66-15./2014.

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2014. június 25.
Rendes nyílt ülés

Rendeletek:
7/2014.(VII.7.) önkormányzati rendelete

Határozatok:
93/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
94/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
95/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
96/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
97/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
98/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
99/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
100/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
101/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
102/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
103/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
104/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
105/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata

a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (XI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról

a jegyzőkönyvvezetőről és a napirendi pontokról
Térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről
a két ülés között történt eseményekről szóló
beszámoló elfogadásáról
a víziközmű fejlesztési hozzájárulás ügyviteli
rendszerének és beszedésének kialakítása
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelező
igénybevételéről szóló szerződés elfogadása
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub 2014. évi támogatása
Diák- és Ifjúsági Sportegyesület Pátka 2014. évi
támogatása
Pátkai Római Katolikus Egyházközösség 2014. évi
támogatása
Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
2014. évi támogatása
Pátkai Református Egyház 2014. évi támogatása
Pátkai Pántlika Táncegyesület 2014. évi támogatása
Pátkai Sportkör 2014. évi támogatása
a Vörösmarty Mihály könyvtár által 2013. évben a
Könyvellátási Szolgáltató Rendszerben végzett
tevékenységéről szóló szakmai beszámoló

106/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata MÁRKAMED Bt. és Tóth Szabolcs ügye beépítési
kötelezettség törlése miatt
107/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata Szabó Ferencné kérelme
108/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata Hegyi Balázs ingatlan-eladási szándék bejelentése
109/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata Agárdi Popstrand együttműködési megállapodás
110/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata Udvari mászóvár üzemeltetésre történő átvétele
111/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata Vulkán Kft. óvoda vízvezeték korszerűsítésére
beérkező két árajánlatának elutasítása
112/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata Gelencsér Gyula óvoda vízvezeték korszerűsítésére
beérkező árajánlatának elfogadásáról
113/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata óvoda nyílászárók cseréjére árajánlatok beszerzése
114/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata a „Játék és pihenés a hársok és kőrisek árnyékában”
pályázat projektköltségének megemelése
115/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata a Pátkai P’art rendezvény megvalósításáról szóló
beszámoló
116/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata a 75/2014.(IV.22.) önkormányzati határozat
módosításáról
117/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata szolgalmi jogok kérdése
118/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata Arany János utcai telkek megvásárlása

Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

66-15. /2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme
Ideje: 2014. június 25. napján (szerdán) 18:00 órakor tartandó rendes nyílt testületi ülés
Jelen vannak: Nagy Dániel
Gerencsér Attila
Buda József
Nánási László
Füri József
a Képviselő-testület tagjai

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását jelezte:
Dr. Dávid-Nagy Krisztina
Demeter Zoltán

alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Dosztály Csaba
Bőnyi Andrea

jegyző
aljegyző

Meghívottak:
Vidikon Végh Alajos
Hortobágyi Iván
Országh István
Kunstár Béla

Nagy Dániel polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a Jegyzőt, Aljegyzőt, a meghívott vendégeket és a rendes nyílt
ülést 18:00 órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van.
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, Bőnyi
Andreát.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat, amelyet 3 napirendi ponttal egészíti ki, ezek a következők;
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Pátka Községben, Tanoda kérelme- festés, Református Egyház
kérelme. Javasolja ezen 3 napirendi pont előre hozatalát, mivel jelen vannak meghívott vendégeink is
ezen napirendi pontokkal kapcsolatban.
Napirendi pontok:
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Pátka Községben
Tanoda kérelme- festés
Református Egyház kérelme
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és lejárt határidejű
határozatokról
A talajterhelési díjról szóló 27/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

Javaslat a víziközmű fejlesztési hozzájárulás ügyviteli rendszerének és beszedésének
kialakítására 2014. évtől kezdődően
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló szerződés
Helyben kiírt támogatások elnyerésére irányuló pályázatok elbírálása
1) Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub
2) Diák- és Ifjúsági Sportegyesület Pátka
3) Pátkai Római Katolikus Egyházközösség
4) Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
5) Pátkai Református Egyház
6) Pátkai Pántlika Táncegyesület
Pátkai Sportkör támogatása
Szakmai beszámoló a Vörösmarty Mihály könyvtár által 2013. évben a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszerben végzett tevékenységéről
Egyebek, bejelentések
1) MÁRKAMED Bt. és Tóth Szabolcs ügye beépítési kötelezettség törlése miatt
2) Szabó Ferencné kérelme
3) Hegyi Balázs ingatlan-eladási szándék bejelentése
4) Agárdi Popstrand- együttműködési megállapodás
5) Óvodai udvari játék üzemeltetésre történő átvétele
6) Óvoda vízvezeték korszerűsítése
7) A „Játék és pihenés a hársok és kőrisek árnyékában” pályázatról tájékoztatás
8) A Pátkai P’ art rendezvény megvalósításáról szóló beszámoló
9) Ivóvíz szolgalmi jogok kérdése
Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyvvezető személyére, a napirendi pont jóváhagyására.
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2014.(VI.25.) 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: Nagy Dániel polgármester
Napirendi pontok:
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Pátka településen
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy Pátka Község Önkormányzatának térfigyelő kamerarendszerre beadott pályázata
kedvező elbírálásban részesült, a Belügyminisztérium a teljes kért összeget nem fogadta el,
részmegítélést történt, szükséges dönteni majd arról, hogy a teljes megfigyelőrendszer kiépítése
hogy valósuljon meg. A Képviselő-testület a rendszer teljes kiépítésére költségvetésében különített el
erre forrást, így ennek anyagi/pénzügyi része biztosított. A pályázat beadásakor már nyilatkozni
kellett arról, hogy hova szeretnénk kamerákat felszerelni és hány darabot, felsorolja a pályázatban
rögzített helyeket. A körzeti megbízottal is történt egyeztetés ez ügyben. Két észrevétel volt bekötő
út végére, valamint a falu legvégére javasol lehetőség szerint még kamerát kiépíteni. Történt egy
bejárás a VIDIKON Kft.-vel. A pályázatban előírt minimum technikai feltételek is előírtak voltak,

