Alapítvány Páty Fejlesztéséért
2071 Páty, Kossuth u. 83.

Levelezési cím: 2071 Páty, Dobogó u. 1040/6

Jegyzőkönyv a 2010. december 13-i kuratóriumi ülésről
Időpont: 2010. december 13. hétfő 19:00 óra
Hely: Paagh Étterem (Páty, Rákóczi u. 42.)
A mellékelt jelenléti ív tanúsága szerint a kuratórium tagjai közül jelen vannak:
Schumicky András elnök, Reményi László titkár, dr. Bendl János, Dr. Czajlik Zoltán (később
érkezett), László Béla
Elnök úr köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy négy kuratóriumi tag megjelent (Dr.
Czajlik Zoltán jelezte, hogy fél órát késik), tehát a kuratórium határozatképes. (Ali László a
2008.12.08-i kuratóriumi ülésen jelezte, hogy egészségi állapota miatt a kuratórium munkájában
nem tud részt venni.)
Elnök úr felkéri Reményi Lászlót, hogy az ülés jegyzőkönyvét számítógépen vezesse, illetve
felkéri, hogy a jegyzőkönyvet a szokásos formába öntse. Elnök úr a határozatot együttesen
terjeszti elő.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 25/2010. (XII.13.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja Reményi
Lászlót az ülés jegyzőkönyvezetőjének és a jegyzőkönyv készítőjének.
Elnök úr javaslatokat kér az ülés jegyzőkönyvének hitelesítői személyére. Javaslat érkezett dr.
Bendl Jánosra és László Bélára, akik vállalják a feladatot.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 26/2010. (XII.13.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma három igen és egy tartózkodó szavazattal
elfogadja dr. Bendl Jánost és László Bélát a kuratóriumi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Elnök úr a meghívóban előzetesen közzétett és mellékelt napirendi pontok elfogadását kéri, a
tagoknak napirenden kívüli észrevételük, hozzászólásuk nincs.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 27/2010. (XII.13.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja a meghívóban
is szereplő napirendi pontokat.

