
 

PÁTKAI 

HÍREK 

Pátkai Hírek – Különkiadás 2010. november 

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA 

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL 

 

Kedves Olvasó! 

Köszöntöm Önt Pátka Község Önkormányzatának nevében. 
Eltelt egy hónap a választás óta, és képviselő-testületünk 
elérkezettnek látta az időt, hogy beszámoljon eddigi 
tevékenységéről, s az Önkormányzat jelenlegi helyzetéről.  
A bizalomért, amit Önöktől kaptunk köszönettel tartozunk, de 
nemcsak megköszönni, hanem megszolgálni is szeretnénk azt.  

Egy hónapnyi munka talán nem sok idő, de a képviselők nagy 
lendülettel nekiláttak a feladatoknak, s ez idő alatt több fontos 
határozatot is meghoztak. Kezdő soraimban azonban nem a felmerült problémákra szeretnék összpontosítani – 
hiszen arról lesz bőven szó a későbbiekben -, hanem engedjék meg, hogy néhány gondolatot mondjak az 
elvégzett munkákról. Bár sok hiányossággal küzdünk sok területen, mégis méltatnom kell azt a munkát, amelyet 
hivatalunk dolgozói nap, mint nap elvégeznek. Egy olyan időszakban kezdtünk el velük dolgozni, melyben 
számtalan bizonytalanság volt – gondoljunk csak a hivatal jegyző nélküli működésének esélyére, vagy a 
gazdasági vezetőnk távozására – azt látom azonban, hogy átléptünk a kezdeti nehézségeken és együtt indultunk 
el ezek megoldásának útján. A hivatalban végbemenő változások talán kevésbé látványosak, mégis a település 
sikere múlik az itt dolgozók eredményes háttérmunkáján. E sorok közt kell, hogy megragadjam az alkalmat - mivel 
a jegyzői pályázat kiírása megtörtént és remélhetőleg sikeres lesz - hogy megköszönjem mind helyettes jegyző 
asszonyunk, Tóth Jánosné munkáját, mind a körjegyzőség Zámoly és Gánt községek vezetőségének 
hozzáállását, mellyel átsegítettek minket a nehézségeken. 

Talán látványosabb a településen végzett munka, mely segítségével folyamatosan szépül falunk köszönhetően 
a Stroh Tibor vezette csapatnak, s a településen dolgozó közhasznú munkaprogramban résztvevő kollégáinak. Így 
készült el az Önkormányzat előtt lévő járda, a bejárat, a posta előtti járda, a református templom melletti járda 
vagy a települési határán felállított üdvözlő tábla és még hosszan sorolhatnám. Köszönöm az elvégzett munkát 
minden kedves kollégának és továbbiakban is számítok segítségükre. 

És a végén még egy szép kezdeményezést had osszak meg Önökkel. Polgárőrségünk felajánlotta, hogy fákat 
ültet egy általunk javasolt helyre. Így került kiültetésre a református templom mellett 9 db nyírfa.  
Köszönjük Laci bácsi, vigyázni fogunk majd rájuk!  

Az újság további cikkeihez jó olvasást kívánok mindenkinek! 

Nagy Dániel polgármester 
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Átadás-átvétel 
2010. október 8-án történt meg a régi és az új polgármester között – a Megyei Közigazgatási Hivatal illetékesének 

jelenlétében – az aktuális feladatok átadás-átvétele. Az alábbi táblázat bemutatja az átvett ügyeket és az azokban már megtett, 
illetve a tervezett intézkedéseket. 

Az átvett ügyek bemutatása Megtett/tervezett intézkedések 

Folyószámla hitelkeret 

A korábbi képviselő-testület megszavazott 5 millió forint 
hitelkeretet. A hitelkeret lehívása nem volt lehetséges, mivel 
az Önkormányzatnak nem volt aláírt, érvényes költségvetése 
2010. évre 

A költségvetési rendelet pótlása megtörtént, így amennyiben 
szükséges lesz, a hitelkeret lehívható. A szerződés aláírásra 
került. 

Könyvelés – pénzügyi nyilvántartás 

A korábbi gazdálkodási előadó munkakörének átvételekor 
derült ki, hogy 
- 2010 márciusa óta nem volt a Hivatalnak könyvelése, 
- a költségvetés féléves módosítása nem volt átvezetve, 
- a módosítás tervezetben szereplő számok nem voltak 

összhangban az eredeti költségvetés számaival. 

A módosítások átvezetése megtörtént, az új gazdálkodási 
előadó pedig folyamatosan pótolja a hiányzó könyvelést. 

