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A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA 

PÁTKAI
Hírek

Nemzetközi nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük 
hölgy lakosainkat. 

Pátka Község Önkormányzata

“Az élet zenéjét a nõk adják, akik õszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a 
dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat.”

Wagner

    Ady Endre:

 Emlékezés 
március idusára

Óh, bennem lobogott el
Ama szinte már savós,
Tüzetlen és makacs,
De jó nedvû ifjúság. 

Március Idusára
Voltak mindig szavaim,

Olcsók és rímesek,
De akkor az volt igaz. 

Hadd lássam, óh, hadd lássam
Azt a régi Márciust,
Midõn az ifjú bárd

Õszintén s jól hazudott. 

Óh, Napja Márciusnak,
Óh, megroppanó havak,

Be jó emlékezés,
Ki mostanában esik. 

Be jó ma ez az Élet,
Mikor a Holnap sunyi,

Be jó épp ma élni,
Mikor Halál s Élet: egy.

 

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a 

lakosságot 
2009. március 15-én 

9 órakor 
tartandó koszorúzásra 
az emlékparkba, majd 
a z  a z t  k ö v e t õ  
ü n n e p s é g r e  a  
Mûvelõdési házba. 

Ünnepi mûsor
   - Himnusz

- Ünnepi beszéd
- , Tiszteletbeli Polgári 

Cím,  átadása
- Bel Candto vegyeskar elõadása
- Szózat

Díszpolgári Cím
Pátkáért érdemérem
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2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 
Bevételek             Kiadások 

218.607.000.- Ft 
 

(2.740.000.- Ft  
általános tartalékkal) 

 
 

 
 

SAJÁT BEVÉTELEK 
(Adók, egyéb saját bevétel,  áfa bev., 
kamatbevétel, pótlékok, bírságok,)  

35.495.000.- Ft 

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, 
ÉS JÖVEDELEMKÜLÖNBSÉG 
MÉRSÉKLÉS 

54.704.000.- Ft 

NORMATÍV ÁLLAMI 
HOZZÁJÁRULÁS 

15.555.000.- Ft 

NORMATÍV  KÖTÖTT 
FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS 

20.523.000.- Ft 

MEZÕÕRI JÁRULÉK 
ÁLLAMI TÁMOGATÁSA 

800.000.- Ft 

ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 
ÖNKORMÁNYZATTÓL 

4.000.000.- Ft 

RENDSZERES SZEMÉLYI 
JUTTATÁSOK 

28.006.000.- Ft 

NEM RENDSZERES 
SZEMÉYI JUTTATÁSOK 

6.468.000.- Ft 
FELÚJÍTÁS 
5.400.000.- Ft 

KÜLSÕ SZEMÉYI 
JUTTATÁSOK 

2.260.000.- Ft 
FELHALMOZÁSI 
KIADÁSOK 

39.423.000.- Ft 

MUNKAADÓT 
TERHELÕ JÁRULÉK 

11.637.000.- Ft 

TÁMOGATÁS 
ÉRTÉKÛ MÛKÖDÉSI 
KIADÁS 

8.508.000.- Ft 
KAMATKIADÁS 

400.000.- Ft 
TÁMOGATÁS ÉRTÉKÛ 
FELHALMOZÁSI KIADÁS 

5.000.000.- Ft 
DOLOGI KIADÁSOK 

41.770.000.- Ft 

CÉLTARTALÉK 
40.440.000.- Ft 

ÁLTALÁNOS KÖTELEZÕ 
TARTALÉK 

2.740.000.- Ft 

TANULÓK 
BÉRLETE 

650.000.- Ft 
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MEZÕÕRI JÁRULÉK 
1.600.000.- Ft 
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FELHALMOZÁSI  CÉLÚ 
BEVÉTELEK 

23.358.000.- Ft 

 FEJLESZTÉSI HITEL 

10.705.000.- Ft 

TÁMOGATÁSI 
ÉRTÉKÛ 
MÛKÖDÉSI 
BEVÉTELEK 

911.000.- Ft 

 PÉNZMARADVÁNY 

49.148.000.- Ft 

MÛKÖDÉSI CÉLÚ 
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 
ÁH-N KÍVÜLRE 

2.795.000.- Ft 

TÁRSADALOM ÉS 
SZOCIÁLPOLITIKAI KIADÁSOK 

23.110.000.- Ft 

TÁRGYI ESZK. ÉRT 
50.000.- Ft 

ÁTVETT PÉNZESZK. 
TB-TÕL 

1.758.000.- Ft 

A 2009. évi költségvetés

A 2 0 0 8 .  é v i  j ó  g a z d á l k o d á s n a k  
k ö s z ö n h e t õ e n  a z  ö n k o r m á n y z a t  
költségvetése stabilizálódott. A 2009. év a 
l a s s ú  g y a r a p o d á s  é v e  l e h e t  a  
szennyvízcsatorna beruházás terhei mellett. 
Emlékeztetni szeretném az Tisztelt Olvasót, 
hogy a 2007. évet még nem csekély hiánnyal 
zárta az önkormányzat (12.986.000.- Ft). 
Ezzel szemben a 2009. évre már 
p é n z m a r a d v á n n y a l  f o r d u l t u n k  
(49.148.000.- Ft, amibõl le kell vonni az év 
közben aktivált gázközmû vagyon 
40.040.000. -  F t - já t ,  így  a  t i sz ta  
pénzmaradvány 9.108.000.- Ft volt). 1 év 
alatt a 12.985.000.- Ft-os hiányból 
9.108.000.- Ft többlet lett, és közben nem 
kellett semmit sem eladni. Láthatóan 
érezhetõ az intézményi struktúra átalakítás 
eredménye. 
A 2009. évi költségvetés a mûködési 
kiadások mellett már tartalmaz több olyan 
tételt, amire már évek óta szükség lett volna. 
Az olyan kiadásokat, amelyek a fejlõdést és 
a fejlesztést jelentik, felújítási és 
felhalmozási kiadásoknak hívjuk. Pátkán 
2009-ben felújításra és felhalmozásra 
összesen 44.823.000.- Ft-ot költ az 
önkormányzat az alábbiak szerint: 

Felújítás: 
Vak Bottyán tér 6 szám alatti önkormányzati 
lakás külsõ felújítása 2.400.000.-
Óvodai nyílászárók cseréje 2.000.000.-
Óvodai épület felújítási terve 1.000.000.-

5.400.000.-
Felhalmozás:

Településrendezési terv módosítás 1.680.000.- 
Ravatalozó építése 9.000.000.-
Közvilágítási lámpatestek (14 db) 1.200.000.-
Kert utca burkolatépítés 1.618.800.-
Széchenyi István utca útburkolati terv     240.000.-
Vargahegyi telkek közmûvesítése 1.149.000.-
Szennyvízberuházás 2009. évi önereje              22.078.000.-
Szennyvízberuházás pályázati elõkészítés 1.416.000.-
Gépek, berendezések vásárlása     996.000.-

             39.423.000.-
Ezen kívül a katolikus templom körüli park felújítására, átépítésére pályázat lesz 
benyújtva, és az önerõ a költségvetésben szerepel 2.600.000.- Ft nagyságban. Az 
önkormányzat a 2009. évben a civil szférát a lehetõségekhez mérten támogatja. A helyi 
civil szférához az alábbi támogatást biztosítja a Képviselõ-testület: 

Polgárõrség 750.000.-
Pátka Kultúráért Közalapítvány 750.000.-
Sportkör: - létesítmény fenntartás 890.000.-

                - Támogatás 900.000.-
                    1.790.000.-

Látható, hogy mindösszesen a Pátkai Civil szférára 3.242.000.- Ft-ot költ az 
önkormányzat. A 2009. évi költségvetés a lassú gyarapodás költségvetése, amely jó alapot 
nyújt arra, hogy a 2010. évi választásokra stabil, gyarapodó és hitelektõl mentes 
költségvetést örököljön az új Képviselõ-testület.

Pátka Község Önkormányzata
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Falunk, Pátka  Fotópályázat

A Pátka Gyermekeiért Egyesület
a 2009. március 1-tõl 2009. június 26-ig tartó 

idõszakban
folyamatosan leadható anyagokból álló

FOTÓPÁLYÁZATOT
hirdet Pátkán élõ tanulók és felnõttek számára.

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.

A pályázó a képekkel együtt küldje el lezárt borítékban
(amelyre csak jeligéjét írja rá!) nevét, lakcímét, 

telefonszámát és azt,
hogy melyik korcsoportban pályázik!

