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PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2014. február 26.
Rendes nyílt ülés
Rendeletek:
Határozatok:
33/2014.(II.26.)
34/2014.(II.26.)
35/2014.(II.26.)
36/2014.(II.26.)
37/2014.(II.26.)
38/2014.(II.26.)
39/2014.(II.26.)
40/2014.(II.26.)
41/2014.(II.26.)
42/2014.(II.26.)
43/2014.(II.26.)
44/2014.(II.26.)
45/2014.(II.26.)

a jegyzőkönyv vezetőről és a napirendi pontokról
a Ficánkoló Óvoda Csemetekert Tagóvoda nyitvatartásának kérdéséről
az óvodai Társulási Megállapodás kérdéseinek vizsgálata
az I. Világháborús emlékmű felújításáról
a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról készült beszámoló elfogadásáról
a Polgárőrség 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
a Pátka Sportkör 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
a 2014. évi civil támogatások pályázatának kiírásáról
Körzeti rendőr üzemanyag támogatás elszámolásának elfogadásáról
Gázkészülékek karbantartásáról
a Belmajor környezet-szennyezés kármentesítéséről
a „Pátkai Hírek” nyomdai munkáinak előkészítéséről
a Katolikus Egyházközség támogatásáról
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Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

66-5 /2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme
Ideje: 2014. február 26. napján (szerda) 17.38 órakor tartandó rendes nyílt testületi ülés
Jelen vannak: Nagy Dániel
Dr. Dávid-Nagy Krisztina
Buda József
Demeter Zoltán
Füri József
Gerencsér Attila
Nánási László
a Képviselő-testület tagjai
Távol maradását jelezte:
Tanácskozási joggal meghívottak:
Dosztály Csaba
Járfás Péterné
Schweibert Jánosné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
aljegyző
jegyzőkönyv vezető

Lakosság részéről megjelentek: 2 fő

Nagy Dániel polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait a jegyző Urat, aljegyző Asszonyt, és a rendes nyílt ülést 17.38
órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van.
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjét,
Schweibert Jánosnét
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy vegye fel a testület a 7.) napirendi pontként
alpontjaiként az alábbiakat:
a) Az óvoda nyitvatartásának módosítása
b) Depónia Kft együttműködési megállapodás tervezete
c) Belmajor – hatósági ellenőrzés
d) Nyomdai munkák megrendelése
e) Római Katolikus Egyház kérelme

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatokról
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
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2. Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi működésről
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
3. Pályázatok benyújtása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
4. Civil szervezetek részére helyi pályázat kiírása támogatások elnyerésére
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
5. Rendőrség üzemanyag támogatás elszámolása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
6. Gázkészülék karbantartás
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
7.
a)
b)
c)
d)
e)

Egyebek, bejelentések
Az óvoda nyitvatartásának módosítása
Depónia Kft együttműködési megállapodás tervezete
Belmajor – hatósági ellenőrzés
Nyomdai munkák megrendelése
Római Katolikus Egyház kérelme

Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyvvezető személyére, a tervezett napirendi pontok
jóváhagyására a változtatásokkal.
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2014.(II.26.) önkormányzati határozata
a jegyzőkönyvvezetőről és a napirendi pontokról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezetőre és a napirendi
pontokra tett javaslatot elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:
Nagy Dániel polgármester
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 7.a) pontban szereplő napirendet tárgyalják elsőként, mivel az
ülésen megjelent az Óvoda vezetője. Laborcáné Tatai Anikó, aki kérte ezt.
A képviselők a kérésnek eleget téve a 7.a.) pont tárgyalásával indítják a testületi ülést.
7.a.) Az óvoda nyitvatartásának módosítása
Előterjesztő: Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
A Ficánkoló Óvoda Csemetekert tagóvodájának 2014. január végi szülői értekezletén szülői kérés
merült fel az óvoda nyitvatartásának meghosszabbítása érdekében, és a szülők aláírásgyűjtést is
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kezdeményeztek. Az Óvoda vezetésével történt egyeztetés alapján megállapítást nyert, hogy a szülő
által kért 1,5 órás hosszabbításhoz új munkaerő felvétele szükséges, viszont egy fél órás hosszabbítás
a jelenlegi munkaszervezettel is megoldható.
Mivel a legtöbb érintett számára már a fél órás délutáni hosszabbítás (16:30-ról 17:00-re módosítva)
is jelentős segítséget jelentene (személyes gyors felmérésem alapján min. 8-10 család érintett,
többen 2 gyermekkel is), ezért javaslom, hogy erről hozzunk döntést még jelen testületi ülésen, hogy
a társulási rendszeren is mihamarabb keresztülvihető legyen a változtatás. A további nyitva tartás
hosszabbítás tárgyában pedig aláírásgyűjtést kezdeményeztek, felmérve, hogy mekkora a valók igény
a 6:30 helyett 6:00 nyitásra, és a 17:00 órán túli hosszabbításra.
Nagy Dániel polgármester
Többféle szabályzatnak is meg kell, hogy feleljünk.
- A dolgozók által teljesített heti 50 óra nyitvatartási időt az állam finanszíroz, az e felettit az
önkormányzatnak kell fizetni
- A dajkák váltó műszakban dolgoznak, de a két műszak között 2 óra átfedésnek kell lenni
- Gyermekvédelmi kérdést is kell vizsgálni: ez csak ajánlás, de a gyermek ne legyen az
intézménybe 10 órát meghaladóan.
- Át kell tekinteni, hogy délután az összevont csoportot lehet-e a létszám miatt működtetni.
- Meg kell vizsgálni a túlórák mennyiségét, ennek finanszírozási lehetőségét, valamint azt, hogy
ha fel kell venni egy dolgozót, annak mennyi a költség kihatása.
- Ha megoldást jelentene a 17:00 óráig tartó nyitva tartás, akkor a jelenlegi rendszeren nem
kellene változtatni.
Laborcáné Tatai Anikó Vezető Óvónő
Majd jó lenne megtudni, hogy ki az a nyolc szülő, aki igényli a hosszabb nyitvatartást, hogy tudjak
személyesen is velük egyeztetni, és megoldást javasolni az egyéni problémájukra.
Kérnénk, hogy a délután 5 óráig tartó nyitvatartásra egy hónap próbaidőt, ha kaphatnánk, mi
részletes statisztikát vezetnénk, hogy valóban szükség lenne-e erre a meghosszabbított
nyitvatartásra, és ha szükséges, akkor utána legyen a rendszerbe módosítás.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben a napirendhez több kérdés hozzászólás nincs, úgy az alábbi határozati javaslatot teszem.
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Óvoda Társulást, hogy vizsgálja felül a
Pátkai Csemetekert Tagóvoda nyitvatartási idejét.
Azzal a kéréssel fordulunk a Társuláshoz, hogy az Óvoda nyitvatartási idejét 6:30-óráról 6:00 órára,
valamint 16:30 óráról 17:00 órára módosítsa.
Kérem, kézfeltartással szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2014.(II.26.) önkormányzati határozata
a Ficánkoló Óvoda Csemetekert Tagóvoda nyitvatartásának kérdéséről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülte felkéri óvoda társulását, hogy vizsgálja felül a
Pátkai Csemetekert Tagóvoda nyitvatartási idejét.
A nyitva tartással kapcsolatban azzal a kéréssel fordulunk a Társuláshoz, hogy az Óvoda
nyitvatartási idejét 16:30 óráról 17:00 órára módosítsa.
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulást, valamint a
Csemetekert Tagóvodát.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: folyamatos
Nagy Dániel polgármester
A továbbiakban az a testületi ülés a mai témákat a napirendi pontok szerint tárgyalja.
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
- Óvoda felújítási pályázat kérdéséről:
Megvizsgáltuk a lehetőségeket, költségvetést készítettünk a pályázat benyújtásához.
Önálló pályázat benyújtásáról állásfoglalást kértünk a BM kapcsolattartótól: csak intézményi
azonosítóval rendelkezők nyújthatnak be pályázatot. Így egyértelművé vált, hogy csak Sárkeresztes
nyújthatja be a mi pályázatunkat is, mivel a Társulásnak egy intézmény azonosítója van.
Sárkeresztes viszont ismételten benyújtotta saját intézményére a pályázatát, így a mi intézményünk
felújítása ismételten elmarad. Habár a tavalyi évben ígéretet kaptunk Sárkeresztestől, hogy a
következő pályázat már a mi intézményünké lesz, de ezt az ígéretet sajnos nem tartották be.
Jelen esetben is a pályázat benyújtásának meg kellett volna előzni – társulási megállapodás alapján –
egy Társulási Tanácsülésnek, ami nem volt.
A sárkeresztesi pályázat benyújtását is meg kellett volna, hogy előzze egy Társulási Tanácsülés, ami
most sem volt, tehát így a társulási tagok nem tudtak a saját pályázat ismételt beadásáról.
Buda József képviselő
Engem nagyon szomorúan érint, mert nem ezt az ígéretet kaptuk.
Véleményem azt, hogy amilyen gyorsan lehet, lépjünk ki ebből a társulásból.
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
Ha önállóan leszünk, akkor még egy óvónőt kell felvenni, ami külön költséget jelent.
Laborcáné Tatai Anikó
Az óvónői létszám gyermek létszámhoz kötött.
Nánási László képviselő
A problémánkat mindenképpen jelezzük Sárkeresztesnek.
Nagy Dániel polgármester
Az Óvoda Társuláshoz kell fordulni a mostani pályáztatási gyakorlat felülvizsgálata miatt.
A Társulási Szerződés alapos áttekintése után írásban fordulunk Sárkeresztes Képviselő-testületéhez
és a Társuláshoz is.
Dosztály Csaba jegyző
A társulás megszüntetésének feltétele, hogy 6 hónappal előtte nyilatkozni kell a kilépési szándékról.
Tapasztalat szerint: nem biztos, hogy drágább lenne az önállóan működő intézmény, mint a
társulásban működő. A pátkai óvoda legközelebb csak 2015. július 1-vel lehet önálló.
A kilépési szándékról a testületnek minősített szavazással kell döntenie.

