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A helyi építészeti örökség védelméről

a jegyzőkönyvvezetőről és a napirendi pontokról
a kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés Norvég alapú
projekt előkészítéséről
a
komposztkazán
mintaprogram
Norvég
Alap
pályázati
együttműködésről
a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pátkai Szervezetének helység
használatáról szóló kérelméről
a Vértesaljai Vízi Társulás közfoglalkoztatás meghosszabbításának
támogatásáról
a SAA Trading Clothes Kft használtruha gyűjtőedény kihelyezésének
támogatásáról
a Rákóczi Szövetség támogatásáról
a helyi védettség alá helyezésről
a Dr. Bernáth Ügyvédi Iroda megbízásáról
a 28/2014 BM rendeletben kiírt közbiztonsági pályázaton való
indulásról
a Székesfehérvári Rendőrkapitányságtól ajánlatkérés
a DISE együttműködési megállapodás bővítéséről
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Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

66- 8/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme
Ideje: 2014. április 03. napján (csütörtök) 18:35 órakor tartandó rendes nyílt testületi ülés
Jelen vannak: Nagy Dániel
polgármester
Dr. Dávid-Nagy Krisztina
alpolgármester
Buda József
képviselő
Demeter Zoltán
képviselő
Gerencsér Attila
képviselő
Nánási László
képviselő
a Képviselő-testület tagjai
Távol maradását jelezte: Füri József képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Dosztály Csaba
jegyző
Schweibert Jánosné
jegyzőkönyv vezető
Meghívottak:
Arany László
kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködéspályázat író
Lakatos Krisztián
pályázati képviselő
Lakosság részéről megjelentek: 2 fő

Nagy Dániel polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyző Urat, a meghívott vendégeket és a lakosság
részéről megjelenteket, és a rendes nyílt ülést 18:35 órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van.
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek
köztisztviselőjét, Schweibert Jánosnét

Zámoly

Közös

Önkormányzati

Hivatal

Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy vegye fel a testület a 7.) napirendi
pont alpontjaiként az alábbiakat:
b)
Civil szervezetek 2014. évi támogatásáról
c)
Ivóvíz minőség javítás pályázat szolgalmi munkarészek elkészítéséről
d)
A közbiztonság növelését szolgáló BM pályázat benyújtásáról
e)
DISE pályázati előfinanszírozás kibővítéséről
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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. Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
helységhasználati kérelme
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

Pátkai

Szervezetének

3. Vértesaljai Vízi társulat közfoglalkoztatási hozzájárulás kérelme
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
4. Használtruha gyűjtőedény kihelyezési kérelem
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
5. Rákóczi Szövetség kérelme
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
6. 11/2011 (VIII.24.) helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
7.
a)
b)
c)
d)
e)

Egyebek, bejelentések
Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés
Civil szervezetek 2014. évi támogatásáról
Ivóvíz minőség javítás pályázat szolgalmi munkarészek elkészítéséről
A közbiztonság növelését szolgáló BM pályázat benyújtásáról
DISE pályázati előfinanszírozás kibővítéséről

Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyvvezető személyére, a tervezett napirendi
pontok jóváhagyására a változtatásokkal.
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2014.(IV.03.) önkormányzati határozata
a jegyzőkönyvvezetőről és a napirendi pontokról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezetőre és a
napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:
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Nagy Dániel polgármester
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 7.a) pontban szereplő napirendet tárgyalják elsőként,
mivel az ülésen megjelent Arany László és Lakatos Krisztián- a pályázat képviseletében, aki
kérte ezt.
A képviselők a kérésnek eleget téve a 7.a) pont tárgyalásával indítják a testületi ülést.
7.a) Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Az előző héten fórumot tartottunk a hátrányos helyzetű lakosság részére, aminek elsőrendű
feladata volt a foglalkoztatás kiterjesztése. Ezt jó lenne, ha meg tudnánk beszélni, és a
községben a felvázolt programot el tudnánk indítani.
Átadnám a szót a program két képviselőjének: Lakatos Krisztiánnak és Arany Lászlónak.
Lakatos Krisztián
Nagyon nagy a lelkesedésünk, hogy az önkormányzattal együttesen valamit tudnánk tenni a
hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítása érdekében. Összefogásra és
együttműködésre van szükségük.
Arany László a pályázat képviseletében
A kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés, erről szól a projekt vázlat. A pályázat
munkacíme: „A lélek, a test és a környezet harmóniájával Pátka gazdasági fejlődéséért..”
A program és a pályázat felhívás átfogó célkitűzései:
1.. megerősített intézményi kapacitás és humán erőforrás fejlesztés norvég
intézményekkel és hatóságokkal való együttműködés és tudástranszfer révén
2.. a magyar és a norvég közintézmények között i kétoldalú együttműködések erősítése
A pályázati felhívás beavatkozási területei:
1.. helyi értékeken alapuló gazdaságfejlesztés és az ehhez szükséges társadalmi
megegyezés létrejöttének ösztönzése
2.. önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív társadalomszervezés és
közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb települések kialakítása érdekében.
Különös feltételek:
1.. donor partnerség – a norvég Lillehammer önkormányzattal való együttműködés
lehetősége
2.. nemek közti esélyegyenlőség
3.. élethosszig tartó tanulás
Jogosult pályázók és partnerek köre:
1.. Magyarországi helyi önkormányzatok (GFO kód: 321) – Pátka Község Önkormányzata
2.. jogosult donor projekt partnerek: közszféra intézményei és N9orvégiában bejegyzett
non-profit szerveztek – Lillehammer Város Önkormányzata
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3.. jogosult hazai projekt partnerek: vállalkozások, költségvetési szervek, jogi
személyiségű non-profit szerveztek
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Nánási László képviselő
Az önkormányzat neve alatt futna a pályázat?
Arany László
Igen. Az önkormányzat kötné az együttműködési megállapodást a norvég önkormányzattal.
Nánási László képviselő
Milyen feladatokat jelente ez az önkormányzat részére, és mennyibe kerülne ez?
Arany László
Ez szervezési feladatokat jelentene az önkormányzat részére.
Az önkormányzat meghatározhatja, hogy mennyi önrészt tudna vállalni a pályázatba.
Nánási László képviselő
Az önkormányzat „takarója”, gazdasági ereje elég szűkös.
A leírásból kitűnik, hogy az oktatásra elég nagy hangsúlyt fektetnek. Az oktatás szép dolog,
de először a fő vonalat kellene meghatározni. A nők foglalkoztatása is igen szép dolog.
Kertművelés illik is a településünkhöz. Bármilyen fokú oktatás felé hajlanánk, ami
elősegítené a település fejlesődését.
Arany László
A helyi erőforrások felhasználásával kell az oktatást fejleszteni.
Nagy Dániel polgármester
A nők foglalkoztatását igen jó lenne megoldani. Amennyiben sikerülne az öko építkezést
elindítani, és ennek a keretében idős emberek elhelyezésére szolgáló építményeket
sikerülne létrehozni, itt tudnánk a nőket foglalkoztatni.
Ebben az esetben községünk jó példával tud szolgálni: a Református Egyház már elindított
egy gondozó hálózatot, aminek a keretében elég sok nőt tud foglalkoztatni.
Ha van valamilyen program, mi elősegítenénk a foglalkoztatás kiszélesítését.
Nánási László képviselő
Elő vagy utófinanszírozott a program?
Arany László
Gördülő finanszírozású, Ehhez lehet egy olyan pénzintézetet találni, ami segít a
finanszírozásba.
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Nagy Dániel polgármester
Egy ilyen jellegű modell programmal a Megyei Önkormányzatot kellene megkeresni. Erre a
programra innen kellene forrást keresni. Ha egy településre irányított programot lehetne
szerkeszteni, amit végre is tudnánk hajtani.
Arany László
Nemcsak meg kell írni egy pályázatot, hanem azt végre is kell hajtani.
Ha megbízza az egyesületet az önkormányzat a pályázat elkészítésével, az még nem kerül
semmi pénzébe az önkormányzatnak.
Buda József képviselő
Nekem tetszene a pályázat. Az ütemezést kellene meghatározni. Az önkormányzatnak
kellene egy olyan embert biztosítani, aki képviselné és menedzselné a munkákat.
Arany László
Nemcsak az önkormányzatot, de a helyi civil szervezeteket is be kellene vonni a szervezésbe.
Lakatos Krisztián
Közös erővel kellene indítani a pályázatot. Közösen kellene lépni.
Nagyon fontos, hogy az egyszerű embereknek nincs lehetőségük, hogy visszakerüljenek a
munka világába, ezt a lehetőséget főleg rájuk kellene szabni.
A Polgármester Urat meghívjuk, hogy nézze meg, hogy milyen programokat hajtottunk már
végre.
Arany László
A pályázat beadási határideje: szeptember 30. A futamideje: 2 év
Nagy Dániel polgármester
Ha elindulunk a pályázaton, akkor a következő testületre egy örökséget hagyunk, és nem
terhet ruházunk rájuk. Egy olyan projektet kell csak bevállalni, ami financiálisan teljesíthető
lesz a következő években is.
A források jelentős része a foglalkoztatás terére fog átcsoportosulni az elkövetkezendő
években.
Egy kicsit érdemes lenne előre lépni és kilépni az eddig meg szokott dolgokból.
A nagy irányelvek már látszanak. Az új rendszerben tárgyalásos utas pályázatok is lesznek, és
ehhez egy jól előkészített pályázattal lehet csak indulni.
Foglalkoztatást előkészítő program: ez lesz a támogatott.
Fontos, hogy arra kell gondolnunk, hogy 2015-2016-ban mit fognak majd tenni az utódaink!
Ha találunk közös elemeket, akkor azt kellene kiaknázni!
Amennyiben több kérdés hozzászólás nem hangzott el, úgy határozathozatalra teszem fel a
kérdést:
Az önkormányzat megbízza a Fejér Megyei Roma Reintegrációs, Információs és Tanácsadó
Egyesületet a kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés keretében létrehozandó
Norvég Alapú projekt előkészítésével.