1. Az APF-2009 és APF-2010 beérkezett elszámolásokról döntés
Előterjesztő: Reményi László kuratóriumi titkár

Reményi László: Az előző kuratóriumi ülés óta eltelt időben beérkezett az egyetlen 2009 évre
szóló maradék pályázati elszámolás, illetőleg a 2010-es nyolc pályázat közül hét, egyedül a Pátyi
Modellező klub egész évre vonatkozó pályázata maradt még függőben az elszámolási határidőig
(2011. április 1.). Az előzetes anyagban körbeküldtem az elszámolásokat illetve az összesítőket,
ezen anyagok a mellékletben megtalálhatók.
- Dr. Czajlik Zoltán megérkezik.
A lényegi adatokat felsorolva, a pályázatok elszámolásánál az alábbiak a tények.
A 2009-es évről egy pályázat maradt:
APF-2009-P06, PMK gyermek és ifjúsági modellező tevékenység (Pálfalvi Ferenc)
Nyertek 200.000 forintot, elutalva előleg 2009.04.29-én: 100.000 Ft.
Mellékletben az elszámolás (Elszámolás_APF-2009-P09.pdf)
Maradvány utalás: 2010.04.12-én: 99.769 Ft.
Így a 2009-es évről minden pályázat elszámolása megtörtént.
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2010-es pályázatok: (szerződés kötés mindegyikkel megtörtént)
APF-2010-P01, 2010-es nyári családi táborozás (Pátyi Római Katolikus Egyházközség)
Nyertek 100.000 forintot, elutalva előleg 2010.06.03-án: 50.000 Ft.
Mellékletben az elszámolás (Elszámolás_APF-2010-P01.pdf)
Maradvány utalás: 2010.10.07-én: 50.000 Ft.
APF-2010-P02, PáKICs 2010-es nyári tábora (A Pátyi Református Templomért Alapítvány)
Nyertek 200.000 forintot, elutalva előleg 2010.06.03-án: 100.000 Ft.
Mellékletben az elszámolás (Elszámolás_APF-2010-P02.pdf, APF-2010_P02 Pénzügyi
elszámolás_szlak01.PDF, APF-2010_P02 Pénzügyi elszámolás_szlak02.PDF), melyet késve adtak
le.
Maradvány utalás: 2010.10.25-én: 100.000 Ft.
APF-2010-P06, 12. pátyi gyermek és amatőr hegyikerékpáros verseny (Merkl Imre)
Nyertek 100.000 forintot, elutalva előleg 2010.06.03-án: 50.000 Ft.
Mellékletben az elszámolás (Elszámolás_APF-2010-P06.pdf)
Maradvány utalás: 2010.10.25-én: 50.000 Ft.
APF-2010-P11, Sport és Kézműves Napközis Tábor (Bocskai István Ált. Iskola DSK)
Nyertek 200.000 forintot, elutalva előleg 2010.06.03-án: 100.000 Ft.
Mellékletben az elszámolás (Elszámolás_APF-2010-P11.pdf)
Maradvány utalás: 2010.10.25-én: 100.000 Ft.
APF-2010-P12, Pácini nyári tábor 2. (Bocskai István Általános Iskola)
Nyertek 60.000 forintot, elutalva előleg 2010.06.03-án: 30.000 Ft.
Mellékletben az elszámolás (Elszámolás_APF-2010-P12.pdf)
Maradvány utalás: 2010.09.28-án: 30.000 Ft.
APF-2010-P13, Nyári karitasz tábor (Pátyi Karitasz)
Nyertek 100.000 forintot, elutalva előleg 2010.06.21-én: 50.000 Ft.
Mellékletben az elszámolás (Elszámolás_APF-2010-P13.pdf)
Maradvány utalás: 2010.10.07-én: 50.000 Ft.
APF-2010-P14, Gyerekpince (Kálmán Dóra)
Nyertek 100.000 forintot, elutalva előleg 2010.05.21-én: 50.000 Ft.
Mellékletben az elszámolás (Elszámolás_APF-2010-P14.pdf)
Maradvány utalás: 2010.06.21-én: 21.669 Ft.
Még nem elszámolt 2010-es pályázat:
APF-2010-P03, PMK Gyermek és Ifjúsági Modellező Tevékenység (Sárkányrepülő és Modellező
Klub)
Nyertek 100.000 forintot, elutalva előleg 2010.06.21-én: 50.000 Ft.
Fennmaradó összeg: 50.000 Ft.
Megítélt támogatás 2010-es pályázatokban: 960.000 Ft.
Elszámolt támogatás 2010-es pályázatokban: 831.669 Ft.
El nem számolt támogatás 2010-es pályázatokban: 100.000 Ft.
Kifizetett támogatás 2010-es pályázatokban: 881.669 Ft.
Általánosságban elmondható, hogy a pályázatok megírásával és elszámolásával alapvetően
rendbe volt minden, nehezményezem, hogy írástudó emberek időnként képtelenek a szövegeket,
táblázatokat, számokat értelmezni, ezért véleményem szerint a szükségesnél többször kellett
segíteni az elszámolások kialakításánál. A pályázatok a céljukat minden esteben elérték, az előbb
említett elszámolások alapján volt, ahol nem a teljes összeget költötték el. Kiemelnék két
elszámolást, ami mindenképpen említésre érdemes, egyik a Sport és Kézműves Napközis Tábor
(Bocskai István Ált. Iskola DSK) elszámolása, ami tökéletes, szép egyértelmű és világos
elszámolás, a másik a PáKICs 2010-es nyári tábora (A Pátyi Református Templomért Alapítvány)
elszámolása, amely ugyan határidő után érkezett, de immáron többedszer lehetne őket, mint
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pályázókat a többi pályázó elé rakni, mint elejétől a végéig pontosan, egyértelműen elkészített
elszámolást benyújtó szervezet.
dr. Bendl János: Véleményem szerint -megértve Laci nehézségeit az elszámolásokkal- remek
eredmény, amit a programok kapcsán elértek a pályázók, fel sem merül az, hogy valami másra
költötték volna. Mindaz, hogy ilyen pályamunkák és elszámolások érkeznek, sikerként
könyvelhető el.
Schumicky András: Javaslom, számoljuk össze, hogy mekkora létszám vett részt a 2010-es
pályázati programokban. Ahogy én néztem az elszámolásokból (nem mindenhol derül ki a
létszám) kb. 500 fő vett részt ezeken, és persze nehéz összehasonlítani a teljes falunak szóló
Gyerekpince programot, a hátrányos helyzetű gyerekeknek szóló Karitasz nyári táborral, de
mindenképpen jelentős létszámról és elért célközönségről van szó.
Egyéb hozzászólások hiányában az egyes elszámolásokról egyenkénti határozati javaslatot
terjeszt elő és azok elfogadását javasolja:
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 28/2010. (XII.13.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy az APF2009-P06, PMK gyermek és ifjúsági modellező tevékenység (Pálfalvi Ferenc) pályázati
programja a pályázatnak megfelelően valósult meg, annak pénzügyi elszámolását és szakmai
beszámolóját elfogadja.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 29/2010. (XII.13.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy az APF2010-P01, 2010-es nyári családi táborozás (Pátyi Római Katolikus Egyházközség) pályázati
programja a pályázatnak megfelelően valósult meg, annak pénzügyi elszámolását és szakmai
beszámolóját elfogadja.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 30/2010. (XII.13.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy az APF2010-P02, PáKICs 2010-es nyári tábora (A Pátyi Református Templomért Alapítvány)
pályázati programja a pályázatnak megfelelően valósult meg, annak pénzügyi elszámolását
és szakmai beszámolóját elfogadja.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 31/2010. (XII.13.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy az APF2010-P06, 12. pátyi gyermek és amatőr hegyikerékpáros verseny (Merkl Imre) pályázati
programja a pályázatnak megfelelően valósult meg, annak pénzügyi elszámolását és szakmai
beszámolóját elfogadja.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 32/2010. (XII.13.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy az APF2010-P11, Sport és Kézműves Napközis Tábor (Bocskai István Ált. Iskola DSK) pályázati
programja a pályázatnak megfelelően valósult meg, annak pénzügyi elszámolását és szakmai
beszámolóját elfogadja.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 33/2010. (XII.13.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy az APF2010-P12, Pácini nyári tábor 2. (Bocskai István Általános Iskola) pályázati programja a
pályázatnak megfelelően valósult meg, annak pénzügyi elszámolását és szakmai
beszámolóját elfogadja.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 34/2010. (XII.13.) sz. határozata
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Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy az APF2010-P13, Nyári karitasz tábor (Pátyi Karitasz) pályázati programja a pályázatnak
megfelelően valósult meg, annak pénzügyi elszámolását és szakmai beszámolóját elfogadja.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 35/2010. (XII.13.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy az APF2010-P14, Gyerekpince (Kálmán Dóra) pályázati programja a pályázatnak megfelelően
valósult meg, annak pénzügyi elszámolását és szakmai beszámolóját elfogadja.

