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A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk minden kedves
lakosunkat 2008. Március 15-én 10 órakor
tartandó megemlékezésre, és koszorúzásra az
emlékparkba.
Pátka Község Önkormányzat Képviselõtestülete
Petõfi Sándor
15-DIK MÁRCIUS, 1848
-részlet-

Március 15-i ünnepi mûsor:

“Magyar történet múzsája,
Vésõd soká nyúgodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!

-

Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.”

Himnusz
Ünnepi beszéd
Bel Canto vegyeskar elõadása
Március 15. tánc és Dráma
(Pátka Gyermekeiért
Egyesület elõadása)
- Szózat

Szeretettel köszöntjük a Hölgyeket
Nõnap alkalmából!
A Pátkai Hírek szerkesztõsége

2. oldal
A költségvetésrõl általában
Az elmúlt idõszakban több olyan
észrevételt, hozzászólást észlelt az
önkormányzat, illetve a Képviselõ-testület,
amely arra irányult, hogy hová verik el azt a
rengeteg pénzt? Valószínûleg ezek a
kijelentések arra mutatnak rá, hogy egy
települési költségvetés szerkezetét vagy
nem ismerik a kijelentõk, vagy azt
félreértelmezik. Ebben a cikkben röviden
arról kívánok írni, hogy milyen bevételei,
és kiadásai vannak Pátka községnek.
BEVÉTELEK:
Fõ csoportjai: Saját bevételek, személyi
jövedelemadó, állami hozzájárulások,
támogatásértékû bevételek, hitelek.
Saját bevételek:
Intézményi mûködési bevételek:
Egyéb saját bevételek
Áfa bevételek
Kamat bevételek
Helyi adók, és más adók bevételei:
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparûzési adó
Gépjármû adó
Pótlék, bírság
Állami hozzájárulás:
Személyi jövedelemadó:
Úgynevezett helyben maradó rész
Normatív módon elosztott rész
Jövedelem különbség mérséklési rész
Állami hozzájárulás, támogatás:
Normatív állami hozzájárulások
Normatív kötött állami hozzájárulások
Támogatás értékû mûködési bevétel
Társadalombiztosítási alapoktól átvett
Fejezeti kezelésû pénzeszközátvétel
Önkormányzattól átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú pénzeszközök
Tárgyi eszközök, immateriális javak
értékesítése
Pénzügyi befektetési bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
államháztartáson kívülrõl
Hitelek
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KIADÁSOK:
Fõbb csoportjai:
Személyi juttatások, munkaadókat terhelõ
járulékok, kamat kiadások, felújítások
áfával együtt, felhalmozási kiadások,
támogatás értékû felhalmozási kiadások,
felhalmozási célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre, támogatás értékû
mûködési kiadás, mûködési célú
pénzeszköz átadás államháztartáson
kívülre, támogatásértékû mûködési kiadás,
mûködési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre, társadalom és
szociálpolitikai juttatások, ellátottak
pénzbeni juttatása, tartalék.
Személyi juttatások:
Polgármesteri Hivatal és óvoda
dolgozóinak munkabére, juttatásai,
valamint a könyvtáros, a nõgyógyász,
fizikoterápiás asszisztens bérének 50 %-a,
vérvételt végzõ asszisztens megbízási díja,
közcélú munkások bére.
A foglalkoztatottak száma:
A polgármesteri hivatalban (16 fõ):
1 fõ polgármester, 1 fõ jegyzõ, 2 fõ
gazdálkodási elõadó, 1 fõ igazgatásügyi
elõadó, 1 fõ adóügyi elõadó, 1 fõ
adminisztrátor, 2 fõ községgazdálkodó, 2 fõ
községgondnok, 1 fõ takarító, 1 fõ
családsegítõ, 1 fõ védõnõ, 1 fõ mezõõr, 1 fõ
házi segítségnyújtó.
Óvodában: (7 fõ): 4 fõ óvodapedagógus, 2
fõ dajka, 1 fõ tálalókonyhai alkalmazott.
Munkaadókat terhelõ járulékok:
A munkabéreket, megbízási díjakat,
további 32 % járulék terheli. Vagyis, ha
valaki bruttó 100.000.- Ft-ot keres, abban
az esetben az önkormányzatnak további
32.000.- Ft járulékot, illetve havi 1950 Ft
egészségügyi hozzájárulást kell az
államnak megfizetni.
Megjegyezném: hogy a magyar állam
bruttó 100.000.- Ft-os fizetésnél az alábbi
összegeket zsebeli be havonta:
Munkaadótól: 32 % járulék, + 1950 Ft
egészségügyi hozzájárulás: havi 33.950.Ft
Munkavállalótól: személyi jövedelemadó,
nyugdíjjárulék, egészségügyi járulék 2
formában (természetbeni, pénzbeni),

munkaadói járulék, ez kb. 30.000.- Ft.
Összességében a dolgozó 70.000.- Ft nettó
keresete esetén az állam 63.950 Ft-ot vesz
vissza különbözõ jogcímeken. Ez az oka
annak, hogy Európában Magyarországon a
második azon a listán, ahol a legtöbb adót és
járulékot fizetik az emberek, és a
munkaadók.
Dologi kiadások
Polgármesteri Hivatal, Iskolaépület,
Óvoda, Kultúrház, Orvosi rendelõ,
sportöltözõ, önkormányzati lakások
mûködési költségei, közvilágítás,
útfenntartás, temetõi költségek stb.
Felújítás
Az önkormányzati tulajdonú épületekben,
utakban történõ felújítási munkálatok
Áfával együtt.
Felhalmozási kiadások:
Intézményi beruházások, és egyéb más
beruházások, és azok áfája
Támogatásértékû felhalmozási kiadás:
Pl: Kamatmentes kölcsön visszafizetése
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre:
Pl: egyéb szervezeteknek támogatás
átadása, beruházások megvalósítása.
Támogatás értékû mûködési kiadás:
Olyan szervezetekhez, alapokhoz történõ
befizetés, ahol tag az önkormányzat, illetve
a többcélú kistérséghez történõ befizetések.
Mûködési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre:
pátkai civil szervezeteknek nyújtott
támogatás
Társadalmi és szociálpolitikai
juttatások:
Segélyek (Ápolási díj,
mozgáskorlátozottak támogatása,
rendszeres szociális segély, idõskorúak
járadékai, eseti segélyek, temetési segély,
Bursa Hungarica)
Ellátottak pénzbeni juttatása:
Iskolás gyermekek autóbuszbérletének
kifizetése, és a vizitdíj visszatérítése.
Tartalék:
A törvény szerint a teljes költségvetés
minimum 0,5 %-át, maximum 2 %-át
általános tartalékként kell tervezni, amit az
elõre nem látható kiadásokra kell, és lehet
fordítani.
Visi Szilárd jegyzõ

