gyakoriságát a
szolgáltató az önkormányzattal történő előzetes egyeztetés alapján – állapítja meg.
(9) Lomtalanítás időpontját, annak gyakoriságát a szolgáltató – az önkormányzattal történő előzetes
egyeztetés alapján – állapítja meg.

Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása
13. § A közterületen keletkező háztartási és egyéb hulladékról az önkormányzat a Depónia Kft-vel
kötött szerződés útján gondoskodik.
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Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség
14. § (1) Az adatkezelés a közszolgáltatással összefüggően az ingatlant használó személyének
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis
létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése
esetén annak nyilvántartása a szolgáltató kötelezettsége.
(2) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatés titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(3) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a természetes
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.
Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépésével egyidejűleg
hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról
szóló 1/2003. (I.28.) önkormányzati rendelet.

Nagy Dániel
Polgármester

Dosztály Csaba
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. …………………………….
P.H.
Dosztály Csaba
Jegyző

Nagy Dániel polgármester
A rendeletalkotást követően, amennyiben több kérdés, hozzászólás, észrevétel nem
hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban úgy felteszem a kérdést: a képviselő-testület
tudomásul veszi-e a Kormányhivatal által tett törvényességi felhívást?
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2014.(II.04.) önkormányzati határozata
a FM Kormányhivatal FEB/02/135-1/2014 ügyiratszámú törvényességi felhívásáról a
hulladékgazdálkodás ellátásának és igénybevételének szabályai tárgyában

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei
Kormányhivatal FEB/02/135-1/2014. ügyiratszámú törvényességi felhívását, mely szerint a
települési önkormányzat a „hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4)
bekezdésében rögzített jogalkotási kötelezettségének nem tett eleget, nem alkotta meg a
„hulladékgazdálkodás ellátásának és igénybevételének szabályait”, emiatt törvényességi
felhívással élt.
A törvényességi felhívásban foglaltakat megtárgyalta, azokat tudomásul veszi, de már
2013. december 11-i ülésén intézkedett a jegyző által a rendelet megalkotásáról, melyet a
2014. januári ülésére kért beterjeszteni.
Jelen ülés keretében a rendeletet megalkotta, így a jogsértést megszüntette.
Felkéri a jegyzőt, hogy a tett intézkedésről haladéktalanul értesítse a Kormányhivatalt.
Felelős:
jegyző
Határidő: azonnal
A napirendi pont tárgyalása után a polgármester szünetet rendelt el 20:55 és 21:12 óra
között.
A szünetet követően a polgármester megállapította, hogy a testületi ülés továbbra is
határozatképest, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van az ülésen.
Ezt követően a napirendi pontok további tárgyalásával folytatódott a képviselő-testület
ülése.
7. Támogatói nyilatkozat kérelem
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Böjthy Attila pusztaszabolcsi lakos az alábbi kéréssel fordult az önkormányzatunkhoz:
„2011 óta egyeztetek a MÁV-al, illetve az MNV Zrt-vel Pátka használaton kívüli vasútállomási
épületének megvétele illetve ifjúsági táborként történő hasznosítása érdekében, és az
állomás épületének ezáltal való megóvása, felújítása miatt. A napokban érkezett információ
az MNV Zrt. részéről, miszerint az eladás eljárása lefolytatása érdekében erősítsem meg
vételi szándékomat.
Arra kérem tisztelt Polgármester Urat, és a Képviselő Testületet, hogy amennyiben
támogathatónak tartják a szóban forgó épület fentiekben vázolt célra történő hasznosítását,
úgy kérem, fogadjanak el e tárgyban támogatói nyilatkozatot, hogy az MNV Zrt -nél az
eladást így el tudják indítani.”
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Nagy Dániel polgármester
Javaslatom az, hogy adjon támogatói nyilatkozatot az önkormányzat a fenti célra való
hasznosításra, de egyben kérjük a vasútállomást megközelítő út tulajdonjogának rendezését.
Amennyiben kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban, úgy
szavazásra teszem fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület a javaslatnak megfelelően a
nyilatkozat kiadását a vasútállomás hasznosítására.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2014.(II.04.) önkormányzati határozata
Támogatói nyilatkozat a vasútállomás hasznosítására
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a vasútállomás magán kézbe
kerülését és gyermektáborrá való átalakítását azzal a kikötéssel, hogy a magántulajdonba
kerüléssel egy időben kéri az Önkormányzat a vasútállomás körüli területen az út
rendezését.
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról értesítse Böjthy Attila
kérelmezőt.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 28.