6

Buda József képviselő
Megint elestünk a pályázattól, nem ezt ígérték!
Nagy Dániel polgármester
A pályázati pénzt a tartalékalap terhére biztosítottuk.
Ha szeptember 1-től megindulhatna a saját intézmény, akkor lenne saját finanszírozása is, de állami
támogatást is mi kapnánk. A kiadások legnagyobb része a bérköltség, a dologi kiadás kicsi hányad. Az
előzetesen kalkulált 6,5 milliós kiadás egy része jelentkezne az év utolsó negyedében. A munkaerő
kérdése lenne és a vezetői pótlék a probléma.
Laborcáné Tatai Anikó
Mi mindent igyekszünk megtenni, hogy mindenkit fel tudjunk venni az intézménybe. A 2,5 éveseket is
szeretnénk felvenni. 2012-ben 22 gyermek született a községbe, akik majd most lesznek óvodás
korúak, reméljük, a zömét ide akarják hozni a mi intézményünkbe.
Csoportonként 30-30 fő a maximum gyerek létszám csoportonként, amibe a sajátos nevelésű
gyermekek is bele tartoznak.
Nagy Dániel polgármester
Ha nem lehet változtatni az együttműködés szabályain, akkor minden hátrányok érnek.
Gerencsér Attila képviselő
Az önálló intézményi finanszírozás talán nem jelentene ebben az évben olyan nagy költséget.
Ez a helyzet, ami most ismételten előállt az óvodánál, már másodsor történik meg velünk.
Füri József képviselő
Semmilyen garanciát nem tudnak adni, hogy a jövő évben vagy utána is nem éppen így lesz.
Nagy Dániel polgármester
Ismerteti a társulási szerződés e témára vonatkozó részét.
Társulási Szerződés VI. fejezet 16.10 pontja értelmében „Pályázatok benyújtásáról való döntés „– a
Társulási Tanács döntéshozatali hatáskörébe tartozik, sót minősített döntéshozatal szükséges e
témában.
Gerencsér Attila képviselő
Ezek szerint a Sárkeresztesi képviselők megsértették a Társulási Szerződést.
Dosztály Csaba jegyző
Ha elindul az új intézmény, akkor az előző intézménynek el kell számolnia a bevételekkel és
kiadásokkal. A kezdő évben még előfordulhat, hogy az állami támogatást még a társulás fogja kapni,
de át kell, hogy utalják az új intézmény részére.
Nánási László képviselő
Ha a társulásban lévő intézmények közül valaki megnyer egy pályázatot, akkor az kinek a vagyonát
fogja gyarapítani.
Nagy Dániel polgármester
Minden önkormányzat a saját vagyonát gyarapítja egy-egy megnyert pályázattal.
Szerintem első lépésként: kérni kell a vitás események tárgyalásos úton való rendezését.
Összefoglalva: egyeztetések végén, legelőbb 2015 évben lehet önálló intézmény az óvodánk.
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Határozati javaslatom:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Sárkeresztes – Moha – Pátka – Magyaralmás
Óvodai intézményi Társulást, hogy a Társulási Szerződés XVIII. fejezet 1. pontja alapján egyeztető
tárgyalást hívjon össze a 4/2014. (I. 31.) BM rendeletben kiírt pályázat kapcsán kialakult kérdésekről.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete álláspontja szerint nem került tanács ülésen
megbeszélésre a Sárkeresztes által benyújtott óvoda felújítási pályázat, és ezzel megsértették a
Társulási Szerződés VI. fejezet 16.5; 16.10. pontját.
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a tárgyalás lefolytatását.
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Társulási Tanács egyeztető ülésére a
képviselő-testület tagjainak meghívását.
Amennyiben e témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, úgy kérem,
hogy a határozati javaslatnak megfelelően kézfeltartással szavazzanak annak elfogadásáról.
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2014.(II.26.) önkormányzati határozata
az óvodai Társulási Megállapodás kérdéseinek vizsgálata
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Sárkeresztes – Moha – Pátka –
Magyaralmás Óvodai intézményi Társulást, hogy a Társulási Szerződés XVIII. fejezet 1. pontja
alapján egyeztető tárgyalást hívjon össze a 4/2014. (I. 31.) BM rendeletben kiírt pályázat kapcsán
kialakult kérdésekről.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete álláspontja szerint nem került tanács ülésen
megbeszélésre a Sárkeresztes által benyújtott óvoda felújítási pályázat, és ezzel megsértették a
Társulási Szerződés VI. fejezet 16.5; 16.10. pontját.
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a tárgykörben az egyeztető tárgyalás
lefolytatását.
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Társulási Tanács egyeztető ülésére a
képviselő-testület tagjainak meghívását.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntéséről értesítse az érintett
Önkormányzatok Képviselő-testületét, valamint az óvodai Társulást.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: azonnal
Gerencsér Attila képviselő
Arra kell törekednünk, hogy jövő évben önálló legyen az óvoda, és arra, hogy a jövő évi pályázatokra
már be tudjuk adni az igényünket.
Füri József képviselő
El kell mondani, hogy testületünk fel van háborodva zen az eljáráson.
Fontos eseményekről a beszámoló folytatása:
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-

Ismételten szennyvizes ülés volt: az idei évi költségvetés jóváhagyása. A szennyvíz kapcsán a
jövő hét elején rendkívüli testületi ülést kell tartani, mert a Társulási Megállapodást kell
módosítani, munkaszervezeti átcsoportosítási ügyben.
e hét csütörtökén szennyvíz ügyben uniós ellenőrzésünk lesz.
Ívóvizminőség- javítás beruházásnál határidő módosítást nyújtottunk be. Szerződések
továbbítása megtörtént. A régészeti költség elszámolható.
A szennyvíz I. számú átemelőjénél levő ingatlan rendezése érdekében a szerződés
előkészítésre került. Az alpolgármester fog eljárni az ügyben.
A Hungarikum pályázat végrehajtása folyamatban van.
CSÖT Vidéki Tárvédelmi értékek – Norvég Alapba való pályázat: a helyi védettséget biztosító
rendeletet kell felülvizsgálni.
EZER-JÓ Egyesület folytatólagos alakuló ülést tartott.
A Fejér Megyei Önkormányzat konferenciát tartott a várható fejlesztésekről: Székesfehérvári
– Bicskei-Móri Járás elég magas támogatást kapott.
Vetőmag igénylési pályázat: saját (önkormányzati) területre tudunk csak magot igényelni.
Közfoglalkoztatott kereten belül kell biztosítani a megművelést.
I. Világháborús emlékművek felújítása: pályázatot folyamatosan lehet benyújtani a keret
kimerülésig. Az emlékművet és környékét is rendbe kellene tenni.

Amennyiben a Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az I. Világháborús emlékművet e pályázat
keretében felújítsuk, úgy kérem, kézfeltartással szavazzanak e javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2014.(II.26.) önkormányzati határozata
az I. Világháborús Emlékmű felújításáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni kíván
KKETTKK – CP-02 című pályázaton, melynek keretében fel kívánja újítani az I. Világháborúban
elesett áldozatok emlékére készült emlékművét és annak környezetét.
Képviselőt-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat előkészítését végezze el, és kérje be
szükséges árajánlatokat, dokumentációkat. Amennyiben szükséges készítse elő a szükséges
együttműködési megállapodásokat.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: folyamatos
-