7

A képviselő-testület 6 (h6t) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2014.(IV. 03.) önkormányzati határozata
a kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés Norvég alapú projekt
előkészítéséről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Fejér Megyei Roma
Reintegrációs, Információs és Tanácsadó Egyesületet a kapacitásfejlesztés és
intézményközi együttműködés keretében létrehozandó Norvég Alapú projekt
előkészítésével.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Kérem, a Képviselő-testületet szavazzon a Norvég Alap pályázatán való induláshoz való
adatgyűjtésről
A képviselő-testület 6 (h6t) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2014.(IV. 03.) önkormányzati határozata
a komposztkazán mintaprogram Norvég Alap pályázati együttműködésről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Fejér Megyei Roma
Reintegrációs, Információs és Tanácsadó Egyesület által tervezett komposztkazán
mintaprogram megvalósítását ennek érdekében együttműködik az egyesülettel a Norvég
Alap pályázaton való induláshoz szükséges adatgyűjtés terén.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester
A meghívott vendégek 19:40 órakor távoztak az ülésteremből.
A Polgármester 19:40 órától 19:45 óráig szünetet rendelt el.
A szünet után, 19:45 órakor az ülés folytatódott. A Polgármester megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van az ülésen.
A képviselő-testület az 1.) napirend tárgyalásával folytatja a testületi ülést.

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
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Nagy Dániel polgármester
Tisztelt Képviselő testület
Szeretném ismertetni az elmúlt testületi ülés óta történt legfontosabb eseményeket. A
hivatal működése során jelenleg a legjelentősebb esemény az országgyűlési választás, melyre
felkészült a Hivatal, lezajlottak az előzetes tesztek, melyeket sikerült végigcsinálnunk. Ismét
tudunk lakcímeket regisztrálni
Gerencsér Attila képviselőnek köszönhetően 3 db számítógépet kapott az Óvoda alapítványa,
melyet ezúton is köszönünk. Az Alapítvány a számítógépeket a gyermekek és az ifjúság
részére is használhatóvá tette, így került elhelyezésre 2 db munkaállomás a könyvtár
gyermekek által használt részére, ahol sajnos egy látogató korábban eltulajdonította a
játszószőnyeget, melyet javaslok pótolni.
A szennyvíz beruházásunk garanciális bejárását tartottuk, melynek következtében több hiba
aszfaltozásra, javításra került.
Polgárőrségünk gépjármű beszerzési pályázata nyert, a beszerzést az egyesület megkezdte.
Ezúton is gratulálunk az egyesületnek. Az Önkormányzat közreműködésével a mai napon a
gépjárműre téli-gumi beszerzésére adott be pályázatot a Polgárőrség.
Óvodatársulás ülést tartott, amelyen sajnos nem tudtam részt venni, mert az előtte lévő
Fejér Megyei Tervezéskoordinációs Testület Székesfehérvár járási munkacsoportjának
alakuló ülésén kellett részt vennem, amely nem ért véget eddig az időig. A munkacsoport
alakuló ülésén az alábbi témák vetődtek fel:
- A Fejér Megyei Tervezéskoordinációs Testület ügyrendjét (mely a munkacsoportra is
vonatkozik);
- A Székesfehérvári járás településeinek fejlesztési elképzeléseit;
- A „Megye dél, dél-nyugati területeinek felzárkóztatása térségi befektetés-ösztönzés" és
"Székesfehérvár és térsége - Pannónia szíve" funkcionális térség gazdaságfejlesztési
projektcsomagjait.
Sajnos a Járás északi, keleti részéről kevesebb projekt került be egyelőre, amiért a jelenlévő
néhány érintett település fel is szólalt (Zámoly, Lovasberény, Pátka)
Az Óvoda társulás ülésén került ismertetésre a vezető óvónő nyugdíjkérelme, melyet
elfogadott a társulás.
A társulás ülésén kiválasztották a helyettes óvodavezetőt, akinek nincs meg a szükséges
végzettsége. Reméljük, ez nem okoz későbbikben semmilyen problémát.
Dosztály Csaba jegyző
A helyettes vezető óvónőt egy évig lehet mentesíteni a végzettség megszerzése alól.
Nagy Dániel polgármester
Kiválasztásra került az új aljegyző asszony, a polgármesterek egy hangú döntésével.
Hamarosan megkezdi munkáját.
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Az első világháborús pályázat benyújtása megtörtént, az együttműködési megállapodást
aláírtuk az egyházzal. Sajnos azonban a szobor pályázat jelen fordulójára az elkészült István
szobrot nem tudtuk benyújtani, mivel egy előzetes regisztráció volt szükséges a
benyújtáshoz, mely időben hosszabb volt, mint a pályázat nyitva állási ideje.
A mai napon sajnálatos esemény történt: reggelre virradóan ellopták az egyik
közalkalmazottunk saját udvarán levő garázsból a szolgálati kerékpárját.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtását folyamatosan végezzük, az aljegyzői átadás
átvétel a régi és új aljegyző között még nem történt meg.