8. Kérelem beépítési kötelezettség törlésére
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Kérelem érkezett Dr. Marka-Tomori Éva részéről, hogy a Pátka 851/17 hrsz-ú ingatlan, ami a
valóságban Pátka, Arany János u. 24. szám alatt van, töröltetni szeretnék a beépítési
kötelezettséget, mert a tulajdonos el szeretné adni. Az adás-vételt viszont addig nem lehet
lebonyolítani, amíg ezen kötelezettség törlésre nem kerül.
A tulajdoni lapon szereplő beépítési kötelezettség 2009-ben lejárt. Az illetéket az adóhatóság
felé már megfizették.
A tulajdonosok részéről beérkezett kérést a fentiekben ismertettem.
Javaslatom az lenne, hogy ha a tulajdonos igazolja a szennyvíz-csatornára való rákötését a
teleknek, akkor az önkormányzat járuljon hozzá a beépítési kötelezettség törléséhez.
Nánási László képviselő
A feltétellel egyetértek, amennyiben a rákötést igazolják, úgy járuljon hozzá a törléshez az
önkormányzat.
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Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban,
úgy szavazásra teszem fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület a javaslatnak
megfelelően a hozzájáruló nyilatkozatnak a kiadását a Pátka, Arany János u. 24. (851/17
hrsz.) szám alatti ingatlan beépítési kötelezettség törlését.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2014.(II.04.) önkormányzati határozata
A Pátka, Arany János u. 24. (851/17 hrsz.) számú ingatlan beépítési kötelezettség
törlésének feltételéről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pátka, Arany János u. 24. (851/17 hrsz.)
számú ingatlan beépítési kötelezettségének törléséhez az alábbi feltétellel hozzájárul:
- az ingatlan tulajdonosa – Dr. Marka-Tomori Éva a Markamed Bt képviselője –
igazolja a fenti ingatlan szennyvíz-csatorna hálózatra való csatlakozását.
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról értesítse Dr. MarkaTomori Évát, a Markamed Bt képviselőjét.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: 2014. február 28.

9.Egyebek, bejelentések
a) Szavazatszámláló bizottságok alakítása
Előterjesztő: Dosztály Csaba jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében a Szavazatszámláló
Bizottságok tagjait és a szükséges póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete
az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás
előtti 20. napon választja meg. A választott tagok személyére a Helyi Választási Iroda tesz
indítványt. Az indítványról a testület egy szavazással dönt.
A javasolt személyek hosszú ideje részt vesznek a választási munkákban, mindegyikük vállalta
a feladatot, a póttagok nagy része a korábbiakban is póttagként került megválasztásra.
Dosztály Csaba jegyző
Ismertette a testülettel a határozati javaslatot.
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Nagy Dániel polgármester
A határozati javaslatnak megfelelően kérem a képviselő-testületet, hogy kézfeltartással
szavazzon a 01-es és a 02 szavazókörbe megválasztandó bizottsági tagokról.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzati Képviselő-testületének
25/2014. (II.04.) határozata
a 01. számú szavazókör (Ivánka kúria) és a 02. számú szavazókör (Ivánka kúria)
Szavazatszámláló Bizottságának megválasztásáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 01. számú szavazókörbe (Ivánka
kúria) a Szavazatszámláló Bizottság
tagjának:

Hajdu Andrásné
Halmi Jánosné
Csorna Jánosné

Pátka, Petőfi u. 74.
Pátka, Kossuth u. 44.
Pátka, Petőfi u. 144.

a 02. számú szavazókörbe (Ivánka kúria) a Szavazatszámláló Bizottság
tagjának:

Csete Józsefné
Vastagh Lászlóné
Bognár Gáborné

Pátka, Kossuth u. 108.
Pátka, Vak Bottyán tér 27.
Pátka, Ifjúság u. 4.

megválasztotta.
A képviselő-testület a Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak az alábbi személyeket
megválasztotta:

Szabó Ferencné
Füriné Baranyai Henriette
Stroh Nikolett
Hajnáczki Sándorné

Pátka, Kossuth u. 139.
Pátka, Arany János u. 41.
Pátka, Kossuth u. 60.
Pátka, Fehérvári út 14.