Adószámok
Az 1%-os felajánlásokhoz segítségül.
- Pátka Kultúráért Közalapítvány: 18496392-1-07
- Pátka Csemetekert Alapítvány: 18493942-1-07
- Pátka Polgárõrség: 19098533-1-07
- Pátka Sportkör: 19820583-1-07
- Pátka Gyermekeiért Egyesület: 18492666-1-07
- Vértesalja Horgász Egyesület: 19822774-1-07
- Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub: 18497465-1-07
- Diák és Ifjúsági SE: 18489262-1-07
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2008. évi költségvetés
Elõre szeretném bocsátani, hogy a 2007. év
alapjaiban új helyzetet teremtett.
2007. év a válságrendezés éve volt. A 2008.
év a stabilizáció éve lesz, míg a 2009. év a
lassú gyarapodás éve kell, hogy legyen.
2007. évben olyan lépést kellett a
Képviselõ-testületnek tennie, amivel
biztosította a település
finanszírozhatóságát. Ennek
eredményeképpen megkellett az
intézményi struktúrát változtatni. Ha
minden maradt volna a régiben, akkor a
költségvetés hiánya elérte volna a 60 millió
forintot. Ez a helyzet ugyanazt okozta
volna, Pátkán mint okozta Pl: Tiszaderzsen.
Egyszerûen mûködésképtelenné vált volna
Pátka Község. Sajnos az állam egyre
kevesebb pénzt juttat el a falvakba. Ez a
helyzet különösen ott okoz megoldhatatlan
problémát, ahol a település költségvetése az
állami pénzektõl függ döntõ mértékben.
Sajnos Pátka esetében az állami pénzektõl
való függés nagy mértékû.
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2008-ban a teljes költségvetése Pátkának
139.375.000.- Ft, ebbõl az összegbõl az
egyéb saját bevételek 6.990.000.- Ft, míg az
adók és pótlékok mindösszesen (mezõõri
járulékkal együtt) 26.755.000.- Ft. Ez a
tény azt jelenti, hogy az összes olyan
bevétel, amely nem az államtól érkezik
33.745.000.- Ft, vagyis 24,2 %. Ez azt
jelenti, hogy 75,8 % az államtól érkezik
meg. Azaz minden 10 Ft-ból 7,5 Ft az
államtól érkezik. Ez az arány 2007-ben 28,1
% volt, de úgy hogy ebbe beleszámoltam a
Béke-tanya értékesítését. Ha ezt nem
számoltam volna bele, akkor a saját
bevételek aránya 13,2 %. Ez az arány 2006ban 12,5 %, míg 2005-ben 11,2 % volt.
Az elõzõekben ismertetett adatok mutatják,
hogy az önkormányzat arra törekszik, hogy
az államtól való függés tovább csökkenjen.
Ez a falu életbenmaradásának érdeke. Van
még bõven tennivaló ezen a téren is.
A költségvetésben az intézményrendszer
átalakítása következtében a mûködéshez
még hitelt kell felvenni. 2007. évben még
30.000.000.- Ft-ot kellett mûködésre
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felvenni. 2008-ban már sokkal jobb a
helyzet. Összesen 12,5 millió Ft hitelt kell
felvenni, amibõl 8 millió Ft kamatmentes
hitel lesz, amit 3 év alatt kell visszafizetni,
míg a fennmaradó 4,5 millió forintot kell
kamatosan felvenni. Ez a kamatos hitel az
intézmény átalakítási folyamat áthúzódó
összege, ami felmentési illetményeket, és
végkielégítést takar. Egyetlen intézmény
maradt, az óvoda. Társulásba vitte be az
önkormányzat, ami többletforrást is jelent.
Ennek ellenére 2008-évben 12.900.000.Ft-ot kell még az önkormányzatnak
biztosítani az állami normatíva felett. Ha
társulásba nem lépett volna az
önkormányzat, akkor 15 millió Ft-ot
kellene még biztosítania a mûködésre.
Lényegében a nehezén túl van az
önkormányzat, de azért örömre még nincs
ok. Nem lesz egyszerû év a 2008. év,
viszont megalapozza a 2009. évet, amely a
lassú gyarapodás éve lehet
Visi Szilárd jegyzõ
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Fogorvosi alapellátásról
A 2007. októberi számunkban már hírt
adtunk a fogorvosi feladatellátó Dr.
Horváth Olga nyugdíjba vonulásának
bejelentésérõl. Önkormányzatunkat is
váratlanul érte a doktornõ hirtelen
elhatározása. Sajnos, a közöttünk létrejött
megállapodásban szereplõ, a helyettesítést
ellátó fogorvos már nem praktizál. A gyors
helyettesítés miatt a környezõ települések
fogorvosait megkerestem a betöltetlen állás
ügyében. Sikertelen próbálkozásnak tûnt a
megkeresés, ugyanis senki nem vállalta el.
Mivel az idõ nagyon sürgetett, a
problémánkkal a Megyei Tisztiorvoshoz
fordultam, akinek a segítségével egy
székesfehérvári körzetet ellátó fogorvos
házaspárt sikerült találni, akik elvállalták a
helyettesítést mindaddig, amíg az állás
betöltetlen marad. Amikor ezeket a sorokat
írjuk, már csak a székesfehérvári közgyûlés
hozzájárulására van szükség, hogy azt
követõen az
OEP támogatási
megállapodás is aláírhatóvá váljék.
Nagyon bízunk abban, hogy mihamarabb,
a székesfehérvári körzetben a Zsolt utcai
rendelõben beindul a rendelés. Nagyon sok
tájékozódó jellegû kérdést kapok a
lakosoktól, hogy addig, amíg nincs
helyettes, hova menjenek alapellátási
igényükkel. Kényelmetlen és kellemetlen
kimondani, de aki nem tud várni a fogászati
beavatkozással, annak privát úton kell
orvost keresni. Remélem a probléma
mielõbb megnyugtatóan rendezõdik.

Pátkai bekötõ út és folytatása:
Levélben panasszal élve megkerestem a
Közút Kht igazgatóját a pátkai bekötõ út
rossz állapotának ügyében. Mindannyian
tapasztaljuk, hogy a fent nevezett út
járhatósága néhány helyen megromlott, sõt
balesetveszélyessé is vált. Kértem, hogy a
problémánk komolyságával foglalkozzanak,
és tájékoztassanak bennünket arról, hogy a
felújításra még mennyit kell várnunk.
Tájékoztatásul közölték, hogy a Középdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
által létrehozott Közlekedési munkacsoport
2006. szeptember 20-i ülésén elfogadta a
régióra vonatkozóan a 2007-2013. idõszakra
a Regionális Operatív Programból
megvalósításra javasolt útszakaszok
jegyzékét. A jegyzék 87 útszakaszt
tartalmaz, melyben a 77. soron szerepel a
pátkai bekötõút.

Béke-tanya: A nagyon várt tavasz
kezdetével felgyorsulnak a terület
közmûvesítésével kapcsolatos munkálatok.
Jelenleg az ivóvízvezeték kiépítése történik,
majd azt követõen a gázé. Ha a telkek
értékesítésének marketingje elkészül,
várhatóan még a tavasszal elkezdõdik az
értékesítés.
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Rövid hírek
A Pátkáról 6:45 órakor induló reggeli menetrend szerinti
buszközlekedésben történt változás
Mivel az önkormányzat a Pátkáról bejáró gyerekek számára sajnos iskolabuszt biztosítani
nem tud, ezért mindent meg kell tennünk, annak érdekében, hogy a tanulók biztonságosan
érjenek be az iskolába. A probléma megoldása érdekében kezdeményeztünk
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Oktatási Irodájában egy
megbeszélést. Tettük ezt azzal a céllal, hogy a gyermekek reggeli beutazásánál és
délutáni hazajövetelüknél keressünk olyan optimális megoldást, amelyben a
menetrendszerinti autóbusz a Tolnai utcai körzetes iskolát megközelíti oly módon, hogy
a tanulók minél kisebb közlekedési veszéllyel jussanak el az intézménybe.
A
megbeszélésen részt vett az Oktatási Osztály referense és az ALBA VOLÁN ZRT
képviselõje. A tárgyaláson már egy megnyugtató megoldást sikerült elérni. A reggeli
Pátkáról induló 6:45 órai menetrendszerinti buszok egyike a Tolnai utcai autóbusz
megállót érinti, ahol a gyermekek leszállhatnak. Ez a gyakorlatban már 2008. február 18tól, köszönhetõen az ALBA VOLÁN ZRT-nek mûködik. A délutáni napközi foglalkozás
befejezése után a Tolnai utcai megállóból történõ buszindítást sajnos a szolgáltató nem
tudja biztosítani. A tárgyalások ezzel kapcsolatban még nem zárultak le, de közösen
próbáljuk tovább keresni a megnyugtató megoldást.

Új internet szolgáltató építette ki Szolgálatba állt az új mezõõr:
szélessávú hálózatát Pátkán, ezáltal 2008 02. 15-vel Papp Tibor személyében
bõvült a szolgáltatók köre, és nagyobb
internetezési választékot biztosít a lakosoknak.
A Cég tarifa csomagja több lehetõséget is nyújt,
amire reméljük minél többen felfigyelnek
majd. A versenyhelyzet várhatóan arra
inspirálja majd a vállalkozókat, hogy mûszaki
tartalomban is minél jobb minõséget
nyújtsanak.