2. Az V. Pátyi Tavasz 2010 elszámolása az önkormányzat felé, a
rendezvénnyel kapcsolatos beszámoló, a rendezvény értékelése
Előterjesztő: Reményi László kuratóriumi titkár

Reményi László: A rendezvényt követően 2010. május 8-án leültünk a fő kivitelezővel és a
mellékelt értékelést (PT2010_ertekeles.pdf) állítottuk össze számára. Ő szerinte minden szuper
volt és tökéletes. Az önkormányzat április elejéig nem nyilatkozott a támogatásról, így valójában
a rendezvény elmaradásának hírére voltak képesek megmozdulni, de akkor is egy támogatási
pályázatot kellett beadnunk. Ezt Schumicky Andrással egy nap alatt összeraktuk, hogy ne mi
legyünk az akadálya az ügyek. Az önkormányzat szintén egy nap alatt átnyomta a saját
rendszerén, így három héttel a rendezvény előtt lett világos, hogy lesz elegendő pénz.
2010. november 2-án a mellékelt elszámolást (PT2010 elszámolás Ök_full.pdf) a pátyi
polgármesteri hivatal hivatal pénzügyi osztályán leadtuk. Pátyi Tavasz jelzéssel a bankszámlánkra
2010. december 8-ig beérkezett összesen 172.000 forint. Ezzel és a fenti elszámolással az V.
Pátyi Tavasz pénzügyi mérlege közel nulla.
A rendezveny egyértelműen sikeres volt a többezer részvevő számára.
Schumicky András: Egyéb hozzászólás hiányában a következő határozat elfogadását javasolja.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 36/2010. (XII.13.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy az V. Pátyi
Tavasz 2010 rendezvény beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadja.

3. Beszámoló a Csilla von Boeselager szobor végső költségeiről
Előterjesztő: Schumicky András kuratóriumi elnök

Schumicky András: Költségek: 14.600 forint német vendégek ebédeltetés, 875.000 szobor
készítés két részletben kifizetve számla alapján. Összes költség így: 889.600 Ft.
Befolyt 2009-ben: 290.000 Ft., 2010-ben: 260.000 Ft. és 1.450 EUR (kb. 391.000 Ft.)
Összesen: kb. 940.000 Ft.
A kifizetett költségeken túl az önkormányzat felvállalta a vendégek egyszeri vacsoráztatását,
illetve felajánlásból készült el a beton alap. Elkészült az adományozókat jelző tábla és a
márványszobor impregnálása is. A projektet lezárhatjuk. Szép eredmény, hogy sok adományozót
sikerült megmozgatni a közvetlen családon kívül is. Az MVM Partner Zrt. volt az egyik fő
adományozó, amelyik cég akár az egész költséget állta volna, de az volt a kérésünk, hogy inkább
több adományozó rakja össze a költségeket, úgy sokkal inkább magukénak érzik. A következő
határozat elfogadását javasolja:
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 37/2010. (XII.13.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy a Csilla von
Boeselager szobor végső költségeiről szóló pénzügyi és projekt beszámolót elfogadja.
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4. Beszámoló az alapítvány pillanatnyi pénzügyi helyzetéről, az előző
ülés óta eltelt tevékenységekről (pályázatok elszámolása, önkormányzat
felé beadott elszámolások, APEH 1%, NCA pályázatok)
Előterjesztő: Reményi László kuratóriumi titkár