Felelős: jegyző
Határidő: 2014. március 31.
Dosztály Csaba jegyző
Röviden ismertette a képviselő-testülettel a választási törvény változásait.

b) Agárdi Gyógy,-és Termálfürdő felhívása kedvezményes együttműködésre
Nagy Dániel polgármester
Az Agárdi Fürdő kéréssel fordult hozzánk, hogy tegyük közzé felhívását, miszerint
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„2014. március 1-től 2014. június 30-ig Fejér megyében élő 18-60 év közötti felnőtt, aktív
korú lakosság számára is szeretnénk elérhetővé tenni akciós gyógyászati kezeléseinket, így a
60 db-os kezelést a megszokott 19.000-21.000 Ft helyett 12.000 Ft-ért (200 Ft/kezelés)
vehetik igénybe.”
Kérik az önkormányzatot, hogy a közérdekű információról tájékoztassuk a háziorvost, és a
lakosokat.
Ezen kérésnek természetesen eleget fogunk tenni.
c) TAO Sport pályázat – tulajdonosi hozzájárulás
Nagy Dániel polgármester
A 2013. évben az önkormányzat már adott tulajdonosi hozzájárulást a Sport Egyesületnek e
pályázatához, de az idei évben ismét szeretne pályázatot benyújtani az egyesület, ehhez meg
kell ismételni a hozzájárulás megadását.
Amennyiben kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett a fenti témában szavazásra
teszem fel a kérdést: hozzájárul-e az önkormányzat, hogy a 2013. évben már kiadott
tulajdonosi hozzájárulással egyező feltételek között az Önerő biztosítása nélkül a 2014.
évben is kiadásra kerüljön e hozzájáruló nyilatkozat a Sport Egyesület javára?
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2014.(II.04.) önkormányzati határozat
Tulajdonosi hozzájárulás pályázathoz a 911/1 hrsz-ú sportöltöző és a 686/2 hrsz-ú
focipálya területhez
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 911/1 hrsz-ú,
valamint a 686/2 hrsz-ú területen (sportöltöző, és sportpálya) nyertes pályázat esetén a
fent megnevezett ingatlanon sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson az
ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 5 év határozott időre az igénybe vett
támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára.
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi nyilatkozat aláírására.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: folyamatos

d) Pro Vértes pályázat
Nagy Dániel polgármester
A Csákvári Önkormányzati Társulás a vidéki életformával kapcsolatos épített környezeti
örökség megóvása érdekében kiírt pályázaton szeretne indulni.
A pályázat elkészítésére felkérte a CSÖT a pátkai polgármestert.
A pályázat 95 %-ban finanszírozott.
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A pályázat célja a kulturális és természeti örökségek mentése.
Településünkről szeretnénk a pályázatban szerepeltetni:
- Halmi pince és a mellette lévők felújítása – az önkormányzat feladata, hogy a kijelölt
építményeket helyi védettség alá kell helyezni.
- Helyi gémeskutak felújítása: Vásártéri, Sóséri, Belmajori kút,
- Ivánka agrártörténeti ház
Fejlesztésben kb. 7 millió forintra pályáznánk.
A fent említett építmények helyrehozása után pihenő és információs helyek lennének,
valamint lovas turizmust elősegítő megállóhelyekként is működhetnének.
A pályázat beadásának határideje: március 1.
Nánási László képviselő
Nagyszerű lehetőségeknek tűnik a turizmus fejlesztésére és a helyi örökség megőrzésére.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el a napirenddel
kapcsolatban, úgy szavazásra teszem fel a kérdést: egyetért-e a képviselő-testület, hogy a
Csákvári Önkormányzati Társulás keretén belül induljunk az EGT Finanszírozási
Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki
kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez (Kódszám: HU07PA16-A22013) elnevezésű pályázaton, az abban kiirt feltételekkel.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2014.(II.04.) önkormányzati határozat
EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése
és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez
elnevezésű pályázaton való indulásról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a CSÖT benyújtsa a
fent nevezett pályázatot. Pátka Község Önkormányzat javasolja, hogy Pátka település az
alábbi programokkal vegyen részt a pályázaton:
-Történelmi pincék felújítása és részben látogathatóvá tétele
-Települési gémeskutak megőrzése bemutathatóvá tétele
-Agrártöténeti gyűjteményes ház bemutató anyagának eszköz fejlesztése (vitrin,
megvilágító lámpa, infromációs tábla, stb)

