PÁTYI KURÍR
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

XIV. évf. 1. szám • 2005. január
• PÁT Y •

Sok nyugdíjas disznót gyõz...

2

PÁTYI KURÍR

PÁTYI KURÍR
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

XIV. évf. 1. szám • 2005. január
• PÁT Y •

Alapító:
Páty Község Önkormányzata
2071 Páty, Kossuth L. u. 83.
Honlap: www.paty.hu
Kiadja:
Páty Község Önkormányzata
Felelõs szerkesztõ:
Ferichné Döme Erzsébet
06 (20) 3333-197
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Tördelés: Biró Krisztina
Szedés, korrektúrázás: szerkesztõség
Lapzárta: minden hónap 20-a
Megjelenik 1800 példányban,
minden hónap elsõ hetében
Az újság példányai beszerezhetõk
a polgármesteri hivatalban,
a mûvelõdési házban és az óvodában
A szerkesztõ fenntartja a jogot
a közzétett írások rövidítésére, és a közölt
véleményekkel nem feltétlenül ért egyet.
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Eredménytelen volt az országos népszavazás
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor: 4472
A szavazás befejezésekor visszautasított választópolgárok száma: 2
Szavazóként megjelentek száma:
2051
Érvényes szavazólapok száma: 2050
1. kérdés:
Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati
tulajdonban, ezért az Országgyûlés semmisítse meg az ezzel ellentétes törvényt?
Érvénytelen szavazatok száma: 41
Érvényes szavazatok száma: 2009
Az érvényes szavazatokból IGEN
szavazatok száma: 1319 (65,65%)
Az érvényes szavazatokból a NEM
szavazatok száma: 690 (34,35%)

2. kérdés
Akarja-e, hogy az Országgyûlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes
honosítással – kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar
nemzetiségûnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki
magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. Tv.
19. § szerinti „Magyar igazolvánnyal”
vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?
Érvénytelen szavazatok száma: 44
Érvényes szavazatok száma: 2006
Az érvényes szavazatokból IGEN
szavazatok száma: 1085 (54,09%)
Az érvényes szavazatokból NEM
szavazatok száma: 921 (45,90%)
Az országos népszavazás eredménytelen volt.

Közérdekû telefonszámok
Az Egészségház címe: Árpád utca 14.
Dr. Mentényi Tibor háziorvos, 343-828
h, sz, p: 13–19, k, cs: 7–13
Dr. Gurin Ferenc háziorvos, 344-623
h, sz: 15–19; k, cs: 8–12, p: 12–16
Dr. Becka Éva háziorvos, 344-343
h, sz, p: 8–12; k, cs: 13–19
Dr. Hollós Ildikó házi gyermekorvos, 343-973
h, s: 9.30–12.30; k: 13–16
cs: 15–17; p: 11.30–14.30
Egészséges tanácsadás: kedd 10–12
Dr. Bartos Mária gyermekgyógyász
Páty, Torbágyi út. 451-705, 343-534
h, p 9–11, sz 18–19.30, cs 18–20
tanácsadás: szerda 17–18
Dr. Szabó Valéria fogszakorvos, 344-623
h, sz, p: 9–14; k, cs: 14–18.30
Dr. Zambelly Judit fogszakorvos
Rét köz 3. 06 (20) 567-41-79
h, sz: 14–18.30; k, cs: 9–12
Védõnõi szolgálat, 344-625
Csecsemõ és kisgyerek tanácsadás: kedd
8.30–12
Gyermekorvossal: kedd 10–12
Várandós kismamák tanácsadás:
Polgár Anna védõnõ szerda: 13–15.30
Ondrik Jánosné védõnõ hétfõ: 13–15
Fogadóórára a várakozási idõ csökkentése érdekében idõpontot kell kérni.
Polgár Anna fogadóórája h: 8.30–9.30
Ondrik Jánonsé fogadóórája sz: 8.30–9.30
CTG vizsgálatra elõzetesen megbeszélt
idõpontban továbbra is lehet jönni.
Minden hónap elsõ csütörtökén 9 órakor
tanácsadás szülész szakorvossal.
Budakeszi ügyelet: este 7 órától reggel 8 óráig
451-920, 451-731
Mentõk telefonszáma: 104
Bóna Szabolcs körzeti megbízott: 06 (30)
24-24-203
Budakeszi Rendõrõrs: 06 (23) 450-007
Budaörsi Rendõrkapitányság: 06 (23) 420-055
Rendõrségi segélykérõ telefonszám: 107
vagy 112
Tûzoltók: 105 Helyi tûzoltók: 343-832
Katolikus Plébánia: 343-717
Református Lelkészi Hivatal: 343-386
Hivatalos idõ: k 16.30–18, sz 9–12
Mûvelõdési Ház: 343-550

Okmányiroda: Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25.
Fax: 06 (23) 457-701
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
személyi igazolvány: 06 (23) 457-563
hétfõ: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz 8.00–12.30, 13.30–16.00, cs 13.30–16.00
lakcímkártya ügyben: 06 (23) 457-701
h: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00, cs: 13.30–16.00
egyéni vállalkozói igazolvány: 06 (23)
457-562
h: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00
közlekedésigazgatási ügyben: 06 (23)
457-552, 553
h: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00
vezetõi engedély ügyben: 06 (23) 457-700
h: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00
Helios Patika: Páty, Széchenyi u. 1. 343-529
Hétfõtõl péntekig: 8–18, szombat 8–13
MATÁV helyi hibabejelentõ: 143
Központi hibabejelentõ: 06 (80) 555-103
Szolgáltatások megrendelése, információkérés: 06 (30) 225-7779, 343-527 Omray
Ferenc
Hibabejelentések:
Csatorna- és vízhálózat: 343-994
TIGÁZ 2 Kft. hibabejelentõ
Bicske, Szent László u. 50.
06 (40) 502-501
Budapesti Elektromos Mûvek Rt.
Érdi Fogyasztói Iroda: www.elmu.hu
2030 Érd, Budai út 24. 06 (40) 38-38-38
Közterületen lévõ villanyszolgáltatás
meghibásodását a polgármesteri hivatal
titkárságán is be lehet jelenteni az
555-530-as telefonszámon.
Volán-menetrend elérhetõ az interneten:
www.wap.menetrendek.hu
A kóbor ebek bejelenthetõk:
Tuncsik József, gyepmester, 06 (20)
9728-231
Kéményseprõk: 06 (24) 365-204
Kábel TV Nagykanyar Kft.
06 (30) 221-7779
TV Network Kft.
06 (1) 270-9544
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004.
november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülése
Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Cseke Zoltán, Éri István, Fórizs Bertalan, Furuglyás Péterné, Kollár Tamás, Michels Gábor, Moldován Jenõ, ifj. Nagy Ferenc, Nagy
Ferencné, Sági György, Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna,
Zsarnóczay István, összesen 13 fõ képviselõ
Dr. Lukács Sándor jegyzõ, dr. Fister Mihály ügyvéd, Varga
Istvánné, a Pénzügyi Iroda vezetõje, Drotárcsik Edit, a Mûszaki Iroda vezetõje
Távolmaradt: Soós István bejelentéssel

NAPIRENDI PONTOKRA JAVASLAT
1. Bóka Gyula kérelme
2. Szabályozási terv Erkel-Bocskai
3. Páty Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumi tagság
4. Szabályozási terv 07/3 hrsz.
5. Gulyás János kérelme
6. Tulajdonjog megszerzése (dr. Hollós Ildikó – dr. Becka
Éva)
7. 2001-es megállapodás
8. Mézeshegyi Víziközmû Kht.-val történõ megállapodás
9. Rákóczi úti óvoda csapadékvíz kútba bevezetése
10. PO-KER Bt. és Várkonyi System Kft. ellen bírósági eljárás
megindítása
11. Testületi határozat végre nem hajtása (fordított buszmegálló)
12. Belterületi PEMÁK-utak állapota
13. Csapadékvíz-elvezetési hiányosságok miatti környezetveszélyeztetés
14. Együttmûködési megállapodás. illegális hulladéklerakás
15. Az iskolai SZMK beadványa
16. Pestihegyi utcai lakók panasza
17. Pályázati részvétel a Forrási téri játszótér megvalósításához
18. Iskola utca 18. szám aszfaltjárda és épületsüllyedés helyreállítására elõirányzat emelés
Egyebek

NAPIREND ELÕTTI FELSZÓLALÁSOK
Sági György elmondja, hogy a Hálép a Petõfi Sándor utcában a lakók megkérdezése nélkül megnyírja a fákat. Ezt nem
tartja helyesnek, mivel az itt lakók – beleértve saját magát is –,
maguk ültették a fákat és gondozzák a közterületet. Tudomása szerint ezek a fák leltárba is lettek véve, így azok az önkormányzat tulajdonát képezik. Így viszont a fák megnyírásához a
tulajdonos hozzájárulását kellett volna kérnie a cégnek. Kéri a
jegyzõ urat, hogy járjon el az ügyben, és ha szükséges, szabjon
ki bírságot. Javasolja továbbá, hogy az illetékes bizottságok
dolgozzanak ki a fejlesztõk részére olyan rendeletet, amelyben rögzítik, hogy vezetékeiket csak föld alatti kábel elhelyezésével vezethetik el.
Elmondja, hogy már korábban is szó volt arról, hogy a Mûszaki Iroda bevonásával a fejlesztõ cégek között egyeztetést
szükséges végezni azzal kapcsolatban, hogy a különbözõ
munkálatokat a cégek egy ütemben végezzék el. Lehetõség
szerint el kellene kerülni azt, hogy minden hónapban különbözõ cégek végeznek munkákat a közterületen, zavarva ezzel
az ott élõket. Kéri a jegyzõ urat, hogy tegyen javaslatot arra,
hogy ezt a tarthatatlan helyzetet hogyan lehetséges megszûntetni.
Zsarnóczay István ismételten kéri a jegyzõ urat, hogy haladéktalanul intézkedjen arról, hogy a Rákóczi úti óvoda mellett
lévõ hatalmas szemétdombot szállítsák el, különös tekintettel
arra, hogy a gyerekek egészségét veszélyezteti.