Reményi László: 2010. december 8-i nappal az alapítvány forrásai
APF kp: 0 Ft.
APF TakSzöv folyószla: 715.808 Ft.
APF TakSzöv lekötött: 240.000 Ft.
APF CIB HUF: 274.931,15 Ft.
APF CIB EUR: 1.381,93 EUR = kb. 373.000 Ft.
Összesen: kb. 1.604.000 Ft.
Alapítványi kötelezettségek: 50.000 Ft. APF-2010-P03 elszámolás kapcsán, amennyiben az
elfogadható elszámolás megérkezik. Várható ideje 2011. április. Ezen kívül nem kötelezettség, de
a források része a Nemzeti Civil Alap pályázatán elnyert 200.000 Ft. a NCA-KM-10-0036 jelű
pályázaton. Ezt működési költségre fordíthatjuk, meghatározott tételekre, 2011 júniusában kell
vele elszámolni.
A korábbi, még nyitott NCA-KM-09-2094-es pályázattal a lebonyolító felé elszámoltunk, de
értesítést még nem kaptunk az tényleges lezárásról.
APEH 1% előzetes értesítés alapján: 228.058 forint, amely 2010.10.18-án meg is érkezett.
Korábbi napirendi pontok alapján az pátyi önkormányzat felé elszámoltunk a Pátyi Tavasz
támogatással.
Szintén korábbi napirendi pont szólt a kiírt pályázatok lebonyolításáról illetve elszámolásáról,
ezekről már külön volt szó.
A hivatal felé többször is jeleztük, hogy az önkormányzat idei pályázatán elnyert támogatási
összeget a pályáztatásra alapítványunknak nem fizette ki [Páty Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 280/2010. (05. 12.) határozata: Páty Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Alapítvány Páty Fejlesztéséért civilszervezet a
pályázatukban megjelölt 1.500.000 Ft helyett 1.000.000 Ft összegő támogatást kap a
civilszervezetek támogatására előirányzott pénzösszegből.]
Erről a határozatról hivatalos értesítést nem kaptunk, a szerződést a hivatal többszöri kérésünk
ellenére nem állította össze, az összeg kiutalásáról nem gondoskodott.
Schumicky András: A számokból jelentős aktívum látszódik, a felhasználásról külön napirendi
pontban határozunk majd. Ha nincs kérdés, javaslom, hogy a beszámolót fogadjuk el.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 38/2010. (XII.13.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy az
alapítvány pillanatnyi pénzügyi helyzetéről és az előző ülés óta eltelt tevékenységekről szóló
beszámolót elfogadja.

5. Beadvány az önkormányzat számára az alapítvány tevékenységéről
Előterjesztő: Reményi László kuratóriumi titkár és Schumicky András kuratóriumi
elnök

Schumicky András: Informálisan felvettük a kapcsolatot az új testület képviselőivel (Székely
László polgármester, Varga István alpolgármester) is, miután a hivatal felé hiába jeleztük a
mulasztásos törvénysértést. Az új testület képviselői azt jelezték: nincs pénz. Miután úgy
tapasztaltuk, hogy a testület képviselőinek fogalmuk sincs milyen civil munkát végzett az
alapítvány eddig, ezért azt gondoltuk, hogy összeállítanánk egy visszatekintő, tisztázó anyagot,
alapvetően az elmúlt év tevékenységére fókuszálva (de beleillesztve a múlt információit is).
A főbb pontok az alábbiak lennének:
- alapítvány alapítása 1991, önkormányzati alapítású, alapította Kuthy Ákos
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-

