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Viziné dr. Horváth Judit
aljegyző
Gerencsér Attila
külsős alpolgármester

Nagy Dániel polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait és az aljegyzőt, és a rendes, nyilvános ülést 19:30
órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Viziné dr. Horváth Judit aljegyzőt.
Ismerteti a tervezett, meghívó szerinti napirendi pontokat.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a jegyzőkönyvvezető személyéről és a napirendi
pontokról szavazzanak.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő képviselő
A Képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (I.25.) határozata
a jegyzőkönyvvezető személyéről és a képviselő-testület 2017. január 25-i nyilvános
ülésének napirendjéről
1. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Viziné dr. Horváth Judit
aljegyzőt jegyzőkönyvvezetőnek.
2. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. január 25-i nyilvános
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.) A KEHOP-2.1.2-15-2016-00005 „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért
Ivóvízminőség javítási Program” aktuális kérdései – a polgármester előterjesztésében
2.) Javaslat a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” (EFOP-1.5.216) elnevezésű pályázat benyújtása, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi

megállapodás ügyében – a polgármester előterjesztésében
3.) A 2017. évi költségvetést megalapozó döntések - a polgármester előterjesztésében
4.) A Szabad Tér Egyesület kérelme – a polgármester előterjesztésében
5.) A civil szervezetek céltámogatásainak ügyei – a polgármester előterjesztésében
6.) A polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása az aljegyző előterjesztésében
7.) A polgármester 2017. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervének elfogadása –
az aljegyző előterjesztésében
8.) Vállalkozási keretszerződés megkötése a Pátkai Hírek nyomdai előállítására – a
polgármester előterjesztésében
9.) A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázaton való indulás – a polgármester előterjesztésében
10.) A polgármester éves cafeteria juttatásának megállapítása – az aljegyző
előterjesztésében
11.) Egyebek
----------------------------NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) A KEHOP-2.1.2-15-2016-00005 „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért
Ivóvízminőség javítási Program” aktuális kérdései – a polgármester előterjesztésében
Nagy Dániel polgármester:
Ismerteti Varga Eszterrel, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
projektmenedzserével folytatott hosszas levelezést, mely az előterjesztés tartalmát képezi.
Ismerteti a határozat-javaslatot, melyet szintén megkaptak előzőleg a képviselők.
Varga Géza képviselő:
Meg kell menteni a helyi vízbázist is.
Nagy Imréné képviselő:
Szükséges, hogy a helyi vízbázis tartalék lehetőségként bármikor működőképes legyen.
Nagy Dániel polgármester:
Kéri a határozat-javaslat elfogadását, és szavazásra teszi fel a kérdést.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő képviselő
A Képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (I.25.) határozata
a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért Ivóvízminőség javítási Program” ügyéről
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszta víz egy
egészségesebb Pátkáért elnevezésű ivóvíz beruházási pályázat műszaki tartalmára
és kivitelezési közbeszerzésére vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozza:
1. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a település lakosságának egészséges ivóvízzel
való ellátása elsődleges prioritást jelent, melynek mielőbbi megoldását
szorgalmazza a konzorciumi partnerén keresztül.
2. Az Önkormányzat osztja a Nemzeti Fejlesztési Projektiroda azon álláspontját,
mely szerint a tervezett beruházásnak akkor is gazdaságilag életképesnek kell
lennie, ha a rezsicsökkentés hosszútávon nem tartható, ezért a kisebb üzemeltetési
költség a beruházás megvalósulásakor prioritás a település önkormányzatának.
Ennek figyelembevételével Pátka Község Önkormányzata támogatja a távvezetékes
rendszer kialakítását.
3. A beruházás műszaki tartalma kapcsán az Önkormányzat kéri a helyi
vízműtelepen végzett beruházásról szóló rész felülvizsgálatát.
4. Az Önkormányzat a meglévő kutak és a hozzájuk tartozó meglévő
tisztítóberendezés lebontásához nem járul hozzá, annak leállítása után tartalék
lehetőségként megtartásra kerül, csökkentve ezáltal az egyoldalú függőség okozta
üzemeltetési kockázatokat (extrém helyzetek miatt kialakuló műszaki, gazdasági
válsághelyzet, terrorizmus okozta kockázatok). A meglévő technológiát úgy kell
leállítani, hogy az bármikor újraindítható állapotban maradjon.
5. A beruházás műszaki tartalmának kapcsán az Önkormányzat nyomatékosan kéri
az eredeti tanulmányokban szereplő nyomvonalak megépítési lehetőségének
felvázolását a kivitelezők részére, azaz a távvezeték 811-es út melletti, valamint a
szennyvízvezetékkel párhuzamos elvezetés lehetőségét.
6. Az ajánlatok értékelési szempontjaként az Önkormányzat kéri feltüntetni, hogy
kiválasztási szempont a beruházási ár mellett a beruházás üzemeltetési költségének
alakulása.
7. A vezeték kezdőpontjánál kéri az Önkormányzat a dokumentációban rögzíteni,
hogy ha műszaki, vízminőségi, üzemeltetési szempontból indokolt, akkor más
kezdőpontot és más vízvételi forrást is meghatározhat a kivitelező.
8. Tekintettel arra, hogy az eredeti költségvetés nem tartható, ezért - mivel a
megvalósítási pályázat indikátoraként a teljes települési lakosságot feltüntette a
konzorciumi partner - az Önkormányzat kéri az eddig el nem látott területek közül a
település külterületeinek nem szórványszerűen lakott helyei bekapcsolását az
ivóvízellátásba a pályázat keretein belül.
9. Az így megnövekedett összeg 20℅-a terhére a felújítási részmunkákat kéri az
Önkormányzat újraegyeztetni a Fejérvíz Zrt.-vel.