Kéri továbbá, hogy a kastély elõtt a Pemák által újonnan
készített árok ügyében intézkedjék, mivel az balesetveszélyes.
Nagyobb mennyiségû csapadék esetén az árok megtelik vízzel,
így nem látható, hogy árok ott van. Már ilyen rövid idõ alatt is
történt ott baleset emiatt, egy személyautót traktorral kellett
kihúzni az árokból. Kéri, hogy a jegyzõ úr tegyen annak érdekében, hogy a Pemák azonnali hatállyal intézkedjék a további
balesetek megelõzése érdekében, és tudassák velük, hogy
minden baleset és keletkezõ kár a Pemák-ot terheli.
A polgármester tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a
Pemák illetékes vezetõjét már két esetben is felszólította írásban, választ azonban nem kapott. A Zsarnóczay úr által összeállított anyagot faxon és levélben is megküldték részükre, választ szintén nem kaptak. Az utak állapotából adódóan több
ingatlant folyamatosan kár ér. Sajnos nem marad más eszköz,
mint hogy a televízió bevonásával nyilvánosságra hozzák ezeket az ügyeket, azt várva, hogy megoldás születik a Pemák által okozott károkra és problémákra.
Michels Gábor szeretné tudni, hogy a jegyzõ úrnak volt-e
alkalma arra, hogy a jelen testületi ülés írásos anyagát törvényességi szempontból ellenõrizze. Kérdését azért teszi fel,
mert tudomása szerint a jegyzõ úr az anyag kiküldésének idején nem tartózkodott a hivatalban.
A jegyzõ elmondja, hogy a határidõben beérkezett anyagokat volt alkalma ellenõrizni. Azokat az anyagokat viszont,
amelyek a megadott határidõ lejárta után kerültek az elõterjesztések közé, azokat távolléte miatt nem láthatta.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Bóka Gyula kérelme
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag,
13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 358/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárulását adja Bóka Gyula 2071 Páty, Kovács Imre u. 2. szám
alatti lakos tulajdonában lévõ 1019/2 hrsz.-ú ingatlan esetében
a rangsorcseréhez a Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet javára.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2004. november 24.

3. Páty Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumi tagság
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 359/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
Michels Gábor és Hadi Antal lemondását a Páty Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumi tagságáról elfogadja.
Felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet az alapító okirat módosítására és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: 2004. 11. 24.
A képviselõ-testület az I. számú határozati javaslatot 12
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 360/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
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Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
önkormányzati alapítású Páty Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumi tagjai közé megválasztja Karvázy Szabolcs 2071 Páty,
Széchenyi u. 6. szám alatti lakost.
Felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet az alapító okirat módosítására és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: 2004. 11. 24.
A képviselõ-testület a II. számú határozati javaslatot 12
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 361/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
önkormányzati alapítású Páty Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumi tagjai közé megválasztja Bendl János 2071 Páty, Ady
E. u. 24. szám alatti lakost.
Felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet az alapító okirat módosítására és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: 2004. 11. 24.
A képviselõ-testület a III. számú határozati javaslatot 9
igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 362/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
önkormányzati alapítású Páty Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumi tagjai közé megválasztja Czajlik Zoltán 2071 Páty, Bacsó Béla u. 13. szám alatti lakost.
Felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet az alapító okirat módosítására és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: 2004. 11. 24.
A képviselõ-testület a IV. számú határozati javaslatot 10
igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 363/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
önkormányzati alapítású Páty Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumi tagjai közé megválasztja Reményi László 2071 Páty,
Gyártelep u. 8. szám alatti lakost.
Felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet az alapító okirat módosítására és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: 2004. 11. 24.

4. A 07/3 hrsz. különleges sportterület szabályozási terve
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 364/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Páty 07/3 hrsz. alatti különleges sport terület
PORTATERV Kft. által készített szabályozási tervét jóváhagyja, azaz Páty érvényében lévõ Helyi Építési Szabályzatát a
mellékelt rendelettel egészíti ki.
Felelõ: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 365/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
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Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
364/2004. (XI. 10.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a külterület Páty 07/3 hrsz alatti különleges
sport terület PORTATERV Kft. (2089 Telki, Orgona u. 28.)
által készített szabályozási terv egyeztetési anyagát szakhatósági egyeztetésre alkalmasnak tartja.
Felelõ: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal

5. Gulyás János kérelme
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 366/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete nem
járul hozzá, hogy a 2071 Páty, 1920 hrsz.-ú ingatlanon lévõ önkormányzat javára bejegyzett határozatok törölésre kerüljenek, egyben él a visszavásárlási jogával.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2004. 11. 24.