A pályázati kiírástól történõ bármiféle eltérés esetén
a beküldött képeket nem tudjuk értékelni!

A fotókat borítékban,
Fotópályázat 2009 feladó megjelöléssel

(benne kisebb borítékban a jeligével, névvel, címmel, 
telefonszámmal)

a meghirdetõ Egyesület vezetõje,
Varga Anikó, 8092 Pátka, Kossuth utca 20.

címére várjuk folyamatosan, de legkésõbb június 26-ig!
A beküldött alkotásokat

a Magyar Fotómûvészek Országos Szövetsége (MAFOSZ) 
tagjai közül kijelölt három fotómûvész bírálja el.
Eredményhirdetés 2009. augusztus végén lesz;

pontos idõpontjáról a Pátkai Hírekbõl tájékozódhatnak,
illetve a pályázókat levélben vagy telefonon is értesítjük.

Az eredményhirdetés napján kiállítás nyílik a díjazott,
s mellettük a zsûri által figyelemre méltónak ítélt képekbõl.

Mindhárom korcsoportból egy elsõ (tízezer forint),
egy második (hétezer forint) és egy harmadik (ötezer 

forint)
díj kerül kiadásra,

ezen felül indokolt esetben különdíjakat is kiadunk,
de a bírálók a szakmai színvonal ismeretében eltérhetnek 

ettõl.
További információk az alábbi telefonszámon kérhetõk:

30/468-4259

Pátka, 2009. február 1.

Pátka Gyermekeiért Egyesület

Az adózásról néhány gondolat

Napjainkban az önkormányzatok számára is kiemelten fontos feladat, 
hogy a bevételeit realizálja. Ez Pátkán sincs máshogy. A faluban egy olyan 
adónem van helyi szinten, amely adóbevallás benyújtását is igényli. Ez az 
adónem az iparûzési adó. Az önkormányzatnak a jogszabályok 
felhatalmazást adnak arra, hogy a benyújtott bevallásokat ellenõrizzék. 
Igaz, eddig erre még nem került sor, de a 2009. évtõl kezdve az iparûzési 
adóbevallásokat tételesen végig fogjuk ellenõrizni. Természetesen az 
ellenõrzött elõzetesen értesítést fog kapni az ellenõrzés idõpontjáról, 
helyszínérõl, valamint az ellenõrzési szempontokról. Az ellenõrzés nem 
személyi alapon zajlik, és nem is kell személy elleni fellépésként 
értelmezni. Elõször azokat fogjuk leellenõrizni, akik mínuszos, vagy 
nullás bevallást nyújtottak be, majd fokozatosan mindenki sorra kerül. 
Kérem az érintetteket mûködjenek közre a hivatallal, és segítsék 
munkánkat, mert ez mindkét fél érdeke. 

Visi Szilárd jegyzõ

Értesítés

A jogszabályoknak megfelelõen a lakosság tudomására hozzuk, hogy 
Pátka községben a 2008. évben mennyi adóbevétel realizálódott. 
Összességében 29.409.445.- Ft adóbevétel teljesült, amihez még további 
1.116.156.- Ft mezõõri járulék kapcsolódott. 
A 29.409.445.- Ft az alábbi adónemekben teljesült:

Telekadó 1.158.303.- Ft
Magánszemélyek kommunális adója 8.736.556.- Ft
Gépjármû adó 7.646.288.- Ft
Iparûzési adó              10.836.156.- Ft
Késedelmi pótlék    471.110.- Ft
Bírság                  363.500.- Ft
Termõföld utáni forrásadó    183.032.- Ft
Idegen bevétel      14.500.- Ft

A befolyt adót az önkormányzat képviselõ-testülete a település 
mûködtetésére, üzemeltetésére, valamint a szennyvíz beruházás 
elõkészítésére fordította. 

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

Kérjük ajánlja 
fel adója 1 %-át 

településünk civil 
szervezetei egyikének.



 

 
A termõföld bérbeadásról

Azoknak is, akik a bérleti díjat terményben kapják meg. A bérbeadást követõen kell a 
forrásadót kiegyenlíteni. 2003-ig a forrásadóval kapcsolatosan nem volt kiskapu, és az 
önkormányzat adóbevételeinek 40 %-át adta. Ez a helyzet 2003-ra megváltozott. A 
jogszabály szerint, aki 5 évnél hosszabb ideig adja bérbe a földjét, a forrásadót az 
önkormányzatnak nem kell megfizetni. Természetesen az állam felé egyéb jogcímeken a 
fizetési kötelezettség fennáll. A pátkai gazdák, földtulajdonosok érdekes módon  alig egy-
két kivétellel  legalább 5 év 1 nap hosszúságra adja bérbe a földjét. Így megspórolta az 
önkormányzat felé fizetendõ forrásadót. Igen ám, de ezzel az önkormányzat elvesztette azt a 
forrást, amivel a külterületi utakkal kapcsolatos feladatait el tudná látni. Pedig bõven lenne 
mit tenni a külterületi utakon, és jogosak a kritikák. Gondolkodjunk el egy költõi kérdésen: 
vajon jogosan fogalmaz meg-e valaki a külterületi utakkal kapcsolatosan kritikát, amikor 
kihasználja a jogszabályi kiskaput, kikerüli az önkormányzathoz fizetendõ forrásadót?
Érdemes ezen eltûnõdni, hogy többségében azok kritizálják az önkormányzatot, akik 
kibújnak az adófizetési kötelezettség alól. Természetesen ez az „adókerülés” törvényes, de 
morálisan aggályos. 

Visi Szilárd jegyzõ

 

 

 

 

Felhívjuk a Vértesaljai Horgászegyesület 
tagjainak figyelmét arra, hogy a 2009. évi 
tagsági viszony megújítására március 30-
ig  van lehetõség, minden 

hétfõn 17:00 órától  19:00 óráig.
További jegykiadás lesz még :  
április 27-én  hétfõn 17:00  19:00 óráig, 
      valamint 
május 25-én hétfõn 17:00  19:00 óráig.

Környezetvédelmi nap 2009. március 
28-án 8:00 órától lesz,  gyülekezés a 
halõrháznál.

A környezetvédelmi napon a 
horgászás 12:00 óráig tilos! 
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Hírek a Tolnai Utcai 

Általános Iskolából

Értesítés
Ezzel a cikkel olyan jelenségre szeretnénk rámutatni, ami 
törvényes, de az önkormányzat szemszögébõl minimum 
aggályos. A jogszabályok szerint az önkormányzatot a 
termõföld bérbeadásából forrásadó illeti meg 20 % nagyságban. 
Minden év március 20-ig a termõföld tulajdonosának bevallást 
kell benyújtania az önkormányzat felé. 

Az intézmény február és március havi 
Programjai:

Február
02.02-03. Szülõi értekezleteket tartottunk az alsó és felsõ tagozatos tanulók szüleinek.
02.11. A 4.évfolyamon nyílt tanítási órákat tartottunk az elsõ osztályba lépõ tanulók szüleinek. Délután pedig a gyerekeknek játékos 
foglalkozásokat tartottunk, farsangi álarcot készítettünk. 
02.16. Az elsõ osztályban tanuló gyerekek meghívták volt óvó nénijüket egy óra látogatására. 
02.27. Farsangi mulatságot rendeztünk az iskola tanulói számára.
Minden héten napközis tanulóink csoportközi foglalkozásokon vesznek részt: 
Sport, furulya, kézmûves foglalkozás, számítástechnika, mese sarok.
Március
03.02. 16-17 ó Felsõs fogadóórára várjuk a kedves szülõket.
03.03. 16-17 ó Alsós fogadóórára várjuk a kedves szülõket.
03.05-06.Iskolánk aulájában kagyló és csiga kiállítás tekinthetõ meg.
03.11. 8-10 ó Sok szeretettel várjuk az elsõ osztályba lépõ gyermekek szüleit a 4. évfolyam bemutató óráira, ahol   

megismerkedhetnek a leendõ elsõ osztályos tanító nénikkel.
                      Délután 17 órától tavaszváró foglalkozásokat tartunk az óvódások részére.
03.13. 11.30 ó Március 15. méltó megünneplése.
03.17. 8-12 ó Betekintést nyerhetnek iskolánk alsó és felsõ tagozatos diákjainak tanulmányi munkájába, nyílt tanítási órák keretein 

belül.
03.17. 14-16 ó Változatos napközis foglalkozásokon és csoportmunkákon vehetnek részt a kedves szülõk.
03.18. 9 ó A pátkai óvodában a nagycsoportban foglalkozást tartanak a leendõ elsõ osztályos tanító nénik. Ismertetik iskolán 

programját és bemutatják az elsõ osztályos tankönyveket is.
                     Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
03.20. 15-16 ó Az iskola aulájában bolhapiac lesz, ahol a gyerekek felesleges játékaikat csereberélhetik. 
03.24.  Tanulmányi kirándulás az Alcsúti Arborétumba a 2.b, 3.b, és 4.b osztályok számára.
03.28. Munkanap (szombat): a január 2-ai napot dolgozzuk le, „B” hét pénteki órarend szerint.
Április
04.06-07.   8-12 ó Elsõ osztályosok beíratása
        14-18 ó Elsõ osztályosok beíratása
04.08-14. Tavaszi szünet
Szünet elõtti utolsó tanítási nap: 2009.04.07. kedd
Szünet utáni elsõ tanítási nap:     2009.04.15. szerda

Jámbor Ferencné igh.