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert,
közreműködjön és képviselje az önkormányzatot.
Felelős: Nagy Dániel polgármester

hogy

a

pályázat

benyújtásában
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Határidő: folyamatos
e) Ívóvizminőség- javító program – határidő módosítás
Nagy Dániel polgármester
A képviselő-testület elé terjesztem az ivóvízminőség-javítási program projekt
menedzserének módosító javaslatait, melyek szövegesen a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Ebben a körben a képviselő-testületnek szükséges a két módosító indítvány határozatával
jóváhagyni.
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, észrevétel a témában nem hangzott el, úgy
szavazásra teszem fel a kérdést: hozzájárul-e az önkormányzat a benyújtandó részszámla
határidejének módosításához?
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2014.(II.04.) önkormányzati határozat
Ívóvizminőség-javító pályázat részszámla benyújtási határidő módosításáról
Pátka Község Önkormányzata, felülvizsgálta a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért
ivóvízminőség javítási program” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosítószámú projekthez
kapcsolódóan kötött TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. számú módosításában rögzített egyes
teljesítési részhatáridőket.
A felülvizsgálat során megállapította, hogy a – Tervező érdekkörén kívül álló okból –
lehetetlenné váltak a teljesítési részhatáridők, mely miatt megállapodást kíván kötni a
Hidropont Mérnöki Iroda Kft-vel annak érdekében, hogy amint a vízjogi létesítési
engedélyezési eljárás felfüggesztése megszűnik, a fenti részhatáridőket újra tárgyalják és
ennek kapcsán ismételten módosítják a köztük létrejött Tervezői Szerződést.
A Fenti határozat alapján felhatalmazza képviselőtestület a Polgármestert, hogy a fenti
tartalmú megállapodást aláírja.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: folyamatos
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, észrevétel a témában nem hangzott el, úgy
szavazásra teszem fel a kérdést: hozzájárul-e az önkormányzat az Ívóvizminőség-javító
pályázat tervezési szerződésének 2. sz. módosításához?
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2014.(II.04.) önkormányzati határozat
az Ívóvizminőség-javító pályázat Tervezési Szerződés 2. számú módosításáról
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Pátka Község Önkormányzata a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javítási
program” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan kötött

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁT az alábbiakban elfogadja:
1.1.

Megrendelő 2012. augusztus hó 10. napján, a KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosítószámú,
„Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javítási program” című projekt
tervezési feladatainak megvalósítására vonatkozóan, közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzési eljárást indított, mely eljárás nyertese Hidropont Mérnöki Iroda Kft lett.

1.2.

Szerződő felek az 1.1 pontban írt beszerzési eljárás eredményeként a KEOP-7.1.0/11-20110117 azonosítószámú projekthez tartó tervezési feladatok ellátására Tervezési szerződést
kötöttek 2012. augusztus hó 24. napján, mely szerződést 2013. január hó 18. napján – a
teljesítési (rész)határidők vonatkozásában – módosítottak.

1.3.

Figyelemmel arra, hogy az I. pontban hivatkozott szerződés ismételt módosítása vált
szükségessé, így Felek a II. pontban foglaltak szerint módosítják a fentiekben hivatkozott
szerződésüket.
II. A szerződés módosítása

2.1.

Szerződő felek jelen 2. számú szerződésmódosításban, közös megegyezéssel módosítják az I.
pontban megjelölt szerződésükben IV.4 pontját és annak hatályos szövegét az alábbiak
szerint állapítják meg, ahol a megváltozott rendelkezéseket áthúzott illetve vastagított dőlt
szövegrész jelzi:
IV.4. Megrendelő két részszámla és egy végszámla benyújtását teszi lehetővé.
 Az első részszámla benyújtásának feltétele a geodéziai felmérés, és az alaptérkép
elkészítése és Megrendelő általi elfogadása és átvétele és ennek Megrendelő általi
igazolása.
 Az első részszámla összege a teljes tervezési díj 40%-a.
 A második részszámla benyújtásának feltétele a vízjogi létesítési engedélyezési
tervdokumentáció teljes körű elkészítése (közműegyeztetésekkel), és Megrendelő
általi elfogadása és átvétele és ennek Megrendelő általi igazolása.
 Az második részszámla összege a teljes tervezési díj 30%-a.
 A végszámla benyújtásának feltétele: a vízjogi létesítési engedély dokumentációja
alapján kidolgozott kiviteli tervek átadása Megrendelő részére a jelen szerződés
2.1 pontjában meghatározott módon.
 Megrendelő mind a részszámlák, mind a végszámla benyújtásának alapjául
szolgáló teljesítést teljesítésigazolásban ismeri el. A teljesítésigazolás kiállításának
határideje: a szerződésszerű teljesítés megtörténtét követő 15 nap.
 Megrendelő a számlák ellenértékét a számla kézhezvételét követő 30 napon belül
egyenlíti ki.
 Megrendelő késedelmes számlakiegyenlítése esetén Tervező a Polgári
Törvénykönyvről rendelkező 1959. évi IV. törvényben meghatározott késedelmi
kamat felszámítására jogosult.
IV.4. Megrendelő a tervezési díj kapcsán az alábbi számlák benyújtását, a következő
ütemezés szerint teszi lehetővé:
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IV.4.1. Megrendelő a tervezésért járó megbízási díjról egy részszámlát és egy végszámlát
jogosult benyújtani:
 A részszámla benyújtásának feltétele a geodéziai felmérés és az alaptérkép
elkészítése és Megrendelő általi elfogadása és átvétele és ennek Megrendelő általi
igazolása. A részszámla összege a tervezéséért járó megbízási díj 40%-a.
 A végszámla benyújtásának feltétele: a jogerős vízjogi létesítési engedély, valamint
a jogerős engedély alapján kidolgozott kiviteli tervek Megrendelő részére történő
átadása a jelen szerződés II.1 pontjában meghatározott módon.
IV.4.2. Megrendelő a IV.4.1 pontban meghatározott számlák (rész- és végszámla)
benyújtásának alapjául szolgáló teljesítést teljesítésigazolásban ismeri el. A
teljesítésigazolás kiállításának határideje: a szerződésszerű teljesítés megtörténtét követő
15 nap. Megrendelő a számlák ellenértékét a számla kézhezvételét követő 30 napon belül
egyenlíti ki. Megrendelő késedelmes számlakiegyenlítése esetén Tervező a Polgári
Törvénykönyvről rendelkező 1959. évi IV. törvényben meghatározott késedelmi kamat
felszámítására jogosult.