Testületi jegyzőkönyvek, rendeletek és határozatok 

Az átadás-átvétel során rögzítésre került, hogy  
2008 augusztusától 2008. december 31-ig nem készültek 
jegyzőkönyvek, 2009-ben havonta egy-egy jegyzőkönyv 
készült, de ennél több testületi ülés volt, 2010-ben május 20-
ig 17 testületi ülés volt, de csak 3 jegyzőkönyv készült. 2010. 
május 20-tól valamennyi ülésről készült jegyzőkönyv. 
Átadásra került továbbá 76 db hangkazetta, mely korábbi 
ülések hangfelvételeit tartalmazza, azonban jelölésük nem 
egyértelmű, és legtöbbször a hanganyagból sem állapítható 
meg, hogy melyik ülésen készültek. 
A testületi üléseken hozott határozatoknak és rendeleteknek 
nem volt nyilvántartása, csak a jegyzőkönyvekben 
szerepeltek, nem voltak semmilyen formában 
(időrend/tartalom) rendszerezve. 

Jegyzőkönyvek: az új testület az alakuló üléstől kezdve 
folyamatosan közzéteszi a község honlapján a testületi 
ülések jegyzőkönyveit. A testületi ülések minden alkalommal 
a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásával kezdődnek. 
A határozatok és rendeletek külön nyilvántartásba kerülnek, 
és a rendelkezésre álló korábbi testületi ülések 
jegyzőkönyveiből is kiemelésre kerülnek, és folyamatosan 
feltöltésre kerülnek egy belső adatbázisba. 
A rendeletek és a nyilvános határozatok közzétételre 
kerülnek folyamatosan a község honlapján. 
A hangkazetták feldolgozása folyamatban van annak 
érdekében, hogy azon ülések, melyeken nem készült 
jegyzőkönyv, legalább részben rekonstruálhatók legyenek. 

Belmajori környezetszennyezés 

Egy állampolgári bejelentés alapján 2010. június 11-én 
megtartott környezetvédelmi hatósági ellenőrzés több 
szabálysértést is megállapított: 
- hulladékgazdálkodási törvény megsértése 

(olajszármazékok nem megfelelő tárolása miatt), 
- környezetkárosítás szabálysértés. 

A szakhatóságok által hozott határozatokat a testület 
megvizsgálja, és amennyiben van mód és ok, fellebbezést 
nyújt be, de a jogerős határozatokban szereplő bírságokat az 
Önkormányzatnak be kell fizetnie. 
A Belmajorban lévő környezeti kár semlegesítésére 
vonatkozóan uniós támogatás vehető igénybe. A KEOP-
2009-2.4.0. számú, „Szennyezett területek kármentesítése” c. 
kiírás keretében 100% támogatás igényelhető. A kiírás 
jelenleg felfüggesztés alatt áll, de várhatóan jövőre a forrás 
újra megnyitásra kerül. 
Az Önkormányzat ismeretlen tettes ellen súlyos 
környezetszennyezés vétségében feljelentést tesz. 

Rendezési terv módosítása 

A terv egységesítése folyamatban van, a szakhatóságok 
visszajelzése hiányzik. 

A szakhatóságok felé küldött anyagok folyamatosan érkeznek 
vissza, a helytelen térképészeti adatokat módosítjuk, ezt 
követően a rendezési terv módosítása megtörténik. 
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Az átvett ügyek bemutatása Megtett/tervezett intézkedések 

Szennyvíz beruházás 

A beruházással kapcsolatos legfrissebb információk egy falufórum keretében kerülnek ismertetésre. 

Pátka Kultúráért Közalapítvány 

A Pátka Kultúráért Közalapítvány tisztújítása sikertelen volt. Az új testület célja, hogy még 2010 során tisztázásra kerüljön 
az Alapítvány helyzete. A korábbi tisztviselők és kuratóriumi 
tagok a 2006-os választások után lemondtak, így új 
tisztviselők és kuratóriumi tagok választása szükséges az 
Alapítvány szabályszerű működésének biztosítása érdekében 
– az iratok előkészítését az alpolgármester asszony már 
megkezdte. Az Alapítvány vezetőségét pályázat útján 
szeretnénk feltölteni. Az Alapítvány számláján jelenleg 
megközelítőleg 370.000 Ft található. 

Ravatalozó 

A végleges használatbavételi engedély kiadásához meg kell 
még építeni az alsó vizesblokkot, melynek anyagkiírását a 
kivitelezői munkákkal együtt egy műszaki mérnök már 
elkészítette. A kiírás kiküldésre került több vállalkozóhoz, de 
az átadás-átvételig visszajelzés egyiktől sem érkezett. 
Tervezés alatt van továbbá a harangtorony előtti nyílás 
lezárása. 

Az új testület az örökölt súlyos forráshiány miatt a ravatalozó 
jelenlegi állapotának állagmegóvását tűzte ki elsődleges célul, 
ennek érdekében megvizsgálásra kerül, hogy milyen módon 
van lehetőség költséghatékonyan, de biztonságos módon az 
épület lezárására (pl. többrétegű tetőfólia alkalmazásával). 

Iskolaépület átalakítása 

A korábbi testület határozatot hozott arra vonatkozóan, hogy a 
Polgármesteri Hivatal leromlott műszaki állapota miatt a 
Hivatal átköltöztetésre kerül a volt iskolaépületbe. Ehhez az 
iskola épületében átalakítási munkák elvégzése szükséges. 