adósságkonszolidáció: mi sajnos ebben már nem részesülhetünk, mivel a község már kapott
támogatást.
Befogadták a Polgárőrség pályázatát az autóigénylésre.
Vértesszőlősön pályázat elszámolási megbeszélésen vettem részt.
Aljegyzői álláspályázatot írt ki községünkre vonatkozóan a település társulása, mivel
aljegyzőnk sikeres álláspályázatot nyert Pázmánd községben. így a továbbiakban ott fogja
folytatni jegyzői tevékenységét.
Az aljegyzői pályázatok elbírálását követően március 20-a körül várható a döntés. A
pályázatok elbírálása a polgármesterek hatáskörébe tartozik, de szeretnénk a képviselőtestület véleményét megkérdezni a döntés előtt.
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Dosztály Csaba jegyző
Pályázatot írtunk ki aljegyzői állás betöltésére a jogszabályban előírt minimum feltételekkel. E héten,
pénteken fog megjelenni és 15 napon belül lehet pályázni. A döntést a jegyző javaslata alapján a
polgármesterek hozzák meg.
Megköszöni az Aljegyző Asszony eddigi munkáját és további sok sikert kíván.
Nagy Dániel polgármester
Településünkön több alkalmas szakember jöhet számításba e tisztség betöltésére. Fel kell hívni a
figyelmet, hogy ez a pályázat kiírásra került. Jön a választás, ami komoly stressz helyzetet produkál a
hivatali szervezetbe.
Lehető legjobb döntést szeretnénk a legrövidebb idő alatt meghozni.
Nagyon megköszönjük az eddigi együttműködést, és további eredményes munkát kívánt az Aljegyző
Asszonynak.
-

egy fő köztisztviselővel bővült a hivatali alkalmazottak létszáma. Szociális ügyintézőnk
megkezdte feladatának ellátását.

Amennyiben több kérdés, hozzászólás e napirendi ponthoz nem volt, úgy felteszem a kérdést:
elfogadja-e a képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatról szóló beszámolót?
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2014.(II.26.) önkormányzati határozata
a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámoló elfogadásáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a két
ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: azonnal

2. Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi működésről
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A Civil szervezetek beszámolóját két részletben tárgyalja az Önkormányzat, az első részben azok a
közvetlen támogatású civil szervezetek tavalyi működéséről kapunk információkat, melyek
együttműködési megállapodás alapján, közvetlen pályázaton kívüli támogatásban részesültek. Ezek a
szervezetek a polgárőrség és a sportkör. Írásban megérkeztek ezek az anyagok ezért a Polgárőrség és
a Pátka Sportkör beszámolóját köszönjük.
Az egyesületekkel jó az önkormányzat együttműködése. Az önkormányzat rendezvényein
rendszeresen részt vesznek és aktívan segítik azok megvalósulását.
-

Polgárőrség: 1.723.320 Ft bevétellel és 1.723.320 Ft kiadással készült a beszámoló
Pátka Sportkör: 13.185.000 Ft eszköz értékkel és 13.185.000 Ft forrás értékkel készült a
beszámoló.
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Amennyiben képviselő-testület elfogadja a fenti összegekkel a Polgárőrség beszámolóját, úgy kérem,
szavazzon erről:
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2014.(II.26.) önkormányzati határozata
a Polgárőrség 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgárőrség 2013. évi működéséről
szóló beszámolóját.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: azonnal.

Amennyiben képviselő-testület elfogadja a fenti összegekkel a Pátka Sportkör beszámolóját, úgy
kérem, szavazzon erről:
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2014.(II.26.) önkormányzati határozata
a Pátka Sportkör 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pátka Sportkör 2013. évi működéséről
szóló beszámolóját.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: azonnal.
Buda József képviselő
A hét végén birtokba vehető a felújított sportöltöző, ez a beruházás a falu gyarapodását szolgálja. A
felújítást követően a sportöltöző felső részét is igénybe lehet venni, akár együttes testületi ülések
tartására és vendégfogadásra is használható.