10. Az Önkormányzat a beszerzésre vonatkozó eseti közbeszerzési szabályzat
megküldését kéri a konzorciumi partnertől annak elfogadásához, illetve kéri
megküldeni, hogy a bírálóbizottságba hány fő és milyen végzettséggel rendelkező
személyt szükséges az Önkormányzatnak delegálni.
11. A közbeszerzési dokumentáció fentieknek megfelelő kiegészítése esetén
támogatja az Önkormányzat az abban foglaltakat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

------------------------------2.) Javaslat a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” (EFOP-1.5.216) elnevezésű pályázat benyújtása, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi
megállapodás ügyében – a polgármester előterjesztésében
Nagy Dániel polgármester:
Ismerteti a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.2-16)
elnevezésű pályázat benyújtásának célját, feltételeit.
Elmondja, hogy a pályázatot konzorciumban tervezi megvalósítani az önkormányzat
Csákvár, Bicske, Vál, Csabdi, Mány, Alcsútdoboz és Óbarok településekkel közösen.
A pályázat benyújtásáról és a konzorciumi megállapodásról szükséges döntenie a
testületnek.
A megvalósítható legfontosabb tevékenységek között szerepel többek között a helyi
kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, a humán közszolgáltatások
szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, a
hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó, aktív korú emberek foglalkoztathatóságának
javítása.
Nagy Imréné képviselő:
Mekkora önrészt kell hozzátenni a pályázathoz?
Nagy Dániel polgármester:
100%-os támogatottságú a pályázat.
Felolvassa a határozat-javaslatot és a konzorciumi megállapodást, és kéri azok
elfogadását.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő képviselő
A Képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (I.25.) határozata
a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” EFOP-1.5.2- 16
elnevezésű pályázat benyújtásáról
1. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.2- 16) elnevezésű pályázat
benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának
jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és támogatja a megvalósítani kívánt pályázatot,
annak benyújtásával egyetért.
2. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Nagy Dániel
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye,
és a pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodást aláírja.
Határidő: a 2./ pont tekintetében: a pályázat benyújtása
Felelős: Nagy Dániel polgármester

-------------------------------

3.) A 2017. évi költségvetést megalapozó döntések - a polgármester előterjesztésében
Nagy Dániel polgármester:
Ismerteti a Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 2017. január 23. napján
tartott ülésének döntéseit, és javasolja azok elfogadását.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő képviselő
A Képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (I.25.) határozata
a 2017. évi költségvetést megalapozó döntések
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslatait, és elfogadja azokat az
alábbiak szerint:
1. A 2017. évben a fejlesztések során elsőbbséget élvez az óvoda felújítása, az
orvosi rendelő felújítása, valamint a szolgálati lakás felújítása, elsősorban pályázati
forrásból.
2. A 2017. évre 2M Ft keretösszeget különít el a Képviselő-testület a kulturális
programok megszervezésére.