A teljes átköltözés határideje: 2011. április 15.   
Műszaki átalakítások: 
- a közmunkások megkezdték a teljes festést,  
- térelválasztó elemek beépítése szükséges. 
Ezeket a munkák közmunka keretében kerülnek elvégzésre. 

Vargahegyi építési telkek 

5 eladatlan építési telek van jelenleg. Az egyik telek esetében 
telekhatár módosítás van folyamatban. 

Az új testület folytatja a telkek értékesítését.  

Vak Bottyán téri park pályázata 

A pályázat értékelés alatt van. A pályázat elbírálása továbbra sem történt meg. 

Közvilágítás bővítése 

12 lámpatest korszerűsítése készült el a Kis-köz kivételével, 
amit hamarosan befejeznek. 

Az új testület folytatja a közvilágítás bővítését. 

Ivóvízminőség-javítás – pályázati lehetőség 

A testület határozatban döntött arról, hogy részt vesz  
a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt 
ivóvízminőség-javítási pályázaton, melyhez igénybe kívánta 
venni a Királyberek Kft. segítségét az önrész biztosításához. 
Tárgyalásokat folytattak egy pályázatíró céggel, a Királyberek 
Kft.-vel, valamint a Fejérvíz Zrt.-vel, továbbá lakossági fórum 
is megtartásra került, de a ciklus végéig nem született döntés 
a pályázat elkészítéséről. 

Az új testület megbízta a polgármestert és az alpolgármestert, 
hogy vizsgálja meg, hogy a 2010. december 6-i utolsó 
határidőig van-e mód a pályázat benyújtására.  
A Fejérvíz Zrt. szakértőjével folytatott egyeztetés alapján 
megállapításra került, hogy ilyen rövid idő alatt megfelelően 
megalapozott pályázat nem készíthető el. Az előzetes 
információk alapján várhatóan a kiírás nem kerül idei évvel 
lezárásra, így a jövő évben is várhatóan lesz lehetőség immár 
megalapozott pályázat benyújtására. 

 



4. oldal PÁTKAI HÍREK 2010. november 

 

Az átvett ügyek bemutatása Megtett/tervezett intézkedések 

Szennyvíz beruházás 

A jegyzővel kapcsolatos információkat a jegyzői hivatallal kapcsolatos cikk ismerteti. 

A Móri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának lefoglalás elrendeléséről szóló határozata 

A Móri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya iratokat foglalt 
le a Belmajorban történt bontási munkálatok miatt zajló 
eljáráshoz. 

Újabb értesítést nem kaptunk. 

Helyi lakos károkozási ügye 

2009 nyarán egy helyi lakos autóbalesetet okozva kárt tett a 
községhatárt jelölő táblában. 
  

Az új testület a káresetet megvizsgálja, és a jogi és eljárási 
szabályok alapján a megfelelő kártérítés érdekében lépéseket 
fog tenni. 

Szociális étkeztetés  - Házi segítségnyújtás kincstári ellenőrzése 

Az Önkormányzat tájékoztatást kapott a Magyar 
Államkincstártól, hogy a fenti tárgyú támogatások ügyében 
ellenőrzést végez 2010. október hónapban. 

A kincstári ellenőrzés 2010. október hónapban lezajlott az 
Önkormányzatra nézve kedvezőtlen eredménnyel, mivel 
megállapításra került, hogy az állami támogatásokkal 
kapcsolatos kötelező nyilvántartás hiányos és pontatlan volt, 
így a támogatást 2007., 2008. és 2009. évre vonatkozóan az 
Államkincstárba vissza kell fizetni. A visszafizetés pontos 
összege mintegy 2.000.000.- Ft, amit a járulékos kamatok és 
büntetőkamatok tovább növelnek. 

Művelődési intézmények és könyvtárak eszközfejlesztési pályázata 

Pályázat a művelődési intézmények és könyvtárak 
eszközfejlesztéséhez. 

A pályázat elküldéséről, elbírálásáról semmiféle információnk, 
iratanyagunk nincs. 

Az átadás-átvételt követően felmerült további ügyek: 

- Szoftvertisztaság, licenszszerződések: 
• Megkezdtük a Polgármesteri Hivatal számítógépeinek átvilágítását, a szoftverek tisztaságának rendbetételét. 
• Korábbi kifizetések alapján megállapítható, hogy az elmúlt években évente 270.000 forint került kifizetésre 

különböző szoftverlicenszek bérleti díjaként, ezzel különösen nagy veszteséget okozva az Önkormányzatnak. 
• Beérkezett szintén ezen szoftverlicenszek vonatkozásában egy újabb közel 350.000 forintos számla. A számlához 

kapcsolódó szerződés a Hivatalban nem volt fellelhető, a számlázó vállalkozótól kaptunk másolatot. A számla 
kifizetését a Hivatal nem teljesíti, tekintettel arra, hogy a szerződés lényegi elemei hiányoznak (pl. aláírás dátuma). 

- Ároktakarítás: Felszólítás érkezett a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei 
Szakaszmérnökségétől egyes külterületi árkok takarítására. A feladatot megkezdtük, további gépesített munkaerő 
bevonása szükséges.  