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

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2014.(IV. 03.) 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. Jobbik Magyarországért Mozgalom Pátkai Szervezetének helység használati kérelme
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A Pátkai Szervezet vezetőjének elmondása szerint három kérelemmel fordultak a Képviselőtestülethez:
- helység használati kérelem
- fórum tartása
- a harmadik kérelem nem érkezett meg a hivatalhoz reméljük az elakadást követően
azt is tudja a képviselő testület tárgyalni.
A rendeletünk értelmében civil szervezetek díjmentesen vehetik igénybe a művelődési házat
fórum tartására. Eddig kettő szervezet igényelte, a Jobbik és a Kisgazda jelölt. Postai úton
értesítettem Őket a döntésről.
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Dosztály Csaba jegyző
A pátkai szokásokat nem ismerem, de nem jellemző, hogy az önkormányzat kizárólagos
használatra helységet biztosít párt helyi szervezetének.
Nagy Dániel polgármester
Az önkormányzatnak a következő épületei vannak:
- egészségügyi: ez teljes egészében foglalt
- sportöltöző: ez is foglalt
- régi hivatal épülete: itt kettő helyiség bérletbe van adva: dohánybolt, kábeltévé
helyiségek, valamint a néptánccsoport használja a volt könyvtári helyiséget.
- művelődési ház: nagy terem: közösségi célt szolgál, iroda: Polgárőröké;
raktárhelyiség. tele van megőrzendő felszerelésekkel; kicsi helyiség: az ifjúság
használja
- közösségi ház: az új szárnya az önkormányzat és a hivatal által hivatali épület
felújításáig elfoglalva; több terem a községi könyvtár által foglalva; egy terem jelenleg
az iskola első osztálya által foglalva, valamint a többi terem is határozatlan időre
foglalt.
A fenti felsorolásból kitűnik, hogy nincs szabad helysége az önkormányzatnak jelenleg.
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, úgy felteszem a kérdést:
Egyet ért e a képviselő testület, hogy az önkormányzat hely hiányában a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Pátkai Szervezetének helység használatára szóló kérelemét nem
tudja teljesíteni?

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

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2014.(IV.03.) önkormányzati határozata
a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pátkai Szervezetének helység használatáról szóló
kérelméről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete hely hiányában a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Pátkai Szervezetének helység használatára szóló kérelmét nem tudja teljesíteni.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Határidő: 2014. május 3.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
3. Vértesaljai Vizi Társulat közfoglalkoztatási hozzájárulás kérelme
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
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Nagy Dániel polgármester
A Vértesaljai Vizi Társulattól levelet kaptunk, melyben értesítenek, hogy lehetőségük lenne a
téli átmeneti közfoglalkoztatási programot meghosszabbítani. Az új közfoglalkoztatási
program 2014. május és június hónapokra szólna. A társulás saját erőből nem tudja
finanszírozni a további el nem számolható költségeket. Anyagi segítség nélkül nem áll
módjukban a 2 hónapos közfoglalkoztatási programban részt venni, csak abban az esetben,
ha az önkormányzat közfoglalkoztatottak létszáma szerint 5.000 Ft/fő/hónap támogatást
tudna adni.
A Társulat négy pátkai lakost foglalkoztat. Tehát ez azt jelentené, hogy havi 20.000 Ft
támogatást kérnének kettő hónapra. Összesen 40.000 Ft-ot.
Nánási László képviselő
A támogatási összeg kevesebb lenne, mint a segélyt kifizetni a négy embernek. Támogatom a
kérelmet.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a témával kapcsolatba, úgy
szavazásra teszem fel a kérdést: Támogatja-e az önkormányzat a Vértesaljai Vizi Társulat
kérelmét, miszerint 40.000 Ft támogatást kérnek közfoglalkoztatás meghosszabbításához.
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2014.(IV. 03.) önkormányzati határozata
a Vértesaljai Vizi Társulás közfoglalkoztatás meghosszabbításának támogatásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 40.000 Ft támogatást nyújt a Vértesaljai
Vizi Társulásnak a közfoglalkoztatás keretében 2014. május és június hónapban 4 fő helyi
lakos további foglalkoztatására.
A támogatás finanszírozását a 2014. évi költségvetés tartalék alapjának terhére kerül
elszámolásra.
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa,
valamint a költségvetés változásának átkönyveléséről intézkedjen.
Határidő: 2014. május 3.
Felelős: Nagy Dániel polgármester

4. Használtruha gyűjtőedény kihelyezési kérelem
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Takács János a SAA Trading Clothes kft ügyvezetője kérelemmel fordult az önkormányzathoz,
hogy használtruha gyújtóedényt helyeztessen ki a község területén. A „Tőlünk Neked”
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alapítványon keresztül több nemzetközi alapítvánnyal együttműködve segíti a rászorulókat.
A használtruha begyűjtése Európa sok országában már működik.
Buda József képviselő
A községben jelenleg működő ruhaosztás nem jó, mert az osztálykor a faluba végig szórják a
nem használható ruhákat, és így csak szemételnek.
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
Szerintem most is, akinek van felesleges ruha neműje, az megtalálja a megfelelő helyet
annak elhelyezésére, mivel a Katolikus Karitász jelenleg is gyűjt használtruhákat.
Nagy Dániel polgármester
A ruhagyűjtő edény elhelyezési területe, a felső bolt melletti önkormányzati terület lenne.
Amennyiben a képviselő-testület egyetért azzal, hogy legyen használtruha gyűjtő konténer
kihelyezés és a helysínnel is egyetért, úgy kérem, szavazzon erről.
A képviselő testület 3 (három) igen szavazattal, 2 (kettő) ellenszavazattal, 1 (egy)
tartózkodással nem döntött a ruhagyűjtő konténer elhelyezéséről.
A Polgármester a helyzet feloldása érdekében felkéri a Katolikus Karitász helyi képviselőjét,
Demeter Zoltánt, hogy ők is helyezzenek ki, amennyiben lehetséges használtruha gyűjtő
edényt, így megoldódna szervezett kereteken belül a községben a használtruha gyűjtése.
Ezek után ismételten felteszi szavazásra a kérdést a Polgármester:
a képviselő-testület a kérelem elfogadását javasolja-e az előző feltételek mellett.
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2014.(IV. 03.) önkormányzati határozata
a SAA Trading Clothes Kft használtruha gyűjtőedény kihelyezésének támogatásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a SAA Trading Clothes Kft
(8151 Szabadbattyán, Széchenyi u. 86. ügyvezető: Takács János) használtruha gyűjtőedény
kihelyezési kérelmét.
A gyűjtőedény javasolt kihelyezési helyét a boltok előtt levő önkormányzati telekre
engedélyezi.
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a testület
döntéséről.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozóval kötendő
szerződést írja alá.
Határidő: 2014. május 3.
Felelős: Nagy Dániel polgármester