2. Páty, Erkel u. és Bocskai u. melletti terület szabályozási tervének jóváhagyása
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Michels Gábor tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a bizottság álláspontja az volt, hogy szerencsés lenne az idõsek
otthonát a volt strand területére áthelyezni. A HRC az idõkorlátok miatt természetesen azt szeretné, ha a mostani szabályozási terv el lenne fogadva. Ehhez garanciákat kértek az önkormányzat részérõl. A megállapodásban szereplõ határidõk viszont nagyon szorosak, így kevés esély van arra, hogy az önkormányzat a vállalt kötelezettségeit teljesíteni tudja. Ezért úgy
gondolja, hogy a szabályozási terv a Dorica Kft. vonatkozásában rendben van, de az idõsek otthonával kapcsolatban szükséges átgondolniuk a dolgokat és esetleg részlegesen hatályba
helyezni a szabályozási tervet.
Sági György egyetért és javasolja, hogy a Dorica Kft. területe kerüljön átminõsítésre. A másik kérdésben javasolja, hogy
cseréljenek területet, a strand területére. Ezt a területet viszont a 2001-es keret-megállapodás köti. Fontos megállapodniuk az ár kérdésében is.
Tudomása szerint a szabályozási tervet meg lehet osztani.
Ha igen, akkor el kell döntenie a testületnek, hogy ezt akarja-e, mert megállapodás hiányában nem lenne tanácsos a szabályozási tervet elfogadni, és hatályba helyezni.
Furuglyás Péterné úgy gondolja, hogy a szabályozási terv
nem találkozik a lakosság akaratával, illetve nagyon sok benne
a tisztázatlan és rendezetlen pont. Úgy gondolja, hogy a felmerülõ kérdéseket egy falugyûlés keretében lenne szükséges
megvitatni.
Sági György nem ért egyet, mivel a rendezési terv a helyben
szokásos módon kihirdetésre került. Ezen felül a bizottsági és
a testületi ülések nyilvánosak, azokon bármelyik választópolgár részt vehet tetszése szerint.
Zsarnóczay István úgy gondolja, hogy a hiányosságok és
még pontosításra szoruló részek vannak a szabályozási tervben, ezeket megfelelõ módon tisztázni kell, hogy ezt jó szívvel
lehessen támogatni.
Sági György úgy gondolja, hogy Zsarnóczay képviselõ elfelejti, hogy a terület Kel 18-as. A hattized hektárral kapcsolatban az a kérdés, hogy a testület elfogadja-e a Vt minõsítést,
vagy pedig Kel 18-ban marad. E mellett a terület mellett van a
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Kel 6-os, ahol 700 négyzetméteren kettõ darab családi ház helyezhetõ el. Hangsúlyozza, hogy ez a terület kertvárosias lakóövezet 2002 óta, és csak szabályozási terv köteles.
A tulajdonosokkal és az érintett felekkel az egyeztetések
megtörténtek, az egy másik kérdés, hogy a képviselõk ezeken
nem vettek részt. Tehát azt kell eldönteni, hogy akarja-e ezt a
testület, vagy nem akarja.
Elmondja, hogy szeretné, ha az öregek otthona átkerülne a
strand területére, mert ezt jobb megoldásnak látja. Javasolja a
terv kettébontását a következõképpen: a lakóterületet fogadják el most, az öregek otthonával kapcsolatban pedig várják
meg a megegyezés létrejöttét, tehát addig azt ne fogadja el a
testület.
Nem tartja helyénvalónak, az arra való hivatkozást, hogy
egy vállalkozó nyereséget akar, mert ez természetes dolog.
A polgármester javasolja, hogy Keresztes úr kérésének
megfelelõen a Dorica Kft. területét helyezzék hatályba, a
HRC vonatkozásában pedig két hét múlva döntsenek, addigra
minden korrigálásra kerül.
Fórizs Bertalan egyetért azzal, hogy válasszák ketté az
ügyet.
Michels Gábor szintén egyetért a javaslattal.
Sági György azért is szükségesnek tartja a kettéválasztást,
hogy a közigazgatási hivatal véleményét megismerjék, mivel a
lakosság részérõl ellenállás merült fel.
Horváth Gábor elmondja, hogy a közigazgatási hivatal
nemcsak a lakosság részérõl, hanem a területi fõépítészi iroda
által is megkeresést kapott, pontosan ez ügyben. Errõl tudomása van mindenkinek.
Marthi Zsuzsa elmondja, hogy õ maga is beszélt a területi
fõépítésszel, mivel az egyeztetési tervek az államigazgatási
szervekkel és a fõépítésszel is egyeztetésre kerülnek. Ebben a
folyamatban a lakosság jelezte a fõépítésznek, hogy nem lettek meghallgatva. A fõépítész nem jogosult ebben a kérdésben
dönteni, ezért ezt a levelet tovább küldte a közigazgatási hivatalhoz. A fõépítész véleménye viszont az – melyet írásba is
adott –, hogy a terv ennek ellenére jóváhagyható, azonban kéri, hogy a lakosság a kérdéseire kapja meg a választ. Ez a válasz
megszületett, és ez hozzá van csatolva a testületi elõterjesztéshez.
Dr. Füzi Zsolt elmondja, hogy valóban volt a nyáron egy
egyeztetõ tárgyalás, ahol azt a tájékoztatást kapták Marthi
Zsuzsától, hogy a szóban forgó területre egy újabb tervet készítenek, és azt követõen újabb egyeztetõ tárgyalást tartanak a
terv részletes bemutatása céljából. Azóta viszont nem történt
semmi.
Sági György elmondja, hogy ez az épület tervezésére vonatkozik, de amíg a szabályozási terv nincs elfogadva, addig az
sem készülhet el.
Barta Ákos elmondja, hogy kapott a Mûszaki Irodától egy
levelet, amelyben leírták, hogy a benapozást nem fogja zavarni
a területen megvalósuló épület, nem fog a forgalom megnõni
és a kellõ távolságot megtartják. Ha nincs még terv, akkor miért kapta ezt a levelet?
Marthi Zsuzsa elmondja, hogy természetesen rajz készült
arról is, hogy a nap járása szerint az épület hogyan vetne árnyékot a területre.
Dr. Kovács János továbbra sem tartja érthetõnek, hogy a
testület miért kívánja a döntést elhalasztani az ügyben, annak
ellenére, hogy már megállapodtak egymással. Kéri, hogy
mondják meg ennek okát. Ha az az oka, amit a Sági úr elõzõleg mondott, hogy elõbb alá kívánják írni a megállapodás-tervezetet, akkor elfogadja, de kérdés, hogy a testület lesz-e
olyan helyzetben, hogy felelõsen tud szerzõdni ezek között a
feltételek között. Felmerül az a kérdés is, hogy mi a helyzet akkor, ha a strand melletti lakók is kifogást emelnek az ellen,
hogy a területre idõsek otthona épüljön. Akár az is elõfordulhat, hogy Keresztes úr emel kifogást. Mit fog akkor tenni a testület? Mi alapján fog a testület úgy dönteni, hogy az Erkel ut-
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cában lakóknak nincs felszólamlási joguk, a Petõfi utcában
élõknek pedig van?
Sági György továbbra is javasolja, hogy vegyék ketté a szabályozási tervet, a területeket amúgy is út választja el egymástól és a közigazgatási hivatal véleményezése után két hét múlva a megfelelõ korrekciókkal terjesszék ismét elõ a HRC
ügyet.
Dr. Füzi Zsolt elmondja, hogy nem az idõsek otthona ellen
van kifogása a területen lakóknak, hanem az épület magassága ellen. Szeretnék, ha az épület földszintes és Lke besorolású
lenne.
A képviselõ-testület a II. számú módosító javaslatot 10
igen, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a
következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 367/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõt-testülete a
120/2002. (X. 08.) Kt. számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervének 887/3 hrsz-ú területe változatlanul Lke
(kertvárosias lakóterület) övezetben marad. Az Szt-11 és
Szt-12-es rajz számú szabályozási terveket magába foglaló
rendelet-tervezetbõl a 887/3-as hrsz-ú területre vonatkozó
elõírásokat a testület a külön elfogadott rendeletben nem helyezi hatályba, nem fogadja el. A külön elkészített Szt-11 és
Szt-12-es rajz számú szabályozási terveket tartalmazó rendelet a 887/3-as hrsz-ú ingatlant érintõ rendelkezésekrõl a testület külön rendelettel dönt a 2004. november 24-ei ülésén.
A képviselõ-testület a Helyi Építési Szabályzat módosításának elkészítésekor a korábban Vt. övezeti besorolásban szereplõ Dorica Kft. tulajdoni hányadát képezõ 671-es hrsz-ú ingatlan ismételt Vt. övezetbe való visszaminõsítését kezdeményezi azzal, hogy amennyiben jogszabályi elõírás ezt nem teszi
lehetetlenné, úgy nem ellenzi.
Felelõs: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Határidõ: 2004. november 24.
A képviselõ-testület a rendelettervezetet 10 igen, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
36/2004. (XII. 02.) számú rendelettel módosított Páty Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének 18/2002. (X. 15.) számú rendelete
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása
alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésének c) pontjára az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja, és jóváhagyja
e rendelet mellékletét képezõ SZT-11 rajzszámú szabályozási
tervet.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Páty község közigazgatási területének 670 hrsz, 673 hrsz, 641/2 hrsz és a 666 hrsz
közterületekkel határolt területére.
(2) A HÉSZ melléklete kiegészül a 18. sz. melléklettel.
(3) Az elõírásokat, az annak mellékletét képezõ tervekkel
együtt kell alkalmazni, amelyek HÉSZ 18. sz. mellékletében
kerülnek felsorolásra.
2. §
A HÉSZ 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) HÉSZ 8–18. sz. mellékletei Páty község közigazgatási
területén az egyes területekre vonatkozó szabályozási tervlapjait tartalmazza.
3. §
A HÉSZ 3. § (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
(1) a kötelezõ elõkert vonalat.
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AZ ÉPÍTÉSI TELEK ÁLTALÁNOS HATÁRÉRTÉKEI

AZ ÉPÜLET

alakítható
legkisebb

legnagyobb

m /m

zártsorú

300

30

0,6

építmény-magasság

%

elõkert

2

hátsókert

szintterületi mutató

m

2

2

%

m

m

m

m

50

-

6,0

2,0

6,0

oldalkert

beépítési mértéke

Z

legkisebb
zöldfelület mértéke

területe

legnagyobb

kertvárosias
lakóövezet

Lke-19

(2) Lke-20 jelû építési övezetben az alábbi elõírásokat kell
betartani:
a) A tetõ hajlásszöge 0°–45° között szabadon kialakítható.
b) Az építészeti értéket képviselõ épületek (SZT-11 szerint) bontása esetén a bontási engedélyhez az épületekrõl felmérési tervrajzot és fotódokumentációt is kell csatolni.
c) Az SZT-11 szabályozási terven jelölt építési övezet határának vonalától + 20 m-ig el lehet térni.
d) A telekhasználat részletes elõírásai a következõk:
AZ ÉPÍTÉSI TELEK ÁLTALÁNOS HATÁRÉRTÉKEI

AZ ÉPÜLET

alakítható legkisebb

legnagyobb

beépítési mértéke

szintterületi mutató

zöldfelület mértéke

oldalkert

hátsókert

elõkert

építmény-magasság

legkisebb

területe

legnagyobb

kertvárosias
lakóövezet

Lke-20

Z

m2

%

m2/m2

%

m

m

m

m

zártsorú

400

30

0,7

50

-

6,0

2,0

7,5

(3) Lke-21 jelû építési övezetben az alábbi elõírásokat kell
betartani:

a) A tetõ hajlásszöge 0°–45° között szabadon kialakítható.
b) Az építészeti értéket képviselõ épületek (SZT-11 szerint) bontása esetén a bontási engedélyhez az épületekrõl felmérési tervrajzot és fotódokumentációt is kell csatolni.
c) Az SZT-11 szabályozási terven jelölt építési övezet határának vonalától + 20 m-ig el lehet térni.
d) A telekhasználat részletes elõírásai a következõk:
AZ ÉPÍTÉSI TELEK ÁLTALÁNOS HATÁRÉRTÉKEI