- Többcélú kistérségi társulás: A választásokat követően a társulás megtartotta ülését, melyen Nagy Dániel 
polgármestert a társulás pénzügyi bizottságába választották. 

- Gazdálkodási előadó kinevezése: A Hivatalban 2010. április 1. óta foglalkoztatott igazgatási és gazdálkodási előadó 
kinevezése szabálytalan volt, ezért a kinevezés módosításával orvosoltuk a helyzetet. 

Összeállította: dr. Dávid-Nagy Krisztina és Nagy Dániel 

  

Tisztelt Pátkai Lakosok! 

A megválasztott Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulat delegáltjaként tájékoztatom Önöket, hogy a 
polgármester úrral két ülésen vettünk részt, amelynek részleteit a társulat által meghatározott időpontban, egy falufórum 
keretein belül fogjuk nyilvánosságra hozni. A falufórum idejéig kérem a lakosság türelmét, és kérem, hogy csak az általunk 
kiadott információt tekintsék hitelesnek. Megnyugtatásul közölhetem, hogy a projekt még az idei évben elindul. 

ifj. Nánási László 
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A jegyzői hivatal betöltésével  
kapcsolatos kérdések 

A 2010. szeptember 14-én még a korábbi testület által 
megtartott lakossági fórumon több kérdés is érkezett az 
akkori képviselő-testülethez a jegyző felmentésével, 
valamint a helyettes jegyző megbízásával kapcsolatosan. 
Tekintettel arra, hogy a személyi kérdésekkel az új testület is 
csak zárt ülésen foglalkozhatott, ezért tényszerűen az alábbi 
nyilvános tájékoztatás adható. 

A korábbi jegyzőt a korábbi testület hivatalvesztés 
fegyelmi büntetéssel 2010. július 1-jétől felmentette a 
munkavégzés alól. Mivel a jegyző a testület határozatát 
bírósági úton megtámadta, így a jegyzői munkakör új jegyző 
megbízásával nem volt betölthető, tekintettel arra, hogy 
ezen eljárás esetében, amennyiben a bíróság az eljárás 
végén a jegyző javára dönt, úgy visszahelyezheti őt eredeti 
munkakörébe. Ezért volt szükséges a helyettes jegyző 
megbízása. 

A helyettesítési megbízás az új testület alakuló üléséig 
szólt. Mivel az új testület az alakuló ülésen értelemszerűen 
nem tudott új jegyzőt kinevezni, ezért a kialakult helyzet 
feltárása és megoldása idejére, határozott időre, 2010. 
december 15-ig meghosszabbította a helyettes jegyző 
megbízását a Polgármesteri Hivatal folyamatos 
működésének biztosítása érdekében. A megbízás azonban 
tartalmazza azt a kitételt is, hogy amennyiben december 15-
ig sikerül új jegyzőt kinevezni, úgy a megbízás az új jegyző 
kinevezésének napjával hatályát veszti. 

A képviselő-testület számára kezdettől fogva egyértelmű 
volt, hogy a jegyzői munkakör állandó betöltése elsődleges 
fontosságú a hivatal szakszerű működésének biztosítása 
érdekében. Ezért valamennyi képviselő áttanulmányozta a 
korábbi jegyzővel szemben folytatott fegyelmi vizsgálat, a 
vizsgálat alapján hozott testületi határozat, valamint a jegyző 
bírósági keresetének, s az új testület felállását követően

benyújtott egyezségi ajánlatának teljes anyagát. Mindezek 
alapján a képviselő-testület tagjai egyeztetést 
kezdeményeztek a jegyzővel. Az egyeztetések során 
mérlegelték a kockázatokat különösen annak figyelembe 
vételével, hogy munkaügyi perekben a bíróság elsődlegesen 
a munkavállalót védi. Tekintetbe kellett venni azt is, hogy 
egy vesztes eljárás esetén, mely akár több év múlva zárul, 
az addig eltelt időszakra a korábbi jegyzőnek a teljes bérét ki 
kell fizetni, mely olyan jelentős összeg, melyet az 
Önkormányzat nem vállalhat fel. Mindezek alapján a 
többkörös egyeztetési tárgyalások eredményeképpen 
megegyezés született, így az ügy mindkét fél számára 
lezárult. A korábbi fegyelmi határozat tartalma nem, csak 
jogkövetkezménye módosult (hivatalvesztésről megrovásra), 
és a jegyző jogviszonyát a felek közös megegyezéssel 
szüntették meg. A korábbi jogkövetkezmény hátrányainak 
orvoslására (a hivatalvesztés büntetés terhe alatt a jegyző 
nem tudott másik állást vállalni) méltányos kifizetés történt. 
Az egyezséget a polgármester és a jegyző közösen 
benyújtották a Fejér Megyei Bírósághoz, és az egyezség 
alapján a jegyző vállalja, hogy ezen ügyben a későbbiekben 
sem indít újabb pert az Önkormányzat ellen. 