13

5. Rákóczi Szövetség kérelme
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A Rákóczi Szövetség ismételt kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy, amennyiben
anyagi lehetőségünk lenne, úgy támogassuk a Szövetséget. Ezzel támogatnánk a felvidéken
élő magyar identitás továbbvitelét. A Rákóczi Szövetség a Felvidéken +Beiratkozási Ösztöndíj
Programot” hirdetett. Ennek keretében a magyar iskolába beíratott gyermekek egyszeri
10.000 Ft beiratkozási ösztöndíjban részesülnek, melynek átadása iskolai ünnepségeken
történik.
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester
A költségvetésünk szűkös kereteit figyelembe véve javasolnám. Hogy a kérésnek
megfelelően egy gyermeket támogassunk, így 10.000 Ft támogatást javasolnék.
Nagy Dániel polgármester
A javaslatnak megfelelően szavazásra teszem fel a kérdést: az önkormányzat egyetért-e
azzal, hogy a Rákóczi Szövetség kérésének megfelelően 10.000 Ft támogatást nyújtsunk a
felvidéki magyar gyermekek taníttatására.
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2014.(IV. 03.) önkormányzati határozata
a Rákóczi Szövetség támogatásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés tartalékalapja
terhére a Rákóczi Szövetséget 10.000 Ft-tal támogatja a Felvidéki magyar gyermekek
taníttatásának elősegítésére.
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt,
valamint gondoskodjon a támogatás utalásáról.
Határidő: 2014. május 3.
Felelős: Nagy Dániel polgármester
6. 11/2011.(VIII.24.) helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Buda József képviselő
Buda József képviselő
Több épület is van a községben, amit érdemes lenne helyi védettség alá helyezni, ilyenek pl:
- a régi Halmi pince
- a Halmi pince melletti romos pincék
- Vásártéri gépes kút
- Füri János pincéje és ennek környékén levő régi jellegzetes pincék
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A fent említett építményekről készült fényképek megtekintése.
Ahhoz, hogy a fenti épületeket védettség alá lehessen helyeztetni, ahhoz rendeletet kellene
módosítani. A rendeletmódosítás helyett viszont azt javasolnám, hogy inkább hatályon kívül
kellene a jelenlegi rendeletünket helyezni, és egy újat alkotni, ami már összhangban lenne az
érvényben levő törvényekkel is.
Nagy Dániel polgármester
Kérem, hogy a javaslatnak megfelelően járjon el a testület.
A jelenlegi rendeletünk 1. sz. melléklete tartalmazza az értékvizsgálatot minden védett
építményre.
Nánási László képviselő
Ha egy építmény helyi védettség alá van helyezve, akkor a homlokzatához nem lehet
hozzányúlni, csak úgy, hogy az eredeti szerint legyen felújítva?
Nagy Dániel polgármester
A helyi védetté nyilvánított épületek tulajdonosaival egyeztetni kell, mert ez különféle
kötelezettségekkel jár.
Az Építési Hatóság előírásainak megfelelően csak olyan régi épületekre és építményekre
lehet pályázni, ami már helyi védettség alatt áll.
A helyi védettség alá helyezésről a tulajdonosokat értesíteni kell, és a további teendőkről
egyeztetni kell velük.
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett a témával kapcsolatban, úgy
szavazásra teszem fel a kérdést: az előterjesztés alapján a következő rendeletet alkotja a
képviselő-testület azzal, hogy a 11/2011.(VIII.24.) a helyi építészeti örökség védelméről szóló
rendeletet hatályon kívül helyezi.
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:
Pátka község Önkormányzata
Képviselőtestületének
5/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelete
az építészeti és természeti értékek helyi védetté nyilvánításáról