AZ ÉPÜLET

alakítható
legkisebb

legnagyobb

m /m

szabadon
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500

30

0,6

2

2
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%

elõkert

2

hátsókert

m
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legkisebb
zöldfelület mértéke

szintterületi mutató

legnagyobb
beépítési mértéke

Lke-21

területe

4. §
A HÉSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint
módosul:
A kertvárosias lakóterületen elhelyezhetõ:
(1) lakóépület, telkenként legfeljebb két lakással, kivéve az
Lke-20, Lke-21 építési övezeteket, ahol az OTÉK 13. § (2) 1.
pontja szerinti lakásszám helyezhetõ el.
5. §
A HÉSZ 11. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) A tetõ hajlásszöge 30°–45° között szabadon kialakítható
– kivéve a településszerkezeti és településképi védelem alatt álló területeken, illetve az Lke-19, Lke-20, Lke-21 övezetekben,
amely részletes elõírások között külön szabályozásra kerül.
6. §
A HÉSZ 11. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) Lakóépület a megadott elõkert vonalán helyezhetõ el,
amennyiben kereskedelmi, vendéglátó, ill. szolgáltató funkció
az épület utcafronti részében valósul meg, az építési övezetben
elõírt elõkert méretétõl el lehet térni, az elõkert 0,0 m is lehet,
kivéve az Lke-19, Lke-20, Lke-21 építési övezeteket, ahol az
építési övezet által megadott elõkert vonala betartandó.
7. §
A HÉSZ 12. § az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(1) Lke-19 jelû építési övezetben az alábbi elõírásokat kell
betartani:
a) A tetõ hajlásszöge 0°–45° között szabadon kialakítható.
b) Az építészeti értéket képviselõ épületek (SZT-11 szerint) bontása esetén, a bontási engedélyhez az épületekrõl felmérési tervrajzot és fotódokumentációt is kell csatolni.
c) Az SZT-11 szabályozási terven jelölt építési övezet határának vonalától + 20 m-ig el lehet térni.
d) A telekhasználat részletes elõírásai a következõk:
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*Az elõ-, oldal- és hátsókert méretét e rendelet 18. sz. melléklete (Erkel u. melletti lakóterület szabályozási terve
SZT-11) határozza meg.
8. §
A HÉSZ 15. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) Az építési övezetben telkenként legfeljebb 2 épület helyezhetõ el, kivéve a Vt-6 övezete.
9. §
A HÉSZ 20. § (16) bekezdése az alábbi bekezdéssel egészül
ki:
(1) SZT-11 Erkel u. melletti lakóterületek szabályozási terve területén:
da) A terv területén közutak, illetve magánutak és a közmûvezetékek elhelyezése céljából szükséges építési területek
közlekedési területei: ME-07-3713: 1994 szabvány 1.1. táblázat szerint a B.III.b. kategóriába kerültek besorolásra.
db) A területen a közlekedési területeket 6,0 méteres burkolattal és 1,5 méter széles, szivárgó burkolattal kialakított
járdával kell megépíteni. A járdaépítést a kocsibehajtók között, azok kiépülése után kell megoldani. Ez alól kivétel a 670
hrsz. és 641 hrsz. utakat összekötõ tervezett útként kialakított
lakóutcákat, amelyeket vegyes használatú kiszolgáló útként
kell kialakítani.
cb) A terv területén az utak, utcák menti zöldsávok kialakítására alkalmas, a 14 és 12 m széles lakóutcákban a közút építésével, egyidejû beruházásként egyoldali, ültetõ-gödrös utcafásítást kell megvalósítani.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10. §
E rendelet 2004. XII. 02-án napján lép hatályba. Kihirdetése a helyben szokásos módon (helyi újság, internet, kábeltévé,
kifüggesztés) történik.
11. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 18/2002.
(X. 15.) számú rendeletének a 670 hrsz., 673 hrsz., 641/2 hrsz.
és a 666 hrsz. közterületekkel határolt területére vonatkozó
elõírásai.

6. Tulajdonjog megszerzése (dr. Hollós Ildikó – dr. Becka Éva)
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag,
13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 368/2004. (XI.
10.) Kt. határozata

2005. január

PÁTYI KURÍR

Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
306/2004. (IX. 29.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Tompa Hollós Tompa Kft. 2071 Páty, Vörösmarty u. 51. és
a Medinter Kft. 2071 Páty, Tölgyfa u. 19. részére térítésmentesen ajándékozás jogcímén az alábbi kikötésekkel, egymás között 1/2-1/2 arányban tulajdonba adja a 2071 Páty, Árpád u.
61. szám alatt lévõ 697 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésû ingatlant az alábbi feltételekkel:
1. 2 db önálló emeleti orvosi lakás, valamint 2 külön-bejáratú orvosi rendelõ építését azon a területen.
2. Az ingatlan nyilvántartásban szereplõ területi nagyság
alapján.
3. Az ajándékozás tárgyát képezõ ingatlan után a forgalmi
értéknek megfelelõ áfát a megajándékozottak kötelesek befizetni az eladó bankszámlájára 2004. november 30. napjáig.
2
4. Az ingatlan forgalmi értékét a felek 8000 Ft/m + áfa
összegben állapítják meg.
5. A megajándékozottak, személyes teljesítési segédként
dr. Hollós Ildikó és dr. Becka Éva önmaguk személyesen vagy
harmadik személy útján biztosítják, hogy a területre építendõ
orvosi rendelõ jogerõs használatbavételi engedélyének napjától számított 15 éven keresztül Páty község lakossága részére
folyamatos orvosi alap- és szakellátást, betegellátást biztosítanak önkormányzati körzeti háziorvosi, valamint önkormányzati körzeti gyermek háziorvosi rendelõként mûködtetik személyesen, vagy megbízottjaik útján.
6. Vállalják, hogy az ingatlant 4 éven belül az 5. pontban
foglalt orvosi rendelõknek megfelelõen szakhatósági engedélyek alapján megépítik, használatba veszik.
7. Vállalják a beépítési kötelezettséget, a beépítési kötelezettség biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat a jogerõs használatba vételi engedély kiadásáig. Amennyiben a hitelfelvételi eljárás során a hitelt adó pénzintézet hitelfedezetként a jelen határozatban körülírt ingatlant jelzálogjogosítani
kívánja, úgy az önkormányzat ehhez jelen határozatával hozzájárul.
A 15 éves kötelezõ mûködtetés idõtartama alatt az ingatlan
vonatkozásában használati módosítási funkcióváltási kérelmet nem nyújthatnak be, az ingatlant harmadik személy részére semmilyen jogcímen át nem ruházhatják, kivéve a praxisjog
keretében történõ átruházást, gazdasági társaságba vagy
egyéb szervezetbe be nem apportálhatják.
8. Vállalják, hogy a jogerõs használatba vételi engedély kiadásától számított 15 évig az 5. pont szerinti tevékenységet folyamatosan végzik, ennek biztosítására egyösszegû kártérítést
kötnek ki az önkormányzat javára, ha a 7. pontban foglalt rendelkezéseket megszegik. A kártérítés összege a szerzõdésszegés idõpontjában a megajándékozás tárgyát képezõ ingatlan
telek forgalmi értéke.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelõ tartalmú ingatlan ajándékozási szerzõdés
megkötésére.
Felelõs: polgármester, jegyzõ, ügyvéd
Határidõ: 2004. november 30.

7. 2001-es megállapodás
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 369/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
2001-es megállapodásban szereplõ tulajdonosokat felszólítja,
hogy a megállapodásban vállaltakat 30 napon belül teljesítsék
az önkormányzat részére – iskola-, óvoda- és önkormányzat
épületének megépítése, valamint közmûfejlesztés.
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A felszólítás megszövegezésével a képviselõ-testület megbízza az önkormányzat ügyvédjét, a felszólítás kiküldésére valamint aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: 2004. november 20.
Michels Gábor megkérdezi Zsarnóczay István képviselõt,
hogy miért tartózkodott õ egyedül? Nem akarja teljesítésre
bírni a vállalkozókat a falu hasznára?
Zsarnóczay István azt a választ adja, hogy azért tartózkodott, mert a 2001-es megállapodást sem fogadta el.
Sági György felhívja a képviselõk figyelmét arra, hogy
Zsarnóczay képviselõ rosszul emlékszik, mivel a megállapodást õ is megszavazta.

8. Mézeshegyi Víziközmû tulajdonba vételére javaslat
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Éri István bejelenti érintettségét. Véleménye szerint a határozati javaslat eltér a megállapodástól, ezért kéri annak módosítását.
A képviselõ-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 370/2004.
(XI.10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy felajánlja a Páty Mézeshegy-Pintérhegy
Víziközmû Kht.-nak (2071 Páty Mézeshegyi lejtõ 3141 hrsz.),
hogy térítésmentesen átveszi tulajdonba a kht. beruházásában
lévõ viziközmûvet a hozzá kapcsolódó ingatlantulajdonnal
együtt. Az önkormányzat átvállalja a tulajdon átruházás miatt
keletkezõ Áfa fizetési kötelezettséget és kötelezettséget vállal
arra, hogy éves költségvetései terhére 2005-tõl kezdõdõen 5
éven keresztül az átvett víziközmû vagyon éves amortizációjának megfelelõ összeget Páty Mézeshegy-Pintérhegy Pintérhegy külterület közútjainak karbantartására, felújítására fordít közvetlenül vagy a Páty Fejlesztéséért Alapítvány útján.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: 2005. január 1.