 

 

Tanulási nehézséggel küzdõ
gyermekének segítek!

Általános iskolás gyermekek számára 
korrepetálást, német nyelvtanítást, valamint 
szintetizátor-oktatást vállal, diplomás 
tanítónõ, fejlesztõpedagógus.

További információ:
 06-20/824-48-59 
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A PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA 

GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY ÉS A  

CSEMETEKERT TAGÓVODA HÍREI

Óvodánk szebbé tételében sok segítséget kapunk a szülõktõl, volt 
óvodásainktól, akik visszatérve munkájukkal segítenek.
2008 nyarán szülõi összefogással és az óvodai alapítvány által 
gyûjtött 1%-os adófelajánlások segítségével a gyermekek hintáit 
esésvédõ gumiburkolattal tettük biztonságossá. Az alapítványunk 
370.000Ft ért vásárolt anyagokat, a szülõk, barátok  250.000Ft 
értékben végeztek el társadalmi munkát. Köszönjük a segítséget:

Kelemen Lászlónak
ifj. Kelemen Lászlónak
Kelemen Dánielnek
Píber Zoltánnak
Benke Jánosnak
Hegedûs Tamásnak
Kelemen Lászlónénak

A munkákhoz eszközt biztosított Polgár József és Gerencsér 
László.
Gács János az óvodai csoportszoba ablakai elé madáretetõt 
készített a gyerekeknek, itt figyelhetjük meg és etethetjük  télen a 
madarakat. 
Ifj. Gyenei Lajos és Gyeneiné Zaka Rita  az udvari mászókákat 
festette le, pályázatukkal gyûjtöttek támogatást alapítványunknak.
Az õszi idõszakban Mohácsi Bélánétól kaptunk almát, amit 
naponta adhattunk az óvodásoknak.
A farsagi rendezvényünkre Polgár Józsefné ABC boltja két darab 
tortát  ajánlott  fel  amit  tombolánkon kisorsoltunk.  
Önkormányzatunk  és Magyaródiné Dene Eszter ajándékcsomagot  
küldött Papp Mónika a farsangi büfé munkájában segített. Ezúton 
is köszönjük a szülõk felajánlásait. A gyermekek vidám 
hangulatban tölthettek el egy szombat délutánt a kultúrházban.
 Oláhné Busi Katalin a  függönyöket varrta meg az ablakokra.
Mindenkinek köszönjük a segítségét!
Beadott pályázatunkon az alábbiakat nyertük:
180.000Ft ,A Fejér Megye Közoktatásért Közalapítványtól 
fejlesztõ eszközökre, játékokra
660.000Ft Oktatási Minisztériumtól, berendezésekre. óvodai 
eszközökre
100.00Ft Nemzeti Civil Alapprogramtól, alapítványi mûködésre
95.000Ft Pátka Kultúráért Közalapítványtól,  alapítványunk 
programjaira.
Szeptembertõl az alábbi  programok valósultak meg az óvodában. 
ill. az alapítványunk programjaiban:
Nyugdíjasokat köszöntötték a Nyugdíjas Klubban  a 
nagycsoportos óvodások
Novemberben  a Tolnai úti Iskolások  mûvészeti kiállítást nyitottak 
meg óvodánkban
Mikulás ünnepen a Tolnai úti Iskolások adtak mûsort, majd 
karácsonykor az óvoda látogatott el Székesfehérvárra a karácsonyi 
mûsorukat megnézni.
Karácsonykor a pátkai  katolikus templomban szerepeltünk az 
énekkarral együtt.
Karácsonyi játszóházat szerveztünk a családok részére és 
ajándékcsomagot , mesekönyvet kaptak a gyerekek  az 
alapítványtól .
februárban gyermekfarsangot szerveztünk a kultúrházban.
Köszönjük a sok támogató és segítõ emberek munkáját és kérjük 
támogassák adójuk 1%-ának felajánlásával alapítványunkat!
Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

Adószámunk:18493942-1-07

Laborcáné Tatai Anikó
tagintézmény vezetõ, kuratóriumi elnök

ÚJJÁALAKULT A DISE

Örömmel értesítjük a kedves pátkaiakat, hogy 2009. elején 
újjáalakult a már mûködõ Diák és Ifjúsági Sport Egyesület, 
melynek fõ célja a falu sport- és közösségi életének felpezsdítése.  A 
rendszeres testmozgás jótékony hatásait mindannyian ismerjük, 
ennek ellenére a többség nem szeret és nem is kezd el magányosan 
sportolni. 

A falu lakosaival beszélgetve úgy találtuk, hogy egyre 
nagyobb az igény egy kondícionáló és fitnesz terem megnyitására a 
falu központjában. Közösségi tér híján az önkormányzathoz 
fordultunk, akik az egyeztetések eredményeként a volt iskolaépület 
egyik termét ajánlották fel e célra, s így 2009. februárjától 
megnyitotta kapuit az amatõr kondícionáló és fitnesz terem Pátkán.

A fiúk/férfiak rendelkezésére álló amatõr edzõteremben 
saját készítésû, ill. közös használatra felajánlott gépeken edzhet 
bárki, aki elfogadja a terem házirendjét. A fennálló finanszírozási 
rendszer ismeretében, kezdetben klubszerûen mûködik a terem: a 
klubtagokkal közösen meghatározott tagdíjat kizárólag új, illetve 
használt sporteszközök vásárlására fordítjuk.

A lányok/asszonyok számára a községi mûvelõdési 
házban nõi tornát indítottunk, a foglalkozásokat Menyhártné 
Gáspár Ildikó vezeti.  Az újjáalakult Diák és Ifjúsági Sport 
Egyesület mûködteti  Pátka község megyei III. osztályú labdarúgó 
csapatát, (amely a harmadik helyen végzett az õszi fordulóban!) és 
egy városi 1-B besorolású kispályás labdarúgó csapatot is. 
Lehetõséget szeretnénk adni ezeken felül még motocross, 
asztalitenisz és freestyle klubok  megalakulására is a késõbbiekben, 
melyekre szintén igényt tartanak amatõr sportolóink.

A Diák és Ifjúsági Sport Egyesület tisztségeit betöltõ 
személyek: 

Elnök: ifj. Nánási László
Alelnök: Lejer László
Titkár: Kónya Csaba
Elnökségi tagok: Unger Zoltán,  Császár István
Felügyelõ bizottság elnöke: Píber Attila
Felügyelõ bizottság tagjai: Horváth Gyula,  Nagy Zoltán

Kérdéseket, észrevételeiket (bármely sportággal 
kapcsolatban) az alábbi elérhetõségeken várjuk, mobil:  
30/9025298,  e-mail: 

Ifj. Nánási László 
lnanasi@citromail.hu
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Húsvét küszöbén
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm 
olvasóimat! Ismét közeleg a tavasz, a 
megújulás, virágába borulnak a fák. Húsvét 
ünnepekor lelkünk is örömmel várja a 
kegyelmet. 
Teréz anya intelme jut eszembe. Címe:  Mégis.
Az emberek esztelenek, következetlenek, 
magukba fordulnak. 
MÉGIS SZERESD ÕKET!
Ha sikeres vagy hamis barátokat és igaz 
ellenségeket nyersz!
MÉGIS ÉRJ CÉLT!
A jó, amit ma teszel holnap már feledésbe megy!
MÉGIS TEDD A JÓT!
A becsületesség és õszinteség sebezhetõvé tesz. 
MÉGIS LÉGY BECSÜLETES ÉS NYÍLT!
Amit évek alatt felépíthetsz, lerombolhatják egy 
nap alatt.
MÉGIS ÉPÍTS!
Az embereknek szükségük van a segítségre, de 
ha segítesz támadás érhet. 
MÉGIS SEGÍTS!
A legjobbat add  a  világnak amid csak van, s ha 
verést kapsz is ért cserébe. 

MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A 
VILÁGNAK AMID CSAK VAN!

Ezekkel a gondolatokkal 
kívánok áldott húsvéti ünnepeket 
minden kedves olvasómnak! 

Brunner Józsefné 

 

 Ünnepi szentmiséink:
Április 9-e Nagycsütörtök 16:00 -18:00 

óráig  Szentimádság
Április 10-e Nagypéntek 15:00 órakor 

Keresztúti áhitatosság 
Április 11-e Nagyszombat19:00 órakor 

Feltámadás 
Lovasberényben:
Húsvétvasárnap 11:30 órakor Szentmise
Húsvéthétfõ 11:30 órakor Szentmise 

Az egész világot és a hazánkat egyaránt 
érintõ, egyre súlyosbodó gazdasági és 

erkölcsi válság befolyásolja kis közösségünk 
hétköznapjait is. Lassan már alig jut idõnk 
családjainkra, hobbijainkra, szabadidõs 
tevékenységeinkre illetve sportolásra: a 
munka minden energiánkat felemészti. 

Ennek ellenére községünkben hivatalosan 
több mint tíz civil szervezet mûködik, ami azt 
jelenti, hogy számos ember mégis szeretne 
t e n n i  v a l a m i t  n o n - p ro f i t  a l a p o n  
a közösségért. Vannak, akik a gyermekek 
sorsának javításán fáradoznak, mások a 
lakosság biztonságát próbálják fenntartani, s 
megint mások a szabadidõ eltöltését szeretnék 
sporttevékenységekkel színesíteni. Az egyik 
legaktívabb civil szervezet a nyugdíjasok 
klubja, melynek lelkesedése példaértékû. 
Sajnos olyan civil szervezetek is léteznek, 
akiknek nem céljuk a közösség építése. 
Van olyan civil szervezet, amely kimagaslóan 
t ö b b  t á m o g a t á s b a n  r é s z e s ü l  
önkormányzatunktól. Nem szükséges 
hivatalos felméréseket végezni ahhoz, hogy 
megállapíthassuk: Pátkán az egyetlen 
támogatott sportág a labdarúgás, amely a 
falu összlakosságát tekintve kor-, nem- és 
idõjárásfüggõ voltából adódóan is sajnos 
csak kevesek igényeit elégíti ki, pedig sokan 
vágynak mozgásra, társasági életre. 
Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy 
a m e n n y i b e n  a z  Ö n k o r m á n y z a t  
támogatásával mûködõ Pátka Sportkör a 
sport alatt nem csak a labdarúgást érti, akkor 
milyen módon kívánja felosztani az 
Önkormányzat által

biztosí tot t  éves összeget ,  hogy a 
labdarúgáson kívül a többi sportág  is 
fejlõdni tudjon (akár alsóbb osztályba 
sorolás árán is)? Van-e értelme olyan 
sportágba befektetni, amely csak a lakosság 
10-15%-át érdekli, és érdemes-e olyan 
csapatot támogatni, ahol csak elvétve 
található pátkai érdekeltségû játékos?  Az 
egyedüli támogatottságot élvezõ pátkai 
sportkör megyei II. osztályú csapata 
r á a d á s u l  a z  e re d m é n y e i v e l  s e m  
büszkélkedhet. 
A község lakosságának véleményét 
képviselõ testület milyen megfontolás 
alapján dönti el, hogy a befizetett adókból 
befolyt összegeket milyen arányban osztja 
szét a civil szervezetek között? Figyelembe 
veszik-e az ülésekkor a lakosság akaratát? 
Kikérik-e a döntés elõtt a közösség 
véleményét? A többi civil szervezet, köztük a 
DISE szárnyai alá tartozó megyei III. 
osztályú labdarúgó csapat, a nõi torna, és a 
konditerem, valamint az öregfiúk labdarúgó 
csapata és a más tevékenységeket folytatók 
élvezhetik-e az Önkormányzat támogatását?
 Bár nehéz a helyzetünk, a felsorakoztatott 
k é r d é s e k  a z t  s u g a l l j á k ,  h o g y  
a rendelkezésünkre álló demokratikus 
eszközöket megragadva a többség akaratát 
kell érvényesíteni. Amennyiben jobbá 
szeretnénk tenni az elkövetkezendõ 
idõszakot, hallatni kell a hangunkat és 
keresni a hasonló gondolkodásúak 
t á r s a s á g á t .  Ö s s z e f o g á s r a  v a n  
szükség!    

Ifj. Nánási László.

Lehetne másként?!

Nemcsak a foci létezik
Egy létezõ, de nem mûködõ civil szervezet 
életre kelt ez év februárjában. A Diák és 
Ifjúsági Sport Egyesület (DISE) újra részt 
kíván venni a civil életben. A nevünk 
hallatán azt hihetné az olvasó, hogy 
kizárólag a Sport áll a tevékenységünk 
középpontjában. Fontosnak tartjuk a 
sportot, de nemcsak ez a lényeg. 
A sporton belül nem kizárólag a foci a 
központ. Egyesületünk a megye III-as 
felnõtt  labdarúgó csapat mellett, fiatalok 
testépítését, és asszonyok, lányok 
testmozgását is segíti, szervezi, vagyis 
nálunk nemcsak a foci létezik. 
Kibõvítve a gondolatsort nálunk nemcsak 
a sport létezik. A szabadidõ tartalmas 
eltöltését is feladatunknak tekintjük, 
aminek egyik általunk elképzelt formája a 
tömegsport. Szeretnénk a falunaphoz 
csatlakozni olyan tömegsport jellegû 
programokkal, amelyek színesíthetik az 
eseményt. (Pl: Fut a Pátka futóverseny, 
családi délelõtt) Természetesen nem 
kizárólag egyedül kívánunk csatlakozni a 
f a l u n a p h o z ,  h a n e m  m á s  c i v i l  
szervezetekkel összefogva. Részt 
kívánunk venni a faluszépítõ társadalmi 
munkákban is. Egyesületünk céljai közé 
tartozik a faluszépítés, falufejlesztés, 
valamint a határon túli kapcsolatok 
ápolása, építése. Ezen kívül a település 
természeti és épített  emlékeinek 
felkutatása, megismertetése és megóvása. 
Konkrét lépésekre is gondoltunk ebben a 
témakörben. Szeretnénk Pátkán az I. 
Világháborús emlékmûvet felújítani, mert 
a hõsök nevei lassan már teljesen 
láthatatlanná válnak.  A Ság-hegyi Ivánka 
kereszt környékét is rendbe kívánjuk 
tenn i ,  mer t  mél tány ta lanul  van  
elhanyagolva. Az Isten-hegyi keresztet is 
újra szeretnénk állítani, mert teljesen 
tönkrement. Ezen célok megvalósítását az 
Önkormányzattal, és a Képviselõ-
testülettel kívánjuk megvalósítani a 
partnerség elve alapján. 
Tisztelt Pátkaiak, akik szeretnék 
munkáinkat támogatni, aki részt kíván 
a b b a n  v e n n i ,  é s  e l f o g a d j a  
alapszabályunkat, csatlakozzon hozzánk, 
mert mi szeretettel várjuk! 