Pátka község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és az építetett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII.
törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az építészeti örökség mindazon elemére kiterjed, amely külön
jogszabályok alapján nem áll védelem alatt, és amelyet önkormányzati rendelet helyi
települési, táji, természeti, építészeti, néprajzi, képző-, vagy iparművészeti, ipartörténeti,
régészeti értékként védetté nyilvánít (továbbiakban: helyi védelem).
(2) A helyi védelem célja a településnek és környezetének, valamint az ott található értékes
építészeti és természeti elemek jellegzetességének, hagyományos megjelenésének
megőrzése.
(3) A helyi védelem tárgyát képezi mindaz az épített vagy természeti érték (épület, építmény,
utcarész, településrész, építményrész, közterületen lévő szobor, emlékmű), melyet a
képviselőtestület építészeti, művészeti, néprajzi, településtörténeti, környezeti, esztétikai
értéke miatt védelem alatt állónak nyilvánít.
Értelmező rendelkezések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) helyi védelmi terület (továbbiakban: HVT): a község olyan összefüggő része, amelynek
település-szerkezete, történelmi jelentősége, vagy a területén nagy számban található
védendő épületek okán védendő,
b) egyedi védelmi terület (továbbiakban: EVT): olyan országos védelemben nem részesülő
építmény vagy terület, amely a település szempontjából kiemelkedő, hagyományt őrző, az
ott élő emberek és közösségek munkáját híven tükrözi.
(2) A helyi területi védelem a településkép, utcakép karakterének megőrzésére, a helyi
egyedi védelem a kiemelt helytörténeti, építészeti értékek, építmények, épületek,
épületrészek, köztéri szobrok, egyéb köztárgy megőrzésére szolgál.
Az építészeti örökség helyi védelmének általános szabályai
Védetté nyilvánítási eljárás, védetté nyilvánítás megszüntetése
3. § (1) Helyi területi és egyedi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését a helyi
önkormányzat, illetve bármely a településen élő magánszemély vagy ott tevékenykedő jogi
személy, civil szervezet kezdeményezhet. A helyi védetté nyilvánítás kezdeményezésére vagy
annak megszüntetésére a helyi önkormányzathoz kérelmet kell benyújtani. A védetté
nyilvánításról a képviselőtestület rendelettel dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) az építmény megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,
b) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épületrész),
c) az építmény rövid ismertetését, leírását,
d) a kezdeményezés indokolását,
e) fotódokumentációt.
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(3) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás
megindításáról az érdekelteket értesíteni kell.
(4) A védetté nyilvánítást, illetve annak megszűntését követő 30 napon belül értesíteni kell:
a) az ingatlan vagy természeti érték tulajdonosát, használóját, kezelőjét,
b) az elsőfokú építésügyi hatóságot,
c) a védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére javaslatot tevőt,
d) a járási földhivatalt,
e) területi védelem esetén az érintett közművek üzemeltetőit.
(5) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetésének a tényét az ingatlannyilvántartásba be kell jegyezni.
(6) A helyi védettség fennállásának tényét a hivatalos helyszínrajzon fel kell tüntetni az
alábbiak szerint:
„ Pátka Község Önkormányzat mindenkor hatályos rendelete alapján védett települési
érték.”
(7) Az ingatlan-nyilvántartási, illetve helyszínrajzi bejegyzésről a jegyző gondoskodik.
(8) A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti.
(9) A helyi védelem alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni, mely a következőket
tartalmazza:
a) a védett érték megnevezése,
b) cím, helyrajzi szám,
c) fotódokumentáció,
d) tulajdonos, kezelő, használó megjelölése.
(10) A helyi védettség alá tartozó értékekről összefoglalóan Örökségvédelmi Értékvizsgálati
Adatlap készül melynek formai követelményét e rendelet 1. számú melléklete képezi.
4. § (1) A helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt az e célra rendszeresített
egységes táblával kell megjelölni.
A tábla szövege:
„ Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete védetté nyilvánította.
évszám”
(2) Védett növényzet esetében az (1) bekezdésben meghatározott táblán a növény magyar
és latin megnevezését is fel kell tüntetni.
(3) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról - külön eljárás nélkül - a polgármester
gondoskodik.
(4) A tulajdonos a tábla elhelyezését tűrni köteles.
(5) Helyi területi védelem esetén a védett értéket az önkormányzat a környezethez igazodó,
a védettség tényét és okát, valamint a védettséggel összefüggő egyéb információt
tartalmazó táblával megjelölheti.
5. § (1) Amennyiben a helyi védettség alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeznek, a
képviselőtestület a helyi védettséget megszünteti, a műemléki védettségről szóló döntés
hatályba lépése után.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az érdekeltek véleményét nem kell kikérni.
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Előírások, eljárási szabályok
6. § (1) A helyi védelem alatt álló értékek használata és fenntartása során biztosítani kell
azok megőrzését, a használt azokat nem veszélyeztetheti.
(2) A védelem alatt álló értékek megőrzése érdekében - a hatályos építési jogszabályok
keretei között - az illetékes építésügyi hatóság kötelezheti a védelem alatt álló épületek,
építmények, létesítmények tulajdonosát, illetve használóját:
a) a jókarbantartásra, fenntartásra való kötelezettség teljesítésére,
b) az azokat eléktelenítő, idegen részek eltávolítására,
c) a védett értékek jellegének kifejezésére vagy hatásosabb érvényesülésére irányuló
munkálatok elvégzésére.
(3) A (2) bekezdésben jelzett munkálatok költségei a tulajdonost (használót) terhelik.
A védett értékek fenntartása, karbantartása
7. § (1) A helyileg védett építészeti értékek fennmaradásának feltétele a rendeltetésnek
megfelelő használat mellett az értékek megőrzése.
(2) Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell közcélú felhasználásra.
(3) A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti.
(4) Épületek esetén az épület állapotának megóvása elsősorban a tulajdonos feladata. A
védett területen, védett építményen reklámot, hirdető berendezést, vagy más, az
építményen vagy attól különállóan előnytelenül megjelenő berendezést, vagy tárgyat
elhelyezni nem lehet.
(5) A védett értékek jó karbantartása, állagmegóvása a tulajdonos kötelessége.
(6) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karbantartási feladatokon
túlmenően, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő
munkálatok költségeihez az önkormányzat támogatást adhat.
(7) A támogatást a tulajdonos kérését követően az önkormányzat képviselő-testülete évente
a költségvetésben határozza meg.
8. § (1) Az elsőfokú építésügyi hatóság engedélye szükséges:
a) a védett építmények átalakítási, bővítési, korszerűsítési, bontási, víz- és kertépítési,
tájrendezési, vagy képző- és iparművészeti, restaurálási, továbbá a védett építmény jellegét
és megjelenését bármely módon érintő egyéb munkálatok, illetve épületkutatás végzéséhez,
b) a védett építmény igénybevételi, használati módjának megállapításához vagy
megváltoztatásához.
(2) A védett épületek, területek (utcák, utcarészek) korszerűsítését, átalakítását, bővítését a
védettség nem zárja ki, de az épület jellege nem változhat.
(3) Helyi védettség alatt álló épület, építmény bontása statikai vélemény alapján kizárólag a
felújításhoz szükséges mértékben engedélyezhető.
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A helyi területi és egyedi védelem alatt álló ingatlanok
11. § A helyi védettség alá tartozó értékeket e rendelet 1.számú függeléke tartalmazza.