1996 ügyészségi vizsgálat után 1997-től (-100 eFt-tal) Schumicky András elnöklete után
pénzügyek helyre kerültek
- 2006-ban újabb ügyészségi vizsgálat már kizárólag az önkormányzat mulasztásos
felelősségét állapította meg, melynek részbeni pótlása volt a 2006-os alapító okirat
módosítás, de az önkormányzat beadványunk ellenére továbbra sem gondoskodott arról,
hogy az alapítványt közalapítvánnyá alakítsa
- 2009-es táblázat a pályázati támogatásokról
- 2010-es PT 2010 elszámolás + probléma a támogatás késői megszavazása
- 2010-es támogatások a tartalékból összesítő excel, benne a plussz hozzárakott értékek
- 2010-es pályázati elszámolások
- alapítványi kaszálás (sétálóutak a Körtésben), mint költségmentes tevékenység
- parlagfűmentesítés (kurátorok saját eszközökkel), azokra a területekre, amelyeket a
hivatal nem ítélte parlagfüvesnek
- kurátorok Schumicky András elnöklete óta (1997) költségtérítés nélkül, önkéntesen, saját
anyagi eszközöket biztosítottak, postázás, weblap, telefon, szervezés, utazási kts,
fűkaszálás
- kirchheimi kapcsolat ápolása Schumicky András nevéhez és személyéhez kapcsolódik
- Csilla szobor létrehozása, egyéni adakozás, összeg összegyűjtése, szobor elkészíttetése
- Ali László kurátor kilépett, hivatalosan jeleztük, semmi nem történt
Alapvetően az a kérdés, hogy mit rakjunk még bele, milyen módon adjuk át vagy küldjük ki. Az a
javaslatom, hogy 50-60 oldalas A5-ös füzet méretben tudok anyagot nyomtatni, egy ilyet rakjunk
össze és minden képviselőnek jutassunk el. Az lenne a célom, hogy bizottsági illetve testületi
ülésen legyen róla szó és az önkormányzat valamilyen viszonyulást mellett tegye le a voksot az
alapítvány ügyében.
dr. Bendl János: Két hozzáfűzni valóm lenne. Meglátásom szerint hatvan oldalt egyik képviselő
sem fog elolvasni, maximum 1-2 oldalas méretű terjedelem az, amit még el fognak olvasni.
Természetesen a jelzett anyagok ott lehetnek mellékletben, ha valamelyik képviselő szeretne
utánanézni valamelyik pontnak. A másik felvetésem, hogy kb. 2008-tól nincsenek fenn az
anyagok a weblapon, ami kiválóan alkalmas lenne pont egy ilyen részletező anyag hátterének,
amire lehetne hivatkozni, akár a beadványban is.
Reményi László: Sajnos a weblap frissítése egyszerűen nem fér bele az időmbe. Nemrég egy
hétvégét rászántam, hogy összeszedjem és rendbe rakjam az összes alapítványi anyagot, kb.
négy vastag lefűzős dosszié vár arra, hogy a weblapra felkerüljön, nincs energiám szkennelni és a
weblapra szerkeszteni amellett, hogy a weblap üzemeltetést a cégem átvállalta díjmentesen évek
óta.
Schumicky András: Ha az önkormányzattól működési költségre kapnánk keretet, akkor
lehetőségünk lenne ilyen adminisztrációs jellegű feladatokat kiadni és megfizetni, hogy ezzel se
nekünk kelljen foglalkozni.
dr. Bendl János: Én azt látom az előző beszámolóból, hogy mondjuk -és most a hasamra ütök80.000 forintot rá tudnánk szánni arra, hogy a weblap naprakész legyen. Nyilván Laci tudná
megmondani mekkora összeg lehet ez, persze nem akarom az amúgy is sok munkáját növelni, de
fontosnak tartanám ezt a kérdést megoldani.
Reményi László: Szerintem maximum 100-150 ezer forintból most egyszeri költséggel meg
lehetne oldalni ezt a helyzetet, persze alaposabban utána kell nézni. Az biztos, hogy van olyan
volt kollégám, aki ismeri a webes szerkesztő rendszerünket, őt meg tudom kérdezni, mást nem
nagyon tudok felajánlani, azon kívül, hogy én mindenképpen bele kell merüljek ebbe a feladatba,
legalább koordináció szintjén.
Dr. Czajlik Zoltán: Én azt javaslom, hogy valamekkora összegben maximáljuk a költséget, de
szánjuk rá.
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dr. Bendl János: Úgy gondolom, hogy az elnök és a titkár urakra rábízhatjuk a dolgot,
amennyiben erről úgy döntünk. Határozzunk egy költségkeretről és bízzuk rájuk a dolgot, ahogy