DISE Vezetõség
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Nyugdíjas híradó
Tisztelt nyugdíjas társaim! Az elmúlt 
esztendõ eseményekben bõvelkedett, 
s ikerü l t  az  a lapszabá lyza tunkban  
foglaltakat maradéktalanul végrehajtani. 
Minden év elején elkészítjük az éves 
programunkat, közösen megbeszélve, hogy 
mit és hogyan fogunk megoldani annak 
érdekében ,  hogy k lubtagja inknak  
élményekben gazdag szabadidõ eltöltést 
tudjunk biztosítani.
2009-ben is  megvannak azok az  
elképzelések, amelyek biztosítani fogják 
klubtagjainknak az élményekkel teli 
kikapcsolódást, ebben a rohanó, anyagias 
világunkban.
Mire a hírújság megjelenik, már az eltelt 
idõrõl tájékoztatom tisztelt nyugdíjas 
társainkat.
Január: A vezetõség elkészítette az éves 
elfoglaltsági tervet, melyet a tagsággal, 
elfogadtatott. Felkészültünk a beszámoló 
közgyûlés megtartásához.
Pótszilvesztert tartottunk, közösen 
elbúcsúztattuk az ó évet pezsgõvel, finom 
virslivel, vidáman töltöttük el az estét.
A klub vezetõsége beszámoló közgyûlésen 

számot adott a tagság elõtt az elmúlt 
e s z t e n d õ b e n  v á l l a l t  f e l a d a t o k  
végrehajtásáról. Mint mindig, meghívott 
vendégek és a község elöljárói elõtt. A 
gazdálkodásunkról és az ellenõrzõ bizottság 
munkájáról pontos, precíz elszámolást 
tud tunk  tag ja ink  fe lé  k imuta tn i .
Itt jelentette be a vezetõség, hogy a négy 
évre megválasztott tisztségviselõk 
mandátuma lejár. Kérte a vezetõség, hogy a 
tagság gondolja meg, hogy kik legyenek az 
új vezetõség tagjai, akik tovább fogják vinni 
e civil szervezetet annak érdekében, hogy a 
nyugdíjasok szebb, boldogabb közösségi 
élete ne szakadjon meg.
A tagság megválasztotta a jelölõbizottságot, 
valamint a szavazatszámláló bizottságot és 
eredményes munkát kívánva megkérte, 
kezdjék meg munkájukat. 
F e b r u á r :  A k l u b  v e z e t õ s é g é n e k  
újraválasztási közgyûlését tartotta meg  
tagságunk.
A januári feladatoknál említett bizottságok 
végrehajtották feladatukat, és a tagság 
egyhangú szavazása alapján a régi 
vezetõséget választotta újra.
Tisztelt nyugdíjas társaim a hírújság 
rovatában köszönöm meg a bizottságok 
munkáját, és az újraválasztott vezetõség 

nevében megköszönjük a bizalmat! Az 
alapszabályunk szellemében, fogjuk tovább 
vinni e nemes feladatot. Orvosi elõadást 
hallgatott meg tagságunk háziorvosunktól, 
aki érdekes témával lepett meg bennünket. 
Köszönet érte! 
Március: Télbúcsúztató nosztalgia est 
keretében köszöntötte a klub férfi kara a 
nõnap alkalmából hölgy tagjait. A központi 
ünnep alkalmából 15-én a nyugdíjas klub is 
koszorúzáson vesz részt.
Tisztelt nyugdíjas társaink! Röviden 
ennyiben kívántam az eltelt idõrõl 
tájékoztatni Önöket. Klubunk továbbra is 
nyitott bárki tagja lehet a klubunknak, aki 
s z e r e t i  a  k ö z ö s s é g i  é l e t e t ,  é s  
alapszabályunkat elfogadja.
Tisztelettel köszönjük  azon személyeknek, 
akik adójuk 1%-át a  Gárdonyi Géza „ 
Nyugd í j a s  k lubnak  ad t ák ,  e zze l  
elõsegítették a klub által szervezett 
tevékenységünket!

A Klub adószáma: 18497465-1-07  
Köszönettel vesszük a felajánlást!
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket:

A vezetõség nevében: 
Gács János klub elnöke.

 Köszönet a nõknek

Köszönet neked, aki megszültél.
És neked, aki feleségem voltál.
És neked, te harmadik, tizedik
ezredik, aki adtál egy mosolyt,

gyöngédséget, egy meleg pillantást
az utcán elmenõben,

Vigasztaltál amikor magányos voltam
elringattál mikor féltem.

Köszönet neked, mert türelmes
és mindig nagylelkû voltál
És neked, mert betakartad 

hajaddal az arcomat, amikor
megbuktam és rejtõzködni akartam
a világ elöl, És neked, mert tested
 meleget adott testemnek, amikor

fáztam, az élet magányában.

És neked, mert gyermeket szültél nekem.
És neked, mert kenyeret és bort adtál

amikor, éhes és szomjas voltam
És neked, mert testednek olyan illata volt

mint a szomjas földnek az élet elején.

Köszönet nektek nõknek, köszönet.

Pátka 2009. Március
Gács János

Nõnapi köszöntõ Gács Jánostól

SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕPONTOK, ELÉRHETÕSÉGEK:

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT         CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT 
Családgondozó: Helt Margit           Családgondozó: Orsós Irma

        Szabó Zoltánné Zsuzsa
      

FOGADÓÓRA: minden héten Szerda 11.30-14 óra       FOGADÓÓRA: minden héten, Pénteken 9-11 óra
       Polgármesteri Hivatal, Pátka         Polgármesteri Hivatal, Pátka 

LEVELEZÉSI CÍM: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10.       LEVELEZÉSI CÍM: 8000 Szfvár, Sütõ u. 12.
TEL: 22/332-058, 22/317-582       TEL: 22/312-502

Székesfehérvári Központban ügyeleti napok: 

Helt Margit: Hétfõn: 8-12-ig 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10.
Orsós Irma: Szerda: 12-16-ig 8000 Szfvár, Sütõ u. 12.
Szabó Zoltánné Zsuzsa: Csütörtök 12-16-ig 8000 Szfvár, Sütõ u. 12.
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Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy várjuk bárki 
jelentkezését, aki a régi temetõ (bozótos) tisztításában részt kíván 
venni. 
Elvárás: Ágak eltüzelése ( csak hétfõn és pénteken), tisztességes 
munkavégzés, tarvágás, balesetvédelem betartása, ezáltal a 
munkavédelmi felelõsség vállalása. A kitermelt fát ingyen el lehet 
vinni. 

Figyelem!
Az engedély nélküli fakitermelõket, akik lopják a fát, feljelentjük, 
és mindent megteszünk azért, hogy a tolvajok ne élvezzenek 
elõnyt a rendesen dolgozókkal szemben! 
Ez akkor is igaz, ha jelenleg hazánkban a jog nem mindig védi a 
becsületes embert. Nekünk az a dolgunk, hogy törvényes 
eszközzel, akár a nyilvánosság erejével is fellépjünk, jelen esetben 
a fa tolvajok ellen!

Tisztelettel: Ifj. Hollósi Dezsõ
Pátkai Református Egyház gondnoka

FELHÍVÁS

A Pátkai Református Egyház a régi református temetõ (bozótos) 
rendezését tervezi megkezdeni. Kérünk minden érdekeltet, hogy 
2009. április 15- ig jelezze sírhely megváltási igényét Országh István 
református lelkésznél a 06-70-626-68-18 számon, 
vagy Ifj. Hollósi Dezsõ presbiternél a 06-20-292-07-36 számon. 

Tisztelettel:
Pátkai Református Egyház presbitériuma

Tagtoborzó
A Pátka Gyermekeiért Egyesület tagjai és pártoló tagjai 

közé vár mindenkit, aki szívén viseli a falu gyermekeinek 

sorsát. Várjuk mindazokat, akik ötleteikkel, önzetlen 

munkájukkal segíteni készek kicsi közösségünk és Pátka 

község fölemelkedését.

Tevékenységünkrõl, törekvésünkrõl bárki 

meggyõzõdhetett és ezután is képet kaphat mindenkor 

nyilvános rendezvényeinken.

Varga Anikó Busi Katalin

elnök titkár

30/468-4259 20/558-1746

Tájékoztatnám a Tisztelt Lakosságot néhány 2008-as statisztikai 
adattal:
Településünkön 2008. december 31-i zárással 696 db érdekeltségi 
egységet tartunk nyilván, mely a következõk szerint tevõdik össze: 

A jogi személyiségek 32 érdekeltségi egységgel rendelkeznek.
35 érdekeltségi egységet egy összegben fizettek be.
544 ingatlan után LTP szerzõdést fizetnek. 
63 olyan érdekeltségi egység van, melyet társulatunknak 
törlesztenek. 
22 ingatlan tulajdonossal szemben folyik végrehajtási eljárás.