Záró rendelkezések
12. § (1) E rendelet 2014. április 15. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 11/2011. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet a
hatályát veszti.

Nagy Dániel
Polgármester

Kihirdettem:
Pátka, 2014. április 14.

Dosztály Csaba
Jegyző
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1. melléklet a 5/2014.(IV. 15.) önkormányzati rendelethez
Örökségvédelmi Értékvizsgálati Adatlap

Sorszám:

Cím:
Település:
Utca, házszám:
Hrsz.:

Jelenlegi Védelem:

térkép

Javasolt Védelem:

Az Építmény Jelenlegi Rendeltetése

Az Építmény És Környezetének Leírása

fotó
Védendő:

Korrenciós Javaslat:

fotó

fotó

Készítette: Pátka Község Önkormányzata

Tulajdonos:
Név:
Cím:
Alulírott tulajdonos a fenti örökségvédelmi értékvizsgálati adatlapot megismertem, a helyi védelembe vételhez hozzájárulok.
Kelt.
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1.függelék a 5/2014.(IV. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Helyi védettség alatt lévő értékek Pátka községben
Sorszám Megnevezés
Cím
001
Pátkai Művelődési Ház
8092. Pátka Vak Bottyán tér 2.

Nagy Dániel polgármester
Az előterjesztésben szereplő épületeket, építményeket kérem, hogy az 5/2014.(IV. 15.)
önkormányzati rendelet értelmében a képviselő-testület helyezze helyi védettség alá, hogy
pályázati úton fel tudjuk őket újítani.
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2014.(IV.03.) önkormányzati határozata
a helyi védettség alá helyezésről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2014. (IV.15.) önkormányzati
rendelet értelmében az önkormányzat saját javaslatára határozatával kezdeményezi a
helyi védettség alá helyezési eljárás megkezdését a mellékletben szereplő pincék és
gémeskutak estében:
- Pátka külterület 0112/7 hrsz.
- Pátka külterület 0112/7 hrsz.
- Pátka, külterület 0112/3 hrsz.- Pátka külterület 060 hrsz
- Pátka Zártkert 2463 hrsz
- Pátka Zártkert 2612 hrsz
- Pátka Zártkert 2460 hrsz
- Pátka Zártkert 2463 hrsz
- Pátka külterület 0185/5 hrsz
A határozat mellékletében szereplő részletezés szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Demeter Zoltán képviselő 20:50 órakor távozott a testületi ülésről.
A Polgármester megállapította, hogy a testületi ülés továbbra is határozatképes, mivel a 7 fő
képviselőből 5 fő jelen van az ülésteremben.
A képviselő-testület ülése a napirendi pontok tárgyalásával folytatódott.
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7a.) A napirendet elsőként tárgyalta a képviselő-testület.
7b.) Civil szervezetek 2014. évi támogatásáról
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A hivatal az országgyűlési választás előkészítése miatti elfoglaltsága következtében a
napirend előkészítése elmaradt, így javasolja, hogy vegyék le a testületi ülés napirendjéről a
7b.) napirend tárgyalását.
A testületi ülés elfogadta a Polgármester javaslatát és határozat hozatala nélkül, levette a
napirendről a Civil szervezetek 2014. évi támogatásának tárgyalását.
7c.) Ivóvíz minőség javítás pályázat szolgalmi munkarészek elkészítéséről
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Benyújtásra került az építési kérelem
Az építési engedélyezéshez szolgalmi jogi hozzájárulásokat kell beszerezni. Ehhez viszont
komoly tárgyalásokat kell folytatni állami intézményekkel. Ez már az előző évek
tapasztalataiból kiindulva is nagyon nehézkes. Ehhez jogi segítségre van szükségünk.
Árajánlatot kaptunk a Dr. Bernáth Ügyvédi Irodától a mellékelt adatlapok Ez egy igen
kedvező ajánlat. A megbízási díj részletekben teljesíthető.
Ezeket a díjakat a következő pályázatban lehet elszámolni.
Amennyiben nem lesznek meg a szolgalmi jog engedélyek, úgy nem lehet a beruházást
folytatni. Akkor, ha nem végzünk folyamatos cselekményeket a beruházásban, akkor meg
fogják szüntetni az eljárást, és akkor vége a beruházásnak.
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a témával kapcsolatban, úgy
szavazásra teszem fel a kérdést: a képviselő-testület megbízza-e a Dr. Bernát Ügyvédi irodát
az ivóvíz pályázathoz a szolgalmi jogi engedélyek beszerzésével 510.000 Ft megbízási díjért?
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2014.(IV.03.) önkormányzati határozata
a Dr. Bernáth Ügyvédi Iroda megbízásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Dr. Bernáth Ügyvédi Irodát
(8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 12. fszt.; képviseli: dr. Bernáth Miklós) a Pátka
községben folyó ivóvíz minőség javítás pályázat engedélyes tervdokumentációjának
szolgalmi munkarészei elkészítésével.
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A munkadíjat ingatlanonként 30.000 Ft-ban (összesen 510.000 Ft-ban) állapítja meg. A
megbízási díj összege nem tartalmazza az egyes tulajdonosok igényeinek megfelelően
összeállítandó dokumentációk részét képező tulajdoni lapok, térképmásolatok
lekérésének költségét, hatósági díjakat, illetékeket, valamint az esetlegesen szükségessé
váló külön eljárások, tárgyalások költségeit. Ezen költségeket a szerződő felek előzetesen
egyeztetik és megbízó az igazolt költségeket külön számla ellenében köteles megfizetni.
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az Ügyvédi Irodát,
és egyben megbízza, hogy a megállapodást az Ügyvédi Irodával kösse meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