Jelentõs mennyiségû víz
leeresztés a tározóból:
Sajnos az utóbbi években a klímaváltozás a
hidrológiai egyensúlyt jelentõsen
befolyásolja. Érezzük ezt mindannyian, itt a
vízgyûjtõ térségében élõk is. Tisztában
vagyunk a tározó szerepével, funkciójával és
a vízgazdálkodást, a vízszintszabályozást
bizonyos ésszerû határok között talán el is
tudjuk fogadni. Nekünk itt élõknek viszont
nem mindegy, hogy a település területének
egyharmadát elfoglaló víztározó
mocsárként, vagy ha alacsonyabb vízszinttel
is, de élhetõ viztestként mûködik. Az élhetõ
viztest alatt értem az ökológiát és a humán
felhasználhatóságot. Ésszerûbb
vízgazdálkodásnál talán a falu is
megtalálhatná a számítását, mert azért mi
élünk itt és nekünk is lehetnek terveink
elképzeléseink, amiket meg szeretnénk
valósítani. Mivel a Velencei-tó jelenlegi
vízszintje az elõírt minimális szabályozási
szint 5 cm-es sávját megközelíti a KÖDU
KÖVIZIG megkezdte a vízpótlási
elõkészületeket. Március elsejétõl a hónap
végéig a 511 cm-es vízállásról 400 cm
vízállásig 2,7 millió köbméter víz kerül
leeresztésre a tározóból a Velencei-tóba.
Mindösszesen 1,050 millió köbméter víz fog
maradni a tározóba. Ha kritikus hidrológiai
idõszak várható a nyárra magyarul aszály

újra mûködik a mezõõri szolgálat. Nagy
szükség lesz a munkájára, mivel az
utóbbi idõben sok bosszússágot okoznak
a gazdátlan kóbor ebek és a fatolvajok.
Megkérem a földhasználókat és
lakosokat, hogy bizalommal forduljanak
hozzá, és kérem segítsék a munkáját.
Telefon száma: 06 -20 -313 -53-87.

lesz, akkor a párolgási veszteség miatt a tó
területének és medrének jelentõs része
víztakaró nélkül maradhat. Mindez
feltehetõen magával hozhatja a vízminõség
romlását, ami teljesen felboríthatja az
ökológiai egyensúlyt. Egyenlõre
tárgyalásos úton a természetvédõk
bevonásával megpróbáljuk azt elérni, hogy
lehetõleg a VIZIG a tavalyi 450 cm-es
szintet hagyja meg a tározóba, amellyel
talán át tudnánk katasztrófa nélkül vészelni
a nyári idõszakot. A kezdeményezést a
Képviselõ-testület is maximálisan
támogatja. Kérni fogjuk továbbá, hogy a
VIZÜGY mihamarabb vizsgálja felül a már
régen megállapított tározói minimum
vízszintet, amit valamikor 370 cm-ben
állapítottak meg. Továbbá készítessen egy
hatástanulmányt a nád és a nyílt víz
kedvezõbb arányának megállapítására.
Reméljük, és nagyon bízunk abban, hogy a
jaj-kiáltásunk még idõben van, és a
döntésben illetékesek megértik azt!
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Állampolgári aláírás gyûjtés a
gazdátlan kóbor ebek ügyében.
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Ha nagy baj van, az emberek összefognak

Jól vizsgáztak az embertársi és egymás iránti szolidarításból a pátkai emberek. Szinte
futótûzként terjedt a hír a faluban március elsején a vihar elvonulását követõen a keletkezett
károkról. Az elsõ látvány megrázó volt, még a legidõsebb emberek sem emlékeznek ilyen
pusztító erejû viharra. A kétségbe esett háztulajdonosok szemlélték sérült házaikat, és alig
tudtak magukhoz térni a lehangoló látványtól. Ledõlt kémények, megtépázott tetõk, kidõlt
fák szörnyû látványt mutattak. A félelmet még fokozta, mi lesz, ha újra föltámad a szél és a
már megkezdett tetõket tovább rongálja, nem beszélve arról, ha elkezd esni az esõ és minden
beázik. A vihar levonulását követõen, szinte mindenki nekiállt a mentésnek és a
helyreállításnak. Vasárnap délutánra, ahol nem volt olyan nagy a kár - néhány ház
kivételével - visszakerültek helyükre a cserepek. Több mint 100 ház rongálódott meg, köztük
néhány önkormányzati épület is. Most már csak abban bízzunk, hogy az ingatlanok
legtöbbjének volt biztosítása és kárukat a biztosító megtéríti. A szélsõséges idõjárás és
klímaváltozás is figyelmeztet bennünket arra, hogy értékeink és ingatlanaink védelme
érdekében rendelkezzünk vagyoni kárbiztosítással. Sajnos sem az önkormányzatok, sem a
Megyei Katasztrófa védelmi igazgatóságok nem rendelkeznek olyan pénzügyi forrással, ha
jelentõsebb számú káresemény történik, azok kárenyhítését segíthessék. Itt köszönöm meg
mindazoknak az ismerõsöknek, szomszédoknak, barátoknak a segítségét, akik a kárt
szenvedetteknek önzetlenül és gyorsan segítettek. A váratlanul jött szükséghelyzetben
Babtista Szeretetszolgálat föltalálta
magát mindenki. Szinte pár perc elteltével a vihar elvonulását követõen a körzeti
adományozása (cukor, liszt)
megbízottunk szolgálatba helyezte magát a községgondnokkal együtt, akik tovább
Személyes ismeretségbõl induló, majd mozgósították az önkormányzat dolgozóit és a polgárõrséget, akiknek szintén
szerzõdéses keret megállapodást kötött a köszönetünket fejezzük ki.
pátkai Önkormányzat Képviselõ-testülete
Pátka Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében:
és a Babtista Szeretetszolgálat.
A Szeretetszolgálat szinte a világ minden
kontinensére kiterjedõ segélyezési
FELHíVÁS
hálózatot épített ki a rászoruló emberek és
embercsoportok megsegítésére.
- AZ AVARÉGETÉS SZABÁLYAI Nagyon nagy köszönetet mondhatunk a
Szolgálatnak, ugyanis lehetõvé tették, hogy
a karácsonyi ünnepek elõtt a Pátkán élõ
nyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak, Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
gyerekeiket egyedül nevelõknek, a hogy az avar és kerti hulladék égetésérõl a
szociálisan rászorulóknak élelmiszer Képviselõ-testület, rendeletet alkotott és
adományt oszthatott ki az önkormányzat.
2007. augusztus 1-jén lépett hatályba.
Közel 4 tonna liszt és 2 tonna cukor került
kiosztásra.
A rendelet hatálya mind belterületen, mind
Igazán megemlítést érdemelnek azok, akik külterületen érvényes!!!
részt vettek a kedvezményezettek
kiválasztásában. Itt említeném meg a Közterületen (utcán, járdán, téren, árokban,
Szociális Bizottság elnökét, és a Bizottság útpadkán) avart, vagy kerti hulladékot
minden tagját, valamint az egyik képviselõ égetni szigorúan tilos!!! Kizárólag a telken, Ezen kívül ügyeljen mindenki arra, hogy
ne a szomszéd háza mellett égessen, mert
társamat, és azon segítõit, akik önként udvaron, kertben szabad égetni!
ez is tilos!
felvállalták és segítettek a szétosztásban.
Avart, vagy kerti hulladékot hetente két
Köszönjük!
nap HÉTFÕN, és PÉNTEKEN 10:00 és Abban az esetben, ha valaki mégis
megszegi a szabályokat, akkor azt az alábbi
E z ú t o n s z e r e t n é m m e g k ö s z ö n n i 20:00 óra között szabad égetni.
telefonszámokon jelezzék, hogy a
mindazoknak a segítségét, akik részt
szabálysértési eljárást le lehessen folytatni:
Minden
más
idõpontban
szigorúan
tilos!
vettek „a liszt és a cukor csomagok”
kiosztásában. Két alkalommal, elõször
Vezetõ községgazdálkodó:
decemberben (karácsony elõtt 2 nappal), Avar és kerti hulladék égetése során
szigorúan
tilos
kommunális
hulladékot
06-70-325-65-03
második alkalommal pedig február elején
Jegyzõ: 06-20-45-49-703
sikerült a Baptista szeretetszolgálat által égetni (pl: nylon, gumi, mûanyag, spray
felajánlott csomagokat eljuttatni a doboz, stb.)
rászorulókhoz. Mindkét alkalommal igen
sokan jöttek, saját gépjármûvükkel, idõt és Ha valaki a fenti szabályokat megszegi, Kérünk mindenkit, tartsa be az égetés
energiát nem sajnálva, igen hideg idõben akkor szabálysértést követ el, és 30.000.- szabályait és legyenek tekintettel levegõnk
tisztaságára, és egymásra!
s e g í t e t t e k e n e m e s f e l a d a t Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
végrehajtásában.
Fontos megjegyezni, hogy mindenki saját
Még egyszer köszönöm mindannyiuknak
felelõsségére alkalmazhatja az égetés
Pátka Község Önkormányzat Képviselõa részvételt!
testülete
Tisztelettel: Ifj. Hollósi Dezsõ módszerét!