9. Rákóczi úti óvoda csapadékvíz kútba vezetése
Elõterjesztõ: a Környezetvédelmi és Egészségügyi Bizottság
Zsarnóczay István tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a
bizottság ülésén maga a Mûszaki Iroda vezetõje ajánlotta fel
azt, hogy ezt a javaslatot elkészíti.
A polgármester egyetért, viszont felhívja a figyelmet arra,
hogy a rend szerint minden esetben a jegyzõ úrnak kell felkérnie az irodavezetõt a feladat elvégzésére. Felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek az írásos javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 371/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy felkéri Drotárcsik Editet, a Mûszaki Iroda vezetõjét, hogy készítsen írásbeli javaslatot annak érdekében, hogy
a Mûszaki Irodának mely ügyekben kellene mûszakilag ellenõrizni, illetve véleményezni kifizetések elõtt az elvégzett munkákat önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében.
Felelõs: jegyzõ, Drotárcsik Edit
Határidõ: 2004. december 15.
10. PO-KER Bt. és Várkonyi System Kft. ellen bírósági eljárás indítása
Elõterjesztõ: Környezetvédelmi és Egészségügyi Bizottság
A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
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13. Csapadékvíz-elvezetési hiányosságok miatti környezetveszéPáty Önkormányzat Képviselõ-testületének 372/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy felszólítja a PO-KER Bt-t és Várkonyi System
Kft.-t, hogy a 2633-5/2003. számú határozatban foglaltakat
maradéktalanul hajtsa végre. Amennyiben kötelezettségüknek a felszólítás ellenére sem tesznek eleget, úgy Páty Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete az ügyben bûntetõ-eljárást kezdeményez.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: azonnal

11. Testületi határozat végre nem hajtása (fordított buszmegálló)
Elõterjesztõ: Környezetvédelmi és Egészségügyi Bizottság
Sági György javasolja a forrás megjelölését.
Michels Gábor úgy gondolja, hogy mivel a buszmegálló
problémája önmagában hamarabb megoldható, és mivel a
csomópont csak egy késõbbi idõpontban kerül megvalósításra,
ezért javasolja a két ügyet kettéválasztani. Így a buszmegálló
megfordítására hamarabb sor kerülhet.
Éri István javasolja a határozati javaslat módosítását a következõk szerint: „Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a 264/2003. (X. 29.) Kt. számú
határozat végrehajtásának lehetõségeit az iskola utcai csomópont kiépítésének vizsgálatakor figyelembe veszi.”
Zsarnóczay István ezzel a javaslattal nem ért egyet, mivel
az imént éppen arról volt szó, hogy a két ügyet külön választják. Javaslata a következõ: „Páty Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy felkéri a jegyzõ urat arra, hogy a 264/2003. (X. 29.) Kt. számú határozatban foglaltak
végrehajtásáról intézkedjen.”
Sági György nem ért egyet ezzel a javaslattal, mivel az út
nem önkormányzati tulajdon, a buszmegálló sem önkormányzati tulajdon, nem a testület döntött a buszmegálló ilyen módon való elhelyezésérõl, továbbá ezt az elhelyezést szakemberek tervezték, és szakhatóságok hagyták jóvá.
Drotárcsik Edit javasolja, hogy írjanak a Pemáknak hatósági levelet az ügyben.
A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag,
13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

lyeztetés
Elõterjesztõ: Környezetvédelmi és Egészségügyi Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 375/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy felkéri dr. Lukács Sándor jegyzõ urat, hogy az
iktatási kimutatások alapján tételesen kerestesse ki és készítsen listát, hogy milyen nyilvántartási számon keletkeztek iratok a zsámbéki kanyarral kapcsolatban, majd az adott nyilvántartási számhoz tartozó iratokat is csatolja hozzá, és ezt nyújtsa be a képviselõ-testületnek.
Felelõs: jegyzõ
Határidõ: 2004. november 20.

14.

Együttmûködési megállapodás illegális hulladéklerakás
megakadályozására
Elõterjesztõ: Környezetvédelmi és Egészségügyi Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 376/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy kinyilvánítja szándékát, miszerint együttmûködési megállapodást kíván kötni a közigazgatási területére illegális hulladéklerakás megakadályozása céljából és ezt a szándékát jelzi a Budaörsi Rendõrkapitányság vezetõje felé.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2004. december 31.

15. Az iskolai SZMK beadványa

Elõterjesztõ: Környezetvédelmi és Egészségügyi Bizottság
A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag,
12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Elõterjesztõ: Környezetvédelmi és Egészségügyi Bizottság
A polgármester megérkezett, az ülésen 13 fõ képviselõ van
jelen.
Sági György elmondja, hogy a Speciálterv Kft.-t már felkérte a Településfejlesztési Bizottság a tervek kidolgozására,
amelyek már elkészültek. Az ügyben a bizottság már több javaslatot is a testület elé terjesztett, de az elutasította, mivel
nem áll rendelkezésre fedezet a megvalósításra.
Michels Gábor felhívja a figyelmet arra is, hogy már született arról döntés, hogy a következõ költségvetési évben az árajánlat alapján megrendelik a kivitelezést. Elmondja, hogy tudomása szerint Bozsóné Virág Ida már többször is adott választ az SZMK-nak a feltett kérdésekre.
A polgármester elmondja, hogy személyesen több esetben
is elmondta a szülõknek, hogy a csomópont készítése már folyamatban van.
Sági György kéri a polgármestert, hogy a tájékoztatásában
szerepeljen, hogy a Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javaslatai alapján a közlekedésbiztonsági tervek készítése a Speciálterv Kft. által folyamatban van az egész településre terjedõen, melynek szerves része az Iskola utcai keresztezõdés.
A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag,
13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 374/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy felkéri a Pemák Kht. képviselõjét, hogy a legrövidebb idõn belül tájékoztassa a képviselõ-testületet, hogy mit
szándékozik tenni a településen fennhatósága alá tartozó utak
állagának javítása érdekében.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2004. december 15.

Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 377/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a polgármester urat, hogy hivatalosan tájékoztassa az iskolai
SZMK-t arról, hogy az Iskola utcai csomópont tervezése folyamatban van.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
Az ülést a továbbiakban újra a polgármester vezeti.

Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 373/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy felkéri a jegyzõt, hogy a 264/2003. (X. 29.) Kt.
számú határozat végrehajtása érdekében intézkedjen a
Pemák Kht. megkeresésérõl a Páty Rákóczi utcai „Iskola”
buszmegálló épület áthelyezésének lehetõsége ügyében.
Felelõs: jegyzõ
Határidõ: azonnal
A polgármester az ülésrõl átmenetileg távozott. Az ülésen
12 fõ képviselõ van jelen. Az ülést a polgármester távolléte
alatt Nagy Ferencné alpolgármester asszony vezeti.

12. Belterületi Pemák-utak állapota
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16. Pestihegyi utcai lakók panasza
Elõterjesztõ: Környezetvédelmi és Egészségügyi Bizottság
A képviselõ-testület a módosító javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 378/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a „Pestihegyi utcai lakók panasza” címû napirendi pontot leveszi a napirendrõl.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

17. Pályázati részvétel a Forrási téri játszótér megvalósításához
Elõterjesztõ: ifj. Nagy Ferenc és Kollár Tamás képviselõk
A képviselõ-testület a módosító javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 379/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a „Pályázati részvétel a Forrási téri játszótér
megvalósításához” címû napirendi pontot leveszi a napirendrõl.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

18. Iskola u. 18. Szám aszfaltjárda és épületsüllyedés helyreállítására elõirányzat emelés
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 380/2004. (XI.
10.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy az önkormányzat elõtti járda feltárására és helyreállítására, valamint az önkormányzat alatti pince födém egy
gerendájának megerõsítésére 330 000 Ft összeget biztosít, úgy
hogy a bevételeknél a túlteljesített kamatbevétel elõirányzatát
megemeli és a kiadásnál az önkormányzat Igazgatási tevékenység dologi kiadásán belül a karbantartás elõirányzatot
megemeli.
Felelõs: jegyzõ
Határidõ: 2004. november 30.

NAPIREND UTÁNI FELSZÓLALÁSOK
Kollár Tamás elmondja, hogy idõnként elõfordul az, hogy a
Rumpold Kft. nem tudja összegyûjteni a szemetet egy nap
alatt a településen. Ebben az esetben a Rumpold Kft. ezt az
önkormányzat felé jelzi. Mivel a lakosok nem tudják azt, hogy
ilyenkor a munkát a kft. másnap folytatja, szükségesnek érzi,
hogy az önkormányzat autója járja körbe a települést és a hangosbemondó segítségével tudassák ezt a lakókkal.

Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 17-én (szerdán) 12.30 órakor megtartott rendkívüli ülése
Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Éri István,
Fórizs Bertalan, Furuglyás Péterné, Kollár Tamás, Michels Gábor, ifj. Nagy Ferenc, Nagy Ferencné, összesen 8 fõ képviselõ
Dr. Lukács Sándor jegyzõ
Távolmaradt: Cseke Zoltán, Moldován Jenõ, Sági György,
Soós István és Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna bejelentéssel
Késve érkezett: Zsarnóczay István
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1. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
Elõterjesztõ: HVI vezetõje
A polgármester tájékoztatja a képviselõket arról, hogy sajnálatos módon az elmúlt néhány napban többen jelezték, hogy
valamilyen oknál fogva nem tudnak részt venni a bizottság
munkájában a jelenlegi népszavazás alkalmával. A határozati
javaslatban szereplõ személyek úgy nyilatkoztak, hogy módjukban áll teljes napjukat szabaddá tenni, és részt venni a népszavazáson. A megbízatásuk kizárólag a jelenlegi népszavazásra szól.
Elmondja, hogy a személyek tekintetében egyenként szükséges szavazni.
Felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek azzal, hogy Kozma Lászlóné a szavazatszámláló bizottság tagja
legyen, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal egyetért Kozma Lászlóné szavazatszámláló bizottsági tagságával.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek azzal, hogy Szabó Tiborné a szavazatszámláló
bizottság tagja legyen, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal megválasztja Szabó Tibornét a szavazatszámláló bizottság tagjai
közé.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek azzal, hogy Virág Miklósné a szavazatszámláló
bizottság tagja legyen, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal egyetért Virág Miklósné szavazatszámláló bizottsági tagságával.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek azzal, hogy Soós Margit a szavazatszámláló bizottság tagja legyen, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal megválasztja Soós Margitot a szavazatszámláló bizottság tagjai közé.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek azzal, hogy Nagy Zoltán a szavazatszámláló bizottság tagja legyen, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal megválasztja Nagy Zoltánt a szavazatszámláló bizottság tagjai közé.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 9 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 382/2004. (XI.
17.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
1997 évi C. tv. 23. § alapján a 2004. december 5-ére kiírt országos népszavazás szavazatszámláló bizottságaiba, az alábbi személyeket választja meg:
1. számú szavazókör:
2. számú szavazókör:
Szabó Tiborné
3. számú szavazókör:
Soós Margit
4. számú szavazókör:
Felelõs: HVI vezetõje
Határidõ: azonnal