Ezzel elhárult az akadálya a jegyzői pályázat kiírásának, 
mely azóta meg is jelent. Ifj. Hollósi Dezső a megegyezést 
határozatba foglaló zárt ülés kivételével valamennyi 
korábban megtartott egyeztetésen részt vett, véleményét a 
testület tagjai minden alkalommal meghallgatták és 
döntésüknél mérlegelték. A zárt ülésre is meghívást kapott, 
azon elutazása miatt nem tudott részt venni. Az ülés 
megtartása viszont azért volt szükséges és sürgős, hogy 
megegyezés esetén a jegyzői pályázat kiírásra kerülhessen, 
és így a helyettesítés december 15-i lejáratáig a jegyzői 
munkakör betölthető legyen. 

dr. Dávid-Nagy Krisztina 

 

Az Önkormányzat szervezete 

A 2010. évi önkormányzati választások eredményeképpen 
az Önkormányzat az alábbi szervezet szerint működik. 

Képviselő-testület: 
• Nagy Dániel Ferenc, polgármester (Fidesz-KDNP) 
• dr. Dávid-Nagy Krisztina, alpolgármester (független) 
• ifj. Nánási László, képviselő (független) 
• Füri József, képviselő (független) 
• Demeter Zoltán, képviselő (független) 
• Gerencsér Attila, képviselő (Fidesz-KDNP) 
• ifj. Hollósi Dezső,  képviselő (független) 

A korábbi újságban ifj. Hollósi Dezső cikke tévesen azt 
sugallta, hogy a testületben csak 2 független képviselő 
szerzett mandátumot. Az „Együtt megy!” kezdeményezés a 
pátkai Fidesz-KDNP és a Pátka Jövőjéért Egyesület 
összefogásával jött létre, és mint a fenti felsorolás is mutatja, 
csak a polgármester és egy képviselő tagja a Fidesz-KDNP 
pártszövetségnek. A testületben nem jöttek létre semmilyen 
frakciók, az egyes képviselők saját meggyőződésük alapján 
hozzák meg a döntéseiket. 

A bizottsági struktúra 
Az önkormányzati törvény alapján az egyes bizottságok 
elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők 
közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester,  
a települési kisebbségi önkormányzat elnöke és a képviselő-
testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke 
vagy tagja. 
Mindezek alapján a 2010. október 28-án megtartott rendes 
ülésen az alábbi bizottsági struktúra került elfogadásra (a 
külső bizottsági tagok még nem kerültek megválasztásra): 

Ügyrendi és Etikai Bizottság 
• Elnök: ifj. Nánási László 
• Belső tagok: Gerencsér Attila és ifj. Hollósi Dezső 

Pénzügyi Bizottság 
• Elnök: Gerencsér Attila 
• Belső tagok: Füri József és ifj. Nánási László 

Turizmus, Mezőgazdasági és Környezetvédelemi 
Bizottság 

• Elnök: Füri József 
• Belső tagok: Gerencsér Attila és ifj. Nánási László 
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Egészségügyi és Szociális Bizottság 
• Elnök: ifj. Hollósi Dezső 
• Belső tagok: Demeter Zoltán és Gerencsér Attila 

Oktatási és Kulturális Bizottság 
• Elnök: Demeter Zoltán 
• Belső tagok: ifj. Hollósi Dezső és ifj. Nánási László 

A fenti bizottsági modellt a képviselők egyhangú döntéssel 
megszavazták. 2010. november 12-én kelt levelében ifj. 
Hollósi Dezső lemondott az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöki tisztségéről, továbbá jelezte, hogy tagja 
sem kíván lenni e testületnek. A képviselő-testület 
legutóbbi ülésén az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
hatáskörébe utalta a folyamatosan beérkező tűzifa kérelmek 
elbírálását. A bizottság azonban az elnök lemondása 
miatt így nem tud összeülni, ezért a képviselő-testület 
következő ülésén módosítja a bizottsági struktúrát, hogy a 
kérelmek elbírása minél hamarabb megtörténjen. 

A Polgármesteri Hivatal az alábbi munkavállalókat 
foglalkoztatja: 

1 fő jegyző (jelenleg helyettes jegyző megbízásával), 
1 fő gazdasági előadó, 
1 fő igazgatási és pénzügyi előadó, 
1 fő igazgatási előadó és egyúttal anyakönyvvezető, 
1 fő adóügyi előadó, 
1 fő községgondnok, 
1 fő vezető falugondnok, 

• 2 fő alkalmazott falugondnok, 
• 2 fő alkalmazott településőr, 
• 19 fő közcélú foglalkoztatott, 

1 fő védőnő, 
1 fő egészségügyi alkalmazott (dajka). 

Pátkai Beruházó Víziközmű Társulat: 
1 fő előadó. 