III. Egyéb rendelkezések
3.1.

Szerződő felek rögzítik, hogy az I. pontban megjelölt Tervezői szerződés egyebekben
változatlan, továbbá kijelentik, hogy az I. pontban megjelölt szerződésük jelen módosításait
megismerték és azt magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

3.2.

Szerződő felek jelen szerződésmódosítást 4 (négy), egymással szó szerint megegyező
példányban elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.

A Fenti határozat alapján felhatalmazza képviselőtestület a Polgármestert, hogy a szerződést
aláírja.
Felelős. Nagy Dániel polgármester
Határidő: folyamatos
Buda József képviselő
Az engedélyeket még mindig nem kaptuk meg az államtól. Ezért mennyit fog csúszni a
beruházás, és e miatt mennyit fognak az árak emelkedni?
Nagy Dániel polgármester
Ezért kellenek ezek a módosítások, amit az imént fogadott el a testület.
Az engedélyek elmaradása miatt úgy néz ki nagyon sokat fog csúszni a beruházásunk. Ez idő
alatt viszont a kivitelezés árai már akkora mértékben emelkednek, hogy a tervben
meghatározott összegek már nem tarthatók. Így levélben fordulunk a Belügyminisztériumhoz
az ívóvizminőség javítás teljes lebonyolításáért. Mivel az engedélyek nem léte miatt csúszik a
megvalósítás, segítse a tárgyalások előmozdítását. Az önkormányzat kockázatosnak tartja a
megvalósítást. Felkérjük a Minisztériumot segítse elő a beruházás megvalósítását.
A fent fogalmazott kéréssel levelet intéznénk a Belügy Minisztériumba kérésünkkel.
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Amennyiben ezzel egyetértenek a képviselők, úgy kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
30/2014.(II.04.) önkormányzati határozat
Ívóvizminőség-javító beruházás lebonyolításával kapcsolatos kérésről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete azzal a kéréssel fordul a Belügy
Minisztériumhoz, hogy a Pátka Községben pályázott Ívóvizminőség-javító beruházás
lebonyolításában legyen segítségére a községnek az alábbi indokok miatt.
- Az ivóvíz minőségjavítási pályázatban szereplő állami és magán ingatlanokkal
kapcsolatos szolgalmi megállapodások megkötése szükséges a vízjogi létesítési
engedélyek kiadásához.
- Jelen számítási alapok aktualizálása mellett a beruházás megvalósítási értéke
meghaladhatja a 260 millió Ft-os nagyságrendet, amely miatt, egy másik típusú
pályázatban kellene részt venni az önkormányzatnak, mely pályázat önerő
finanszírozásához anyagi feltételekkel nem rendelkezik.
- Az előzetes egyeztetések alapján rendelkezésre álló szűk időkeret nem lesz
elegendő az ügyben, hogy a szükséges valamennyi engedély az önkormányzat
birtokába kerüljön
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a testület kérésének a Belül
Minisztérium felé való továbbítására.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: azonnal
f) BM által kiírt pályázat önkormányzati épületek felújítására