2008-ban a Viziközmû Társulat pénzeszköze 20 millió Ft fölé 
emelkedett, melyet folyamatos lekötés alatt tart az Intézõ Bizottság. 
Jelenleg 20.400.000.- Ft pénzösszeg van az OTP-nél fix 
kamatozású betétben lekötve, melynek kamata 6,5 %. Az utolsó 
lekötés 2009. 01. 12-én történt, mely lekötés 2009. 07.11-én jár le. 
Amennyiben a lakosság fizetési morálja nem változik, havonta 
várhatóan mintegy 400.000.- Ft-tal növekszik a Viziközmû Társulat 
pénzállománya, melyet az Intézõ Bizottság folyamatosan leköt a 
várható plusz bevétel,  a  kamat reményében. 
A Viziközmû Társulathoz azonban nemcsak a részletfizetõk 
befizetései érkeznek, sok LTP tulajdonos is a társulathoz fizeti havi 
rendszerességgel a törlesztõ részletét, mivel az OTP-tõl nem 
kapnak befizetési csekket. 2008-ban 29 alkalommal történt LTP 
befizetés továbbutalás. Egy utalás alkalmával átlagosan összesen 
100.000.- Ft-os nagyságban történik továbbutalás, mely azt 
mutatja, hogy a folyamatos felszólításoknak, és a Viziközmû 
Társulat által biztosított csekkeknek köszönhetõen javult a lakosság 
fizetési morálja. 
Meglehet, ez a lakosság részérõl kedvezõ befizetési lehetõség 
többletköltségébe kerül a Társulatnak (mintegy havi 5.000.- Ft 
Postai közremûködési díj, és 3000.- Ft Pénzforgalmi jutalék-  ez kis 
mértékben változik a továbbutalások nagyságától függõen),  de 
megkönnyíti a lakosság rendszeres fizetését, így szinte megszûnni 
látszik az LTP szerzõdések hátraléka. A nagy hátralékkal rendelkezõ 
tulajdonosok ellen pedig eljárás indult, vagy más fizetési formában 
törlesztik az érdekeltségi egységet. A szerzõdéseik megszüntetésre 
kerültek, az eddig befizetett pénzt pedig visszakapták 
tulajdonosaik. 

 A Pátkai Beruházó Viziközmû 
Társulat tájékoztatója

Az OTP Háttérmûveleti Igazgatóságától rendszeresen kap 
értesítést a Viziközmû Társulat, mely alapján folyamatosan 
felszólító levelet küld a hátralékkal rendelkezõknek, hogy 
hátralékukat mihamarabb szüntessék meg. A levélben felhívjuk  az 
érintettek figzelm t, hogy amennyiben nem szüntetik meg 
hátralékukat, a törvény erejénél fogva további intézkedéseket tesz 
a Társulat az )nkormányzat jegyzõjével karöltve. Továbbá 
ismertetésre kerül a levélben az Intézõ Bizottság 9/2007 (XII. 05) 
határozata, mely a következõket tartalmazza:
„A Pátkai Beruházó Viziközmû Társulat Intézõ Bizottsága 2008. 
január 1-jét követõen minden 2 hónap, vagy annál nagyobb 
törlesztõ (LTP-, és Társulatnak törlesztõ) hátralékkal  
rendelkezõ Ingatlan tulajdonost értesít hátralékáról. Hátralékát 
2008. március 1-jéig szüntetheti meg. Abban az esetben, ha 
2008. március 1-jét követõen hátraléka meghaladja a két 
hónapnál nagyobb törlesztõ részletet, 
LTP szerzõdés esetén társulatunk a szerzõdés zárolását 
felmondja, amirõl értesíti az OTP-t, és a szerzõdött tulajdonost. 
A Pátkai Beruházó Viziközmû Társulat ezt követõen az ingatlan 
tulajdonosát egyösszegû, azaz 220.000.- forintos fizetési 
formába sorolja be, és ugyanabba az elbírálásba részesül, mint 
azok az ingatlan tulajdonosok, akik még egyáltalán nem kezdték 
meg érdekeltségi egységük megfizetését. „
Munkánk még egy nagy részét az ingatlan eladásból, illetve 
öröklésbõl adódó adminisztráció teszi ki. (új tulajdonossal 
kapcsolatot felvenni, adatait nyilvántartásba venni, a régi 
szerzõdés módosításához hozzájáruló nyilatkozatot kiállítani, 
tulajdonosokat tájékoztatni).
Az elmúlt évben sikeresen lezárult a Viziközmû Társulat Intézõ 
Bizottságának, valamint Ellenõrzõ Bizottságának Cégbíróságnál 
történõ átvezetése, 2008. április 24-i dátummal. Az új tagokkal 
felállt bizottságok megkezdték munkájukat, mely  azóta is 
zavartalanul mûködik.

 Füri Béla  Társulati elnök

é
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Nagy öröm ért minket az elmúlt év végére, miszerint 
eredményes lett a szennyvízcsatorna pályázatunk. 
Elõzményként néhány gondolatot érdemes megosztani 
Önökkel, hogy jobban átlássák a pályázatot. A 2008. 
évben a magyar kormány az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretei között 4 db szennyvíz projektet 
emelt ki, és adott hozzá támogatást. Idõrendi 
sorrendben a következõket:

2008. 07. 28.-án: Makó város és térsége.
Békéscsaba Megyei Jogú V.

2008. 09. 18.-án: Nyíregyháza és térsége.
2008. 12. 12.-én: Székesfehérvár Város és 

Térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes)

A Székesfehérvár Város és Térsége pályázathoz 
6.437.420.437.- Ft támogatást adtak. (A beruházás 
összegérõl lejjebb bõvebben adunk tájékoztatást)
A felsorolt négy pályázat közül Székesfehérvár Város 
és Térsége kapta a legnagyobb pontszámot, mivel a 
maximális 100 pontból 89,03 pontot kaptunk. 
(Megjegyzés: Békéscsaba 74,63; Makó 75,83; míg 
Nyíregyháza 87,13 pontot kapott)  Székesfehérvár 
Város és Térsége esetében a támogatási arány 75 % lett, 
vagyis az önerõ így 25 %. (Megjegyzés: A támogatási 
arány Nyíregyháza esetében 80 %, Makó esetében 82 
%, Békéscsaba esetében 84 %)
A fentiekbõl eredõen a Székesfehérvár Város és Térsége 
pályázatnak az alábbiak a fõ mutatói:  (Elõre bocsátom, 
hogy Pátka 10 %-os részt képvisel az egész projektben) 
A négy település (Székesfehérvár, Pákozd, Pátka, 
Seregélyes) esetében a teljes szennyvízberuházás 
értéke: 8.577.370.000.- Ft. Ez az összeg 3 fõ elembõl 
tevõdik össze:
  5.471.804.372.- Eu-s támogatás
     965.616.065.- Magyar állam támogatása
  2.139.949.563.- Önerõ
  8.577.370.000.-

Tájékoztató a szennyvízberuházásról

Pátka községre az alábbiak a sarokszámok:

Pátkán a teljes beruházási költség 873.637.000.- Ft. Ebbõl az önerõ 
218.052.922.- Ft. Ezt az összeget négy különbözõ forrásból 
biztosítja az önkormányzat. 

   99.000.000.- OTP LTP szerzõdésekre felvehetõ támogatott 
kamatozású hitel

   40.440.000.- Gázközmû vagyon
   17.000.000.- Viziközmû Társulás által beszedett befizetések
   61.612.922.- Bankhitel
 218.052.922.-
Az önerõ szerkezetébõl látható, hogy az LTP szerzõdésekkel 
kapcsolatosan a teljes beruházás 45,5 %-a biztosítható. A 
viziközmû társulás a beszedett befizetésekkel 7,8 %-ot biztosít. A 
fennmaradó összeget az Önkormányzat biztosítja, vagyis az önerõ 
46,7 %-át önkormányzati forrásból kell megoldani. Ha ez nem így 
lenne, akkor az LTP szerzõdések havi törlesztõ részlete 1.554.- Ft 
helyett minimum 3.200.- Ft volna. 

Ezen kívül az önkormányzat az LTP szerzõdésekre felvehetõ hitel 
kamatát is átvállalta (99.000.000.- Ft kamata), ami várhatóan 
25.000.000.- Ft lesz, továbbá a kiviteli tervet is ki kell a tervezõ 
cégnek fizetni, ami további 13.000.000.- Ft, mivel erre nem 
kaptunk támogatást. A terv és kamatteher együttesen 38.000.000.- 
Ft, aminek szintén van fedezete, hiszen az amerikai befektetõ 
átvállalta. 
Egyedül a 61.612.122.- Ft bankhitelt kell az önkormányzatnak 20 
év alatt kamatostul kiegyenlíteni. Ezt az aktuális költségvetésbõl 
kell megoldani. 
Összességében látható, hogy a lakosság kímélése nem kis 
mértékben sikerült, de sajnos többre nem futotta. 
A kivitelezés várhatóan 2009. nyarán elkezdõdik. Elõre is kérjük a 
lakosság türelmét, és megértését. 