jónéhány ügyet többünk megelégedésére már elvégeztek.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 39/2010. (XII.13.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy a
www.apf.hu weblap aktuálizálásra, frissítésére maximum bruttó 150.000 forintot szán. A
kuratórium felkéri az alapítvány elnökét és titkárát, hogy lehetőség szerint minél hamarabb
ezt a munkát rendeljék meg és belátásuk szerint végeztessék el. Határidő: 2011. február 28.
Schumicky András: Térjünk vissza az eredeti napirendi ponthoz.
Dr. Czajlik Zoltán: Ha jól értettem, akkor az alapítvány 2011-ben éppen 20 éves lesz. Legyen az
önkormányzati beadványnak ez a mottója. Szedjük benne össze a múltat is, valamint a mi
regnálásunk alatt elért minden eredményt is. Az ilyen típusú munkáknál az szokott lenni, hogy
ahogyan haladunk a jelen felé, annál részletesebb a leírás.
dr. Bendl János: Én ebben az esetben is azt javaslom, hogy legyen egy-két oldalas összegző vezetői összesítő- leírás, ami mellé mellékletbe belerakható minden korábban jelzett anyag.
Egyetértek a „20 éves ...” mottóval, úgyis mire ez az önkormányzatnál ezt érdemben megnézik
2011 lesz. Az előzetes anyagban olvashattuk, hogy a jelenlegi kurátorok mandátuma 2011.
augusztusában lejár, szerintem érdemes lenne elsősorban azt a kérdést feltenni, hogy az
önkormányzat milyen szerepet szán az alapítványnak.
Reményi László: Én személy szerint nem ragaszkodom a további kurátorsághoz, sőt
megfogalmazódott bennem, hogyha 2011. augusztusig nem történik semmi, akkor a
mandátumunk lejárta után fogom szépen a 150 kilónyi anyagot, beviszem az önkormányzatba,
átadom, hogy csináljanak vele, amit akarnak. Egyszerűen értelmetlennek tartom azt a küzdelmet,
hogy nem tudják mit akarnak, ha meg akarnak valamit, nem tudják hogyan. Lásd a tőlünk átvett
pályázatosdi, amit nem tudnak üzemeltetni, de látták, hogy jó.
dr. Bendl János: Az a véleményem, hogyha a fontos kérdéseket feltesszük, akkor arra
válaszokat fogunk a jelenlegi önkormányzattól kapni. Ez egyben azt is jelenti, hogy 2011-ben
akár már tavasszal tudni fogjuk hogyan tovább. Ha ez azt jelenti, hogy megszűnik az alapítvány,
akkor úgy, ha tovább működteti az önkormányzat -nélkülünk vagy velünk-, akkor úgy. Igenis
tegyük fel a kérdéseket, és nem kell megszakítani a tevékenységet. Ha jól emlékszem 20052006-ban is egy papíron nem létező formációban dolgoztunk, és tettük, amit szerintünk kellett.
Reményi László: Én sem arra gondoltam, hogy holnap bedobom a törülközőt és csináljon
mindenki, amit akar. Természetesen korrekten lezárva szeretném átadni a dolgokat, ha arra kerül
a sor. Ha pedig tisztázódnak a működés körülményei, akkor természetesen lehet dönteni, hogyan
tovább.
dr. Bendl János: Ez egy fontos dolog, hogyha az önkormányzattól kapunk egy értékelhető
választ, hogy mit kíván tenni, akkor ki-ki maga eldöntheti, hogy ebben részt akar-e, részt tud-e
venni. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem.
Schumicky András: Összefoglalva az eddigieket javaslom hozzunk egy határozatot ezen
beadványt érintően:
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 40/2010. (XII.13.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy az
alapítvány tevékenységével kapcsolatos „20 éves az Alapítvány Páty Fejlesztéséért” címmel
beadvánnyal forduljon az önkormányzathoz, melynek lényegi elemei: az alapítvány múltja, az
alapítvány eredményei, az önkormányzat által kimondandó és tisztázandó irányok és
kérdések. A kuratórium megbízza az alapítvány elnökét és titkárát, hogy az anyagot állítsák
össze és jutassák el hivatalos csatornákon keresztül az önkormányzat képviselőihez.
Határidő: 2011. január 31.
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6. Vita és döntés az alapítvány további tevékenységéről (pályázatok vs
Pátyi Tavasz vs. egyéb lakossági felvetések), lehetséges együttműködés
az önkormányzattal
Előterjesztő: Schumicky András kuratóriumi elnök