3. A képviselőket és a külső bizottsági tagokat megillető tiszteletdíj 2017. évben
képviselők esetében 30.000.- Forint, a külső bizottsági tagok esetében 8.000.- Forint.
4. A Gál köz ingatlanainak megvásárlására turisztikai desztináció kiépítése céljából
felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az érintett ingatlanok
tulajdonosaival kezdjen egyeztetést.

------------------------------4.) A Szabad Tér Egyesület kérelme – a polgármester előterjesztésében
Nagy Dániel polgármester:
Ismerteti a Szabad Tér Egyesület Képviselő-testülethez érkezett kérelmét, melyben az
egyesület az önkormányzat elvi támogatását kéri munkájához.
Szavazásra teszi fel a kérdést.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő képviselő
A Képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (I.25.) határozata
a Szabad Tér Egyesülettel való együttműködésről
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szabad Tér
Egyesület kérelmét, és az Egyesület tevékenységéhez elvi együttműködését
biztosítja, céljainak megvalósítását támogatja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

------------------------------5.) A civil szervezetek céltámogatásainak ügyei – a polgármester előterjesztésében
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy kérelem érkezett az önkormányzathoz, melyben Abonyiné Fekete Katalin
a Pátkai Pántlika Néptáncegyüttes nevében, a februári néptánctalálkozó lebonyolítása
érdekében céltámogatást igényel.
Azonban a civil szervezetek névjegyzékéből megállapítható, hogy nem az arra jogosult
nyújtotta be a támogatás iránti kérelmet.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a következő testületi ülésre kérje be az arra
jogosulttól a kérelmet, és csak utána tárgyalja a konkrét kérdést.
Szavazásra bocsátja a kérdést.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő képviselő
A Képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (I.25.) határozata
a Pátkai Pántlika Néptáncegyüttes kérelméről
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pátkai Pántlika
Néptáncegyüttes céltámogatás iránti kérelmét, azonban megállapítja, hogy azt nem
az egyesület képviseleti joggal rendelkező tagja nyújtotta be.
A Képviselő-testület felkéri a képviseleti joggal rendelkező személyt a kérelem
benyújtására.
Határidő: 2017. február 12.
Felelős: Nagy Dániel polgármester

-------------------------------

6.) A polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása az aljegyző előterjesztésében
Nagy Dániel polgármester:
Átadja a szót Viziné dr. Horváth Judit aljegyzőnek.
Viziné dr. Horváth Judit aljegyző:
Ismerteti az előterjesztést és a határozat-javaslatot. Elmondja, hogy a nyilvántartás
alapján 12 nap áthozott szabadsága van a polgármester úrnak, melyet 2017. március hó
31. napjáig kell kivenni.
Nagy Dániel polgármester:
Szavazásra bocsátja a kérdést.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő képviselő
A Képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017. (I.25.) határozata

a polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapításáról
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Dániel polgármester 2016.
évben igénybe vett szabadságát 29 munkanapban állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a ki nem adott 12 munkanap
szabadságot a 2017. évi szabadsághoz számítsa hozzá.
Határidő: azonnal
Felelős: Viziné dr. Horváth Judit aljegyző

-------------------------------

7.) A polgármester 2017. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervének elfogadása –
az aljegyző előterjesztésében
Viziné dr. Horváth Judit aljegyző:
Elmondja, hogy megkapta a polgármester úrtól a 2017. évre szóló szabadságolási
ütemtervet, melyet átadott a személyi ügyekkel foglalkozó kolléganőnek is.
Nagy Dániel polgármester:
Szavazásra bocsátja a kérdést.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő képviselő
A Képviselő-testület 3 (három) igen szavazattal, 1 (egy) tartózkodással, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017. (I.25.) határozata
a polgármester 2017. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervéről

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Dániel polgármester 2017.
évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét megismerte, és elfogadja azt.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: polgármester, jegyző
A szabadságolási ütemterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