Pár százan írták alá azt az aláírás gyûjtõívet,
amelyben a lakosok kérik, hogy az
önkormányzat tegyen valamit az utóbbi
idõben elszaporodott kóbor kutyák
ügyében. A jelenség sajnos nem új, és szinte
minden évben találkozunk vele. Úgy
gondolom egyetértve az aláírókkal, ezen a
fronton is rendet kell tennünk. Március
végén fogjuk tárgyalni az állattartási
rendeletünket, amelyben komoly
szankciókat kívánunk érvényesíteni a
szabályokat be nem tartókkal szemben.
Természetesen addig sem ülhetünk tétlen és
minden rendelkezésünkre álló eszközzel
rendet kell tenni. (a feladaton a mezõõr és a
községgondnok folyamatosan dolgozik)
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Tisztelt Lakosság!
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy
fogadónapom megváltozott, ezentúl
minden páratlan hét szerdán 16-18 óráig
tartom.
A tavasz közeledtével ismét megkezdõdnek
a munkák a zártkertekben. Felhívom
figyelmüket arra, hogy értékeiket, gépeiket
ne hagyják elzáratlanul, illetve felügyelet
nélkül. Ha módjukban áll, ne hagyják
zártkerti ingatlanjukon.
Ha a zártkertek környékén idegen autót,
illetve személyeket látnak, jegyezzék fel az
autó rendszámát, illetve a
személyleírásokat, melyeket minden
páratlan hét szerdán 16-18 óráig
fogadónapokon, vagy a 06-70-342-33-56
telefonszámon jelezzék felém.
Különös tekintettel legyenek a közúti
közlekedés szabályainak betartására, mivel
a szabálysértési értékhatár, illetve a
pontrendszer szigorodott.
Felhívom a mezõgazdasággal foglalkozó
lakosok figyelmét, hogy a tavaszi
munkálatok elvégzése után a mûútra
felhordott sár eltakarítása az õ felelõsségük.
Unyi Attila
r.zls.

Köszönetnyilvánítás
A tavalyi év végén Pátkán
nyugdíjba ment egy olyan
ember, aki hosszú évek
során a Vízmû, illetve a
Fejérvíz Rt keretein belül
dolgozott azért, hogy a falunak legyen
minden nap ivóvize. A munkája mellett
pedig tevékenyen részt vett a település
életében is. Ez az ember Gerencsér Gyula,
Fehérvári úti lakos, akinek köszönettel kell
adóznunk elvégzett munkájáért.
Gerencsér Gyula 1990-2002 között
önkormányzati képviselõ volt, valamint a
90-es évek elején a Független Kisgazda
Földmunkás és Polgári Párt helyi
szervezetének a vezetõje is volt. 2002 után
külsõs bizottsági tag volt, továbbá szerepet
vállalt a Pátkai Beruházó Viziközmû
Társulat mûködésében is.
Tisztelt Gerencsér Gyula! Nyugdíjba
menetele alkalmából további jó egészséget
és sikerekben gazdag nyugdíjas éveket
kíván Pátka Község Önkormányzata.

Lakosságszámról röviden
Egy település jövõjét, életerejét a
lakosságszám alakulása adja meg. Pátka
lakossága 2008. január 1-jén 1655 fõ volt.
Ha megvizsgáljuk 2004-ig visszamenõleg,
akkor azt látjuk, hogy a lakosság száma
stagnál. Ez jó hír annak fényében, hogy a
születések száma fele annyi, mint a
halálozások száma. Ahhoz, hogy a
lakosságszám ennek ellenére ne
csökkenjen, új lakosok beköltözése
szükséges. Szerencsére ez a folyamat még
tart. Van még építési telek, amely vonzhat
beköltözõket (Arany János utca, Széchenyi
István utca), illetve van elég eladó ház, és
ehhez szervesen kapcsolódik még a Béketanya 54 építési telkének idén nyártól
történõ értékesítés is. Természetesen ez
komoly lehetõség, de van még olyan
tartalék, amely itt hever a lábunk elõtt.
Nyilvántartásunk, és tudásunk alapján

2008. Január-Március
jelenleg Pátkán életvitelszerûen él 38 Fõ
olyan lakos, aki nem pátkai állandó lakos.
Va l a h o g y e l k e l l e n e é r n i , h o g y
bejelentkezzenek Pátkára, ugyanis ez több
szempontból is hasznos a falunak. Egyrészt
növekszik a lakosságszám, másrészt minden
lakos után évente bizonyos szakfeladatra
állami normatívát kap az önkormányzat. 1
lakos után átlagban évente 9167 Ft-ot.
Továbbá, ha dolgozik az érintett, akkor a
munkabére után fizetett személyi
jövedelemadó 40 %-a is visszajut az
önkormányzathoz. Kivételt képez az, ha
valaki minimálbéren van bejelentve, ugyanis
minimálbér esetén nincs személyi jövedelem
adó fizetés.
Lényegében azok, akik itt élnek, és még nem
jelentkeztek be pátkai állandó lakosnak,
akkor azok ha lehetõségeik engedik tegyék
meg, hiszen ezzel azt a falut segítik, ahol
valójában élnek.
Visi Szilárd jegyzõ

Járni jár, de jogos-e?
Az intézmény átalakítás során az önkormányzat érdekes problémával találkozott. A
pedagógus dolgozóknak a 2005/2006 és a 2006/2007 tanévben a szakkönyvhozzájárulást, illetve bizonyos esetekben a gyógypedagógiai pótlékot nem juttatta el az
intézmény, és így végsõ soron az önkormányzat. A hibát észlelve a Képviselõ-testület
2007. év végéig minden érintett pedagógus számára kiegyenlítette az évi 14.000.- Ft/fõ
szakkönyv-támogatási hozzájárulást. Voltak akik megköszönték, voltak akik nem, hiszen
ez megillette az érintettet.
A gyógypedagógiai pótlék azonban már érdekesebb téma. A törvény szerint ott illeti meg
gyógypedagógiai pótlék a nem gyógypedagógust, ahol a gyermekek létszámához
viszonyítva a sajátos nevelési igényû gyermekek száma meghaladja a 33%-ot. Néhány
osztályban ezt meghaladja az ilyen jellegû gyermekek száma. Ebben az esetben jár a
pótlék. Csakhogy felvetõdik egy nem elhanyagolható elvi kérdés.
Vajon jogos-e akkor is felvenni a pótlékot, amikor az adott tanítási napon a sajátos
nevelési igényû gyermekek száma nem éri el a 33 %-ot? Ugyanis az érintett osztályokban
a hiányzások magas száma miatt alig volt olyan nap, amikor a törvényben
megfogalmazott szabály a valóságban érvényesült.
Ha ebbõl a szempontból közelítjük meg a kérdést, akkor járni jár a pótlék, de nem jogos.
Milyen alapon veszi fel a pedagógus, ha az arányszám nem érvényesül? Hangsúlyozom,
ez elvi, sõt erkölcsi, etikai kérdés.
Az érintett pedagógusok döntõ többségét ez az elvi fenntartás hidegen hagyta. Azt
hangsúlyozták, a törvény elõírja nekik, ezért jár a gyógypedagógiai pótlék. Ebben
teljesen igazuk van.
Jogi szempontból vitathatatlan. De jogos-e felvenni a pótlékot, ha a valóságban nem
érvényesül napi szinten a törvényi minimum elõírás. Ha így vizsgáljuk, akkor elvi
erkölcsi etikai szempontból nem jogos a követelés.
Az érintett pedagógusok közül 2 fõ ezt az elvi jogi ellentétet úgy oldotta fel, hogy a
jogilag járó pótlékot nem veszi fel, hanem felajánlja közösségi célokra. Pajorné Kovács
Terézia, és Benke Dénesné a jogilag nekik járó gyógypedagógiai pótlékot írásban
felajánlotta a Pátka Kultúráért Közalapítványnak, a testvér települési találkozó
megrendezése támogatására megjelöléssel. Minden más pedagógus pedig a jogilag járó
gyógypedagógiai pótlékot hiánytalanul fel fogja venni, vagy már fel is vette. Igaz kevés
kivétellel õk székesfehérvári kötõdésûek voltak.
Azt hiszem érdekes problémára utal ez az eset. Alapszabály, hogy a valóságos élet és a
mindennapok nem mindig vannak összhangban a joggal, illetve a jogszabályokkal Az
ilyen esetekben kellene az ellentmondásokat az erkölcsnek, az etikának, sõt az
elviességnek megoldania.
Visi Szilárd jegyzõ
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Fejérvíz Zrt. Vízellátási Üzemmérnöksége értesíti Pátka lakosságát, hogy 2008. január 1-jével Gerencsér Gyula nyugdíjba
vonult, helyette Jelena István vette át a vízellátással kapcsolatos feladatokat.
Problémáikkal bizalommal forduljanak hozzá.
Elérhetõsége: 06-30-300-2923
Vagy Székesfehérvári üzemmérnökségünknél a 06-40-200-341 vagy 06-22-315-490-es telefonszámon.
Tisztelettel:

Fejérvíz Zrt.