4/2014. (I. 31.) BM rendelet egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76.
§ (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és k) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere, 73. § b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint 84. § a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter véleményének
kikérésével - a következőket rendelem el:
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1. Általános rendelkezések
1. § (1) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 10. pont b) pont ba)-bb)alpontja szerinti,
vissza nem térítendő támogatás olyan építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás
megvalósításához kapcsolódóan vehető igénybe, amelynél a kedvezményezett az
építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű
közfoglalkoztatási
jogviszony
keretében
közfoglalkoztatottat
alkalmaz.
A
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásról szóló kormányrendelet szerint már meglévő
közfoglalkoztatásban résztvevőkre az e rendelet szerinti támogatás nem használható fel.
(2) A költségvetési támogatási kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtása előtt
megkezdett infrastrukturális fejlesztéshez támogatás nem nyújtható.
(3) A költségvetési támogatást kérelmező települési önkormányzat (a továbbiakban:
kérelmező) a Kvtv. 3. melléklet 10. pont b) pont ba)-bb) alpontja szerinti támogatási célok
közül kizárólag egy célra nyújthat be kérelmet.
(4) A támogatás maximális mértéke
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések
jegyzékéről szóló kormányrendelet melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken megvalósuló infrastrukturális
fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a,
b) az a) pontba nem tartozó településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések
esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 80%-a.
(5) Az eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt
támogatási összeg 10%-át.
2. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
2. § (1) A Kvtv. 3. melléklet 10. pont b) pont ba) alpontja szerinti támogatás (a
továbbiakban: intézményfejlesztési támogatás) alapján
a) a tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést,
b) óvodai nevelést, vagy
c) óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetést
végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása támogatható.
(2) Az intézményfejlesztési támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban
fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre és a feladatellátáshoz szükséges
eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai feladatot vagy étkeztetést ellátó
intézmény esetében kapacitásbővítésre is igényelhető. A kapacitásbővítés nem történhet
a már meglévő funkcionális helyiségek számának vagy területének csökkentésével.
(3) Egy kérelmező legfeljebb egy intézmény fejlesztésére, felújítására nyújthat be
kérelmet.
(4) Nem nyújtható intézményfejlesztési támogatás
a) az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására és felújítására,
b) kerítés építésére és javítására,
c) játszótéri eszközök beszerzésére,
d) taneszköz vagy tornatermi eszköz beszerzésére, valamint
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e) számítástechnikai eszköz beszerzésére.
3. § (1) Az intézményfejlesztési támogatás összegének meghatározása a következő
szempontok figyelembevételével történik:
a) az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok és tervek,
bölcsődei és óvodai feladatok esetében gyermek- és tanulólétszám alakulása, a
férőhelyhiány miatt elutasított gyermekek száma, működtetési költségek és azok
alakulása,
b) a bölcsődébe és óvodába más településről bejáró gyermekek száma, a hátrányos
helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma,
c) a feladatellátásban részt vevő települések száma és azok lakosságszáma.
(2) Az elbírálásnál előnyben részesül az a kérelem, amely
a) az intézmény fenntartási költségei csökkentését célzó fejlesztések, felújítások
megvalósítását szolgálja, ha az a fejlesztéshez kapcsolódóan nyílászárócserét és
hőszigetelés-korszerűsítést is tartalmaz,
b) olyan energetikai korszerűsítés megvalósítására irányul, amely során megújuló
energiaforrás hasznosítása történik, az óvodai és a bölcsődei feladatokat ellátó
intézmények fejlesztése esetén igazoltan a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
növekvő óvodai és bölcsődei felvételi aránya vagy száma miatt kialakult férőhelyhiány
megszüntetését célozza, és az infrastrukturális fejlesztés eredményeként biztosítható
valamennyi, az érintett településeken élő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 3
éves korától történő óvodáztatásának tárgyi és intézményi feltétele,
c) óvodai vagy étkeztetési feladatokat ellátó intézmény kapacitásbővítésére irányul.
4. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) az 1. melléklet szerinti adatlapot - amelynek része a megvalósítandó infrastrukturális
fejlesztés célonkénti részletezése - és a 3. melléklet szerinti összesítőt,
b) bölcsődei nevelést, étkeztetést ellátó intézmény esetében a működési engedély
hitelesített másolatát,
c) óvodai nevelést ellátó intézmény fejlesztése esetén a köznevelési intézmény egységes
szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okiratát, amely tartalmazza az intézménybe
felvehető maximális gyermeklétszámot,