amelyeknek meg kell felelni. Új árajánlatok bekérése nem történt meg a rövid határidő miatt. A
beruházás nem közbeszerzés köteles. Van lehetőség újabb árajánlatok bekérésére is, ha a Képviselőtestület gondolja, de a jelenlegi árajánlat is teljes mértékben megfelel az előírásoknak.
Projektoros kivetítőn keresztül bemutatásra kerültek a kiépítendő kamerarendszer által készített
felvételek.
Nánási László képviselő:
Kérdezi, hogy mi az, amit most lát, milyen szépen és milyen pontosan, és mennyi időt rögzít a
rendszer. Fontosnak tartja, hogy a rendszer használható legyen és a rendőrség ne csak kockákat
lásson a képeken, hanem pl. a kocsi rendszámát, vagy éppen az elkövető személyét.
Nagy Dániel polgármester:
Átadja a szót a VIDIKON Kft. képviselőjének, Végh Alajosnak.
Végh Alajos:
Elmondja, hogy 2megapixeles kamerák láthatók a képeken, nehézkes a rendszám felismerése, de
keskeny látószögű objektíva felszerelésével ez is megoldható. Széles látószögben csak akkor látható
az autó rendszáma, ha közel van.
Nánási László képviselő:
Kérdezi, hogy nagyítható e a látott kép.
Végh Alajos:
Digitális Zoommal igen, de ez a kép rovására mehet. Este megfelelő kivilágítás szükséges a megfelelő
adat rögzítéséhez. Infra reflektorokat is telepítenénk a pályázat keretében. Javasolja, hogy a
rendszámra fokuszálva legyen kiépítve a rendszer.
Nagy Dániel polgármester:
3 szempont került figyelembevételre a pályázat megírásakor, első, hogy a rendszer működőképes
legyen, másik, hogy a rendszer bővíthető legyen, harmadik, a rendszer lehetőleg kevés állami
területet érintsen.
Nánási László képviselő:
Kérdezi, hogy mennyi időt rögzít a rendszer.
Nagy Dániel polgármester:
Jogszabály ezt meghatározza, ha jól emlékszik 72 óra. A tervezett központ kialakítása a körzeti
megbízott irodájába került megtervezésre, oda érkezne a jel.
Végh Alajos:
A képviselő úr kérdésére válaszolni nem egyszerű, mert ez sokban függ a rendszer beállításaitól,
képkockák számától és a mögöttes tömörítési eljárástól.
Az alapstruktúrát kell kiépíteni most. Elmondja, hogy ha megbízzák, megfog tenni mindent annak
érdekében hogy a Képviselő-testület elégedett legyen.
Nagy Dániel polgármester:
A folyamatos működés érdekében a karbantartás is nagyon fontos az esetleges meghibásodások
érdekében. Cél az, hogy ami elindul az működjön hosszú távon.
Végh Alajos:
Elmondja, hogy ez a garancia lejártát követően tárgyalandó dolgok.

Buda József képviselő:
Kérdezi, hogy mennyi idő alatt tudja kiépíteni a rendszert, ha minden papír rendben van.
Végh Alajos:
Körülbelül 1 hónap, de ez az E.ON-tól is függ az engedélyek miatt. Részben is el lehet kezdeni a
kiépítést.
Nagy Dániel polgármester:
Kérdezi, van e kérdés még e témával kapcsolatban a Képviselő-testület részéről.
Kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.
Megköszöni a tájékoztatást a VIDIKON Kft. képviselőjének.
Végh Alajos a VIDIKON Kft. Képviselője távozott a képviselő-testületi ülésről 18:39 órakor.
Nagy Dániel polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tartalmazza a vállalkozási szerződés
tervezetet, mellékletét képezné a Belügyminisztérium által aláírt támogatási szerződés, tájékoztató
és a Képviselő-testület által meghozott határozat.
Javasolja, hogy a szerződés aláírásakor történjen meg a munkaterület átadása is, 13 kamera
felszereléséről van szó, a mellékelt árajánlat szerint. A beruházás teljes összeg 6.977.400 Ft. Előleg
számla kerül kiállítása az eszközbeszerzések miatt, ami az eredeti számla 50%-a. Ismerteti a
szerződésben foglaltakat. Elmondja, hogy a szerződés komplex, referenciái vannak.
Kérdezi, van e kérdés még e témával kapcsolatban a Képviselő-testület részéről.
Kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a képviselő-testület szavazását a beérkezett árajánlat elfogadására, a térfigyelő kamerarendszer
kiépítéséről szóló vállalkozási szerződés és mellékleteivel való kiegészítés jóváhagyására.
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
Térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VIDIKON Informatikai Korlátolt Felelősségű
Társaság által térfigyelő kamerarendszer kiépítése tárgyában elkészített vállalkozási szerződést annak
mellékleteivel együtt elfogadja.
A Vállalkozási szerződésben foglaltak szerint Pátka község térfigyelő rendszerének kiépítése történik
meg 13 db kamerával és a hozzá szükséges központtal, hálózati elemekkel, antennákkal, stb. a
mellékelt árajánlat szerint 6 977 400,-Ft összegben.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beruházás fedezetét 4.900.000 Ft összegben a
Belügyminisztériumtól kapott támogatás, valamint a fennmaradó 2.077.400 Ft összeget Pátka Község
Önkormányzatának 2014. évi költségvetése terhére biztosítja.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási
szerződést írja alá és a szükséges intézkedéseket a munkálatok elkezdése érdekében tegye meg.
Határidő:
Felelős:

vállalkozási szerződésben foglalt határidő
Nagy Dániel polgármester

Tanoda kérelme- festés
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy tavaly évben már felvetődött a gondolat, hogy az önkormányzat melyik épületén
lehetne festési kompozíciót elhelyezni. Nánási László képviselő úrral történt megbeszélés ez ügyben.
Jelenleg az önkormányzatnak van most egy tiszta fehér fala erre a célra. Felkéri a meghívott
vendéget, hogy röviden mondja el, milyen kompozíciót kívánnak elkészíteni.
Hortobágyi Iván:
Elmondja, hogy mindenki részére átadta az elkészített kép tervezeteket, amelyeket a gyermekekkel
kívánnak elkészíteni. Különböző motívumok kerülnének fel a fára. A festés 1 hétig tartani időjárástól
függően, július végére tervezzük a befejezését. Tervezünk egy átadást is zenészekkel, Snétberger
tanoncokkal együtt, lenne egy diavetítés is zenés esttel a végén. Az átadóra Székesfehérvárról az
Esélyirodából is érkeznek képviselők.
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy nagyon örül a kezdeményezésnek.
Nánási László képviselő:
Nagyon örül az ilyen szép kezdeményezéseknek, amelyek vonzzák a közönséget. A hely amúgy is egy
kiállító tér.
Füri József képviselő:
Kérdezi, hogy milyen festékanyaggal történne a festés.
Hortobágyi Iván:
Gyantás homlokzati festékkel tervezzük a festést, időtálló festés lesz.
Nagy Dániel polgármester:
Kérdezi, van e kérdés e témával kapcsolatban. Az átadás időpontját javasolja előre egyeztetni.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Megköszöni a tájékoztatást és a felajánlást a Tanoda képviselőjének.
Hortobágyi Iván a Tanoda Képviselője távozott a képviselő-testületi ülésről 19:01 órakor.
Református Egyház kérelme
Nagy Dániel polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Református Egyház és Vastag Zoltán megkereste, hogy a
helyi lovas oktatást hogyan lehetne a településen élő gyermekek számára biztosítani. A Pátka
Kultúráért Közalapítvány teljes funkciója kiüresedett, ami egy keretet tudna adni ennek
megvalósítására. Átadja a szót Országh Istvánnak.
Országh István:
Közalapítvány lehetőségét nagyon jónak tartja, van javaslata a vezetőre is. (Regina)
Nagy Dániel polgármester:
Közalapítvány működéséhez minimum 6-8 főt kellene összeszedni a kuratórium tagsághoz, elmondja,
hogy keresik a Közalapítvány gazdáját.