Vidékfejlesztés Magyarországon és Pátkán is
A kormány 2007-ben meghirdette az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Programját
(UMVP), melyben hazai és Európai Uniós
forrásokból anyagi fedezetet nyújt a
vidékfejlesztéséhez. Tervet, terveket kell
készíteni a megoldandó feladatokhoz,
pályázni kell melyet a kiírt határidõ elõtt be
kell nyújtani, amit az erre a célra megbízott
szakértõi bizottság véleményez.
Nyertes pályázat esetén megvalósítható a
fejlesztés, de a bekerülési költséget utólag
lehet felvenni.
Magyarországon 70 területet jelöltek ki,
ahol akciócsoportokat lehet létrehozni,
minimum 5000 maximum 100000 lakos
részvételével, melynek 10000 fõ alatti
települések lehetnek a tagjai. Az Európai
Unióban már 1989 óta sikeresen mûködnek
a Vidékfejlesztési (LEADER ejtsd: Lider)
programok, melynek keretében
a
rendelkezésre álló pénzeszközt helyben
meghatározott feladatok megvalósítására
fordítják.
Komárom Megyében 2005-ben már alakult
egy közösség, az „ÁLTAL-ér Völgye
Akciócsoport” melynek 14 település volt a
tagja, 29 fejlesztést valósítottak meg és 90
millió forint került szétosztásra.
2007. augusztus 30-án Környén 37
Komárom-Esztergom és Fejér Megyei
település részvételével megalakult a VértesGerecse Akciócsoport.
Ezt az akciócsoporot az érintett települések
önkormányzatai
illetve 33 vállalkozó,
valamint 51 civil szervezet, mint alapító
tagok hozták létre.
Pátka községbõl az alábbi alapító tagok
vettek részt Környén, az alakuló ülésen:
Pátka Község Önk. - Füri Béla polgármester
Corn-Agro Kft
- Rednágel Jenõ
Garden Kft
- Lukács Zoltán
Református Egyház - Országh István
Pátkai Sportkör
- Buda József
Bel Canto Vegyes kar - Nagy Dániel
Az alapító tagokon kívül mások is részt
vehetnek a pályázatokban, kis- és
középvállalkozók, civilszervezetek,
valamint ezek társulásai.
A térségben 64.290 ember él, Fejér
Megyébõl az alábbi települések az alapító
tagok:
Bodmér, Csákberény, Csákvár, Csókakõ,

Gánt, Magyaralmás, Pátka, Pusztavám,
Sárkeresztes, Söréd, Szár, Szárliget,
Újbarok, Vértesboglár, Zámoly, valamint
Komárom-Esztergom Megyébõl 22
település.
2007. és 2013. között az akciócsoport 2
milliárd 180 millió forint felhasználásról
dönthet.
2007. 12. 21-én Baj községben megtartott
közgyûlésen megválasztották a Tervezést
Koordináló Csoportot, melynek én is tagja
lettem. A 2008. 01.21-én induló 120 nap
alatt olyan Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát
(HVS) kell kidolgozni, amely alkalmas a
térség gazdasági, turisztikai, kulturális
fejlesztésére és a pályázaton elnyerhetõ
összeg arányos és ésszerû felhasználására.
A tervezést elõkészítõ szakaszban minden
településen lakossági fórumot tartottunk,
ahol az általános tájékoztatás után a jelen
lévõk által felvetett igényeket, és
lehetõségeket gyûjtöttük össze. A
megjelentek létszáma kevés, de az aktivitás
mindenütt megfelelõ volt.
Pátkán 2008. 02.07-én
18:00 órakor
tartottuk a lakossági fórumot, 42 fõ
részvételével.
A megjelentek az alábbi gondokat,
hátrányokat vetették fel községünket
érintõen:
- Kevés a munkalehetõség, sok a
munkanélküli
- A falu zsákjellegének megszüntetése:
öt szomszéd településbõl csak kettõ
közelíthetõ meg portalanított úton, három
csak nagy kerülõvel, vagy földúton
- Az iskola megszûnésével kihasználatlan a
szép, felújított épület
- A középületek állapota nem megfelelõ
(Kultúrház, Polgármesteri Hivatal, Óvoda)
- Nincs a faluban melegkonyhás étkezési
lehetõség
- Víztározó kihasználatlansága (horgászat,
vízi sportok, természetjárás, vadászat, falusi
turizmus)
- Közparkok állapota hiányos, játszóterek
nincsenek
- Szennyvíz elvezetés nincs, felszíni
csapadékvíz elvezetése nem megfelelõ
- Belterületi utak, járdák javításra szorulnak,
külterületi utak állapota rossz

- Szelektív hulladékgyûjtés hiánya,
környezetszennyezés megszüntetése
- Kóbor ebek veszélye bel- és külterületen
Pátka Község elõnyei, lehetõségei:
Természeti szépségei, fekvése, víztározó
léte, horgászat és vízi sportok lehetõségének
megteremtése
Földrajzi elhelyezkedése Budapest,
Székesfehérvár, Velencei-tó, Balaton, Ml,
M7-es fõútvonalak közelsége
Szomszédos településekhez portalanított
utak kiépítése (Zámoly, Csákvár, Pákozd)
jelentõsen növeli a község vonzerejét
V é r t e s - G e r e c s e Ve l e n c e i - h e g y s é g
turisztikai programjába történõ
bekapcsolódás lehetõsége
Lovaglás, lovas turizmus fejlesztése
Székesfehérvár, Lovasberény közötti vasút
vonal kihasználása
Tóparti fesztivál rendezvény felújítása
Határon túli testvértelepülésekkel a
kapcsolatok bõvítése, családok és
civilszervezetek között
Vértesi Natúrpark vonzása a madárvilág és
az õshonos állatok bemutatása
Mûemlékek bemutatása, Római-kõgát,
Ivánka-Kúria, Községi emlékmûvek
felújítása
Gárdonyi Géza, Vak Bottyán János, Biczó
András, stb. munkásságának méltatása
A felsorolt hiányosságok megszûntetése,
fokozatos csökkentése nagy feladat elé állít
bennünket. Kitartó és fáradhatatlan munkát
kíván a község vezetõitõl és a lakosságtól
egyaránt.
Községünk elõnyeit meg kell tartani a
lehetõségeit kihasználni és fejleszteni
szükséges. Az idelátogatók és az új pátkai
lakosok mindezeket nagyobb értéknek
tekintik, mint az õslakosok. Vegyük észre és
õrizzük meg ezt a sok szépet és jót, ami
körülvesz bennünket. A hátrányokat közös
erõvel változtassuk elõnyünkre. A
közömbösséget tegyük félre, és legyünk
aktív részesei szép falunk fejlesztésének.
Gyenei Lajos
Önkormányzati Képviselõ, a
Településfejlesztést,- Mezõgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság Elnöke
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Pátka Gyermekeiért Egyesület

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2007. évi közhasznúsági jelentés

Falunk, Pátka Fotópályázat

Pátka Gyermekeiért Egyesület
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 2.
Bírósági végzés száma: Pk. 63.302/2001/10.
Adószám: 18492666-1-07

A Pátka Gyermekeiért Egyesület
a 2008. március 1-jétõl 2008. június 25-éig tartó idõszakban
folyamatosan leadható anyagokból álló
FOTÓPÁLYÁZATOT
hirdet Pátkán élõ tanulók és felnõttek számára.