3. Pályázatok benyújtása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A tavalyi pályázati kiíráshoz ragaszkodjunk, vagy változtassunk?
A program elemeket kellene meghatározni.
Kettő komoly eseménynek van az idei évben a jubileuma:
- I. Világháborús évforduló
- II. Világháborús évforduló
A faluban is az elhurcolt és az elesett családtagok száma igen nagy, szinte nincs olyan család, aki ne
veszített volna el a két világégésben egy-egy családtagot.
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A tavalyi évben a civil szerveztek részéről igen sok vállalás volt a pályázatokban. Ebből volt olyan is,
amit nem tudtak teljesíteni. Ezt az idei évben pont levonással díjaznánk.
Pályázati témának javasolnám a helyi értéktár létrehozását vagy abban való segítkezést. A civil létnek
egyik fő feltétele, hogy más szervezetekkel együtt tudjon működni.
A 2013. évi pályázati kiírás ismertetése.
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
A büntető pontokat nem tartom jó megoldásnak, mert voltak olyan vállalások is, amit nem tudtak
teljesíteni a szervezetek és akkor most ezért bűnhődni fognak?
Nagy Dániel polgármester
Ezek a büntető pontok nem fognak nagy különbséget tenni a szervezetek között, mert szinte
mindegyiknek volt olyan vállalása, amit nem teljesített, tehát szinte mindegyik szervezetnek lesz
pontlevonása.
A tavalyi civil fórumon mutatott kezdeti lelkesedés az év folyamán a civil szervezetek részéről
elfogyott, és talán ez is oka volt annak, hogy a vállalásokat nem sikerült teljesíteni.
Nánási László képviselő
A dolgok és események megszervezését senki sem vállalta, nem volt gazdája a szervezésnek a civilek
összefogásának, és így a vállalásokat nem tudták teljesíteni.
Jó lenne, ha lenne egy személy, aki összefogná a civil szervezeteket, segítene a rendezvények
szervezésében, mert akkor a civilek is biztosan aktívabbak lennének.
Buda József képviselő
Sajnos nincs olyan vezér egyéniség a civilek között, aki összefogná a civil szervezetek. Ez nagyon
hiányzik a faluban.
Nagy Dániel polgármester
A Nyugdíjas Klub tagok közül biztosan lenne olyan személy, aki össze tudná fogni a többi szervezetet,
mivel jelenleg az ő tagjai között vannak, akik régen is ilyen feladatokat láttak el.
Füri József képviselő
Én inkább egy fiatalabb személyben látnám azt, aki össze tudná fogni a szervezeteket és a fiatal
korosztályt is be tudná vonni a falu életébe.
Nagy Dániel polgármester
Egyetlen jó megoldás lenne erre a kérdésre: a Kultúrház élére ki kellene nevezni egy személyt, aki ezt
a szervező tevékenységet el tudná látni, csak ennek meg kell teremteni a finanszírozási alapját.
Nánási László képviselő
Egy művelődés szervező meg tudná szólítani a szervezeteket is.
Gerencsér Attila képviselő
Valaki kellene, aki át tudná látni a feladatokat, és össze tudná fogni az embereket és ezen keresztül a
civil szervezeteket is.
Dosztály Csaba jegyző
Zámolyon négy órás művelődésszervezőt foglalkoztatunk. Szerintem nagyon megéri, jó beruházás
volt foglalkoztatni egy ilyen szervezőt.
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Nagy Dániel polgármester
Ha nem lesz önállóság a szervezetek között, akkor egy olyan szervet kell létrehoznunk, ami mozgatja
a civileket.
Füri József képviselő
Ahogy a generációk változnak, a falu ki fogja magából termelni az olyan embereket, akik meg tudják
mozgatni a civileket és a többi otthonülő embert.
Nagy Dániel polgármester
A mi feladatunk az, hogy megteremtsük azokat a lehetőségeket, hogy a fiataloknak legyen
példaképük, akikhez a későbbiekben hasonlítani szeretnének.
Ha annyi anyagi forrást tudnánk biztosítani, hogy ön állóan működjön a művelődési ház, akkor
lehetne pezsgő művelődési programokat létrehozni és működtetni a faluba.
A képviselők egyetértettek az előző évi programmal és a teljesítmény levonással: 3-5 pontig
Amennyiben több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt a témához, úgy határozati javaslatom a
következő: 2014. évi pályázati kiírás – ami megegyezik a 2013. évi kiírással -, beadási határidő. 03.31.
vállalt feladatok elmaradása utáni büntető pontok alkalmazása.
Amennyiben a képviselő-testület egyetért a határozati javaslattal, úgy szavazzon annak
elfogadásáról.
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2014.(II.26.) önkormányzati határozata
a 2014. évi civil támogatások pályázatának kiírásáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi tartalommal hirdeti ki 2014. évi
civilszervezeti támogatásokra vonatkozó pályázatát:
Pátka Község Önkormányzat Polgármestere a civil szervezetek támogatásáról szóló 9/2012. (II. 29.)
önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet civilszervezetek számára.
Pályázat célja:
A pályázat célja a civilszervezetek 2014. január 1. és december 31. között megrendezésre kerülő
programjainak, rendezvényeinek támogatása, a civil szervezetek eszköz vásárlásának támogatása
valamint az érintett szervezetek 2014. évi működési költségeihez való hozzájárulás.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 500 000 Ft
A rendelkezésre álló forrás egy pályázati fordulóban kerül kiosztásra, amennyiben a pályázati
fordulóban nem kerül felhasználásra a teljes összeg új pályázati beadási időszakot nyit a pályázat
kiírója.
Pályázhatnak:
Azon társadalmi szervezetek – egyesületek, szakági sportszövetség, stb. –, alapítványok, amelyek
az alapszabályuknak, alapító okiratuknak megfelelően tevékenységüket Pátka községben
ténylegesen folytatják,
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Bírósági nyilvántartásba nem vett, de a község érdekében a településen tevékenykedő csoportok,
klubok, stb. (a továbbiakban civil szervezetek).
Nem nyújthatnak be pályázatot:
A pártok, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, önkéntes kölcsönös biztosító
társaságok, magánnyugdíj-pénztárak, biztosítótársaságok,
Az önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás,
közművelődési megállapodás alapján átvállaló szervezetek,
Azon civilszervezetek, amelyeket a képviselő-testület az éves költségvetésében előirányzott
közvetlen támogatásban részesített, a támogatással érintett feladathoz kapcsolódóan.
Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek,
Valamint olyan civilszervezetek, amelyek támogatását jogszabály tiltja.
A pályázat tartalmi elemei:
A pályázat tartalmi elemeit a pályázati adatlap tartalmazza. Pályázni kizárólag a pályázati adatlap
kitöltésével lehet. Az adatlap az Önkormányzat hivatali helyiségében vehető át személyesen
ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a www.patka.hu honlapról.
Kötelező mellékletként csatolni kell
A bírósági bejegyzésről szóló végzés, alapszabály, alapító okirat civilszervezet képviselője által
hitelesített másolata. Írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, támogatási
cél és összeg) kezeléséhez és az önkormányzat honlapján és a helyi újságban való közzétételhez,
A pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezetnek köztartozása nincs, a
támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 000 Ft egyedi értéket
meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,
A pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
A pályázó közzétételi kérelme a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettségről.
Beadás kezdete: 2014. március 17.
Beadási határidő: 2014. március 31.
Beadás módja, helye:
A pályázók a jelen pályázati felhívásra a rendelkezésre álló időn belül 2 db pályázatot nyújthatnak
be.
1 pályázatban csak 1 al-téma jelenhet meg (vagy működési pályázat, vagy eszközvásárlási pályázat,
vagy program-megvalósítási pályázat)
A pályázat benyújtása 1 példányban papír alapon és 1 példányban elektronikusan nyújtható be
postai úton Pátka Község Önkormányzata Pátka, Vak Bottyán tér 4. címre vagy személyesen a
Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Pátka Kirendeltségén.
Hiánypótlás: 1 alkalommal, 5 napos határidő kitűzésével
A pályázat elbírálásának rendje, határideje:
A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt. A pályázatok
elbírálásánál a Pont egyenlőség esetén a rangsor a következőképpen alakul:
- objektív vizsgálatot lehet kikötni:
1. nem kapott más jogcímen önkormányzati támogatást
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2. támogatás %-a
3. pályázati önerő – rangsor
4. benyújtás ideje

Az eredményről történő értesítés módja:
A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést legkésőbb a döntést követő 15.
napig. A nyertes pályázatok listája a döntés meghozatalát követő 60. napig az önkormányzat
honlapján, közzétételre kerül. A pályázat meghatározott adatai közzétételre kerülnek az
Önkormányzat honlapján.
A szerződéskötésre vonatkozó szabályok:
A képviselő-testület döntését követően az önkormányzat nevében a polgármester a támogatottal
támogatási szerződést köt.
A támogatás igénybevételének módja, feltételei:
A támogatás összegének kifizetésére a támogatási szerződés aláírását követően kerülhet sor.
Az elszámolható költségek köre, módja, határideje:
A kapott támogatással való elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés, és az
önkormányzat hatályos rendelete tartalmazza.
Az ellenőrzés módja:
A támogató az általa nyújtott támogatás szabályszerű felhasználását a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján jogosult ellenőrizni.
További tájékoztatás kérhető:
Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Pátka Kirendeltségén.