Összeállította: dr. Dávid-Nagy Krisztina és Nagy Dániel 

 

Képviselői cikkek 

Tisztelt Pátkaiak! 
A választások után kisebb-nagyobb csiki-csukit követően 

felállt az új képviselő-testület.  
A választók úgy akarták, hogy a kormánypárt tagjai, 

jelöltjei legyenek túlsúlyban Pátkán is. Kicserélődött a 
testület. Én, mint régi-új csak remélhetem, hogy szükség 
van arra a tapasztalatra, amit az elmúlt 16 évben szereztem.  

Kissé vegyes a kép a testületben, látható, hogy 
markánsan más a véleményünk a volt jegyző ügyében. 
Persze a helyzet világos, ha a FIDESZ támogatottak 
összefognak, az én javaslataim mennek a kukába! Vannak 
olyan felfogásbeli különbségek közöttünk, amire nincs is 
értelme időt fordítani.  

Örülök viszont annak, hogy az ivóvízpályázat első 
fordulójának megírását az alpolgármester asszony elvállalta. 
Annak is, hogy napirenden van a hivatal átköltöztetése a volt 
iskolába. Végre a szennyvízberuházás kivitelezője is 
kiválasztásra került! Talán ha az „égiek is akarják”, indul a 
munka. Néhány dolog, amivel viszont gyorsan, hatékonyan 
foglalkozni kellene:  

- Ravatalozót befejezni; 
- Ha komolyan gondoljuk az iskola alsós tagozatát, 

sürgős lépéseket kell tenni (felmérés, fórum, stb.); 
- Környezetvédelmi program elkészítése; 
- Belvízelvezető árkok tisztítása; 
- A fiatalokkal összefogni, kulturált szórakozást 

biztosítani; 

- Kutyakérdés sürgős megoldása (legalább 
megpróbálni…); 

- Közbiztonság…; 
- Virágosítani a közterületeket, rendezett utcaképet 

teremteni; 
- Építési telkek, eladó házak értékesítésében 

közreműködni, ezzel a fiatalokat arra ösztönözni, hogy 
jöjjenek a faluba.  

Mielőtt félreértés lenne, ez nem választási program. Csupán 
ezekkel a dolgokkal foglalkozni kellene. 

Tisztelt Pátkaiak! 

A jövőben is úgy, mint eddig, minden döntésemmel, 
javaslatommal községünk fejlődését szeretném segíteni. 
Rengeteg a tennivaló, amit csak közösen Önök és az 
Önkormányzat együtt, karöltve tehet meg! Külön-külön nem 
megy! 

Vagy össze tud fogni ez a falu, vagy örökre lemaradunk, 
mások mögött kullogunk! Csak rajtunk, pátkaiakon múlik! 

Minden formában igyekszem Önöket tájékoztatni az 
általam fontosnak vélt dolgokról, legyen az jó, vagy 
szerintem rossz döntés.  

Kérem Önök is keressenek, mondják el javaslataikat, 
mert „egyedül nem megy”!  

Tisztelettel: Ifj. Hollósi Dezső 

 

Tisztelt Pátkai Lakosok! 

Köszönöm, hogy megtiszteltek a bizalmukkal, és rám szavaztak az önkormányzati választáson. Képviselőként, és egyúttal 
a testületi többség megbízásából alpolgármesterként legjobb tudásom szerint fogok a falu jövőjéért dolgozni. Mint jelen 
kiadvány is bemutatja, számos örökölt problémával és megoldandó feladattal szembesült a testület az átadás-átvétel során. 
Alapvető célunk, hogy mindezekre tartós, előremutató megoldásokat találjunk, közös erővel. Úgy vélem, hogy az eddig megtett 
és az összefoglaló táblázatban ismertetett tervezett intézkedések tükrözik azt az új szemléletet, ami biztosítja településünk 
megújulását és fejlődését. Ez a szemlélet sokak számára talán szokatlan, hiszen kompromisszumokat igényel, de igenis fel kell 
vállalnunk bizonyos (néha valóban nehéz) döntéseket annak érdekében, hogy tovább tudjunk lépni. Bízom benne, hogy 
tevékenységünk igazolni fogja szemléletünket, és egy valóban új korszak tanúi lehetünk. 

dr. Dávid-Nagy Krisztina
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Kedves Pátkai Lakosok! 

Szeretném megragadni az alkalmat és köszönetet 
mondani a magam és képviselőtársaim nevében a 
szavazatokért, amelyekkel megerősítették a már 
megelőlegezett bizalmat. 

Fiatal csapatunk ígéretéhez híven kemény munkába 
kezdett a településünk élhetőbbé tételével kapcsolatban. 
Megalakultak a bizottságok, megválasztásra kerültek a 
delegált képviselők, és lassan mélyebb betekintést 
nyerhetünk az Önkormányzat működésébe. Sajnos a 
„lassan” kifejezés nem véletlen, ugyanis az átadás-átvétel 
során rengeteg hiányosságot tapasztaltunk, a hivatalban 
átláthatatlan káosz uralkodott. Ezen felül még számos hibát 
és szabálytalanságot is feltárt a jelenlegi vezetőség. Milliós 
nagyságrendű büntetések, értelmetlen, nyomon 
követhetetlen számlák és még sorolhatnám a 
kellemetlenebbnél kellemetlenebb témákat, de ezekről 
bővebben a szakértő képviselő társaim fognak nyilatkozni. 