Beszámolási idõszak: 2007. január 1. 2007. december 31.
Az Egyesület közhasznú feladatait az alábbi területeken végezte:
Játszóházak szervezése,
Ünnepekhez kötött tevékenységek,
Nyári szabadidõs programok,
Ruhabörzék,
Pályázatok,
Települési iskola támogatása,
Rendezvények szervezése,
Rendezvények lebonyolításában való részvétel.
Az Egyesület egyszerûsített beszámolója a melléklet szerinti.
BEVÉTEL:
Önkormányzati támogatás:
Egyéb támogatások (1%):
Tagdíj:
Egyéb bevétel:
Összes bevétel:
Pénzmaradvány 2006-ról:

55 000 Ft.
2 706 Ft.
21 000 Ft.
1 087 Ft.
79 793 Ft.
225 833 Ft.
305 626 Ft.

A Pályázatra három korcsoportban lehet jelentkezni:
I. általános iskolás (714 év)
II. középiskolás (1418 év)
III. felnõtt (18 éves kortól).
A Falunk, Pátka Fotópályázatra a következõ témákban lehet
pályázni:
Pátka természeti adottságainak bemutatása
(utcák, épületek, a tó stb.)
Pátkán élõ emberek bemutatása
(portrék, egyházi és más közösségek, családi képek stb.)
A pályázatra bármilyen technikával (fekete-fehér, színes, digitális)
készült papírképet be lehet nyújtani 20X30 centiméteres (A/4-es)
méretben.
Egy alkotó legföljebb három képpel pályázhat,
vagy egy sorozattal (a sorozat legföljebb öt képbõl állhat).
Hivatásos fotósok nem pályázhatnak!

A pályázat jeligés.
A
képek
hátoldalára
ceruzával
kérjük fölírni a jeligét és a kép címét.
KIADÁS:
A
pályázó
a
képekkel
együtt
küldje el lezárt borítékban
Iskola támogatása (tanulmányi verseny: 10 200 Ft.
Elõadói díjak:
40 000 Ft. (amelyre csak jeligéjét írja rá!) nevét, lakcímét, telefonszámát és azt,
hogy melyik korcsoportban pályázik!
Tánccsoport támogatása (szüreti bál):
41 607 Ft.
Játszóházi anyagok stb.:
81 821 Ft.
A pályázati kiírástól történõ bármiféle eltérés esetén
Mûködési költségek:
29 056 Ft.
a beküldött képeket nem tudjuk értékelni!
Összes költség:
202 684 Ft.
Bankszámla záró állománya:
87 165 Ft.
A fotókat borítékban
Pénztár záró állománya:
15 777 Ft.
Fotópályázat
2008 feladó megjelöléssel
305 626 Ft.
(benne kisebb borítékban a jeligével, névvel, címmel,
telefonszámmal)
Az Egyesület tisztségviselõi munkájukért díjazásban nem
a
meghirdetõ
Egyesület vezetõje,
részesültek. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat,
Varga
Anikó,
8092
Pátka, Kossuth utca 20.
politikai pártoktól független.
címére várjuk folyamatosan, de legkésõbb június 25-éig!
Pátka, 2008. február 1.
A beküldött alkotásokat a Magyar Fotómûvészek Országos
Varga Anikó
Szövetsége (MAFOSZ) tagjai közül kijelölt három fotómûvész
Elnök
bírálja el.
Eredményhirdetés 2008. augusztus végén lesz; pontos idõpontjáról a
A Pátka Gyermekeiért Egyesület hírei
Pátkai Hírekbõl tájékozódhatnak, illetve a pályázókat levélben vagy
telefonon is értesítjük.
Tisztelt Pátkai Lakosok!
Az eredményhirdetés napján kiállítás nyílik a díjazott,
s mellettük a zsûri által figyelemre méltónak ítélt képekbõl.
Egyesületünk ebben az évben is igyekszik minél színvonalasabb
rendezvényekkel erõsíteni a közösségi érzést, segíteni a
Mindhárom korcsoportból egy elsõ (tízezer forint),
szabadidõ hasznos eltöltését, elsõsorban az iskolások számára.
egy
második
(hétezer forint) és egy harmadik (ötezer forint) díj
Az Egyesület fõ célja egyben programunk legfõbb
kerül kiadásra,
törekvése is: érezzük jól magunkat ebben a fenséges
ezen felül indokolt esetben különdíjakat is kiadunk,
környezetben, használjuk ki a természet adta lehetõségeinket.
de a bírálók a szakmai színvonal ismeretében eltérhetnek ettõl.
Éppen azért, mert a pátkai gyermekekrõl van szó, kérem,
ösztönözzék õket arra, hogy minél többen vegyenek részt az
További információk az alábbi telefonszámon kérhetõk:
általunk elõkészített programokban. Rendezvényeinken minden
30/468-4259
korosztály számára ingyenes a részvétel.
Tisztelettel: Varga Anikó egyesületi elnök Pátka, 2008. február 25.
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A Pátka Gyermekeiért Egyesület

Az 1 forintosokról

2008. évi programja

Ifj. Hollósi Dezsõ önkormányzati képviselõ úr kezdeményezésére
indult gyûjtés az Egyesület javára 2007 decemberében a nemsokára
kivonásra kerülõ aprópénzekbõl.

Február 9. Farsangi maszk készítés és kiszebáb-égetés.
Március 15. Nemzeti ünnep rendezése a Mûvelõdési Házban.
Március 22. Húsvéti tojásfestés és tavaszi asztaldíszek
készítése.
Április Hagyományõrzõ túra.
Május Gyermeknapi rendezvény támogatása.
Július 15. Családi nap rendezése.
Augusztus
Fotópályázat eredményhirdetése, kiállítás;
Hittantábor támogatása.
Szeptember Szüreti bál támogatása.
November-december Betlehem készítése; Ajándékkészítés és vásár.

HORGÁSZ
HÍREK
Horgász egyesületünk a
hagyományoknak
megfelelõen, minden év
márciusának elsõ napjaiban
közgyûlésen ad számot az
elõzõ évben végzett
tevékenységérõl,
Tájékoztatja tagjait a várható horgászati lehetõségekrõl,
eseményekrõl. Néhány mondatban szeretnék betekintést adni
az olvasóknak is errõl.
Az ebben az évben 32 éves egyesületünknek 229 fõ tagja volt az
elmúlt évben, ebbõl új belépõ 8 fõ, köszönhetõen az egyszeri
belépési díj jelentõs mérséklésének, ugyanis a 15000Ft-ról ezt
5000Ft-ra csökkentettük.15 fõ 75 éven felüli tagunk is van, akik
alapszabályunk értelmében mentesülnek a tagdíjfizetés alól, ami
egyébként 1500Ft /év.

Budáné Éva és Kindl Tamás vállalkozók segítettek
összegyûjteni a pénzérméket.
Ezúton is köszönjük munkájukat, valamint mindazoknak az
önzetlen adományozóknak, akik az Egyesület javára, mindannyiunk
gyermekeiért adakoztak!
*
Egyesületünk ebben az évben is számít adójuk 1 százalékára,
amelyet az idén is programjaink megvalósítására szeretnénk
fölhasználni! Adószámunk: 18492666-1-07
Köszönettel: Pátka Gyermekeiért Egyesület

-Ponty (P3):
9015kg + 5000kg (2008 évi elõtelepítés!)
-Ponty (P2):
1404kg
-Dévérkeszeg:
420kg
-Amúr:
1288kg
-Süllõ:
210kg
-Csuka (elõnevelt): 20000db.
Kedvezõen befolyásolhatja majd a horgászatot a törpeharcsa
állomány gyérítése is, melynek során közel 30 mázsa került csapdák
által lehalászásra. Reméljük, a gyérítés ezévben is folytatódik.
Szeretném felhívni tagjaink figyelmét, hogy lehetõleg március 31éig mindenki újítsa meg a tagsági viszonyát, mivel az értékcikkekkel
elszámolási kötelezettsége van egyesületünknek! Fontos lenne erre
odafigyelni.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a SZJA 1%-ának
felajánlásából 183.242.- Ft folyt be számlánkra, melyet ezúton is
köszönünk. Ennek egy részét horgász kirándulásra tervezzük
felhasználni, mely a Gyõr környékén lévõ Patkó-tónál lenne május
vagy június hónapban, egy szombati napon. Várjuk az érdeklõdõket.
Természetesen a továbbiakban is számítunk megtisztelõ
támogatásukra.