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

4.Civil szervezetek részére helyi pályázat kiírása támogatások elnyerésére
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
A napirend a 3.) napirendi pontnál megtárgyalásra került.
5. Rendőrség üzemanyag támogatás elszámolása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Ez évben is megkapta az önkormányzatunk a Fejér Megyei Rendőr főkapitányságtól az üzemanyag
elszámolást arról a támogatásról, amit a KMB-s rendőrautó működéséhez adott a testületDr. Varga Péter r.ezredes, rendőrségi főtanácsos levele a következő:
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„Szeretném megköszönni a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2013. évben nyújtott
támogatását.
Tájékoztatom, hogy a 07000-1430/9/2013.ált. számú támogatási szerződés alapján a 2013. évben
biztosított, valamint a 2012. évi áthúzódó üzemanyag adomány, a Székesfehérvári
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályához tartozó Pátkai körzeti megbízott által használt
szolgálati gépjármű belső normán felüli üzemeltetéséhez került felhasználásra.
A támogatással Pátka községben és közigazgatási területén, a közrend és közbiztonság javítására és
megóvására, fokozottabb rendőri jelenlétet tudtunk biztosítani.”
Az elszámolás alapján a KMB-sek részére a 2012. évtől áthozott támogatási maradvány 393,93 liter,
mely 4509,03 km megtételére került felhasználásra. A 2013. évi támogatás 256.200 Ft összeget
figyelembe véve, az éves szinten tankolt üzemanyag mennyiség összköltségéből 197.859 Ft került
felhasználásra, 490,03 liter üzemanyag kiadásával. A fennmaradó, és a 2014. évben meg
felhasználható maradvány. 58.341 Ft.
Demeter Zoltán képviselő 20:43 perckor elhagyta a tanácskozó termet.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 6
fő jelen van. Az ülés tovább folytatódott.
Amennyiben a témához kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, szavazásra teszem fel a
kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület a rendőrkapitányság beszámolóját az 2013. évi üzemanyag
támogatásról?

A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2014.(II.26.) önkormányzati határozata
Körzeti rendőr üzemanyag támogatás elszámolásának elfogadásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
által készített – a 07000-1430/9/2013. ált. számú támogatási szerződésben biztosított – 2013. évi
üzemanyag támogatás felhasználásról szóló elszámolását.
A képviselő-testület elfogadja az üzemanyag elszámolásban szereplő átadott támogatás 58.341 Ft
maradvány összegét és hozzájárul annak 2014. évi felhasználásához, és nem kéri annak
visszautalását.
A Képviselő-testület megköszöni a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztályához tartozó körzeti megbízott lelkiismeretes és odaadó munkáját, amit a község
közbiztonságának és közrendjének megőrzése érdekében biztosít, valamint a hivatal helyszíni
ellenőrzéseinek lebonyolítása érdekében tesz.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az illetékes szerveket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Dániel polgármester