Pátka Község Önkormányzata

Felhívás
- Az avarégetés szabályai -

Avart, vagy kerti hulladékot hetente két nap HÉTFÕN, és PÉNTEKEN 10:00 és 20:00 óra között szabad égetni. Minden más 
idõpontban szigorúan tilos!
Avar és kerti hulladék égetése során szigorúan tilos kommunális hulladékot égetni (pl: nylon, gumi, mûanyag, spray doboz, stb.) 
Ha valaki a fenti szabályokat megszegi, akkor szabálysértést követ el, és 30.000.- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
Fontos megjegyezni, hogy mindenki saját felelõsségére alkalmazhatja az égetés módszerét! Ezen kívül ügyeljen mindenki arra, hogy 
ne a szomszéd háza mellett égessen, mert ez is tilos!
Abban az esetben, ha valaki mégis megszegi a szabályokat, akkor azt az alábbi telefonszámokon jelezzék, hogy a szabálysértési 
eljárást le lehessen folytatni:

Vezetõ községgazdálkodó: 06-70-325-65-03
Jegyzõ: 06-20-45-49-703

Felhívjuk a Tisztelet Lakosság figyelmét, hogy az avar és kerti hulladék égetésérõl a Képviselõ-
testület, rendeletet alkotott és 2007. augusztus 1-jén lépett hatályba. 
A rendelet hatálya mind a belterületen, mind a külterületen érvényes!!!
Közterületen (utcán, járdán, téren, árokban, útpadkán) avart, vagy kerti hulladékot égetni szigorúan 
tilos!!! Kizárólag a telken, udvaron, kertben szabad égetni!
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Pátka Gyermekeiért Egyesület
2008. évi közhasznúsági jelentés

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

Beszámolási idõszak: 2008.január 1.  2008. december 31.
Az egyesület közhasznú feladatait az alábbi területeken végezte:
- Farsang (02.09.)

- Március 15-i ünnepségben való részvétel 
(03.15.)

- Húsvéti játszóház (03.22.)
- Ruhabörzék
- Pályázatok (Biogreen Alapítvány)
- Falunapon való részvétel
- Civilek párbeszédének megszervezése
- Karácsonyi betlehem elkészítése

Az egyesület egyszerûsített beszámolója a melléklet szerinti. 

BEVÉTEL:
         - Önkormányzati támogatás  170.000.-Ft
         -    Egyéb támogatás (1%)      59.288.-Ft
         -    Tagdíj       22.000.-Ft
         -    Egyéb bevétel                              195.-Ft
Összes bevétel 251.483.-Ft
Pénzmaradvány 2007. évrõl 102.942.-Ft

                                                                     354.425.-Ft
KIADÁS:
         - Pályázati díj 

(Biogreen Alapítvány)      3.500.-Ft
- Elõadói díjak    10.000.-Ft

- Programok anyagköltsége  104.303.-Ft
- Mûködési költségek             29.126.-Ft

Összes költség  146.929.-Ft
Bankszámla záró állománya                  97.303.-Ft
Pénztár záró állománya 110.193.-Ft

           354.425.-Ft

Az egyesület tisztségviselõi munkájukért díjazásban nem 
részesülnek.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat, politikai 
pártoktól független.

Pátka,2009.január 30. 

Tisztelt pátkai lakosok!
Ezúton szeretném megköszönni minden pátkai polgárnak, a 
Polgármester Úrnak, Képviselõ-testületnek és mindenkinek, aki 
bármely módon bármilyen összeggel vagy akár csak néhány kedves 
szóval támogatott bennünket a bajban, gondolva ránk a karácsony, a 
szeretet ünnepén is. A közvéleményt megosztva vélekednek emberek 
a történtekrõl, ez érthetõ. Mindaddig, amíg nem szembesülünk, hogy 
bárkivel megtörténhet  hasonló ebben a mai világban. Azt nem 
mondhatom,  hogy nyugodt szívvel,  de bizton állíthatom, ezek 
nagyon súlyos vádak, és számunkra nem helytállóak. Botlanak meg 
emberek, mint mindenki a mindennapokban, mi is, de nem ekkorát. És 
ha létezik független igazságszolgáltatás, lehetõséget ad ezeknek az 
embereknek harcolni az igazukért, és a mindennapokba történõ 
visszailleszkedésükért. Bebizonyítva, hogy mindig ennek a falunak a 
polgárai maradnak. Bár a sors most nem kíméli õket, de harcolni 
fognak.  Remélve, hogy lesz, aki továbbra is mellénk áll.

Köszönettel:  Majerné Frank Tímea     

Gondolatok 

Azt hiszem, az ember sokszor gondolkodik a világ és a 
környezete dolgain!
Mi miért van így vagy úgy. Képviselõként az elmúlt 14-15 
évben sok mindent csináltam, csináltunk.  Olyat is, ami jól sült 
el, olyat is, ami nem. Az ember utólag sok mindent másképpen 
csinálna, persze ha elõre látná a dolgokat, leülne, hogy ne essen 
el, mindenesetre tanulni lehet a múlt  dolgaiból.
Az utóbbi idõben azon tûnõdöm, mit szerettem volna elérni és 
mi az, ami nem sikerült  legalább is eddig  vajon mit? Miért 
vannak oly sokan azok, akik kritizálnak, de feladatot nem 
vállalnak, miért gáncsoskodnak,  akadályoznak szóban, tettben, 
de õk maguk semmit nem tesznek?  Sokat töprengtem és arra 
jutottam, a fõ ok az irigység. Irigyek vagyunk mások sikerére, 
gyarapodására, elõrejutására és sandán tekintünk mindenre és 
mindenkire.  Az irigység fertõzõ betegség, méreg. Az egész 
országot megfertõzte, átitatta és beleivódott a mindennapokba. 
Ki ezért a felelõs, hogy idáig jutottunk? A válasz nem egyszerû. 
Talán egy példa jól illusztrálja. A postán csekket adtam fel, 
sorba álltam, mögöttem ketten beszélgettek a régi 
kukoricafosztásról, arról, hogy az emberek összejöttek, 
zenéltek, énekeltek, ismerkedtek, egy szóval jól éreztek 
magukat.  Ma ez elképzelhetõ? Sajnos aligha!  Karácsonykor a 
Katolikus templomban valóban nívós mûsort láttunk, 
hallottunk, tele kellett volna lennie a templomnak együtt várni 
az ünnepet, s hányan voltunk?  A Betlehem felállítása óriási 
ötlet volt, tehát adott volt egy valódi, adventi ünnep, s hányan 
voltunk?
Közöny, irigység ez a jellemzõ!  Sok mindent hiányolunk 
falunkból, de feltettük-e már a kérdést, én az egyén mit tettem, 
azért, hogy a falunk, ez a közösség elõbbre jusson?  Mit vállalok 
azért, hogy fejlõdjön Pátka? Higgyék el, amíg a fenti kérdésekre 
nem adunk pozitív választ, és nem érezzük a közösség 
szükségességét, nincs semmilyen faluvezetés, Képviselõ-
testület, amely jelentõsen elõre tud lépni.  Mert az elõrelépés, a 
fejlõdés záloga maga az ember.  
Amíg ezt nem tanuljuk meg, addig semmisem változik, 
változhat se itt, se tágabb hazánkban.
A változásra, a más felfogásra, az irigység eldobására van 
szükség.  Meg kell találni a közös hangot, örülni egymás 
sikerének, segíteni egymást, ha baj van! Vannak, akik tudják, 
teszik azt, de ez még kevés, többen kellene, hogy tegyék, 
tegyünk, mert csak így élhet, haladhat Pátka és a nemzet. Nehéz 
lecke, de ha nem tanuljuk meg csak a sarat dagonyázzuk. Vajon 
mit akarunk? 
  