Schumicky András: Az önkormányzattal egyelőre nem sikerült dűlőre jutni, szeretnénk képbe
hozni őket (lsd. előző pont), 2011. augusztus 23-án lejár a mandátumunk. A 4. napirendi pont
szerinti forrásaink állnak rendelkezésre. Időközben határoztunk a weblap frissítése ügyében,
illetve levonva a korábbi pályázat kapcsán még fennálló lehetséges kifizetést, valamint némi
tartalékot is hagyva 1-1,2 millió forinttal gazdálkodhatunk jelenleg. Amennyiben az idén
megnyert pályázati támogatást hajlandó lesz az önkormányzat kifizetni, akkor az még 1 millió
forint. Ennek fényében kellene arról döntenünk, mit és hogyan csináljunk. Természetes módon
lehetőségként van az eddigi két fő tevékenységet tovább vinni: a Pátyi Tavaszt és a civil
szervezetek részére kiírt pályázatot. Két lakossági felvetés érkezett, időrendben a buszmegállók
akadálymentesítésére vonatkozó kérdés, kérés illetve játszótér építésére vonatkozó megkeresés,
melyet mellékelve megtaláltok. Nyilvánvaló, hogy mindet egyszerre nem tudjuk vállalni, kérdés
hogyan tovább.
Reményi László: Azt gondolom, hogy az öt éves mandátumunk lejártával, minimum pluszban
kellene lezárnunk az alapítvány ügyeit, azaz olyan kötelezettséget ne vállaljunk, amely túlnyúlva
ezen a ponton mínuszba viheti az alapítvány pénzügyeit, akár mi visszük tovább, akár nem. Az
összes témát egyszerre és mégis egyesével kellene átnéznünk, mert egymásra is hatással
vannak. Ráadásul sok múlik azon az önkormányzat támogatja-e vagy sem. Ha például azt
mondjuk, bevállaljuk a Pátyi Tavaszt, és önkormányzati támogatás nem érkezik, akkor
lenulláztuk magunkat. Igazából jó lenne tudni, mi az önkormányzat szándéka, de mégis anélkül
kell most döntenünk.
dr. Bendl János: Abból kellene kiindulnunk, hogy a pályázati kiírás hosszútávú dolog, sokan
számítanak rá, talán a legnagyobb eredménye a kuratóriumnak, az alapítványnak, ezt nem
kellene megszakítani.
Schumicky András: Ez így van, mikor kellene a pályázatot megjelentetni?
Reményi László: Már most mennie kellene! A jelen helyzetben a dátumok átütemezésével
lehetne csak megoldani, a korábbi évekhez képest valahol csúszással. Viszont azt is látjuk, hogy
döntően egy-egy meghatározott rövid időszakra szóltak a pályázatok, leginkább nyárra, tehát ha
előtte tudunk dönteni és ez összerakható időben, akkor mehet.
László Béla: A pályázatnak mennie kellene, sok program valósult meg, számítanak rá.
Dr. Czajlik Zoltán: Úgy néz ki a pályázat kérdése egyértelmű, ha visszatérünk a korábbi
1.000.000 forintos kiíráshoz, akkor egy kevés összeg még marad is.
Schumicky András: Hozzunk határozatot ez ügyben:
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 41/2010. (XII.13.) sz. határozata
Az Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú döntésével úgy határoz, hogy Páty
Község Önkormányzata Képviselő-testületének pénzügyi támogatásának függvényében,
egyéves időtartamra pályázatot ír ki Páty kulturális, szociális, környezetvédelmi és
tömegsport életének fejlesztésére. A pályázati keretösszeg 1.000.000,- forint, az egy
pályázathoz nyújtható vissza nem térítendő támogatás összege 100.000,- forint, korábban
sikeresen lezárt pályázatok esetében 200.000,- forint.
A kuratórium felkéri Reményi Lászlót, hogy a pályázat időtervét a korábbi évek tapasztalata
alapján rakja össze, figyelembe véve a már most kialakult időbeli csúszást. A kuratórium
felkéri Reményi Lászlót a pályázati kiírás megjelentetésére az alapítvány weblapján, a
www.paty.hu weblapon, a Pátyi Kurírban valamint az összes lehetséges ismert fórumon.
A pályázati tartalmi kiírása egyezzen meg az APF-2010-es kiírással, a kuratórium a
pályázatokat sorba rakja és az alapján dönt. Pályázati célként meg kell jelölni, hogy a civil
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szervezetek, szerveződések minél szélesebb körét kívánja a kuratórium támogatni. Határidő:
2011. január 31.
Reményi László: A buszmegállós lakossági felvetés kapcsán válaszoltam már emailen, mert
véleményem szerint ez nem alapítványi kompetencia, és ha nincs egy motor, egy fő szervező erő,
akkor lépni sem tudunk az ügyben. Személy szerint én ezt nem tudom felvállalni, és ezt le is
írtam a hölgynek. De azt is megigértem, hogy a kuratórium elé hozom az ügyet.
Schumicky András: Hány embert érint ez és hány buszmegállót? Tudunk-e bármit is tenni?
Reményi László: Nem tudom hány embert érint, de ez jelenleg nem is kérdés, mert akár csak
egy valakinek ez probléma, akkor az már probléma. Nem mindegyik buszmegállóval van gond, ha
jól értettem a felvetést, leginkább a Telki úti, gyakorlatilag lépcsős megálló a probléma. És
szerintem pont ott nehéz jó megoldást találni, mivel a Zsámbék felé menő oldalon olyan magasan
van eleve az úttest és a buszmegálló járdaszigete a járdához képest. Az önkormányzatnak
kellene újraterveztetnie és engedélyeztetnie majd utána kivitelezni.
dr. Bendl János: Ha jól értem itt arról van szó, hogy támogatni közvetlenül nem tudjuk a
