66- 10./2015.

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2015. április 27.
Rendkívüli, nyílt ülés
Rendeletek:

Határozatok:
53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 20152019-es ciklusra vonatkozó gazdasági programja
elfogadásáról

54./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata

Civil szervezetek pályázatairól való döntés elnapolásáról

55./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata

a civil szervezetek 2015. évi pályázata A és C részének
újranyitásáról

56./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata

Felhívás közzétételéről

57./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése elnevezésű
pályázati kérelemről

Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

66- 10./2015.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme
Ideje: 2015. április 27. napján (hétfőn) 22:00 órakor tartandó rendkívüli, nyílt testületi ülés
Jelen vannak:

Nagy Dániel
Buda József
Dávid Imre
Varga Géza
Nagy Imréné
Góger Tamás
a Képviselő-testület tagjai

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását jelezte:
Nánási László

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Bőnyi Andrea

aljegyző

Meghívottak:

-

Nagy Dániel polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, az aljegyzőt, és a rendkívüli, nyílt ülést 22:00 órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van.
Elmondja, hogy Nánási László képviselő előre jelezte távollétét.
A testületi ülés telefonon került összehívásra, mivel az Önkormányzatnak határidős feladatai vannak.
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, Bőnyi Andreát.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015-2019-es ciklusra vonatkozó gazdasági programja
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
2. Civil szervezetek pályázatai
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
3. Báró Ivánka Géza Hely- és Agrártörténeti Gyűjteményes Ház- lakossági felhívás
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
4. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázati kérelem
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel van e.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyvvezető személyére, a napirendi pontok jóváhagyására.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozat hozatal nélkül elfogadja
a jegyzőkönyvvezető személyére és a napirendi pontok jóváhagyására tett javaslatot.
Napirendi pontok:
1. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015-2019-es ciklusra vonatkozó gazdasági programja
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy a gazdasági program 2014-2019 előterjesztése kiküldésre került a képviselő-testület tagjai és a
Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagjai részére. A Bizottság részleteiben tárgyalta az előterjesztést.
Kéri a Bizottság elnökét, hogy röviden foglalja össze a Bizottsági ülésen elhangzottakat.
Góger Tamás Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést, rögzítve azt, hogy a 2014-2019 időszakban
milyen gazdasági fejlesztéseket terveznek megvalósítani Pátka településen. A bizottság a javaslataival elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Nagy Dániel polgármester:
Megköszöni a hozzászólást.
Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel van e.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kéri a Képviselő-testület szavazását a 2014-2019 közötti időszak gazdasági programjának elfogadásáról.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015-2019-es ciklusra vonatkozó gazdasági programja
elfogadásáról
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015-2019-es ciklus gazdasági program tervezetét megtárgyalta és
Pátka Község Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága javaslataival egyetértve az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 2015-2019-es ciklusra vonatkozó gazdasági programot a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: polgármester

2. Civil szervezetek pályázatai
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a civil szervezetek részére kiírt 2015.
évi támogatásokra beérkezett pályázatokat. Ismerteti a bizottság két döntését. A Bizottság a pályázatokat átvizsgálta, és