Buda József képviselő:
Elmondja, hogy az Alapszabályt módosítani szükséges. Javasolja, hogy legyen bent önkormányzati
dolgozó.
Nagy Dániel polgármester:
Táborozási, sátorozási lehetőségre a Vargahegyen 2-3 telek felajánlásra kerülhetne értékesítésig,
elmondja, hogy rövidesen mellékhelyiségek zuhanyzók fognak épülni, a minimumfeltételek így
biztosítottak lennének.
Füri József képviselő:
Kérdezi, hogy lovas-táborról lenne szó.
Országh István:
Egyik kollégát beiskolázta az iskola lovas-oktató képzésen. Cél az akkreditáció megszerzése lovas
oktatásra.
Füri József képviselő:
Megfelelő lovas bázis kialakítása nagyon fontos. Gazdája kell, hogy legyen ennek. Ingyen nincsen
semmi, a minőséghez sok pénz kell. Nem biztos, hogy újat kell csinálni Pátkán, hanem vannak már
rendelkezésre álló helyszín velük kellene felvenni a kapcsolatot. Ezt csak üzleti alapon lehet csinálni.
A lényeg, hogy olyan pálya legyen, amit minden évszakban használható, megfelelő lóállomány,
megfelelő oktatókkal, megfelelő körülmények között.
Dosztály Csaba jegyző:
Elmondja, hogy gyermekek táboroztatásáról van szó, ami egy óriási felelősség.
Nagy Dániel polgármester:
Az együttműködés itt véleménye szerint kulcstényező. Az igényt e tekintetben Székesfehérvár felé
leadtuk.
Országh István:
Elmondja, hogy ezt tervezi, hogy induljon el ezen az úton az iskola, mert az alaptanterv részévé válhat
a lovas oktatás és a székesfehérvári iskolákkal együttműködve fontos lenne az iskola számára.
Nagy Dániel polgármester:
Szereplőket javasolja összehívni, hogy van e tekintetben érdeklődés.
Füri József képviselő:
Elmondja, hogy komoly ló anyag, eszközök szükségesek ehhez. Ha szükséges segítséget nyújt a
szereplők összehívásában.
Nagy Dániel polgármester:
Javasolja egy közös időpont meghatározását ez ügyben. Megkéri Ország Istvánt, hogy terjessze elő
kérelmét az iskolaügyben.
Országh István:
Elmondja, hogy az iskola működésre 11 millió forintot kapott. Ez az összeg munkabérre,
rezsiköltségekre és eszközbeszerzésre költhető. Van lehetőség arra, hogy az évnyitó miniszterelnöki
megjelenéssel Pátkán legyen. Használatba vételi engedélyt július elején kellene megszerezni. Az
iskola építésénél plusz költségek merültek fel, ahhoz hogy az építkezés befejeződhessen szükség
lenne 3 millió forint támogatásra az önkormányzat részéről.

Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésében ilyen tétel jelenleg nincsen. A tartalék szolgálja a
még fennálló beruházások fedezetét pl. játszótér beruházás plusz kiadásai. Vannak olyan tételek,
amelyeknek megérkezésének időpontjáról nem tudunk.
Országh István:
Javasolja, hogy ha a Testület elkötelezi magát, hogy jövőre 3 millió forintot átad az iskola
finanszírozására, akkor megkeresné az egyházközösséget, hogy előlegezze meg ezt az összeget.
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy az önkormányzatnak nagyon sok a adózói morál miatt sok a hátralék. Ha ezek
befolynának több probléma megoldódna. Volt javaslat az adóhátralékosok nyilvánosságára
vonatkozóan.
Dosztály Csaba jegyző:
Elmondja, hogy feladatfinanszírozás van, a központi költségvetésben szereplő források meg vannak
címkézve csak arra használhatók fel, amire adják. Az önkormányzat csak az adóbevételeit
használhatja fel szabadon, de azt is csak akkor, ha a jogszabályban előírt feladatait ellátta. Az
önkormányzatok gazdálkodását tekintve elmondható, hogy igen szigorú szabályoknak kell
megfelelnünk. Havi adatszolgáltatások vannak, késedelmes teljesítéskor bírságokat szabnak ki.
Buda József képviselő:
Kérdezi, hogy mi az oka annak, hogy nem jönnek ki a pályázati összegből.
Országh István:
Elmondja, hogy 10%-os túllépésről beszélünk, ami nem mondható rossznak. A hátsó rész
kialakításához kell ez a plusz forrás.
Nagy Dániel polgármester:
Az önkormányzat féléves költségvetésének módosítása során kerüljön megvizsgálásra, van e
lehetőség ennek elkülönítésére.
Nánási László képviselő:
Úgy tudja, hogy a költségvetésben az iskola működésére 1 millió Ft került elhatárolásra. Elmondja,
hogy az iskola használatba vételi engedélye véleménye szerint szeptemberre várható csak.
Dosztály Csaba jegyző:
Kérdezi, hogy mikorra várható az iskola befejezése?
Országh István:
Júliusra tervezik befejezni. Beszeretné fejezni a beruházást.
Füri József képviselő 20:08 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről.
Nagy Dániel polgármester:
Megállapítja, hogy a testület továbbra is határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.
Elmondja, hogy volt több olyan beruházás is, amit az önkormányzat úgy tudott vállalni, hogy a hitelt
bevállalta, amit folyamatában kellett visszafizetni. Ez hosszú távon tervezhető és nem okoz azonnal
likviditási problémát. Kérdés, hogy a hitelintézeteknek van e erre hajlandósága.
Nánási László képviselő:

Támogatja a polgármester úr által elmondottakat.
Dosztály Csaba jegyző:
Kérdezi, hogy a megyei önkormányzattól az önkormányzat nem igényelt e kamatmentes kölcsönt.
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy nem történt igény beadása, a kintlévőség állományát nem szándékozták tovább
növelni. Javasolja a hitel bevállalását, és javasolja az előkészítést e tekintetben a református
egyházzal.
A Képviselő-testület tagjai egyetértettek a polgármester javaslatával formális határozat nélkül.
Országh István 20:15 órakor távozott a testületi ülésről.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és lejárt határidejű
határozatokról
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy volt a Fejérvíz Zrt. éves közgyűlésén, ahol megállapításra került a negatív egyenleg.
Lecserélődött az igazgatóság egy része is.
Buda József képviselő:
A Fejérvíz Zrt 70%-ban a székesfehérvári önkormányzat tulajdonában van. Elmondja, hogy a jövőben
félő hogy a cég bekebelezése kerül más állami szervezet áltak és így megszűnik.
Nagy Dániel polgármester:
Közli, hogy részt vett a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt. ülésén is, Társulástól 60-80
milliós visszakövetelése van, ami nem teljesíthető, mert ezt az összeget elköltötték, ingatlan
vásárlásra, így ezeket először értékesíteni kellene. Érdiek felajánlották a tulajdoni részük
megvásárlását, de nem tartottuk fontosnak ezt, mert nagy értéke ennek nincs.
Csákvári Társulási ülésen is részt vett. Főépítész közös alkalmazását fontosnak tartották, rendezési
tervek készítéséről is szó esett a települések között.
Megkezdődött a Tájház kialakítása, első kifizetési dokumentáció benyújtása megtörtént, a
munkálatok megkezdődtek.
Szabadtéri színház építése megtörtént pályázatban vállalt feladatok befejeződtek, a pályázatban nem
szereplő világítótestek felszerelése későbbiek során történik meg.
Katolikus Egyház templom kerti beruházása is folyamatban van. Megérkezett a szobor a területre.
Átvételeknél jelent volt. Van egy műemléki szobrunk, amelynek a hosszútávú megörzése érdekében a
téli fóliás védőburkolatot ki kell alakítani, erre nincs garancia ez a feladat az önkormányzaté. A szobor
talapzatának egy része sajnos annyira rossz állapotban volt, hogy cserélni kellett.
Szent István szobor makettje is megérkezett.
A játszótéri eszközök beszerzése is folyamatban van. Megrendelések megtörténtek, az előleg
kifizetése is megtörtént.
A Pátkai P’art rendezvény sikeresen lezajlott. Későbbiekben erről részletesebben is szó lesz.
Több rendezvény is bejelentkezett a településre, többek között az 5. Dog Olimpiát Pátkán fogják
megrendezni 2014. július 19-én.
A Sportöltöző lámpatestek korszerűsítéséről megérkezett a számla a 2013. évi határozatok alapján
így ennek utalása megtörtént.
Buda József képviselő:
Kérdezi, hogy nosztalgia esteket nem lehet e csinálni, mert van rá érdeklődés.