buszmegálló kérdést, mert hatósági ügy, de felhívhatjuk az önkormányzat figyelmét a
problémára. Azaz ilyen módon mellé tudunk állni, de pénzügyileg ebben most nem lehet döntést
hozni.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 42/2010. (XII.13.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy a
buszmegállós lakossági felvetés kapcsán az önkormányzat megfelelő bizottságának figyelmét
felhívja a probléma létezésére. A kuratórium javasolja legalább egy akadálymentesített
megálló létrehozását a felvetéssel összhangban leginkább a Budapest felől érkező oldalon az
óvodai megállónál. A kuratórium felkéri Reményi Lászlót, hogy a levelet fogalmazza meg,
Schumicky András pedig a beadásról gondoskodjon. Határidő: 2011. január 31.
Schumicky András: Pátyi Tavasz: eredetileg a pátyi katolikus kezdeményezték, de mára
átalakult, gyakorlatilag falunapok lettek belőle. Nem feltétlen kell az alapítványnak ezzel
foglalkoznia, a művelődési ház személyzete alkalmas erre, a pincenapokat is ők szervezik.
Reményi László: Én egyáltalán nem ragaszkodom a szervezéshez, nekem minden évben ez
óriási teher volt, szívesen lemondok róla, van más bőven, ahogy eddig is már akár csak a mai
ülésen is kiderült.
Schumicky András: Bízzuk az önkormányzatra a döntést, bízzanak meg őszerintük erre
alkalmas céget, személyt a szervezéssel.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 43/2010. (XII.13.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy a Pátyi
Tavasz rendezvénysorozat 2011. évi szervezését erőforrások hiányában nem vállalja fel, erre
a tényre felhvja az önkormányzat figyelmét, hogy időben válasszanak lebonyolítót. A
kuratórium felkéri Reményi Lászlót, hogy a levelet fogalmazza meg, Schumicky András pedig
a beadásról gondoskodjon. Határidő: 2011. január 31.
Schumicky András: Egy téma maradt a Dobogón létesítendő játszótér. A Rét köz - Dobogó utca
sarkán található önkormányzati telekről van szó, melyet helyben lakók szeretnének európai
normák szerinti játszótérré alakítani. Természetesen ehhez önkormányzati engedélyre, tervre,
pénzre és munkára van szükség. Az összefogás első lépése megvalósult, közel negyvenen aláírták
a szándéknyilatkozatot. Jó minta lehet előttük a Forrási téri játszótér, melyet hasonló
kezdeményezésből hozták létre, látjuk milyen szép végeredménnyel. Egykor ezt a projektet is
támogatta az alapítvány. A kérdéses helyen előzetes ajánlat alapján kb. egymillió forintból,
tervezéssel, kivitelezéssel ki lehet alakítani a parkot.
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Dr. Czajlik Zoltán: Ha megnézzük a zsámbéki kanyar játszóterét, úgy hiszem jóval többről volt
szó. Emlékezzetek csak: az összefogást nem csak szándéknyilatkozat kísérte, hanem egységes
SZJA 1% fellépés, saját egyesület alapítása, sok-sok munka és pénz, amit beleraktak. És utána
vagy ezzel párhuzamosan indult a fejlesztés. Itt is ezt kell elvárnunk, mert tényleges
megvalósítás csak ilyen összefogással lehetséges. Az alapítvány a semmire ne lépjen ebbe bele,
csak ha már van mit, azt támogassa.
Reményi László: El tudom fogadni, amit Zoli mond, a szándék szép és nemes. Javasolhatjuk
nekik azt a mintát, amit a kanyarosok követtek, vagy találjanak ki sajátot.
dr. Bendl János: Egyrészt hadd fejezzem ki kételkedésemet, azzal kapcsolatban, hogy a
játszótér megvalósítható egymillió forintból. Szerintem nem. Tényleg jó gondolat, amit Zoli mond.
Fogalmazzuk ezt meg nekik, támogatjuk, ha van mit. Kérjünk részletes projekt és/vagy
fejlesztési tervet, melyet mindenféle ajánlattal, saját erővel és gondolattal alátámasztanak.
Legyen meg az önkormányzat támogató és jóváhagyó határozata stb. Ezek után tudunk bármit is
kezdeni a kéréssel.
László Béla: Bizony, jelen pillanatban semmit nem tudunk ezzel kezdeni, csak annyit tudunk
mondani, hogy szép a gondolat és elvben támogatjuk.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 44/2010. (XII.13.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy dr. Szirtes
Alexandra Anna, Páty Dobogó megnevezésű részén játszótér létesítéséről szóló beadványát
elviekben támogatja. A kuratórium felhívja a bedvány szerzőjének figyelmét arra, hogy az
alapítvány érdemi döntést csak akkor tud hozni, ha a játszótér létesítéséhez szükséges
összes elvi engedély rendelkezésre áll, valamint konkrét megvalósítási projektterv készül,
mely tartalmazza az anyagi és emberi erőforrások előteremtésének módját és útját. A
kuratórium felkéri Reményi Lászlót, hogy a levelet fogalmazza meg és jutassa el az
érintetthez. Határidő: 2011. január 31.
Egyéb hozzászólás hiányában Schumicky András a kuratóriumi ülést bezárta.
Páty, 2010. december 13.

Reményi László
jegyzőkönyv összeállító

dr. Bendl János
jegyzőkönyv hitelesítő

László Béla
jegyzőkönyv hitelesítő

Schumicky András
a kuratórium elnöke
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Elszámolás_APF-2010-P01.pdf
Elszámolás_APF-2010-P02.pdf
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