d) a kérelmező - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 72. § (3) bekezdés a)pontja szerinti - saját
forrás biztosítására vonatkozó igazolását,
e) az adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó
árajánlatot vagy tervezői költségvetést,
f) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett épületről, épületrészről készített fényképdokumentációt és
g) a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozatát, ha a fejlesztés olyan
étkeztetési feladatot is ellátó köznevelési intézményt érint, ahol a fenntartó az állami
intézményfenntartó központ.
(2) Az adatlapon az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó
támogatási igényt külön-külön kell részletezni és rangsorolni.
3. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
5. § (1) A Kvtv. 3. melléklet 10. pont b) pont bb) alpontja szerinti támogatás (a
továbbiakban: sport fejlesztési támogatás) feltétele, hogy a kérelmező települési
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önkormányzat rendelkezzen a sportra vonatkozó jogszabályok szerinti helyi
sportfejlesztési koncepcióval.
(2) Egy kérelmező legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére
igényelhet támogatást.
6. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a 2. melléklet szerinti adatlapot - amelynek része a megvalósítandó infrastrukturális
fejlesztés célonkénti részletezése - és a 3. melléklet szerinti összesítőt,
b) az adott sportlétesítmény fejlesztésének, felújításának indokoltságát, hasznosítására
vonatkozó elképzeléseket,
c) a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi, közgyűlési
határozatot,
d) a kérelmezőnek a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése szerinti
rendeletét, tízezer fő lakosságszám alatti település esetén a képviselő-testület
határozatát, amely tartalmazza a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és
kötelezettségeket, valamint a kérelmező költségvetéséből a sportra fordítandó összeget,
e) ingatlanfejlesztés esetén a polgármester nyilatkozatát arról, hogy a fejleszteni kívánt
ingatlan az önkormányzat 100%-os tulajdonát képezi,
f) ha a fejleszteni kívánt, az önkormányzat tulajdonában lévő létesítmény gazdasági
társaság vagy sportegyesület fenntartásában van, a tulajdonos és a fenntartó fejlesztésre
vonatkozó beleegyező nyilatkozatát és a bérleti vagy fenntartásra vonatkozó szerződés
hitelesített másolatát,
g) a kérelmező az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, saját forrás biztosítására
vonatkozó igazolását,
h) a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozatát, ha a fejlesztés olyan
köznevelési intézményt érint, ahol a fenntartó az állami intézményfenntartó központ,
i) az adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó
árajánlatot vagy tervezői költségvetést és
j) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett létesítményről készített fényképdokumentációt.
(2) Az adatlapon az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó
támogatási igényeket külön-külön kell részletezni és rangsorolni.
7. § Az elbírálásnál előnyben részesül az a kérelem,
a) amely esetében a felújítási programban vállaltak alapján a sportlétesítmény
aa) több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,
ab) több sportág befogadására válik alkalmassá,
ac) építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
b) amely lehetővé teszi, hogy a sport fejlesztési támogatásból megvalósuló
létesítményfejlesztéssel érintett sportlétesítmény vonatkozásában az adott önkormányzat
területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói is rendszeresen
használhassák a sportlétesítményt, ezzel segítve a diáksport, az óvodai és iskolai
szabadidősport megvalósulását, vagy
c) amely a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit is bővíti.
4. Kérelemre vonatkozó eljárás és a támogatási döntés
8. § (1) A kérelemhez benyújtandó adatlapokat 2014. február 13-áig kell rögzíteni és
lezárni az ebr42 önkormányzati információs rendszerben, továbbá a kérelem
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dokumentációját papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a
Magyar Államkincstár kérelmező székhelye szerinti területileg illetékes igazgatóságához
(a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtani. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap
érvénytelen. A papír alapú dokumentáció Igazgatósághoz történő beérkezésének
határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. E határidő
elmulasztása jogvesztő.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. § (1) bekezdése, valamint az
Ávr. 110. §-a szerint felülvizsgált kérelmek eredeti példányát az Igazgatóság 2014. február
28-áig postai úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a
továbbiakban: miniszter) részére.
9. § (1) A miniszter a benyújtott kérelmekről
a) a rendelkezésre álló előirányzat erejéig 2014. március 18-áig, valamint
b) a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésőbb 2014. december
10-éig
dönt.
(2) A miniszter - a kérelemben megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése
mellett, a kérelmező által felállított rangsor figyelembevételével - az igényeltnél
alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult.
10. § (1) A miniszter a kedvezményezettel a döntés közlésétől számított 15 napon belül,
de legkésőbb 2014. december 19-éig támogatási szerződést köt.