Nagy Dániel polgármester:
Lehetséges, ennek meg kell határozni a formáját. Javasolja, hogy készüljön egy programnaptár a
hivatalban ezen rendezvények rögzítésére.
Elmondja, hogy 2014. július 26-án fogathajtó verseny kerül megrendezésre, a szükséges engedélyek
beszerzése, bejelentések az illetékes hatóságok felé megtörténtek. Reggel az emlékműnél
megemlékezés lenne, melyre a Képviselő-testület tagjait ezúton is meghívja.
Buda József képviselő:
Kéri a polgármestert, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy mindegyik képviselő az
önkormányzati rendezvényeken vegyen részt és vegye ki részét a feladatokból.
Nagy Dániel polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják a két ülés között történt eseményekről
szóló beszámolót kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
a két ülés között történt eseményekről szóló beszámoló elfogadásáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

A talajterhelési díjról szóló 27/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Nagy Dániel polgármester:
Az előterjesztés kiküldésre került a Képviselő-testületi tagok részére. Tájékoztatja a képviselőket,
hogy a talajterhelési díjjal kapcsolatban több bejelentés érkezett a hivatalhoz, az egyik típusú
észrevétel az volt, hogy nem volt alkalmas a csatorna műszakilag történő átvételre, mert visszafele
lejtett, ezért nem lehetett megcsinálni a rákötést. A Fejérvíz Zrt. kivizsgálta ezen bejelentéseket és
megtörténtek a javítások, de így kifutottak abból az időből, ami alatt rá lehetett volna kötni
talajterhelési díj nélkül. Ezen problémák kiküszöbölése történt a rendelet módosítása.
A másik probléma az, hogy vannak olyan lakók, akik nem képesek a rákötési díjakat kifizetni, kiássák,
megveszik a csöveket, de a rákötésre nem marad pénz. Ebben szükséges lenne változtatást
kezdeményezni, a beszedett talajterhelési díj felhasználási lehetőségét is be kellene építeni a
rendeletbe.
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a
tárgyévet követő év március 31-éig. A Fejérvíz Zrt-től megkaptuk a listát a rá nem kötött
vízfogyasztási adatokról. A lakosságot egy értesítő levélben tájékoztattuk ezen adatokról és hozzá lett
csatolva a bevallási nyomtatvány.
Elmondja, hogy a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi. A
települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz
mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Ilyen felhasználásnak minősül különösen a
csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázis-védelem, a települési monitoring kialakítása és

működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező
források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.
Javasolja egy sorrend felállítását a talajterhelési díjból származó bevétel felhasználására; elsősorban a
csatornázásra való rákötés, másodsorban meglévő rossz műszaki állapot, környezetkárosodások
kármentesítése, harmadsorban pedig a meglévő egyéb szennyező források megszüntetése.
Buda József képviselő:
Sajnos megint azokat büntetjük, akik időben rákötöttek.
Nánási László képviselő:
A lényeg, hogy bekötéseket kell generálni.
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy amivel problémák vannak az a rákötési összeg kb. 8255 Ft befizetése, illetve a csövek
beszerzése. Probléma az is, hogy sok olyan üres ingatlan van, ahol a rákötés nem lehetséges, mert
nincs fogyasztás, így nincs kötelezés se, a járási hivatal sem tudott ebben állásfoglalást foglalni, hogy
mit kell ebben az esetben tenni.
Javasolja a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházni ezen ügyekben beérkező kérelmekről való
döntést.
Buda József képviselő
Ez az összeg 1 heti cigaretta összege. Az újságban szerepeljen egy egyértelmű, világos tájékoztató a
talajterhelési díj felhasználásáról. Fontos lenne ez az esetleges félreértések elkerülése végett.
Nagy Dániel polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják a talajterhelési díjról szóló rendelet
módosítását az elmondottakkal kiegészítve kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
önkormányzati rendeletet hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014.(VII.7.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (IX.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

Javaslat a víziközmű fejlesztési hozzájárulás ügyviteli rendszerének és beszedésének
kialakítására 2014. évtől kezdődően
Nagy Dániel polgármester:
Az előterjesztés mindenkinek kiküldésre került. Ismerteti az előterjesztésben leírtakat.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják megállapodást és az előterjesztésben
foglaltakat kézfeltartással szavazzanak.

A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
a víziközmű fejlesztési hozzájárulás ügyviteli rendszerének és beszedésének kialakítása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű fejlesztési hozzájárulás ügyviteli
rendszerének és beszedésének kialakítása vonatkozóan a FEJÉRVÍZ Zrt. által megküldött
megállapodásban foglaltakat elfogadja.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást
írja alá és küldje meg a FEJÉRVÍZ Zrt.-nek.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló szerződés
Nagy Dániel polgármester:
Az előterjesztés mindenkinek kiküldésre került. Ismerteti az előterjesztésben leírtakat.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják a közszolgáltatási szerződésben
foglaltakat kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelező igénybevételéről szóló szerződés elfogadása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
kötelező igénybevételéről szóló szerződést az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a szerződést írja
alá és küldje meg a Depónia Kft.-nek.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

Helyben kiírt támogatások elnyerésére irányuló pályázatok elbírálása
Nagy Dániel polgármester:
Az előterjesztés mindenkinek kiküldésre került. Elmondja, hogy hiánypótlásra is sor került néhány
pályázónál hiányzó dokumentumok és nem egyértelmű pályázat tartalom miatt.
Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van e kérdés, észrevétel.
Buda József képviselő:

Néhány civil szervezeteknek elő kellene írni, hogy a község rendezvényein vegyen részt, hiszen a
támogatást az önkormányzattól kapja, de tenni ezért nem nagyon akar.
Nagy Dániel polgármester:
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. Civil szervezetenként felteszi szavazásra a kérdést a
támogatási összegekkel kapcsolatban.
1. Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub
Nagy Dániel polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub 2014.
évben beadott két pályázatát, 50.000 Ft eszköz vásárlásra, 50.000 Ft programok, rendezvények
szervezésére kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub 2014. évi támogatása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub 2014. évben
beadott két pályázatát érvényesnek tekinti, és részükre 50.000 Ft összeget eszköz vásárlásra, 50.000
Ft összeget programok, rendezvények szervezésére ítél meg.
A Támogatási összeg fedezete biztosított Pátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést írja alá és küldje meg a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub részére, továbbá kísérőlevélben
tájékoztassa a támogatási összeg jogszerű, támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő
tartalommal történő felhasználásáról, és a támogatás rendeltetésszerű, határidőben történő
elszámolásáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

2. Diák- és Ifjúsági Sportegyesület Pátka
Nagy Dániel polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják a Diák- és Ifjúsági Sportegyesület Pátka
2014. évben beadott egy pályázatát, 50.000 Ft eszköz vásárlásra kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 3 (három) igen szavazattal, egy tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
Diák- és Ifjúsági Sportegyesület Pátka 2014. évi támogatása

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Diák- és Ifjúsági Sportegyesület Pátka 2014.
évben beadott egy pályázatát érvényesnek tekinti, és részükre 50.000 Ft összeget eszköz vásárlásra
ítél meg.
A Támogatási összeg fedezete biztosított Pátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést írja alá és küldje meg a Diák- és Ifjúsági Sportegyesület Pátka részére, továbbá
kísérőlevélben tájékoztassa a támogatási összeg jogszerű, támogatási szerződésben foglaltaknak
megfelelő tartalommal történő felhasználásáról, és a támogatás rendeltetésszerű, határidőben
történő elszámolásáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester
3. Pátkai Római Katolikus Egyházközösség

Nagy Dániel polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják a Pátkai Római Katolikus
Egyházközösség 2014. évben beadott egy pályázatát, 50.000 Ft programok, rendezvények
szervezésére kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
Pátkai Római Katolikus Egyházközösség 2014. évi támogatása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pátkai Római Katolikus Egyházközösség 2014.
évben beadott egy pályázatát érvényesnek tekinti, és részükre 50.000 Ft összeget programok,
rendezvények szervezésére ítél meg.
A Támogatási összeg fedezete biztosított Pátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést írja alá és küldje meg a Pátkai Római Katolikus Egyházközösség részére, továbbá
kísérőlevélben tájékoztassa a támogatási összeg jogszerű, támogatási szerződésben foglaltaknak
megfelelő tartalommal történő felhasználásáról, és a támogatás rendeltetésszerű, határidőben
történő elszámolásáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

4. Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

Nagy Dániel polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják a Pátkai Csemetekert Óvoda
Gyermekeiért Alapítvány 2014. évben beadott egy pályázatát, 50.000 Ft programok, rendezvények
szervezésére kézfeltartással szavazzanak.

A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 2014. évi támogatása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért
Alapítvány 2014. évben beadott egy pályázatát érvényesnek tekinti, és részükre 50.000 Ft összeget
programok, rendezvények szervezésére ítél meg.
A Támogatási összeg fedezete biztosított Pátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést írja alá és küldje meg a Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány részére,
továbbá kísérőlevélben tájékoztassa a támogatási összeg jogszerű, támogatási szerződésben
foglaltaknak megfelelő tartalommal történő felhasználásáról, és a támogatás rendeltetésszerű,
határidőben történő elszámolásáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester
5. Pátkai Református Egyház

Nagy Dániel polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják a Pátkai Református Egyház 2014.
évben beadott egy pályázatát, 50.000 Ft programok, rendezvények szervezésére kézfeltartással
szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
Pátkai Református Egyház 2014. évi támogatása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pátkai Református Egyház 2014. évben beadott
egy pályázatát érvényesnek tekinti, és részükre 50.000 Ft összeget programok, rendezvények
szervezésére ítél meg.
A Támogatási összeg fedezete biztosított Pátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést írja alá és küldje meg a Pátkai Református Egyház részére, továbbá kísérőlevélben
tájékoztassa a támogatási összeg jogszerű, támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő
tartalommal történő felhasználásáról, és a támogatás rendeltetésszerű, határidőben történő
elszámolásáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

6. Pátkai Pántlika Táncegyesület
Nagy Dániel polgármester:
A Pátkai Pántlika Táncegyesület a pályázati kiírásban eltérően három pályázatot nyújtott be a
benyújtható kettő pályázat helyett. A három pályázat közül egyet el kell utasítani, javasolja a
működési hozzájárulásra kért 19.000 Ft összeg elutasítását.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják a Pátkai Pántlika Táncegyesület 2014.
évben beadott két pályázatát, 49.000 Ft eszköz vásárlásra, 49.000 Ft programok, rendezvények
szervezésére, valamint a működési hozzájárulásra vonatkozó pályázatát elutasítják kézfeltartással
szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
Pátkai Pántlika Táncegyesület 2014. évi támogatása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pátkai Pántlika Táncegyesület 2014. évben
beadott két pályázatát érvényesnek tekinti, és részükre 49.000 Ft összeget eszköz vásárlásra, 49.000
Ft összeget programok, rendezvények szervezésére ítél meg, a működési hozzájárulásra benyújtott
pályázatát pedig elutasítja.
A Támogatási összeg fedezete biztosított Pátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést írja alá és küldje meg a Pátkai Pántlika Táncegyesület részére, továbbá kísérőlevélben
tájékoztassa a támogatási összeg jogszerű, támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő
tartalommal történő felhasználásáról, és a támogatás rendeltetésszerű, határidőben történő
elszámolásáról. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy az egyesület figyelmét hívja fel arra, hogy a
pályázati dokumentáció pontos kitöltésével segítse a testület munkáját.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

Pátkai Sportkör támogatása
Nagy Dániel polgármester:
A következő napirendi pont a Pátkai Sportkör támogatása, átadja a szót Buda Józsefnek a Sportkör
elnökének.
Buda József:
Elmondja, hogy vannak olyan tételek a Sportkör esetében is, amelyre nem lehet támogatási összegre
pályázni pl. nevezési díjak. A rendelkezésre álló támogatási keretösszeget 200.000 Ft-ot szeretné, ha
a Képviselő-testület 50.000 Ft-tal megemelné a váratlan kiadások fedezetére vonatkozóan a Pátkai
Sportkör folyamatos működésének biztosítása érdekében.