Ami engem illet, szeretném közölni Önökkel, hogy a 
képviselői munkát rendkívüli módon hátráltatja ifj. Hollósi 
Dezső képviselő úr határozatlansága és bizonytalansága, 
amely a döntéseit jellemzi és azok hitelességét is 
megkérdőjelezi. Ugyanis amikor megválasztásra kerültek a 
bizottságok és a bizottsági elnökök, s elkezdődhetett volna a 
komoly és felelősségteljes munka, akkor a képviselő úr a 

nyaralása alatt levélben lemondott minden elnöki és 
bizottsági posztjáról, azzal a magyarázattal, hogy idézem: 
”járom a magam útját, támogatok mindent, ami Pátkának a 
pátkaiaknak jó”. Felmerül bennem a kérdés, hogy vajon a 
pátkaiaknak jó-e az, ha a képviselő úr minden posztról 
lemond a mandátuma kivételével, ugyanakkor minden 
munka és felelősség alól kibújik? Azért jelentkeztünk 
képviselőnek, mert tenni akarunk a közösségért. Persze aki 
csak mondja, az be sem jutott, csak mások lemondása árán. 
A szociális bizottság élén sokat lehet tenni a pátkai 
emberekért. Vajon ha lemond a képviselő úr az elnöki 
posztról és nem kíván a bizottságokban sem dolgozni, akkor 
milyen módon akar tenni bármit is?  

Azt gondoltam, hogy egy kedvezően alakult választás 
után egy egységes csapat, amelynek többsége pártállástól 
független, nem fog szembesülni a leköszönő testület 
álságos és képmutató (tisztelet a kivételnek) 
tevékenységével, félrevezetésével és pogácsa 
majszolásával. Kissé optimista voltam, de talán érdemes is 
lesz annak maradnom. Úgy gondolom, hogy én, aki a 
szeretetről, a békességről, az együttélésről stb. beszéltem a 
kampány során, nem fogom hagyni szétdúlni az elveimet. 
Céljainkat el fogjuk érni akkor is, ha közben a régi kor árnyai 
visszahúzzák a kezeinket. 

ifj. Nánási László 

 

Tisztelt Pátkai Választópolgárok!  
Köszönöm, hogy bizalmukkal kitüntettek és október 3-án rám szavaztak. Élni szeretnék a lehetőséggel és nem visszaélni. 

Legjobb képességeim szerint fogom képviselni a falu érdekeit. 
Itt szeretnék reagálni ifj. Hollósi Dezső képviselőtársamnak arra a kijelentésére, melyet a Pátkai Hírek előző számában írt a 

megalakult képviselő-testületről. "Ketten vagyunk függetlenek". Ez az állítása helytelen, öt független képviselő van a 
testületben: Dr. Dávid-Nagy Krisztina, Demeter Zoltán, Füri József, ifj. Hollósi Dezső és ifj. Nánási László. 

Mert "Törekedjék mindegyikünk felebarátja kedvére, javára és épülésére" /Róm. 15. 2-3/. 
 Demeter Zoltán 

 

Tisztelt Pátkai Lakosok! 

A 2010. október 3-ai választások komoly változásokat 
hoztak falunk életében. Településünk lakói egy szinte 
teljesen új képviselő-testületnek szavaztak bizalmat és 
egyben egy újfajta hozzáállásnak, szemléletnek is. 
Köszönöm mindenkinek, hogy lehetőséget kaptunk.  

Édesapám, Gerencsér Gyula 3 cikluson keresztül vett 
részt képviselőként a falu életének irányításában, s én 
kisebb kihagyással ugyan, de a nyomdokaiba léptem. Úgy 
vélem, ez a generációváltás metaforikusan értve nem csak a 
családom viszonylatában, hanem a választás során az előző 
vezetést váltva az egész település irányításában is 
érvényesült és a fejlődés útjára léptünk. 

Eltelt egy hónap. A változások bizonyára még kevésbé 
érzékelhetőek, de aki nyitott szemmel jár, láthatja, hogy itt-
ott már vannak nyomai községünkben is. Kevésbé feltűnő az 
a munka, ami az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 
berkein belül zajlik. Pedig rengeteg feladat (főleg örökölt 
problémák) megoldása áll mögöttünk – de úgy gondolom, 
hogy eddig sikeresen vettük az akadályokat, ezt beszámoló 
újságunk erről szóló cikke jól bemutatja.  

Sajnos belső problémáink is adódtak. A választási 
kampány során a választáson induló összefogásunkat egy 
szlogen, egy irányelv vezette végig: „Együtt megy!”. 