7d.) A közbiztonság növelését szolgáló BM pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Az előzőleg benyújtott kamara pályázatunkat elutasították, de most újabb közterületen
elhelyezhető kamera pályázatot írt ki a BM azoknak, akik az előző pályázatból kimaradtak,
vagy elutasításra kerültek. Így most újra szeretnénk benyújtani ezt a pályázatot.
A pályázat sikerességéhez felkértünk a Székesfehérvári Rendőrkapitányságot, hogy adjon
ajánlást a kamerák elhelyezésére.
Buda József képviselő
1-2 kamerával kellene bővíteni a tervezett rendszert.
Dosztály Csaba jegyző
A pályázat indoklásában lehet hivatkozni a bűncselekmények számának növekedésére.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a témával kapcsolatban, úgy
szavazásra teszem fel a kérdést: a 28/2014. BM rendeletben közzétett közbiztonság
fejlesztésére kiírt pályázaton kíván-e indulni a képviselő-testület?
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2014.(IV.03.) önkormányzati határozata
a 28/2014. BM rendeletben kiírt közbiztonsági pályázaton való indulásról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 28/2014.
BM rendeletben kiírt közbiztonság fejlesztési pályázaton indulni kíván. Az új pályázatban a
tavaly benyújtott árajánlat anyagát kéri a képviselő-testület frissíteni. A pályázati anyag
elkészítésekor a Képviselő-testület kéri figyelembe venni a helyi szakmai szervezetek
véleményét.
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A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázatot készítse elő és nyújtsa
be.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Kérem a Képviselő-testület felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy a Székesfehérvári
Rendőrkapitányságtól megkérjem a pályázat benyújtásához szükséges ajánlást a kültéri
kamerák elhelyezésére.
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2014.(IV.03.) önkormányzati határozata
a Székesfehérvári Rendőrkapitányságtól ajánláskérés
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Székesfehérvári
Rendőrkapitányságot, hogy a Pátka Községben elhelyezendő kültéri kamerák kihelyezési
pontjaira adjon ajánlást.
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kérelmet nyújtsa be a Székesfehérvári
Rendőrkapitányságnak.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

7e.) DISE pályázati előfinanszírozás kibővítéséről
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A beruházás befejezéséhez szükséges lenne a megállapodás kibővítése.
A mai már belülről glettelték az épületet, tehát már hamarosan el fog készülni. A keretet
minimálisan meg kellene bővíteni, mert a számla benyújtási időszak már közel van. A
kifizetési kérelmek benyújthatósága érdekében a megállapodást 4 millió Ft-tal kellene
bővíteni.
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a témával kapcsolatban, úgy
szavazásra teszem fel a kérdést: A képviselő-testület egyetért-e azzal, hogy a DISE-vel kötött
megállapodást 4 millió Ft-tal megnövelje az önkormányzat a beruházás befejezése
érdekében?
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A képviselő-testület 4 (öt) igen szavazattal, 1 (egy) tartózkodással és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2014.(IV.03.) önkormányzati határozata
a DISE együttműködési megállapodás bővítéséről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pátkai DISE-vel kötött együttműködési
megállapodásban rögzített pályázati pénzügyi keretet további 4.000.000 Ft-tal megnöveli.
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozatban foglalt
összeg továbbításáról, egyben megbízza továbbá, hogy figyelemmel kísérje a beruházás
további menetét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a rendes
nyílt ülést 21 óra 19 perckor bezárja.
K.m.f.

Nagy Dániel
polgármester

Dosztály Csaba
jegyző