-------------------------------

8.) Vállalkozási keretszerződés megkötése a Pátkai Hírek nyomdai előállítására – a
polgármester előterjesztésében
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy nagyon jók a Pátkai Hírek minőségét illetően a visszhangok, és tárgyalást
kezdeményezett a nyomdával. Vállalkozási szerződés megkötése szükséges, melynek
tervezetét az előterjesztésben a képviselők előzőleg megkapták.
Buda József alpolgármester:
elmondja, hogy hozzá is csak pozitív visszajelzések érkeztek az újságot illetően.
Nagy Dániel polgármester:
Felteszi szavazásra a kérdést.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő képviselő
A Képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (I.25.) határozata
a Pátkai Hírek nyomdai gyártásának ügyéről
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte az Alpha-Vet Kft.-vel
kötendő vállalkozási keretszerződés tartalmát, és elfogadja azt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Dániel polgármester
-------------------------------

9.) A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázaton való indulás – a polgármester előterjesztésében
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy a külterületi utak fejlesztésére a pályázatot nem tudja beadni Pátka és
Zámoly, mivel a beadási határidő nagyon szoros, és nem találtak olyan tervezőt, aki
vállalta volna a tervezői munkák elvégzését.
Javasolja a pályázat benyújtását, annak másik részét illetően, vagyis önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzésére. Zámoly konzorciumi partnerrel adná be az önkormányzat a pályázatot.
A pályázati felhívást a képviselők előzőleg megkapták.

Buda József alpolgármester:
Elmondja, hogy szükség lenne gréderre, sószórógépre például.
Nagy Dániel polgármester:
Szavazásra teszi fel a kérdést.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő képviselő
A Képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2017. (I.25.) határozata
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázaton való indulásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy indulni kíván az A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzésére kiírt pályázaton.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 1. számú mellékletben
szereplő konzorciumi megállapodást kösse meg, és a 2. számú mellékletben
található konzorciumi támogatási kérelmet írja alá, és végezze el azokat a
feladatokat, amelyek a pályázat benyújtásához szükségesek, és határidőben nyújtsa
be a pályázatot.
A pályázat benyújtásához szükséges költségeket, és Önerőt a 2017. évi költségvetés
tartalékalapja terhére biztosítja.
1.sz. melléklet
2.sz. melléklet
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Az 1. sz. melléklet és a 2. sz. melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

------------------------------10.) A polgármester éves cafeteria juttatásának megállapítása – az aljegyző
előterjesztésében
Nagy Dániel polgármester:

Átadja a szót Viziné dr. Horváth Judit aljegyzőnek.
Viziné dr. Horváth Judit aljegyző:
Ismerteti az előterjesztés tartalmát, mely a képviselők részére előzőleg kiküldésre került.
Nagy Dániel polgármester:
Szavazásra teszi fel a kérdést, és egyúttal bejelenti érintettségét.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő képviselő
A Képviselő-testület 3 (három) igen szavazattal, 1 (egy) tartózkodással, és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2017. (I.25.) határozata
Nagy Dániel polgármester érintettségéről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem zárja ki a
szavazásból Nagy Dániel polgármester urat.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő képviselő
A Képviselő-testület 3 (három) igen szavazattal, 1 (egy) tartózkodással, és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2017. (I.25.) határozata
Nagy Dániel polgármester 2017. évi cafetéria-juttatásának keretösszegéről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Dániel polgármester 2017.
évre vonatkozó cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét
200.000.- Ft összegben határozza meg.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Dosztály Csaba jegyző

-------------------------------

11.) Egyebek
Nagy Dániel polgármester:
Elmondja, hogy minden évben szükséges január hó 31. napjáig felülvizsgálni a

nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai napon délelőtt ülésezett, és úgy határozott,
hogy nem kíván módosítani a megállapodáson.
Így nem javasolja a módosítást.
Szavazásra teszi fel a kérdést.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő képviselő
A Képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2017. (I.25.) határozata
Pátka Község Önkormányzata és Pátka Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pátka Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás tartalmán nem
kíván módosítani.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Nagy Dániel polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 22:35 órakor bezárta.

k.m.f.

Nagy Dániel
polgármester

Dosztály Csaba jegyző megbízásából:
Viziné dr. Horváth Judit
aljegyző