Ez akkor és most is azt jelenti számunkra, hogy csak 
együtt összefogva, egyetértésben, közös munkát végezve 
tudunk a fejlődés útjára lépni. Ez nem azt jelenti, hogy adott 
ügyben nem lehetnek különböző véleményeink, csak azt, 
hogy közösen el kell jutnunk egy olyan konszenzusra, 
amiből kialakítható egy közös állásfoglalás a falu fejlődését 
szem előtt tartva. A képviselő-testület nagy része így 
gondolkodik, de sajnos nem mindenki. A közösségért való 
munka nem az üres szónoklatokat és ígéreteket jelenti, 
hanem komoly tenni akarásra van szükség, vállalni kell a 
különféle feladatokat, részt kell venni a döntések 
meghozatalában és ezekért a döntésekért vállalni is kell a 
felelősséget. Aki képviselői esküt tett, az ezekre esküdött fel. 
Amennyiben valaki ezeket mégsem képes megtenni - s 
ezzel a testület illetve a bizottságok munkáját nehezíti meg – 
annak le kell vonnia a konzekvenciákat és teret kell adnia az 
olyan be nem került képviselő-jelölteknek, akik mindezen 
feladatokat szívesen és lelkesen vállalják, félretéve a 
személyes érdekeket, csak a falu érdekeit szem előtt tartva. 

Ezeket a problémákat nem számítva úgy érzem jó úton 
haladunk, s bár tudom, hogy az előttünk álló út göröngyös 
lesz, törekszem arra, hogy a kormányt közösen biztos 
kézzel tartva eljussunk kitűzött céljainkig. 

Gerencsér Attila
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Adventi KalendáriumAdventi KalendáriumAdventi KalendáriumAdventi Kalendárium    
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

 Pátka Község adventi programjaira! 
Nov. 28. Nov. 28. Nov. 28. Nov. 28.     Advent első vasárnapjaAdvent első vasárnapjaAdvent első vasárnapjaAdvent első vasárnapja    –––– első gyert első gyert első gyert első gyertyyyyagyújtásagyújtásagyújtásagyújtás    
 09:30  Adventi koszorú készítés kicsiknek-nagyoknak a Művelődési Házban 
 15:00  Jótékonysági koncert a Katolikus templomban 
   A belépés díjtalan, adományokat a templom javára elfogadunk. 

Dec.Dec.Dec.Dec.    05. 05. 05. 05.     Advent második vasárnapjaAdvent második vasárnapjaAdvent második vasárnapjaAdvent második vasárnapja    –––– második gyert második gyert második gyert második gyertyyyyagyújtásagyújtásagyújtásagyújtás    
 10:00  Istentisztelet a református templomban 
   Közreműködik a Bel Canto kórus 

  Érkezik a Mikulás! Útközben megáll: 
  15:00-kor a Fehérvári úton 
  15:15-kor az alsó boltnál 
  15:40-kor a Kert utcában 
  16:00-kor a Zsefer sörözőnél  
  16:20-kor a Művelődési Háznál 
  16:30  Mesefilm vetítés a Művelődési Házban 

DecDecDecDec.... 12.  12.  12.  12.     Advent harmaAdvent harmaAdvent harmaAdvent harmaddddik vasárnapjaik vasárnapjaik vasárnapjaik vasárnapja    –––– harmadik gyert harmadik gyert harmadik gyert harmadik gyertyyyyagyújtásagyújtásagyújtásagyújtás    
 15:00  Orgonavirág Citerazenekar előadása 
  Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub –mézeskalács díszítés, 
  karácsonyi asztaldísz bemutatás és készítés foltvarrókkal 

Dec. 14.Dec. 14.Dec. 14.Dec. 14.  15:30  Karácsonyi Játszóház az Óvodában 

Dec. 18.Dec. 18.Dec. 18.Dec. 18. 09:00  Bábelőadás, karácsonyi vetélkedők, nagy Karácsonyi Játszóház  

DecDecDecDec.... 19.  19.  19.  19.     Advent negyedik Advent negyedik Advent negyedik Advent negyedik vasárnapjavasárnapjavasárnapjavasárnapja    –––– negyedik gyert negyedik gyert negyedik gyert negyedik gyertyyyyagyújtásagyújtásagyújtásagyújtás    

 15:00  Mindenki Karácsonya 

Dec. 24. Dec. 24. Dec. 24. Dec. 24.     Karácsony előestéjeKarácsony előestéjeKarácsony előestéjeKarácsony előestéje    
 9:00   Gyermekek betlehemezése a faluban (Lehet csatlakozni!) 
 14:00-16:00  Karácsonyi Játszóház a Parókián 
  17:00-18:00  Karácsonyi műsor és szentesti áhítat a református templomban 

Ünnepeljünk együtt!Ünnepeljünk együtt!Ünnepeljünk együtt!Ünnepeljünk együtt!    

Szervezők: 
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub  
Pátka Község Önkormányzata 
Pátka Gyermekeiért Egyesület 

Pátkai Római Katolikus Egyházközség 
Pátkai Református Egyház 

Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület 
Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 

A különszám felelős szerkesztője: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Felelős kiadó: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: 580-506 Fax: 580-509 
Nyomdai generálkivitelező: G+B 96 Bt. Videoton Ipari Park 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. 

Megjelenik 600 példányban 