Nagy Dániel polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják a Pátkai Sportkör 2014. évi támogatási
keretösszegének 200.000 Ft-nak 50.000 Ft-tal történő megemelését a váratlan kiadások fedezetére
vonatkozóan kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 3 (három) igen szavazattal, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
Pátkai Sportkör 2014. évi támogatása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pátkai Sportkör 2014. évi támogatási
keretösszegét 200.000 Ft-ot, a váratlan kiadások fedezetére vonatkozóan 50.000 Ft-tal megemeli.
A Támogatási keretösszeg 200.000 Ft fedezete biztosított Pátka Község Önkormányzata 2014. évi
költségvetésében, a plusz 50.000 Ft támogatás pedig a civil szervezetek támogatásából megmaradt
előirányzat maradvány terhére átcsoportosítással biztosított.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

Szakmai beszámoló a Vörösmarty Mihály könyvtár által 2013. évben a Könyvellátási
Szolgáltató Rendszerben végzett tevékenységéről
Nagy Dániel polgármester:
Az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a
Könyvtár igen színvonalas, a lakosság szükségleteit maximálisan kiszolgálja.
Kérdezi, hogy kérdés, egyéb hozzászólás van e a beszámolóval kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület részéről.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják a Vörösmarty Mihály könyvtár által
2013. évben a Könyvellátási Szolgáltató Rendszerben végzett tevékenységéről szóló szakmai
beszámolót kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
a Vörösmarty Mihály könyvtár által 2013. évben a Könyvellátási Szolgáltató Rendszerben végzett
tevékenységéről szóló szakmai beszámoló
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vörösmarty Mihály könyvtár által 2013. évben
a Könyvellátási Szolgáltató Rendszerben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolót az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

11.Egyebek, bejelentések
1. MÁRKAMED Bt. és Tóth Szabolcs ügye beépítési kötelezettség törlése miatt
Nagy Dániel polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az ügyfelek ismét kérelemmel fordultak a Képviselőtestülethez hogy építmény hiányában nem tud a FEJÉRVÍZ Zrt. szennyvíz-szolgáltatási szerződést
kötni. Tájékoztatta az ügyfeleket telefonon, hogy ezt a problémát hogyan lehet megoldani. Javasolja,
hogy a korábban meghozott határozatát a Képviselő-testület vizsgálja felül és amennyiben
változtatási szándék ez ügyben nem merül fel továbbra is tartsa fenn.
Kérdezi, van e kérdés még e témával kapcsolatban a Képviselő-testület részéről.
Kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben ez ügyben korábban meghozott határozatukat
továbbra is fenntartják kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
MÁRKAMED Bt. és Tóth Szabolcs ügye beépítési kötelezettség törlése miatt
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2014. (II.04.) önkormányzati
határozatában foglaltakat továbbra is fenntartja.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy határozatról a
MÁRKAMED Bt.-t és Tóth Szabolcs ügyfeleket értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

2. Szabó Ferencné kérelme
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy Szabó Ferencné óvónő kérelemmel fordult az felé, hogy 3-2-1 meridián gyakorlatok
oktatójaként karitatív jelleggel megismerhetővé szeretné tenni ezen gyakorlatokat a község lakói
számára. Ehhez kérné az óvoda tornatermét heti egy alkalommal, heti egy órában ellenszolgáltatás
nélkül.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület ezen tevékenység végzéséhez a tulajdonosi hozzájárulást adja
meg és kérje meg az Óvoda Társulást, hogy a kérelmező részére az óvoda tornatermét biztosítani
szíveskedjenek heti egy alkalommal, heti 1 órában.
Kérdezi, van e kérdés még e témával kapcsolatban a Képviselő-testület részéről.
Kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben a javaslattal egyetértenek kézfeltartással
szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
Szabó Ferencné kérelme
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Ferencné kérelméhez a tulajdonosi
hozzájárulást – mint az óvoda épület tulajdonosa- megadja, továbbá értesíti és kéri az Óvoda
Társulást, hogy Szabó Ferencné részére az óvoda tornatermét heti egy alkalommal, heti egy órában
lehetőség szerint biztosítsa.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy határozatról a
Szabó Ferencnét és az Óvoda Társulást értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

3. Hegyi Balázs ingatlan-eladási szándék bejelentése
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy ingatlan eladási szándék érkezett a Képviselő-testület elé. Az ingatlan címe 8092
Pátka, Petőfi u. 113. szám. Az ingatlan telekként használható, a házrészek nem lakhatóak a bejelentés
szerint. Az ingatlan ára 1.800.000 Ft.
Kérdezi, van e kérdés, hozzászólás e témával kapcsolatban a Képviselő-testület részéről.
Nánási László képviselő:
Javasolja, hogy szakmai véleményt szerezzenek be az ingatlanról.
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy sokszor felmerült már az a helyzet, hogy 30-40 főre szálláshelyet kellene biztosítania
az önkormányzatnak. Ilyen célra beruházásként érdemes lenne ezzel foglalkozni, mert lenne mit
fejleszteni rajta, közmunkások vannak, akik az udvart, épület belső terét helyre tudnák hozni. Kérdés,
hogy a Képviselő-testület kíván e az üggyel foglalkozni, értékbecslést megrendelni az ingatlanra,
hasznosítási terveket elkészíteni.
Buda József képviselő:
Javasolja, hogy az értékbecsléssel még várjanak, először meg kell nézni az ingatlant.
Dosztály Csaba jegyző:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a hőszigeteléssel kapcsolatban az adás-vételeket úgy kell elkészíteni,
hogy a minősítésnek feleljen meg.
Kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a javaslattal kézfeltartással
szavazzanak.

A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
Hegyi Balázs ingatlan-eladási szándék bejelentése
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegyi Balázs bejelentésével foglalkozni kíván,
kéri annak kivizsgálását, hogy az ingatlan benyújtott értéke mennyire felel meg a valóságnak,
készüljön egy hasznosítási terv, valamint készüljenek el azok a dokumentumok, szerződés minták,
amely az ingatlan megvásárlásához szükségesek.
Határidő:
Felelős:

azonnal, folyamatos
Nagy Dániel polgármester

4. Agárdi Popstrand – együttműködési megállapodás
Nagy Dániel polgármester:
Az Agárdi Popstrand főrendezőjétől érkezett egy együttműködési megállapodás a 2014. évben
megrendezésre kerülő koncertek rendezvényein való belépési kedvezmény biztosítása érdekében a
pátkai állandó lakosok részére. Továbbá állandó belépőket és tiszteletjegyet is biztosít a főrendező,
amellyel pedig lehetőség lenne azokat a kollégákat jutalmazni, akik folyamatosan részt vesznek és
közreműködnek az önkormányzat munkájában. Az önkormányzatnak ez 70.000 Ft+ áfa összegben
kerülne.
Kérdezi, van e kérdés, hozzászólás e témával kapcsolatban a Képviselő-testület részéről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a az együttműködési
megállapodásban foglaltakkal kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
Agárdi Popstrand együttműködési megállapodás
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Agárdi Popstrand által megküldött
együttműködési megállapodást az abban foglaltakkal egyezően elfogadja.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az együttműködéshez 70.000 Ft+ áfa összegben
hozzájárul, melynek fedezetét Pátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a tartalék
terhére biztosítja.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az
együttműködési megállapodást írja alá, és küldje meg a határozattal együtt az Agárdi Popstrand
főrendezője részére.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

5. Óvoda udvari játék üzemeltetésére történő átvétele
Nagy Dániel polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy az udvari játékra vonatkozóan, amely a Pátkai
Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány tulajdonában van, kérik az önkormányzattól az
üzemeltetés átvételét. Ezt a gondolatot jónak tartja, a hosszú távon biztonságos játék biztosítása
érdekében.
Kérdezi, van e kérdés, hozzászólás e témával kapcsolatban a Képviselő-testület részéről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek az udvari játék üzemeltetésének
átvételével kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
Udvari mászóvár üzemeltetésre történő átvétele
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért
Alapítvány kérelmének helyt ad és a tulajdonában lévő udvari mászóvár üzemeltetésének átvételéhez
hozzájárul.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az udvari játék
üzemeltetésének átvételéhez szükséges dokumentumokat készítse elő, írja alá, és küldje meg a
határozattal együtt a Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány részére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