Demeter Zoltán képviselő 20:46 perckor megékezett a tanácskozó termet.
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A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 7
fő jelen van. Az ülés tovább folytatódott.
6. Gázkészülék karbantartása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
Az árajánlatot olyan vállalkozó adta, aki már többször is dolgozott nálunk, megelégedésünkre. Az
árajánlatban szereplő díjak elfogadhatóak, szinte az előző évekhez képest nem is emelkedtek.
Az árajánlatot a Metalkontakt Gázszerviz Kft-től kaptuk.
Az árajánlatban szerepel a központi kazánház, orvosi rendelő, óvoda, sportöltöző, közösségi ház
gázkészülékei –összesen: nettó 188.600 Ft értékben. Az árajánlat nem tartalmazza a javítás során
felhasznált alkatrészek árát.
Gerencsér Attila képviselő
Egyetértek a gázkészülékek karbantartására kötendő szerződéssel. Javaslom, hogy az előző
szerződést bontsuk fel, és a következőt pedig határozott időre, 3 évre kössük meg.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el a témával kapcsolatban, úgy
szavazásra teszem fel a kérdést: egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a PRIMA-NOVA Kft-vel
kötött szerződést felbontsa a testült, és megkösse a gázkészülékek karbantartására a Metalkontakt
Gázszerviz Kft-vel évi nettő 188.600 –Ft értékben.
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2014.(II.26.) önkormányzati határozata
a gázkészülékek karbantartásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a korábban kötött gázkészülék karbantartási
szerződését felbontja a PRIMA-NOVA 2005 Kft-vel (8071 Magyaralmás Fő u. 38.)
Továbbiakban a képviselő-testület gázkészülékek karbantartására szerződést köt a Metalkontakt
Gázszerviz Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 14.) 2017. december 31-ig terjedő időszakra az
alábbi épületekben levő gázkészülékekre:
- Központi kazánház
- Orvosi rendelő
- Óvoda
- Sportöltöző
- Közösségi ház
az árajánlatban szereplő feltételekkel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a karbantartási szerződés aláírására.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: azonnal
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7. Egyebek, bejelentések
a.) Az óvoda nyitvatartásának módosítása
Ezen napirendi pont már tárgyalásra és jegyzőkönyvben rögzítésre került.
b.) Depónia Kft együttműködési megállapodás tervezete
Nagy Dániel polgármester
Javaslatom a szerződéssel kapcsolatban az, hogy a mai napon a testület döntést ne hozzon, mivel az
együttműködési szerződés tervezetet ma délután kaptam meg a vállalkozástól.
Buda József képviselő
Nem találom a szerződés tervezetben az 1 m³ ingyenes elhelyezés lehetőségét. Ne legyen szelektív
gyűjtés, legyen inkább az ingyenes 1 m³ elhelyezési lehetőség a szerződésbe beépítve.
Gerencsér Attila képviselő
Kötelező a szelektív gyűjtés?
Nagy Dániel polgármester
Igen, kötelező a szelektív szemétgyűjtés. Egyre inkább ez lesz a gyakorlat. Be kellene vezetni az
emberi gondolkodásba a szelektív szemétgyűjtés fogalmát, mivel egyre inkább ez lesz a jövőben
alkalmazott tendencia.
Azt azért figyelembe kell venni, hogy mi csak a töredékét fizetjük meg annak, amibe a szemétgyűjtés
bele kerül.
Dosztály Csaba jegyző
Megint itt is próbálkozik a Depónia Kft, mivel a 2012. áprilisi árra kellene vissza térnie, de a szerződés
nem azt tartalmazza.
Az edény méretével manipulálnak, mert a 80 l-es edényt akarják a legkisebbnek a szerződésben,
miközben a városba a 60 l-es edény is engedélyezett.
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
A héten megkérdeztem, hogy mikor lesz lomtalanítás, mert az újságba bele akartam tenni az
információt, mivel ez a lakosságot érinti. A válasz az volt, hogy mindenki hívja fel a Depóniát, mivel
egyedi egyeztetés után mindenkitől, szállítási napon, egyedileg fogják elvinni a keletkezett lomot.
Nagy Dániel polgármester
Nekünk a szolgáltatás tartalmát kell csak szabályozni. Az együttműködési megállapodás tartalmát kell
beépíteni a helyi rendeletünkbe. Visszaállították a 2012. évi szerkezeti tartalmat, ennek megfelelően
kell a szolgáltatónak kialakítani az árakat. Ez a megállapodás 2024. évig szólna.
Kérem a képviselőket, hogy tegyék meg javaslataikat, hogy milyen irányba kellene változtatni a
megállapodáson. Kérem a testület tagjait, hogy írásban tegyék meg javaslataikat a megállapodás
szövegek módosítására.
A márciusi rendes testületi ülésen szeretném napirendre venni a témát, addig tegyék meg írásos
javaslataikat ezzel kapcsolatban.

c.) Belmajor – hatósági ellenőrzés
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Nagy Dániel polgármester
A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől megkaptuk a Pátka
(Belmajor) 6/5 hrsz-ú ingatlan kármentesítésével kapcsolatban azt az ellenőrző dokumentumot, amit
megállapította, hogy az előírt határidőre – 2013. december 31. – nem nyújtottuk be a műszaki
beavatkozási záró dokumentációt. A teljesítési határidő – 2014. január 31. is lejárt.
A Felügyelőség felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy 15 napon belül az előírt teljesítésről
tájékoztatást küldjön.
Felhívták a figyelmet, amennyiben a felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget az önkormányzat, úgy
tekintet nélkül a kötelezett vagyoni helyzetére vagy jövedelmi viszonyaira – eljárási bírság kiszabására
kerülhet sor, amelynek a legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy
esetében ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében
pedig egymillió forint.
Az önkormányzat anyagi helyzete nem engedi meg, hogy jelenleg több pénzt költsön az ingatlanra. A
kármentesítésre benyújtott pályázatunkat elutasították.
Határozati javaslatom a következő lenne: Képviselő-testület válaszoljon a levélre az elvégzett
kármentesítési tevékenységről, valamint forduljon kérelemmel a határidő hosszabbításáért és kérjen
segítséget a Katasztrófavédelemtől és a Belügyminisztériumtól.
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, észrevétel a témával kapcsolatban nem hangzott el, úgy
szavazásra teszem fel a kérdést: egyetért-e a képviselő-testület a határozati javaslatban foglaltakkal?
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2014.(II.26.) önkormányzati határozata
a Belmajor környezet-szennyezés kármentesítéséről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség 13539/2014 iktatószámú tájékoztatást kérő levelére az alábbi
választ adja:
Pátka Község Önkormányzat 115/3/2013/II iktató szám alatt 2013. október 7-én vállalkozási
szerződést kötött az Ózon Környezetvédelmi Szolgáltató Kft-vel. A szerződés alapján a határozat
melléklete szerinti mennyiségben ártalmatlanításra elszállította a terülten lévő olajos hulladékot.
Szintén a szerződés szerint elszállításra került 8,5 m³ olajos víz.
A munkavégzés során megállapítást nyert, hogy további hulladék elszállításra lenne szükség,
azonban az önkormányzat anyagi lehetőségei ezt nem tették lehetővé adott időpontban.
Tekintettel arra, hogy a környezetszennyezés megszüntetésére pályázati kiírás a jelzett határideig
nem érkezett és a saját forrás további munkálatokat nem tett lehetővé, Képviselő-testület a jelzett
határnap elmulasztása miatt igazolási kérelmet terjeszt elő a Hatóság részére.
Képviselő-testület kérelmezi továbbá a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőségtől, hogy a 25428/2012, ügy- és 17430/2013 iktatószámú módosító határozat 2.00
pontjában szereplő határidőt 2015. december 31. napjára szíveskedjen módosítani.
Képviselő-testület kérelemmel fordul a Belügyminisztériumhoz, valamint a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltségéhez, hogy
munkájukkal segítsék a kialakult vis maior helyzet megoldását.
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Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy határozatáról értesítse a Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltségét, és a Belügyminisztériumot.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: azonnal