Tagjaink több mint 30 településen élnek, de zömében Pátkára
Adószámunk: 19822774-1-07
járnak horgászni. Ez utóbbit támasztják alá a fogási összesítõ
adatai, miszerint az elmúlt évben tagjaink által fogott 3504kg Horgászati körülmények javítását segítheti a már hagyományosan,
halból 2676kg-ot a Pátkai -víztározóból zsákmányoltak, március utolsó szombatján megrendezendõ Környezetvédelmi Nap
halfajonkét a következõ megoszlásban:
is, mely most március 29-én lesz, 8-tól 12 óráig, találkozás a
halõrháznál (volt Hohó Büfé). Jó lenne, ha minél nagyobb
Ponty:
1271kg
létszámban vennénk ezen részt, hovatartozástól (horgász-nem
Csuka
347kg
horgász) függetlenül. Ezen a napon a jelölt idõszakban a horgászat is
Süllõ
97kg
TILOS!
Harcsa
3kg
Amúr
67kg
Természetesen ebben az évben is megrendezzük egyesületi
Egyéb
891kg
horgászversenyünket, a tervek szerint április utolsó hétvégéjén, a
gátõr ház elõtti partszakaszon. Várjuk a jelentkezõket.
Így az egy fõre esõ fogási átlag 20,7kg, melynél volt már jobb
is.
Végezetül minden kedves horgásztársunknak eredményekben
gazdag, sikeres évet kívánok!
Az ez évi lehetõségeket majd az idei telepítések határozzák meg,
amirõl még nincs információnk, de az elõzõ évihez hasonlóan,
Hedlicska Károly
több alkalommal lesz majd. Az elmúlt évi telepítés a
Vértesaljai H.E. elnöke
következõképpen alakult
a HOFESZ ügyvezetõjének
tájékoztatása alapján:

10. oldal
Nyugdíjas híradó
Tisztelt nyugdíjas társaim!
Az eltelt idõrõl szeretném tájékoztatni
lakóközösségünket, hogy a klub életében
milyen változások történtek.
Az elmúlt idõ nem úgy sikerült, ahogy
szertettük volna, sok olyan körülménnyel
kellett számolni, amit nem terveztünk. /
Kevesebb pénzbõl kellett gazdálkodnunk,
betegségek, nem utolsó sorban
elhalálozások keserítették meg klubunk
életét./ Azért igyekeztünk megvalósítani
azokat a programokat, melyeket a 2007.
évben terveztünk.
Az utolsó jelentkezésünk óta / Pátkai
Hírek újság / Megtartottuk az elmaradt
névnapi köszöntõt, nálunk is megjelent a
Mikulás. Készültünk a mindenki
karácsonyára, amely nagyon jól sikerült.
A 2008. évet megkezdve elkészítettük az
éves elfoglaltsági tervünket, melyet a
tagság jóváhagyott és ennek
függvényében megtörtént a vezetõség
beszámolója a 2007. Évrõl.
A klub gazdálkodásáról néhány
gondolatot:
116.971.- Forintból kellett megoldani az
éves program feladatait, amit sikerült is
megvalósítani. Tekintettel, hogy még
azelmúlt esztendõben nem fogadhattuk, az
un, 1%-os felajánlást.

Pátkai Hírek
Tisztelettel jelenthetem, hogy az idén már
fogadhatjuk. Kérjük a községünk lakóit,
hogy aki teheti, segítse klubunkat az 1%-os
felajánlásával melyet elõre is tisztelettel
köszönünk.
Nyugdíjas klub adószáma:
18497465-1-07
Te r m é s z e t e s e n m i n d i g , m i n d e n
alkalommal beszámolunk klubunk
tevékenységérõl.
Február: Farsangi hagyományokat
elevenítettük fel
Orvosi elõadást hallgattunk
háziorvosunktól az idõs korosztályt érintõ
gondokról, egészség megõrzésrõl.
Március: Készülünk a télbúcsúztató
nosztalgia est megtartására, és a nõnapi
köszöntõre.
Tisztelt nyugdíjas társaim röviden ennyit
kívántam önök elé terjeszteni klubunk
életébõl. Klubunk továbbra is nyitott,
mindenki tagja lehet az egyesületünknek,
aki elfogadja alapszabályunkat, és szereti a
közösségi életet.
Nõnap alkalmából szívõl jövõ
jókívánságainkat küldjük minden Pátkai
Hölgynek!

2008. Január-Március
Levél vagyok
Én is csak egy levél vagyok az emberiség fáján,
És méghozzá hulló levél zordon õsz nyitányán.
Nem létezem, nem élhetek a többiek nélkül,
És ami a legfontosabb: nincs levél fa nélkül.
Bontakozó levél vagyok, a tavasz, a napfény
éltet.
Fának apró rügyeibõl kipattan az élet.
Örömteli látomás ez, megvalósult álom.
Zöld színbe bujt életjelek sokaságát látom.
Virágszirom levél vagyok, ezer szín nem
fáraszt,
Enyhet adó nyári zápor harmatfelhõt áraszd.
Visszanézõ hálám örök, gyökereim épek,
Szertefutó erezetem táplálóan szépek.
Õszbehajló levél vagyok úgy hetven év táján.
Remény színem sárgulni kezd az emberiség
fáján.
És egyszer csak tõbõl válik, elfújja a szellõ,
Porba hullva avarrá lesz, és lám, új élet nõ.
Gács János
2007

Várjuk önöket!
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket:
Gács János klub elnöke

Karácsonyi liszt és cukor!

bajusza alatt elmondja, boltban, buszon,
kocsmában, majd sarkon fordul, hogy „na õ
Karácsonykor sok kilónyi lisztet és cukrot megmondta a véleményét”!
osztottunk szét, amellyel kapcsolatban
Gyûjtöm ezeknek az emberek a neveit, és
kaptam sok kritikát.
ígérem 2010-ben a választások elõtt
megkeresem õket, és buzdítom õket arra,
Miért így, miért ez kapott, más miért nem?
hogy induljanak! Bizonyítsanak! Vállalják
a
felelõsséget! Döntsenek! Borítékolom,
Többen is megállítottak, és elmondták
hogy
nem vállalják.
véleményüket. Ezek kapcsán a következõk
De nehogy már ezért ne fogadjuk el, ne
fogalmazódtak meg bennem:
A kritika jó, sõt fontos dolog, ha az jobbító, osszunk lisztet, cukrot, vagy bármi mást.
elõre vivõ szándékú. Én sok olyan kritikát Egyszer egy képviselõ társam azt mondta,
kaptam az elmúlt években, melybõl „ne építsünk buszvárókat, mert úgyis bele
tanultam, sõt ennek következtében sz… nak”.
bizonyos dolgokról alapjában változott Na akkor lesz itt mindennek vége, ha ez a
típusú gondolkodás, és vélemény kerül
meg a véleményem.
A baj az, ha a kritizáló nem vállalja fel a túlsúlyba!
Az elmúlt 17 év legnagyobb hibája, az
felelõsséget. Mire gondolok?
országban és Pátkán is: azt hisszük, hogy az
Sok-sok kritizáló a közért
a demokrácia, ha valamirõl valamit
semmit nem vállal, csak a
gondolunk, és annak úgy is kell lennie!
A demokrácia pedig nem más, mint a
vélemények ütköztetése egy adott
dologról, majd a többség döntésének
elfogadása.

szélérõl könnyû focizni, bezzeg ha bent
vagyunk a pályán, és be kell rúgni a helyzetet,
akkor még levegõt se kapunk!
Én úgy hiszem sokan, vagyis a többség örült
annak, amit kapott, s a kritika - még ha jogos is
néha -, nem akadályozhatja meg azt, hogy
máskor is legyen ilyen!
Ezúton köszönöm mindenkinek, azoknak is,
akik az elosztásban segítettek, és azoknak is,
akik a kihordásban, hidegben is helytálltak,
saját kocsival, benzinnel, két nappal
karácsony elõtt!