Kerék Zsuzsanna
Kozma Lászlóné
Virág Miklósné
Nagy Zoltán

Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004.
november 24-én (szerdán) 15.00 órakor megtartott ülése
Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Éri István,
Fórizs Bertalan, Furuglyás Péterné, Kollár Tamás, Michels
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Gábor, Moldován Jenõ, ifj. Nagy Ferenc, Nagy Ferencné, Sági
György, Soós István, Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna,
Zsarnóczay István összesen 13 fõ képviselõ
Veres Erika, az Igazgatási Iroda vezetõje, Varga Istvánné,
a Pénzügyi Iroda vezetõje, Drotárcsik Edit, a Mûszaki Iroda
vezetõje és dr. Fister Mihály ügyvéd
Távolmaradt: dr. Lukács Sándor jegyzõ
Késve érkezett: Cseke Zoltán

NAPIRENDI PONTOK:
1. 2067 hrsz.-ú ingatlan ügye (Jámbor István)
2. Szakolczi Norbert kérelme
3. A polgármesteri hivatal 2004. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
4. 2005. évi költségvetési koncepció
5. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
6. Tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulások
7. TERNO Kft. tervezési szerzõdés
8. Cseke Pál kérelme
9. Mûvelõdési ház SZMSZ-e
10. 022 III ütem kistulajdonosi szerzõdéstervezet
11. Utak, közmûcsatlakozásról határozati javaslat
12. Várkonyi System Kft. és Po-Ker Bt.
13. Iparterület szabályozási tervének megrendelése
14. Sebõk Ferenc ingatlan adásvételi szerzõdésének felbontása
15. PAV ügyvezetõjének valamint könyvvizsgálói tisztség betöltésének idõmeghatározása
16. 022 III ütem nagytulajdonosi szerzõdéstervezet
Egyebek:
– Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. 2067 hrsz.-ú ingatlan ügye (Jámbor István)
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Varga Istvánné elmondja, hogy 1991-ben a határozatban
szereplõ 191 ezer forintot az önkormányzat visszafizette, viszont a Földhivatalhoz továbbítani kellett volna a visszafizetésrõl szóló dokumentumot, tehát a bankkivonat másolatát.
Sajnálatos módon ez nem lelhetõ fel. Az analitikák a visszafizetésrõl megvannak, de az sajnos nem elegendõ a visszafizetés
alátámasztásához.
A képviselõ-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 384/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Jámbor István 1130 Budapest, Visegrádi u. 17.
és Bense Gabriella 1115 Budapest, Etele u. 38/A. szám alatti
lakosok tulajdonában lévõ 2071 Páty, 2067 hrsz-ú beépítetlen
területet megvásárolja 1 000 000, azaz egymillió forintért.
A képviselõ-testület felhatalmazza dr. Fister Mihály ügyvédet a szerzõdés elkészítésére és dr. Bognár András polgármestert annak aláírására.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: 2004. 12. 31.

NAPIREND ELÕTTI FELSZÓLALÁSOK
Zsarnóczay István az ügy fontosságára való tekintettel felszólalását és az arra adott választ szó szerint kéri rögzíteni a
jegyzõkönyvben.
„Elõször is szeretném megkérdezni – sajnos jegyzõ úrnak
szólt volna ez –, hogy mi értelme van, ha a képviselõk napirend
elõtt interpellálnak vagy hozzászólnak, ha hónapok óta sem
jogi intézkedés nincsen, se semmilyen tényleges intézkedés
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nem történik. Ismételten meg szeretném kérdezni – ami jegyzõ úrhoz szólna, de mivel õ most nincs itt, nem tudom, hogy ki
fog tudni válaszolni –, hogy a májusban meghozott határozatunkra, mennyi idõ kell – ez alatt az idõ alatt már egy lakóparkot fel lehet építeni – a Széchenyi utcában a korlát elkészüléséhez. Tehát mikor lesz ez kész.
A másik. Több alkalommal szóltam, hogy a Széchenyi téren
hulladékhegyek találhatók. Zöldhulladék és egyéb mindenféle dolgok. A mai napig nincsenek eltakarítva. Tisztelettel szeretném bejelenteni a jegyzõkönyv számára, hogy a holnapi
nap folyamán büntetõfeljelentést fogok tenni ismeretlen tettes ellen környezetveszélyeztetés miatt, ugyanis az nevetséges
dolog, hogy hónapok óta képtelenek vagyunk kitakarítani, ott
van mellette az óvoda, a gyerekek ott vannak, jön a tél, oda befészkelnek akár rágcsálók vagy bármik, egyszerûen ez nem
igaz. A jegyzõ feladata lenne az elhagyott hulladéknak a megfelelõ helyre való szállítása. Nem történt intézkedés. Ez a harmadik alkalom, hogy interpelláltam ez ügyben. Egyszerûen
döbbenetes, hogy nem történik semmi.
A harmadik dolog. Szeretném megkérdezni, hogy szintén
borzasztó hatalmas nagy beruházás ez, mikor lesz végre megnyitva az önkormányzat mellett ez a pár négyzetméternyi terület, mikorra tudják újból a szülõk, illetve a gyerekek használatba venni, az óvoda Iskola utcai bejáratát.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

2. Szakolczi Norbert kérelme
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a módosított javaslatot 13 igen, 1 ellenszavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 385/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy szándékában áll értékesíteni Szakolczi Norbert
2
kérelmezõ részére a Páty, 2115 hrsz-ú 210 m alapterületû in2
gatlant 4000 Ft + áfa/m -es érték ellenében.
A képviselõ-testület megállapítja, hogy fenti ingatlan jelenleg közterület, ezért a kérelmezõ – legkésõbb 2004. december
10. napjáig eljuttatott – pozitív tartalmú nyilatkozata esetén
külön rendeletben kezdeményezi annak átminõsítését.
Fenti eljárás sikeres lezárása esetére a képviselõ-testület
megbízza dr. Fister Mihály ügyvédet az adásvételi szerzõdés
megszerkesztésére és ellenjegyzésére, valamint felhatalmazza
a polgármestert a szerzõdés aláírására.
Felelõs: polgármester, jegyzõ, ügyvéd (a szerzõdés megkötése tekintetében)
Határidõ: 2004. 12. 31., ill. a szerzõdés megkötése tekintetében az átsorolást követõ 30 nap

7. TERNO Kft. tervezési szerzõdés
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag,
14 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 386/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete – a
mellékletet képezõ – a TERNO Kft.-vel (1119 Budapest, Etele út 57.) kötendõ tervezési szerzõdést az alábbi módosításokkal elfogadja:
– A bruttó tervezési költség összegét 10 000 000 forintban
tartják elfogadhatónak.
– A szerzõdés 10. pontjának pontos szövege a következõ:
A tervezõ minden szolgáltatása a tervezõ szellemi tulajdona, az elkészülõ dokumentációkban foglaltakra a szerzõi jog-
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védelemre vonatkozó mindenkori jogszabályok érvényesek. A
tervezõ kizárólagos felhasználási joggal adja át terveit.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés aláírására.
A képviselõ-testület felkéri a Pátyi Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeletetõ Kft.-t a csatornarendszer geodéziai munkáinak megrendelésére, a közmûfejlesztési célokra elkülönített
keret terhére.
Felelõs: polgármester, Ügyvéd, Pátyi Vagyonkezelõ és
Közmû Üzemeltetõ Kft.
Határidõ: 2004. 12. 31.

8. Cseke Pál kérelme
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Fórizs Bertalan tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a
testület korábbi döntésének megfelelõen a területtel kapcsolatos, és a testület által rá bízott ügyintézések maradéktalanul
megtörténtek. Cseke Pál a vállalt anyagi kötelezettségeit még
túl is teljesítette. Így nincs akadálya annak, hogy a testület
döntsön az ügyben.
A rendelettervezetet viszont kéri ellenõrizni, mivel a
HÉSZ szerint a megosztást követõen hatályba kell helyezni a
szóban forgó terület Má-2 jelû besorolását. Tehát a rendelet
ide vonatkozó pontját szükséges módosítani, mert a Mûszaki
Iroda csak ezután tudja a megosztás ügyében meghozni határozatát.
Veres Erika a rendelet címét nem tartja megfelelõnek.
Nem tartja továbbá megfelelõnek és a Közigazgatási Hivatal is
többször kifogást emelt már az ellen, hogy a hatályba lépés a
kihirdetés napján történjen. Hiszen a rendelet megalkotásának feltétele, hogy annak végrehajtására fel lehessen készülni.
Természetesen a tervezetben maradhat ez a megfogalmazás,
de véleménye szerint nem túl szerencsés.
A képviselõ-testület a módosított rendelettervezetet egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet
alkotta:
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
37/2004. (XII. 14.) számú rendelete a 18/2002. (X. 15.) sz. rendelet–Helyi Építési Szabályzat – módosításáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Páty, 0126/16 hrsz. alatti területet a Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 18/2002. (X. 15.) Kt. sz. Páty Község helyi
építési szabályzatáról (HÉSZ) szóló rendeletének 27. §-a és
28. §-ának (5) bekezdése, valamint 41. §-ának (1) bekezdése
alapján Má-2 jelû (mezõgazdasági terület) övezetként hatályba helyezi.
2. §
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon (helyi újság, kábel tv, faliújság, honlap) történik.