6. Óvodai vízvezeték korszerűsítése
Nagy Dániel polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Óvodában folyamatosan jelentkező probléma az
ivóvízvezeték meghibásodása, mivel már korszerűtlenek és elavultak. Tavalyi évben az óvodánál
1.218.000 Ft összegben túlfizetés keletkezett, amit a Társulás az Önkormányzat részére már
pénzügyileg rendezett is. Ez a forrás az ivóvízvezeték korszerűsítésre biztosítaná a fedezetet. Ennek
érdekében 3 árajánlat érkezett be az Önkormányzathoz az óvoda vízvezeték korszerűsítésére
vonatkozóan. Az egyik árajánlatot az előterjesztés nem tartalmazta, mert azt a mai napon kaptuk
meg és papír alapon kerül most kiosztásra a Testületi-tagok részére. Az első két árajánlat műszaki
szempontból különbözik egymástól, a harmadik pedig kivitelező szempontjából más. Az első árajánlat
a Vulkán Kft. által vízvezeték rekonstrukció-horganyzott csővel 912.038 Ft, a második árajánlat a
Vulkán Kft. által vízvezeték rekonstrukció- ötrétegű csővel 1.429.847 Ft, a harmadik árajánlat

Gelencsér Gyula vállalkozó által a vízvezeték rendszer vezetékeinek felújítása ötrétegű műanyag
csővel 585.767 Ft lenne.
Nánási László képviselő:
Kérdezi, hogy mi az oka a nagy áringadozásnak a három árajánlat között.

Buda József képviselő:
Elmondta, hogy ő összehasonlította az árajánlatokat és talált különbséget az anyagdíjban és
munkadíjban is.
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy az első két árajánlatot drágának tartja.
Gelencsér Attila képviselő:
Bejelenti érintettségét az ügyben mivel az egyik árajánlat adó Gerencsér Gyula az édesapja.
Elmondja, hogy az árajánlatadásra való felkérést az Óvoda rendezte melyről csak a benyújtás után
szerzett tudomást. A testületi ülés előtt az árajánlatokat áttekintette, és azokban a csövek,
szerelvények árát végignézte és az anyagáraknál igen nagyok a különbségek, elmondja, hogy ezek az
ott feltűntetett árakhoz képest sokkal olcsóbban is beszerezhetőek.
Nagy Dániel polgármester:
Kérdezi, van e kérdés, hozzászólás e témával kapcsolatban a Képviselő-testület részéről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a Vulkán Kft. által benyújtott két
árajánlatával kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 3 (három) igen szavazattal, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
Vulkán Kft. óvoda vízvezeték korszerűsítésére beérkező két árajánlatának elutasítása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vulkán Kft. által a Ficánkoló Óvoda Pátka
Csemetekert tagóvodája vízvezeték rendszer korszerűsítésére beérkező árajánlatait (1. árajánlat:
vízvezeték rekonstrukció-horganyzott csővel 912.038 Ft, 2. árajánlat: vízvezeték rekonstrukcióötrétegű csővel 1.429.847 Ft) elutasítja, mert kedvezőbb árajánlatot kapott.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Vulkán Kft.-t a
döntésről a határozat megküldésével értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a Gelencsér Gyula helyi vállalkozó
által benyújtott árajánlatával kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 3 (három) igen szavazattal, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
Gelencsér Gyula óvoda vízvezeték korszerűsítésére beérkező árajánlatának elfogadásáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gelencsér Gyula vállalkozó által a Ficánkoló
Óvoda Pátka Csemetekert tagóvodája vízvezeték rendszer korszerűsítésére beérkező árajánlatát, az
abban foglaltaknak megfelelően 585.767 Ft összegben elfogadja.
A felújítás fedezetét Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi
költségvetésében biztosítja, az óvoda 2013. évi elszámolásából az Önkormányzat részére visszautalt
összeg terhére.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Gelencsér Gyula
vállalkozót a döntésről a határozat megküldésével értesítse, valamint a munkálatok elvégzésére a
vállalkozási szerződést kösse meg.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy az óvodánál így még kb. 600.000 Ft maradt, amit fejlesztésre tud az Önkormányzat
költeni. Javasolja egy csoportszoba nyílászáró cseréjét lehetőség szerint vizsgálni. Ebben kéri a
Képviselő-testület megerősítését, véleményét, észrevételeit.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek az óvodánál egy csoportszobára
nézve nyílászárók cseréjére vonatkozó árajánlatok beszerzésével kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
óvoda nyílászárók cseréjére árajánlatok beszerzése
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Ficánkoló Óvoda
Pátka Csemetekert tagóvodája egy csoportszobájára vonatkozó nyílászárók cseréjére szerezzen be
árajánlatokat.
A felújítás fedezetét Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi
költségvetésében biztosítaná, az óvoda 2013. évi elszámolásából az Önkormányzat részére visszautalt
maximum 600.000 Ft összeg terhére.
Határidő:
Felelős:

azonnal, folyamatos
Nagy Dániel polgármester

7. A „Játék és pihenés a hársok és kőrisek árnyékában” pályázatról tájékoztatás
Nagy Dániel polgármester:
Átadja a szót Kunstár Bélának, hogy röviden ismertesse az adott helyzetet a pályázatot illetően.
Kunstár Béla a kivitelező képviselője:
Az előre nem látható többletköltségek miatt a nem várt tereprendezési és építési költségekre a
Pátka, Tanács köz alatt épülő Kerékpáros pihenőhely és játszótér 2.000.000,- Ft + ÁFA összeggel több
az eredeti költségekhez képest.

Ennek oka az volt, hogy a létesített épület alapozásakor a talajszerkezet miatt az eredeti
terepszinthez képest mintegy 2 méterrel lejjebb került. A megváltozott terepviszonyok miatt a
biztonságos használat érdekében támfal, korlát és kerítés építése vált indokolttá. A megváltozott
terepviszonyok miatt további tereprendezések váltak szükségessé az akadálymentes használat
érdekében. Az eredeti megállapodásban a szennyvíz elvezetése nem került bele, így ez a később
jelentkező költség szintén jelen kiegészítés részévé válik.
Nagy Dániel polgármester:
A pályázatban ezzel sajnos nem számoltunk, és a gyomkezeléssel sem, ami nagyon fontos.
Buda József képviselő:
Elmondja, hogy ezt végig kell csinálni. Nem szabad, hogy az történjen, mint a Ravatalozóval.
Nagy Dániel polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek azzal, hogy a felmerülő
többletköltségekkel a projektköltség megemelésre kerüljön kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
a „Játék és pihenés a hársok és kőrisek árnyékában” pályázat projektköltségének megemelése
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Játék és pihenés a hársok és kőrisek
árnyékában” pályázat projektköltségét 2.000.000 Ft + áfa összeggel megemeli a többletköltségek
fedezetére.
A fedezetet az Önkormányzat 2014. évi költségvetése biztosítja a tartalék terhére.
A Diák és Sport Egyesület Pátka Község Önkormányzatától a pályázatra megkapott előleget
visszafizeti a megállapodásban foglaltak szerint.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