d.) Nyomdai munkák megrendelése
Nagy Dániel polgármester
A szolgáltatási szerződésünk lejárt a nyomdával, ahol a Pátkai Híreket készítették.
Javaslatom az lenne, hogy a megjelenő márciusi számra egyedi megrendelés alapján, a korábbi
nyomdával, kössünk szerződést és a továbbiakra vonatkozóan pedig kérjünk árajánlatot.
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
Nagy könnyebbség lenne részemről, ha lenne művelődés szervezőnk, mert akkor Ő meg is tudná
szerkeszteni az újságot.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el a témával kapcsolatban, úgy
szavazásra teszem fel a kérdést: egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a Pátkai Hírek 2014.
márciusi számának nyomtatását egyedi megrendelés alapján rendelnénk meg, míg a későbbi számok
nyomdai munkálataira árajánlatot kérnénk.
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2014.(II.26.) önkormányzati határozata
a Pátkai Hírek nyomdai munkáinak előkészítéséről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pátkai Hírek” újság 2014. márciusi számának
nyomdai munkáját egyedi megrendeléssel rendeli meg a G+B 96 Bt (8000 Székesfehérvár, Berényi
út 72-100.)- nyomdánál.
A „Pátkai Hírek” 2014. évi megjelenő számainak nyomdai munka-díjára árajánlatot kér 2014. április
20-ai beérkezési határidővel, amit az április rendes testületi ülésen elbírál
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozatban előírtak végrehajtására, továbbá
felhatalmazza az újság márciusi számának a megrendelésére.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: folyamatos

e.) Római Katolikus Egyház kérelme
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
A Katolikus Egyházközségnek folyamatban levő pályázati beruházása van. A pályázat benyújtását
megelőzően tájékoztattuk aa megyei egyház-vezetést a terveinkről és akkor azt az ígéretet kaptuk,
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hogy támogatni fognak, anyagi segítséget tudnak nyújtani a beruházáshoz. Most már a beruházás
olyan stádiumba került, hogy fizetni kell egyes részszámlákat. Ennek kapcsán felkerestük az egyházi
vezetőt, aki azt mondta, hogy tudnak segíteni, de csak kamatra tudnak kölcsönt adni.
Most az a kérésünk, hogy ha az önkormányzat tudna segítséget nyújtani az egyházközségnek a
beruházás finanszírozásában addig, amíg a kifizetési kérelmet a pályázatba benyújtjuk, és a
finanszírozást megkapjuk, ebből vissza tudnánk fizetni a kölcsönt.
Nagy Dániel polgármester
A kifizetési kérelmek között hat hónapnak el kell telni.
Buda József képviselő
Én támogatom a kérelmet, de a többi kérést is tudjuk támogatni?
Milyen dolog az, ha megígérik a kamatmentes kölcsönt, akkor most miért nem tudják tartani a
szavukat?
Nagy Dániel polgármester
Amit ki lehet tolni a beruházásba, azt a végére kell tenni, ami könnyebben megvalósítható, azzal kell
kezdeni.
Mi lenne, ha felvenné kamatra a hiányzó összeget az egyházközség az egyházmegyétől, és így
egyszerre meg lehetne valósítani az egész kivitelezést. Így egyszeri kifizetési kérelemmel az
elszámolást is be lehetne nyújtani. Ennek nem lenne olyan nagy a kamat hozama, amit nem lehetne
finanszírozni. A kamat költségeket az önkormányzat felvállalná, ez lenne a támogatásunk.
Ez lenne a legpraktikusabb megoldás. ez járna a legkisebb költséggel.
Határozati javaslatom az, hogy a testület nyilatkozzon arról, hogy a kölcsön kamatot átvállalja.
Nánási László képviselő
Jó megoldásnak tartom a javaslatot, mert így gyorsan befejezhetővé válnak a beruházás.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a témával kapcsolatban, úgy
szavazásra teszem fel a kérdést: Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a Pátkai Katolikus
Egyházközség beruházására felvett kölcsön kamatát átvállalásához szándéknyilatkozatot tegyen az
önkormányzat
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2014.(II.26.) önkormányzati határozata
a Katolikus Egyházközség támogatásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arról, hogy a Pátkai Katolikus
Egyházközség pályázati beruházásához felvett Egyházmegyei kölcsön kamatának kifizetését
átvállalja.
Felkéri az Egyházközséget, hogy a szerződéskötés írásos dokumentációját nyújtsa be a képviselő
testületnek, a végső megállapodásról szóló döntés elfogadásához.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatos nyilatkozatot tegye
meg és erről a szükséges szerveket értesítse.
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A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázat befejezéséig kísérje figyelemmel a
beruházás alakulását.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Határidő: folyamatos

Képviselői kérdések, felvetések.
Buda József képviselő
Az iskola megindításával kapcsolatban tájékoztatást kértünk a Református Egyházközségtől- a
tájékoztatás ez idáig nem kaptuk meg. Most hogyan áll a kérdés?
Nagy Dániel polgármester
Az óvodában tartottak már szülői értekezletet, amin elég kevesen jelentek meg.
Nánási László képviselő
Inkább negatív kicsengése volt az óvodában tartott szülői értekezletnek. A szülői értekezleten kettő
szülő jelent meg. Tehát nincs érdeklődés.
Gerencsér Attila képviselő
Komolytalannak tartják a szülők a helyzetet.
Buda József képviselő
Kevés volt az agitáció az iskola mellett, így a szülők félnek ettől a kialakuló helyzettől.
Gerencsér Attila képviselő
Már szeptemberben el kellett volna kezdeni a másik és tervezését, szervezését. Itt meg most
kapkodnak.
Dosztály Csaba jegyző
Javasolja, hogy minden érintett felet, az iskola fenntartóját hívják meg a problémák tisztázására.
Nagy Dániel polgármester
A Jegyző Úr javaslatát figyelembe véve, a következő rendkívüli testületi ülésre hívjuk meg a Lelkész
Urat. Majd Ő személyesen beszámol a tapasztalatairól a témával kapcsolatban.
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a rendes nyílt
ülést 21 óra 45 perckor bezárja.
K.m.f.

Nagy Dániel
polgármester

Dosztály Csaba
jegyző