15. PAV ügyvezetõjének valamint könyvvizsgálói tisztség betöltésének idõmeghatározása
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 387/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg.
13-09-091362/14. sz. végzése alapján a könyvvizsgáló, Bata Já-
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nos (könyvvizsgálói megbízását 2002. április 22. napjától 2006.
december 31. napjáig állapítja meg.
A képviselõ-testület felkéri az ügyvezetõt, a könyvvizsgálót
a megfelelõ megbízási szerzõdésmódosítás elkészítésére.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2004. november 30.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 388/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg.
13-09-091362/14. sz. végzése alapján az ügyvezetõ, Juhász
László ügyvezetõi megbízásának idõtartamát 2003. április 1.
napjától 2006. december 31. napjáig állapítja meg.
A képviselõ-testület felkéri a polgármestert a megfelelõ
munkaszerzõdés-módosítás elõkészítésére.
A képviselõ-testület 57/2003. (III. 26.) Kt. sz. határozata
fentiek szerint módosul.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: 2004. november 30.

9. Mûvelõdési Ház SZMSZ-e
Elõterjesztõ: Oktatási Mûvelõdési és Szociális Bizottság
Éri István javasolja az SZMSZ hatályba léptetésének pontos meghatározását. A 8-as pontban a bérleti díjak fizetése tekintetében pedig javasolja, hogy pontosítsák, hogy mely szervezeteknek kell fizetniük.
Kollár Tamás úgy gondolja, hogy ez úgy kerüljön pontosításra, hogy a helyi székhellyel rendelkezõ civil szervezetek és
közösségek ne fizessenek bérleti díjat.
Varga Istvánné észrevételezi, hogy a mûvelõdési háznak
nincs külön gazdasági vezetõje, ezért javasolja azt az általános
rendelkezésekrõl szóló részbõl kihúzni.
Dr. Fister Mihály felhívja a figyelmet arra, hogy a bérleti
díjak vonatkozásában nem szerepel áfa, pedig ez szükséges
lenne.
Elmondja, hogy tudomása szerint az önkormányzatnak külön rendelete szabályozza a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját. Ezért így elegendõ lenne az SZMSZ-be foglalni azt, hogy e rendelet rendelkezik a bérleti díjakról.
Kollár Tamás úgy gondolja, hogy a szóban forgó rendeletet
több szempontból is szükséges lenne felülvizsgálni. Egyrészt a
mûvelõdési ház, másrészt a többi intézmény tekintetében is.
Zsarnóczay István nem ért egyet azzal, hogy csak a pátyi
székhelyû szervezetekre vonatkozzon a bérleti díj fizetésére
vonatkozó mentesség. A Zsámbéki-medence Tájvédelmi
Egyesület ugyan nem pátyi székhelyû, viszont alapító okiratában szerepel, hogy Pátyon is folytat tevékenységet. Az egyesület tart oktatásokat, kiállításokat, vetítéseket a településen.
A polgármester elmondja, hogy sok olyan szervezet van,
amely tevékenységét az egész ország területére kiterjeszti. Így
nagyon lecsökkentenék azok számát, akiktõl bérleti díjat kérhetnek.
Zsarnóczay István javasolja, hogy akkor pontosan nevesítsék azokat a szervezeteket, amelyek ingyenesen igénybe vehetik a termeket.
Dr. Fister Mihály felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a testület elfogadja Zsarnóczay képviselõ úr javaslatát,
úgy azt nem a mûvelõdési ház SZMSZ-ében kell a testületnek
rögzítenie, hanem az arról szóló helyi rendeletben.
A polgármester javasolja, hogy az SZMSZ-ben az szerepeljen, hogy a mûvelõdési ház bérleti díjait a képviselõ-testület
külön rendeletben állapítja meg.
A képviselõ-testület a mûvelõdési ház módosított
SZMSZ-ét egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
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Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 389/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a mûvelõdési ház mellékelt Szervezeti és Mûködési Szabályzatát
elfogadja.
Felelõs: polgármester
Határidõ: folyamatos

3. A polgármesteri Hivatal 2004. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Varga Istvánné tájékoztatja a képviselõket arról, hogy az
adóbevételek tekintetében a tervezet teljesült. Egyéb bevételek tekintetében vannak eltérések, amelyek abból adódnak
például, hogy a lakbérbevételek tervezése természetesen nem
vette figyelembe, hogy a hátralékok nem fognak teljes mértékben rendezésre kerülni, illetve néhány lakás értékesítésre került. A kiadásoknál a mûködési kiadások idõarányosan teljesítésre kerültek, a felhalmozási kiadások viszont nagyon alulteljesültek, de vannak olyan berendezések, számítógépek, amelyeknek a beszerzése és bizonyos beruházások, felújítások
még most sem történtek meg. Az útépítésre elkülönített
összeg sem került még átcsoportosításra a harmadik negyedévre, tehát ennek a teljesítése még nem látható, de az átadott
pénzeszközökkel kerül kiegyenlítésre. A tartaléknál már a valóságban nincs maradvány, az a költségvetési rendelet módosításakor fog rendezõdni és annak felosztása, a testület által
hozott határozatok alapján, úgy néz ki, hogy ennek összegét
szükség lesz megemelni.
Soós István nem érti, hogy mitõl vannak az alulteljesítések.
Varga Istvánné elmondja, hogy például a kisegítõ mezõgazdasági szolgálatért még csak most lettek kifizetve a megállapodásban átvállalt feladatok. Ez egy elég jelentõs összeg.
Sági György elmondja, hogy ezek az idõbeli elcsúszások miatt végül helyreállnak. Példaként említi az iparûzési adót,
mely a féléves beszámolónál még nem jelent meg, most viszont már 90%-ban teljesül
A képviselõ-testület a beszámolót egyhangúlag, 14 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 390/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Az önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának három negyedéves helyzetérõl szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról
Polgármesteri hivatal helyi önkormányzat képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.
évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat
2004. évi gazdálkodásának három negyedéves helyzetérõl szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának három negyedéves helyzetérõl szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a helyi önkormányzat 8/2004. (II. 11.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint – tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2004. évi költségvetési
elõirányzatainak három negyedéves alakulása
2. A képviselõ-testület az önkormányzat 2003. évi költségvetési elõirányzatainak háromnegyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Elõirányzat
megnevezése

Eredeti
elõirányzat

Módosított
elõirányzat

2004. háromnegyedéves teljesítés

Teljesítés
alakulása

Kiadások
fõösszege

626 352

722 320

522 976

72,4%

Bevételek
fõösszege

626 352

722 320

531 451

73,6%
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3. Az önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételei:
- eredeti elõirányzatait,
- a módosított elõirányzatokat,
- a három negyedéves teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását
az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.
A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. pontban meghatározott elõirányzatok és teljesítés tagolásban az 1.számú
melléklet tartalmazza az önkormányzatra összevontan, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan
külön-külön részletezésben is.
4. Az önkormányzat 2004. évi költségvetési kiadásai:
- eredeti elõirányzatait,
- a módosított elõirányzatokat,
- a három negyedéves teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását
a 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
5. Az önkormányzat mûködési, fenntartási kiadási elõirányzatainak 2004. három negyedéves teljesítését a képviselõ-testület a következõk szerint hagyja jóvá:
Elõirányzat megnevezése
Összesen

Eredeti
elõirányzat

2004.
három-negyedéves teljesítés

Módosított
elõirányzat

Teljesítés
alakulása

526 193

614 384

492 218

80,1%

239 216

247 700

181 146

73,1%

– munkaadókat
terhelõ
járulékok (02/56)

77 330

77 330

58 749

76,0%

– dologi jellegû
kiadások (03/61)

154 386

157 933

111 854

70,8%

0

0

0

Ebbõl:
– személyi jellegû
kiadások (02/49)

– speciális célú támogatások (04/17)

A képviselõ-testület az önkormányzat és a költségvetési
szerve mûködési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt elõirányzatonként a 2. számú melléklet szerint
fogadja el.
6. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak
2004. három negyedéves teljesítését és a teljesítés alakulását
az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Elõirányzat megnevezése
Összesen

Eredeti
elõirányzat

Módosított
elõirányzat

2004. három-negyedéves teljesítés

100 159

107 936

30 758

Teljesítés
alakulása
28,5%

Ebbõl:
– felújítások (05/6)

11 550

11 550

230

2,0%

– beruházások (05/33)

88 609

93 129

26 352

28,3%

– egyéb felhalmozási
célú kiadások, támogatások
(05/38,
06/10, 06/20)

0

2 000

2 000

100,0%

Az önkormányzat és költségvetési szerve felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2.
számú melléklet tartalmazza.
7. Az önkormányzat és költségvetési szerve felújítási elõirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a
4. számú melléklet rögzíti.
8. Az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként
az 5. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként
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9. Az önkormányzat költségvetésének elõirányzatait, elõirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként
(szakfeladatonként) a 3/a,-3/b. számú mellékletek tartalmazzák.
A költségvetési szerv költségvetésének teljesülése
10. Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetésének
teljesülését a 3/a-3/b. számú mellékletek tartalmazzák.
A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
11. Az önkormányzat képviselõ-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Elõirányzat
megnevezése
Tartalék

Eredeti
elõirányzat

2004. három-negyedéves teljesítés (tartalék
felhasználás)