az érdemi döntéshez hiánypótlásokat írt ki. Ez miatt a Képviselő-testület a napirendi pontot illetően érdemben döntést
hozni nem tud. Javasolja a Képviselő-testület tagjainak, hogy a döntést a hiánypótlási időszak lezártáig napolja el.
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban van e.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kéri a Képviselő-testület szavazását a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslatával egyetértve a civil
szervezetek pályázatairól való döntés elnapolásáról a hiánypótlási időszak lezártáig.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata
Civil szervezetek pályázatairól való döntés elnapolásáról
Pátka Község Önkormányzata a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslatával egyetértve a civil
szervezetek pályázatairól szóló döntést a hiánypótlási időszak lezártáig elnapolja.
Határidő: 2015. 05.28.
Felelős: polgármester
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság összesítette a beérkező pályázatokat és ezek
körül 2 pályázat (Református Egyház pályázata és a Vértesaljai Horgászegyesület pályázata) határidőn túl érkezett be,
így ezekkel érdemben a Bizottság foglalkozni nem tudott. Javasolja, hogy a civil szervezetek támogatásáról szóló
7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint a testület újra nyissa meg 15 napos határidővel a pályázat A részét
50.000 Ft-ig, a C részét pedig 1.500.000 Ft-ig.
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban van e.
Buda József alpolgármester:
Elmondja, hogy Kápolnásnyék református lelkésze meghívta a pátkai gyermekeket a májusban náluk megrendezendő
tornára. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben lehetőség van rá támogassák a fiatalokat, hogy képviselni
tudják Pátkát a rendezvényen. A Sportkör bérelne buszt és akkor csak a buszköltséget kellene részükre támogatás
formájában odaadni.
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogyha a pályázat újra megnyitásra kerül, lehetősége lesz a Sportkörnek erre pályázatot beadnia.
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy egyéb kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban van e.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kéri a Képviselő-testület szavazását a civil szervezetek 2015. évi támogatása A részének 50.000 Ft-ig, C részének
1.500.000 Ft-ig történő újra megnyitásáról.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
55./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata
a civil szervezetek 2015. évi pályázata A és C részének újranyitásáról
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet szerint a civil szervezetek 2015. évi pályázata A és C részét újra megnyitja.
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelkezésre álló pályázatható keretösszeget az alábbiak szerint
állapítja meg:
1. A rész esetében 50.000 Ft
2. C rész esetében 1.500.000 Ft
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete kéri a polgármestert, hogy a pályázati részek újra megnyitásáról
intézkedjen és tegye meg a szükséges lépéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. Báró Ivánka Géza Hely- és Agrártörténeti Gyűjteményes Ház- lakossági felhívás
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy folyamatban van a Báró Ivánka Géza Hely- és Agrártörténeti Gyűjteményes Ház belső kialakítása,
azonban a forrás kevés erre, így javasolja, hogy a lakosság és a vállalkozók segítségét kérje a berendezések
színvonalának javítása érdekében a Képviselő-testület. A helyi vállalkozó levélben legyenek megkeresve, illetve kerüljön
közzétételre egy felhívás, hogy az adott célra vonatkozóan a felajánlásokat a letéti számlára lehessen befizetni. A célok
a következők: szabó babák, polcok, poszterek beszerzése a Gyűjteményes Házba. A támogatók névsorát Pátka Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a Pátkai Hírekben, valamint a Gyűjteményes Házban közzéteszi.
Kéri a Képviselő-testület szavazását a felhívás közzétételéről a Báró Ivánka Géza Hely- és Agrártörténeti Gyűjteményes
Ház berendezéseinek beszerzésére.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata
Felhívás közzétételéről
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Báró Ivánka Géza Hely- és Agrártörténeti Gyűjteményes Ház
berendezéseinek beszerzésére (szabó babák, poszterek, polcok) támogatást illetően felhívást tesz közzé a lakosság és a
helyi vállalkozók részére.
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felajánlások helyéül Pátka Község Önkormányzata letéti számláját
jelöli meg.
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati határidők betartása érdekében engedélyezi a szükséges
szabó babák beszerzését.
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatók névsorát a soron következő Pátkai Hírek újságban,
valamint a Báró Ivánka Géza Hely- és Agrártörténeti Gyűjteményes Házban közzé teszi.
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a felhívást minél szélesebb körben tegye
közzé mind a helyi vállalkozók, mind a lakosság részére.
Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: polgármester
4. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázati kérelem

Nagy Dániel polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások
részletes feltételeiről” szóló, a Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete, amelyben kiírták
a pályázatot a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztéséről szóló egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új
gépjármű - arculati elemekkel felszerelt mikrobusz – beszerzésére.
Ismerteti a gépjárműre bekért két árajánlat tartalmát.
Elmondja, hogy szükséges lenne egy döntés hozni arról, hogy a Képviselő-testület el kíván indulni ezen a pályázaton, a
pályázathoz szükséges szakmai feltételeknek eleget fog tenni, a beszerzett gépjárműre CASCO biztosítást köt, és azt az
üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenntartja, a fedezetet a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére vállalja,
a beszerzett gépjárművel a tanyagondnoki szolgáltatást ingyenesen látja el.
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy kérdés, észrevétel van e az elhangzottakkal kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kéri a Képviselő-testület szavazását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázati kérelem benyújtásáról.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázati kérelemről
1.)
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatási kérelmet kíván
benyújtani „az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről” szóló, a
Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV.17.) MvM rendeletében kiírtak szerint a kistérségi közlekedési
szolgáltatás fejlesztéséről szóló egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű - arculati elemekkel felszerelt
mikrobusz - beszerzésére 9.925.900,- Ft értékben, a már működő szolgáltatásai színvonalának emelésére és a
biztonságos közlekedési feltételek javítására és a szolgáltatás bővítésére.
2.)
A tervezett fejlesztés forrásösszetétele: 7.855.000,- Ft támogatási forrás és 2.070.900,- Ft önkormányzati saját
forrás.
A projekt megnevezése: „Ételszállítási szolgáltatás fejlesztése és bővítése egyéb közösségi célú szolgáltatásokkal”
3.)
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt
9.925.900,- Ft összköltségű fejlesztéshez 2.070.900,- Ft összegű saját forrást biztosít az önkormányzat 2015. évi tartalék
kerete terhére.
4.)
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a tervezett mikrobusz beszerzéssel
kapcsolatosan 5 évig fenntartási kötelezettségének eleget tesz, valamint az 1. pontban nevezett rendelet vonatkozó
feltételeit megismerte, és tudomásul vette.
5.)
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a rendelet alapján beszerzendő
gépjárműre - legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig - CASCO biztosítást köt, és azt az üzemeltetési
kötelezettségének időszaka alatt fenntartja;
b) e rendelet alapján beszerzett gépjárművel a falu és tanyagondnoki szolgáltatást és az egyéb szolgáltatást ingyenesen
látja el.
5.)
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem
aláírására és benyújtására.
Határidő:
Felelős:

2015.05.04
Nagy Dániel polgármester

53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozat 1. melléklete