(2) A támogatási szerződés módosítására két alkalommal van lehetőség - a 16. §-ban
meghatározott kivétellel -, azonban a támogatás intenzitása nem nőhet, valamint a
felhasználás végső határideje nem változhat.
5. A támogatás folyósítása
11. § (1) A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését követő 10
napon belül történik.
(2) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja.
6. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai
12. § (1) A támogatás felett a kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű
felhasználásáért.
(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész
nyilvántartást vezet.
13. § (1) A támogatás felhasználásának végső határnapja 2015. december 31. Az e
határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei
fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.
(3) A kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de
legkésőbb 2016. január 31-éig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton
az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír alapon a
miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, pénzügyileg rendezett számlák
összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási
összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű
felhasználásáról.
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14. § (1) A támogatás felhasználására irányuló tevékenység az Ávr. 87. § (1) bekezdés
szerinti beruházásnak minősül. A miniszter engedélyével történt elidegenítés esetén a
kedvezményezettnek a (2) bekezdés szerinti rendeltetésszerű használatot biztosítani kell.
(2) A kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás
megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a
működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia.
(3) A támogatásból megvalósuló fejlesztéssel érintett feladatellátási hely
intézményfenntartói jogának átadását egyedi kérelem alapján a miniszter engedélyezheti
azzal a feltétellel, hogy az új fenntartónak a (2) bekezdés szerinti rendeltetésszerű
használatot biztosítania kell.
7. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nánási László képviselő
Az óvoda felújítására a költségvetés már elkészült, az rendelkezésre áll. A felújítási
költségvetés kb. 9 millió forint.
Nagy Dániel polgármester
A fejlesztési tervekben szerepelnek:
- sütők felújítása
- hőszigetelés, nyílászárók cseréje
A pályázat 20% önrészt kér az önkormányzattól, amit a tartalékalap terhére finanszíroznánk.
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el a napirenddel
kapcsolatban, úgy szavazásra teszi fel a kérdést: egyetért-e az önkormányzat azzal, hogy az
óvodafejlesztésre kiírt pályázaton induljon és a pályázat önrészét a tartalékalapból
finanszírozza?
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
31/2014.(II.04.) önkormányzati határozat
Fejlesztési pályázat az óvoda felújítására
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól”
szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján pályázatot kíván benyújtani Tagóvodája
fejlesztésére.
A fejlesztés keretein belül az intézmény külső, hőszigetelését, valamint a nyílászárók
cseréjét és a héjazat cseréjét kívánja megvalósítani.
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A képviselő-testület bruttó 15 millió forint összköltségvetésű beruházáshoz biztosítja saját
költségvetéséből a szükséges önerőt.
A pályázat önrészét a költségvetés tartalékalapja terhére kívánja finanszírozni.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: folyamatos
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben a fenti pályázatban kikötés, hogy csak az üzemeltető adhatja be és a tulajdonos
nem, úgy az imént hozott határozat kiegészítését is meg kellene alkotnia a testületnek,
miszerint hozzá kellene járulni ahhoz, hogy az üzemeltető társulás adja be a felújításra a
pályázatot.
Amennyiben egyetért ezzel a javaslattal a testület, úgy kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
32/2014.(II.04.) önkormányzati határozat
a 31/2014.(II.04.) önkormányzati határozat kiegészítéséről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a SárkeresztesMagyaralmás-Pátka Ficánkokó Óvoda Társulást, hogy az „egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól”
szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján kiírt pályázaton Pátka Önkormányzat
tulajdonában lévő óvoda épületének felújítására pályázzon.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: folyamatos

Buda József képviselő
Kérdezném, hogy a napokban az Önkormányzat kapott-e hivatalos levelet Hollósi Dezső
pátkai lakostól?
Nagy Dániel polgármester
Most nem kapott levelet az önkormányzat a Hollósi Úrtól.
Az előző levélre a válasz véleményezés alatt áll és hamarosan kiküldésre kerül.
Nánási László képviselő
Hol tart az óvodás tornaszoba kérdése?
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Nagy Dániel polgármester
Az óvoda által írt megállapodást át kell szövegezni.
Dosztály Csaba jegyző
A képviselők előzőleg kérdezték, hogy milyen módon tudna újra önállóvá válni a pátkai
óvoda.
Jelenleg nem tud önállósodni az óvoda, mert az erről szóló döntést január 31-ig meg kellett
volni hoznia a testületnek. Így az idei évben már marad a társulás tagja továbbra is.
Nagy Dániel polgármester
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a rendes
nyílt ülést 22 óra 36 perckor bezárja.

K.m.f.

Nagy Dániel
polgármester

Dosztály Csaba
jegyző