Ifj. Hollósi Dezsõ

Tájékoztató
Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:

Hétfõ: 13-16 óra
Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8-12 óra, és 13- 17 óra
Csütörtök: 8-12 óra

Péntek: 8-11 óra
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Húsz év után

20 évvel a „rendszerváltás” után, már lehet néhány tanulságot 
levonni, részben tapasztalatból, részben a résztvevõk 
visszaemlékezéseibõl.
Jól látható, be lettünk csapva, de szó szerint. 
1989. az egyik oldalon  MSZMP a maga elvtársaival (800.000 
párttag volt, vajon hova lettek õk?)   A másik  oldalon  az 
úgynevezett ellenzéki értelmiség (orvos, fõiskolai tanár, stb.),  
de alig, alig volt egy melós. Vajon miért?  (a lengyeleknél más 
volt, más is lett!)  Nos, ez a helyzet  1989-ben.  
Kerek az asztal, s így sikerül a megegyezés, jöhet a 
szabadválasztás! Hangzatos ígéretek, (szociális piacgazdaság, 
stb.), amikbõl, persze semmi nem volt igaz.
Nincs számonkérés, a volt  párttagok szabadon vándorolnak 
pártról-pártra és privatizálnak  (egy szóval lopnak!) az újak  
pedig átvéve a stílust, hazudnak az Isten adta népnek. Mi pedig 
bedõlünk, veszekszünk, ez a jó, az a jó és nem látjuk bábuként 
mozgatnak minket? 
Így lesz a KISZ vezérbõl miniszterelnök, a tanácselnökbõl 
jobboldali vezér, ügyvédbõl kisgazda vezér stb. 
Igaz trágyadombot soha nem látott, csak amikor megmutatták 
neki. Jó tanuló lévén, miniszterként trágyadombot hagyott 
maga után is!
Közben hazudtak, hazudtak újra és újra!
Észre se vettük, s már  kizsákmányoltak bennünket, éhbérért 
dolgozunk, zuhanunk lejjebb a létrán, s látjuk az  használ ki 
bennünket, aki néhány éve arról beszélt, hogy miénk a gyár. De 
most már az övé (lásd: energia szektor, Videoton, Ikarus, stb.).
Ja sebaj, hát ott a másik oldal, õk aztán jók, csak rájuk kell 
szavazni. De ácsi, kit látok, volt tanácselnök, fiatal, 
tapasztalatlan ügyvéd, egyetemisták az élet ismerete nélkül, 

 

 értelmiségi, aki már akkor se tudta hova kell nyalni, amikor csak egy 
fenék volt.  Az elmúlt 20 év alatt felnõtt egy generáció, új szabad 
világban, ahol ismeretlen fogalom a tisztesség, az erkölcs, a fegyelem a 
rend. 
Hogyne lenne ismeretlen, amikor vezetõink mind ebbe a hibába 
szenvednek!
20 év alatt széthullott az egész társadalom, oktatás, kultúra, 
egészségügy, megoldatlan a nyugdíjak kérdése, szociális dolgok, roma 
ügyek.
Sokat beszél az egyik párt a családról, a gyerekvállalásról, a fenti 
értékek hiányába lehetetlen ezek a társadalom alapját képezõ dolgok 
rendeletek és persze bérek. 
1989. óta helyben járás a jellemzõ a megoldatlan problémákat lassan 
negyven éve toljuk magunk elõtt és nincs olyan politikai akarat, 
szándék, amely lépne!
Csak a duma, félrevezetés, hazugság újra és újra.
Hallunk új programokról, aztán megint másokról, milliárdokat 
költenek el, majd váltás, bocs ez nem jó, elszórtuk a pénzt a semmire, 
sebaj ti csak dolgozzatok, ha tudtok, fizessetek minden forint után adót 
(mi persze nem), mi pedig majd elosztjuk a közösbe befolyt pénzt! 
Hogy a költségvetés siralmas, sebaj, húzzátok a nadrágszíjat és „majd 
egyszer jó lesz!”
Miért még egy kicsit, „mert ez a harc lesz a végsõ” aztán újra kitalálják 
nekünk, hogy lesz jó, nektek (népnek) meg úgy is jó!
Jobb lesz?  Így nem!  Ki hiszi el ezeket, a programokat?  Szerintem 
senki!
Egy lepusztult ország, hitetlen vezetõkkel,  leszegényedett  
állampolgárok (bocs az a 150 fõ, aki milliárdos kivétel, tõlük elnézést) 
gazdasági válság, (ez is megér egy misét)  ez az elmúlt húsz év mérlege.
S mi jön még ezután!

Ifj. Hollósi Dezsõ

Húsvét várás

Kufár Róza: Locsolóvers

Hajnali harmatban,
Selyemfüves réten,
Ezer virág friss illatát
Kalapomba mértem.

Rozmaringos hintón
Repültem idáig,
Kék nefelejcs, tulipános,
Takaros házig.

Van ennek a háznak
Olyan virágszála,
Kinek harmat rózsavíztõl
Kivirul orcája. 

Palotay Gyöngyvér: Húsvét

Itt a Húsvét eljött végre
A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájuk.
Kit húsvétkor nem locsolnak,
Hervadt virág lesz
Már holnap.
Ne fuss hát el szép virágom,
Locsolásért csók jár, három! 

Lõrinc Pál: Három füles

Három kis nyúl ül a réten.
Mesebeli faluszélen.
Elõttük egy halom tojás,
Húsvét táján ez így szokás.
Festék is van jócskán, bõven,
Fut az ecset tekergõen.
Tojáson a színes csíkok
Olyan, mint a fürge gyíkok.
Nyúlapó is megjön közbe,
Leül köztük ott a földre.
Nagy bajuszát simogatja,
Tojásokat válogatja.
Szebb az egyik, mint a másik,
Nincsen köztük mely hibázik.
Ügyes ez a három füles,
Nem lesz a tál sehol üres.
Jut is bõven minden házba,
Locsolóknak tarisznyába.
Kinek nem jut fusson ide,
Nyúlapó tesz a zsebibe. 



 

 

Lomtalanítási akció !  

Pátka Község Önkormányzata értesíti a 
Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Depónia Kft lebonyolításával   LOMTALANÍTÁST szervez  Pátka település  területén 

2009. március 25-én

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. 

Pátka Község Önkormányzata

12. oldal                                                    Pátkai Hírek                           2009. Január-Március

Felelõs kiadó: Pátka Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
Felelõs szerkesztõ: Buda József alpolgármester

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

Megjelenik: 600 példányban

Közérdekû telefonszámok
       1. Mentõk: 104

2. Tûzoltóság: 105
3. Rendõrség: 107
4. Depónia Kft Ügyfélszolgálat: 504-412, 

Konténeres hulladékszállítás: 511-314 és 
mobilon: 06-30/530-20-61

5. Kábel Tv: 570-371
6. Datatrans Internet: Ügyfélszolgálat: 505-

750, Kék szám: 06-40/ 200-677
7. Kábel-Sat Internet: 503-259
8. Fejérvíz Zrt: 535-800
9. Ddgáz Zrt: 06-40/ 220-022
10. E-on Zrt: 06-40/ 220-220 Pátka Község Önkormányzat:

Cím: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.
580-506, 580-508, Fax: 580-509

A hívások egy telefonközpontba érkeznek, kérjük várja meg, míg az automata 
elmondja a mellékeket, majd ezek közül választva üsse be a megfelelõ 
mellékszámot, és ezt követõen kerül kapcsolásra a keresett személyhez. 
Amennyiben tudja a keresett melléket, az automata bejelentkezését követõen üsse 
be a mellékszámot, majd az azonnal kapcsolja. 
Az Önkormányzat mellékei: 

Füri Béla polgármester: 104 mellék
Visi Szilárd jegyzõ: 103 mellék
Fazekas Béláné igazgatási elõadó: 101 mellék
Schweibert Jánosné adóügyi elõadó: 102 mellék
Jurkulják Ildikó gazdálkodási elõadó: 105 mellék
Nóti Attila gazdálkodási elõadó: 113 mellék
Viziközmû Társulat: 112 mellék 

Óvoda: 465-000
Mellékek:
Óvodavezetõ: 110 mellék
Óvoda élelmezésvezetõ: 106 mellék

Mezõõr telefonszáma: 

Orvosi rendelõ:
Cím: 8092 Pátka, Park u. 2.
Tel: 465-013

Védõnõ:
Cím: 8092 Pátka, Park u. 2.
Tel: 465-177

06-20-313-53-87

Zártkerti szemét szállítás idõpontjai 
Minden naptári páratlan hét szerdai napja reggel 7 órától. 

Június 3, 17, 
Július 1, 15, 29,

Augusztus 12, 26. 

Március 25. 
Április 8, 22. 
Május 6, 20, 
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