8. A Pátkai P’ art rendezvény megvalósításáról szóló beszámoló
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy a meghívott vendégek dicsérték azt a munkát, ami elkészült és remélik, hogy meg is
tudjuk tölteni rendezvényekkel. Sikerült helyi és környékbeli termékeket bemutatnunk. A vendégeink
tudomása szerint jól érezték magukat, körösfői képviselet is megtisztelte a rendezvényt, mely miatt
nagyon örült. Kifejezett öröm, hogy az elkészült Róth-tavi szálláshelyen kiváló körülmények között
sikerült elhelyezni a vendégeket, azonban voltak ellenvélemények a lakosság részéről, hogy miért
nem magánszállásoknál kerültek elhelyezésre a vendégek.
Köszöni a résztvevők, segítők, hivatali és önkormányzati dolgozók, és az aljegyző asszony munkáját a
rendezvény sikeres megvalósítása érdekében.
Nagy Dániel polgármester:
Átadja a szót Kunstár Bélának, hogy ismertesse a rendezvény megvalósításának részleteit.
Kunstár Béla:

Röviden ismerteti a megvalósítás részleteit mely során Képviselő-testület által megadott keretösszeg
nem került átlépésre. Elmondja azonban, hogy az előkészítés során a térkövezésre rendelkezésre
bocsátott 200 ezer ft-os keretösszeg az alábbiak szerint túllépésre került, mely keretösszeget
rendezni szükséges az alábbi okok miatt. A rendezvény szervezéskor a szervezésben részvevő
képviselők kérésére előkészítés során megtörtént a Pátka, Gál köz alatt épülő Gárdonyi Géza
Szabadtéri Színpad és kiállítótér, valamint a Sportöltöző előtti terület kavicsos feltöltéses
tereprendezése, továbbá a sportpálya előtti bejáró felújítása. Tájékoztatja a Képviselő-testületet,
hogy a térkő felújítása során, a térkő felszedésekor kiderült, hogy annak teherbíró-szerkezete nem
megfelelő, tükör készítése, kiegészítése és feltöltése szükséges. A terület hasznosítása során nyert
tapasztalatok alapján indokolt volt a sáros terület kövezése, illetve az árok tisztításakor kiderült a
bejáró állapota és a felújítás szükségessége, mely csak többletráfordítással megoldható. A
tereprendezés során a strand-wc melletti tartály kiszedése és elszállítása is szükséges volt, mely a
további tereprendezés előfeltétele. A sportkör pályázata nem tartalmazta a tetőtér megközelítésére
alkalmas lépcső elkészítését, ezért azt saját erőből kellett megoldani. Megköszöni mindenki
munkáját, aki ezen beruházás elkészítésében részt vett. És kéri a szerződés módosítását a benyújtott
előterjesztés szerint.
Buda József képviselő:
A színpad fölé egy kihajtós ernyő kellene az esetleges esőzések védelme érdekében.
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy kérni kell be árajánlatokat ezen eszközökre és meg kell vizsgálni ennek
megvalósítását, kivitelezését is.
Nagy Dániel polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják a Pátkai P’art rendezvény
megvalósításáról szóló beszámolót kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
a Pátkai P’art rendezvény megvalósításáról szóló beszámoló
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pátkai P’art rendezvény megvalósításáról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják a Pátkai P’art rendezvény
megvalósításáról szóló beszámolót kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
a 75/2014.(IV.22.)önkormányzati határozat módosításáról

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés „épület felújítás”
szakfeladat terhére elrendelt a Sportöltöző előtti tér térkövének helyreállítását és pótlását, valamint
az épület körüli terep rendezését, a vízelvezető árok helyreállítását, és a partoldal füvesítését célzó
beruházásra kötött megállapodást az előterjesztés szerint 1.500.000,- Ft + ÁFA összegű díjazással
kiegészíti.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges megbízási szerződés kiegészítést
kösse meg a kivitelezővel.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

9. Ivóvíz szolgalmi jogok kérdése
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy a pályázat lezáráshoz az ügyvéd úrral folyamatosan dolgoznak annak érdekében,
hogy ez ügyben minden rendben menjen. Székesfehérvár hozzájárul a szolgalmi jogokhoz. Elkészült
egy megállapodás tervezet a szolgalmi jog alapításáról a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel, amely
tartalmazza, hogy a tervezetben foglalt 11807 m2 területre vonatkozóan 7.084.200 Ft+ áfa
kártalanítási összeget kell fizetni. Ha valamilyen oknál fogva ez a vízlétesítmény nem épülne meg ez
az összeg visszajár. A megvalósítási pályázatban ezen összegek fedezete szerepel, ahhoz hogy a
pályázatot letudjuk zárni és a másikat megkezdeni, ahhoz kell a Képviselő-testület döntése a
megállapodás elfogadásáról. Ördögi kör állt fel, az önkormányzatnak ezt előre meg kell
finanszíroznia, amit majd támogatásként megkap. Még egy javaslatot teszünk a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezetnek, hogy ennek az összegnek a kifizetése ne most történjen meg, hanem a
megvalósítás előtt. Ennek a fedezete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tartalék terhére
teljesíthető. A Vízügy is biztosan fog kérni ezért valamit.

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben az elhangzottakkal egyetértenek kézfeltartással
szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
szolgalmi jogok kérdése
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azon szolgalmi megállapodási szerződéseket,
amelyek összegszerű kötelezettségeket nem rónak a Képviselő-testületre azok aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megállapodás tervezet a szolgalmi jog
alapításáról a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel jóváhagyja azzal a kitétellel, hogy Pátka Község
Önkormányzat polgármestere és a közreműködő ügyvédi iroda tegyen arra kísérletet, hogy a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet engedélyezze a kártalanítási összeg kifizetését a megvalósítási pályázatból.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester:
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a körösfői meghívásra kik tudnak elmenni, mert visszajelzést
kell küldeni ez ügyben részükre.

A polgármester a rövid megbeszélést követően megállapítja, hogy Buda József, Nánási László
képviseli Pátka Község Önkormányzatát a Körösfői rendezvényen.
Nagy Dániel polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy H-Bek Kft. két db Arany János utcai telket 200.000 Ft+ áfa/
db összegben hirdet, közműves telkekről van szó! Kérem, a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy
véleményüket kifejteni szíveskedjenek ez ügyben.
Nánási László képviselő:
Véleménye szerint vegye meg az Önkormányzat.
Más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el
Nagy Dániel polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben a két telket megvásárolnák kézfeltartással
szavazzanak.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata
Arany János utcai telkek megvásárlása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a H-BEK Kft. által nyilvános pályázaton
meghirdetett 8092 Pátka, Arany János utca 19. szám alatt található 851/1 és 851/2 hrsz-ú kivett
beépítetlen területeket 200.000 Ft+ áfa irányáron megkívánja vásárolni.
A fedezetet a telekértékesítésből származó bevétel biztosítja az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésben.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket ez ügyben tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Dániel polgármester