Befejezésül: Ezentúl várom a kritikusokat, jó
szívvel, tisztelettel, az összes önkormányzati,
Ha pedig úgy érzi a polgár, hogy õ többet és civilek által szervezett programon!
tud tenni, jobban dolgozik a közért,
döntései helyesebbek, akkor induljon a Pátka, 2007.12.30.
Ifj. Hollósi Dezsõ
szabad választásokon! Ne feledjük a pálya
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Húsvéti szertartások:

Kedves Testvéreim!
Szeretettel köszöntünk minden Kedves Olvasót!
Újból elmúlt a tél, közeleg a húsvét, a megújulás, szívünkben és templomunkban.
Szeretnénk tudatni a falu közösségével, hogy van lelkipásztorunk.
Püspök Atya kinevezte Tallér Krisztiánt, (aki 1980. december 15-én Budapesten
született), a székesfehérvári Bazilika volt káplánját, Lovasberény, Vértesacsa és
Pátka plébánosává.
A mise rend megváltozott:
A plébános úr minden vasárnap 11 óra 30 perckor, hétfõnként 8 órakor cerebrál
szentmisét.
Bõvebb felvilágosítást: Mikus Tibornétól vagy Brunner Józsefnétól lehet kapni.

Ima: Egyházi elöljárókért
Jó atyánkért esdeklünk
Tartsd meg Isten Õt nekünk.
Színed elõtt nyerjen tetszést
Szíves kérelmünk.
Add Neki malasztodat
Áraszd rá áldásodat
Hogy mindenben teljesítse
Akaratodat.

AZ ORSZÁGYÛLÉSI KÉPVISELÕ ÜZENI 2008-RA:
Gondûzõ Szilveszter után elõttünk áll az Új Év. Elõttünk áll a nagy
kérdés: milyen lélekkel tudunk belefogni ez évre kiadagolt
feladatainkhoz?
Mert aki tapasztalta már, hogy a testi és lelki nyavalyák mennyire
összefüggenek; hogy a kilátástalanság megbénít, megbetegít és
megöl, míg a derû, az önbizalom, az összefogás jó célokért
megsokszorozza erõnket és jólétünket, az tudja, hogy ez a kérdés
mindenek felett áll fontosságában. Tudhatjuk azt is, hogy a
látszólag kõkemény anyagi folyamatok is emberi hangulatoktól
függenek: ezt akár naponta is tapasztalhatjuk, ha belehallgatunk
tõzsdei jelentésekbe.
Egyáltalán nem mindegy, hogyan állunk hozzá romló
környezetünk ügyeihez. Vannak, akik tagadják, hogy az ország
válságban van. Fölösleges dolog tagadni. A válság ugyanis nem a
megszépíthetõ számokban rejtõzik, hanem a lelkünkben.
Legnyilvánvalóbb jele az aggodalom, a reménytelenség, a
bizalmatlanság, a kicsinyhitûség, a borúlátás.
Ez van bennünk? Ez bizony.
Ám a válság szó a magyar nyelv egyik nagy telitalálata. Benne van
a válaszúthoz érkezés, a változtatás lehetõsége. Az, hogy rajtunk is
áll, sõt fõleg rajtunk áll, hogy mi lesz velünk és a hozzánk
tartozókkal.

Március 16-án 11 óra 30 perc
Virágvasárnapi Szentmise, barkaszentelés
Március 20-án 16 órakor utolsó vacsora
emlékére szentmise.
Március 21-én 15 órakor keresztúti
ájtatosság.
Március 22-én Lovasberényben
feltámadás
Március 23-án
Március 24-én Húsvéti ünnepen 11 óra 30
perckor szentmisék.
Áldott húsvéti ünnepeket kíván a római
katolikus egyházközösség nevében:
Brunner Józsefné

A válságnak kettõs hatása lehet: megbéníthat, de mozgósíthat is. A
társadalom válsága, ha mozgósít, az közösséget újraalkotó
cselekvéshez vezethet.Tavaly szembenéztünk a szervezett politikai
hazugsággal. Leleplezõdött a nagy különbség a szavak és a
tartalmak között. Az, hogy a jogállam lehetõvé tette a jogtalanságot,
a demokrácia a tömegek kívánságának semmibevételét, hogy amit
piacgazdaságnak neveznek, az nem az egyenlõk versenye, hanem az
óriások szabadrablásának nyitott terepe.
De talán felismertük ezt. S ha felismertük, akkor nem lehet szép
szavakkal elfedni a csúf valóságot.
Akkor már tudjuk, hogy mit higgyünk, és mit ne. S hogy igenis a
mi döntésünkön, minden egyes ember döntésén áll vagy bukik,
hogy mi lesz Magyarországon.
Mint az Önök országgyûlési képviselõje, én azon fogok dolgozni,
hogy végre nevén nevezhessük a dolgokat, felismerhetõ legyen az
igazság és így minden polgár felelõsen dönthessen közös
ügyeinkben. Hogy megszabadulhassunk a hazugság rabságából.
És akkor lesznek boldog új éveink.
Isten adjon erõt és tisztánlátást mindnyájunknak!
2008. Január

Dr. Kelemen András

Tisztelt Pátkai Vállalkozók, Magánszemélyek!
2007. év végétõl ismét zavartalanul mûködik Pátka Község Önkormányzat Hivatalos honlapja, ahol minél több rétegû
információáramlást szeretnénk megjeleníteni.
Az általános információkon kívül lehetõség van a helybéli lakosok, vállalkozások hirdetéseinek megjelenítésére is.
Amennyiben szeretné, ha megjelenne nyitvatartási ideje, vállalkozási tevékenységi köre, elérhetõsége, vagy csak egyszerûen hirdetni
szeretne, keresse fel önkormányzatunkat.
Elérhetõség:
Hivataliügyfélfogadási idõben személyesen: Pátka, Vak Bottyán tér 4.
Telefon: 06-22-580-506
Fax: 06-22-580-509
Vagy e-mail-en: phpatka@datatrans.hu vagy igazgatas@citromail.hu

ww

w.

12. oldal

Pátkai Hírek

2008. Január-Március

Felhívás
Értesítem az állattartókat, hogy Dr. Császár András jogosult állatorvos Pátka területén
magángyakorlatot folytat.
Kívánságra háznál betegellátás, védõoltások beadása (veszettség is)
Csákváron lévõ kisállat-vizsgálómban kisebb mûtétek,
valamint betegellátást is végzek.
(Elõzetes idõpont megbeszélése alapján.)
Lakcím: Csákvár, Kisdobos u. 12.
Telefon: 582-042, vagy 06-20/93-23-146

Lomtalanítási
akció !
Pátka Község Önkormányzata értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy a
Depónia Kft lebonyolításával LOMTALANÍTÁST szervez
Pátka település területén
2008. március 26-án
A feleslegessé vált használati tárgyaikat a gyûjtõedény
mellé kérjük kihelyezni úgy, hogy az sem a gyalogos, sem
pedig a jármû forgalmat ne zavarja. Külön kérjük Önöket,
hogy fém tárgyakat, a gépjármû akkumulátorokat
elkülönítve helyezzék el.
Nem kerül elszállításra:
§ Elbontott gépjármû karosszéria + autógumi
§ Építési törmelék
§ Veszélyes hulladék
A kipakolást a jelzett idõpontot megelõzõ este vagy
legkésõbb reggel 6 óráig végezzék el! Kérem, minél többen
éljenek a lehetõséggel saját portájuk és településünk
tisztasága érdekében is.

Tisztelt Telektulajdonos!
Felhívom az Ön figyelmét arra, hogy az „országos
településrendezési és építési követelményekrõl”
szóló 253/1997 (XII.20.) Kormányrendelet 40. §.
(6) bekezdése szerint:
„A telek helyrajzi számát, illetõleg az épület
házszámát a közterületrõl, illetõleg a
magánútról jól látható módon fel kell tüntetni.”
A fentiekbõl eredõen a telek helyrajziszámát jól
látható módon 2008. június 30-ig ki kell helyeznie,
mert ha ez elmarad, akkor a rendelkezés érvényre
juttatása érdekében kénytelen lesz az önkormányzat
más eszközöket foganatosítani.
Értesítem a Tisztelt Címet, hogy a határidõt
követõen az önkormányzat 2008. július 15-étõl
kezdõdõen ellenõrizni fogja a helyrajzi számok
kihelyezésének teljesülését.
Elõre is köszönöm a megértését, együttmûködését,
valamint a határidõ betartását.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.
Maradok tisztelettel:
Pátka, 2008. február 20.

Pátka Község Önkormányzat
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