Módosított
elõirányzat

Teljesítés
alakulása

0

7 597

0

0,0%

– általános
tartalék

0

7 597

0

0,0%

– céltartalék

0
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A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 391/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
az önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciójáról
Polgármesteri Hivatal helyi Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított- 1992.
évi XXXVIII. törvény 70. § (1) bekezdése, valamint a csatolt
elõterjesztés alapján a következõk szerint határoz az önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciójáról.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2005. évi költségvetési
koncepciója
1. A képviselõ-testület az önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:

Ebbõl:

0

Eredeti
elõirányzat

Kiadások fõösszege

Bevételek fõösszege

Koncepció

1 005 344 E Ft

1 005 344 E Ft

0

A tartalék felhasználása:
A korábbi képviselõ-testületi üléseken felosztott tartalék
átcsoportosítása nem történt meg. A fennmaradó tartalék ha
szükséges az általános iskola túlóra, helyettesítés fedezetéül
szolgál.
12. Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet
összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Megnevezés

Elõirányzat megnevezése

Módosított
elõirányzat

2004. három-negyedéves teljesítés

Teljesítés alakulása

2. Az önkormányzat 2005. évi koncepció szerinti bevételeit
az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.
A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza az önkormányzatra összevontan, valamint
az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben is.
3. Az önkormányzat mûködési, fenntartási kiadási elõirányzatainak 2005. évi koncepcióját a képviselõ-testület a következõk szerint hagyja jóvá:

Hiány

0

0

0

0

Elõirányzat megnevezése

Többlet

0

0

0

0

Összesen

Koncepció
538 777

Ebbõl:

A 2004. évi várható teljesítés
13. Az önkormányzat 2004. évi
bevételeit várhatóan 757 961 E Ft-ra,
kiadásait várhatóan 592 468 E Ft-ra
fogja teljesíteni.
A képviselõ-testület utasítja a polgármestert, hogy az elõre
jelzett bevételek teljesülése érdekében az önkormányzati hivatal felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

4. 2005. évi költségvetési koncepció
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Michels Gábor kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzatnak a meglévõ, kötelezõ alapellátásához tartozó költségeinek és a beszerzésének felülvizsgálata és az esetleges külsõ szolgáltatóval történõ kiváltása véleménye szerint célszerû
lenne. Gondol például az iskola takarítására, a konyha üzemeltetésének megváltoztatására, vagy akár a mûvelõdési ház
vállalkozásba adására.
Kollár Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a testület korábban úgy döntött, hogy Páty hosszú távú fejlesztési programjára 2005-ben visszatér.
Sági György úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak rendelkeznie kell azokkal a kész tervekkel, amelyeket a közeljövõben meg kíván valósítani. Szükséges a fontossági sorrend
felállítása is.
Éri István megkérdezi, hogy az ingatlaneladásból származó
összeg valóban annyi-e amennyi le van írva. Szükségesnek érzi
pontosan kiszámolni, hogy mi az az összeg, amivel tervezni lehet.
Sági György elmondja, hogy a bizottsági ülésen arról volt
szó, hogy minden lehetséges ingatlan kerüljön értékesítésre és
az ezekbõl származó összegeket használják fel például az óvoda megépítésére.

– személyi jellegû kiadások (02/49)
– munkaadókat terhelõ járulékok (02/56)
– dologi jellegû kiadások (03/61)
– speciális célú támogatások (04/17)

255 992
80 651
165 053
36581

A képviselõ-testület az önkormányzat és a költségvetési
szerve mûködési kiadásainak koncepcióját kiemelt elõirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
4. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási elõirányzatainak 2005. évi koncepcióját az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
Elõirányzat megnevezése
Összesen

Koncepció
415 567

Ebbõl:
– felújítások (05/6)
– beruházások (05/33)
– egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/38, 06/10, 06/20)

18 800
396 767
0

Az önkormányzat és költségvetési szerve felújítási és felhalmozási kiadási koncepcióját a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzat és költségvetési szerve felújítási elõirányzatainak koncepcióját célonként a 2/a. számú mellékletek
rögzítik.
6. Az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási kiadásainak koncepcióját feladatonként 2/b. számú melléklet
tartalmazza.
A költségvetési kiadások és bevételek koncepciója szakfeladatonként
7. Az önkormányzat költségvetésének koncepcióját feladatonként, szakfeladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
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8. A 2005. évi költségvetési koncepció szerinti tartalékok:

Elõirányzat megnevezése

Koncepció

Tartalék

51500

Ebbõl:
– általános tartalék

51500

– céltartalék

0

9. Az önkormányzat a koncepciójában a költségvetési hiány, illetve többlet koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Megnevezés

Koncepció

Hiány

0

Többlet

0

Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: 2004. december 31.

5. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 392/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a „Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról” címû napirendi pontot leveszi a napirendrõl.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

6. Tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulások
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben az
I. számú javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület az I. számú javaslatot 13 igen, 1 ellenszavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 393/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását adja Páty, 3244 hrsz.-ú
Õzike u. (Maros Zoltán Páty, Õzike u. 3245/1 hrsz-ú ingatlan
gázellátásához) gázleágazó vezeték bekötéséhez.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület a II. számú javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 394/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását adja Páty, 833 hrsz.-ú
Munkás tér (Németh András Páty, Munkás tér 7. sz. ingatlan
gázellátásához), gázleágazó vezeték bekötéséhez.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület a III. számú javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 395/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását adja Páty, 833 hrsz.-ú
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Munkás tér (Szauter Józsefné Páty, Munkás tér 7/b. sz. ingatlan gázellátásához), gázleágazó vezeték bekötéséhez.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület a IV. számú javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 396/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását adja Páty, 2/1 hrsz.-ú Kossuth L. u. (Csikainé Kovács Angéla Páty, Kossuth L. u. 5. sz.
ingatlan gázellátásához), gázleágazó vezeték bekötéséhez.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület az V. számú javaslatot 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 397/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását adja a HILETEK Villamos Tervezõ és Könyvelõ Bt. (Székesfehérvár, Budai út 82.
I./1.) kérelmére a Páty, 885 hrsz.-ú Petõfi u., 886 és 675 hrsz.-ú
Bocskai u., valamint 667 és 670 hrsz.-ú Erkel önkormányzati
utak (Kastélykert lakópark 669/8 ...14 és 674/1....18 hrsz.-ú ingatlanok villamos energia ellátása és közvilágítása) 27/2004
számú terv alapján 20 kV-os földkábel és 20/0,4 kV-os BHTR
transzformátor állomás létesítéséhez.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület a VI. számú javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 398/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy nem adja tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását a Páty, 2299 hrsz.-ú önkormányzati út (045/91-045/97
hrsz.-ú ingatlanok vill. energia ellátásához) 1 kV-os fogyasztói
csatlakozó kábel létesítéséhez.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület a VII. számú javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 399/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy nem adja tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását a Páty KTV hálózat II. ütem megépítéséhez.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület a VIII. számú javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 400/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását adja a TCS-04/0159 sz.
terv alapján Páty, Tulipán u. 2457 hrsz. ingatlanra a Tulipán
útról elektromos csatlakozó vezeték építéséhez „földkábeles
kiépítéssel”.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
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A képviselõ-testület a módosított IX. számú javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 401/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy nem adja tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását a T-04/118 sz. terv alapján Páty, 045/91-97 hrsz.-ú ingatlanok elektromos energia ellátása érdekében a 3505/2 hrsz.-ú
Kuckóhegyi, és a 2299 hrsz.-ú utat érintõ elektromos kábelhálózat építéséhez „földkábel kiépítéssel”.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal

11. Utak, közmûcsatlakozásról határozati javaslat
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a módosító javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 402/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy az „Utak, közmûcsatlakozásról határozati javaslat” címû napirendi pontot leveszi a napirendrõl.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

12. Várkonyi System Kft. és Po-Ker Bt.
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 403/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy felkéri a jegyzõ urat, hogy a zsámbéki kanyarban
lévõ Várkonyi System Kft., Po-ker Bt., valamint ezen gazdasági társaságok tagjainak tulajdonában álló ingatlanok pontos
meghatározását végezze el. Tájékoztassa a képviselõ-testületet, hogy az ingatlanok kapcsán vannak-e építéshatósági eljárások folyamatban.
A képviselõ-testület a Várkonyi System Kft. és Po-ker Bt.
gazdasági társaságok ügyvezetõi ellen büntetõfeljelentést tesz
a zsámbéki kanyarban lévõ ingatlanok jogi helyzetének
visszásságai, valamint az elmaradt közmûberuházások vonatkozásában.
Felelõs: jegyzõ
Határidõ: 2004. november 30.

14. Sebõk Ferenc ingatlan adásvételi szerzõdésének felbontása
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag,
14 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 404/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy Sebõk Ferenccel, valamint Sebõk Ferencnével
Pátyon 2003. október 6-án kelt adásvételi szerzõdést teljesítés hiányában felbontja. A felbontás iránt polgári peres eljárást kezdeményez. Az adásvételi szerzõdés alapján eddig átadott 468 000 Ft-ot, az ingatlan bérleti díjába vagy amennyiben a bérleti szerzõdés megszûnt, úgy használati díjába beszámítja.
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A képviselõ-testület megállapítja, hogy Sebõk Ferenc vevõ,
valamint Sebõk Ferencné haszonélvezeti jog alapító a vételárat a mai napig nem fizette meg az önkormányzat részére.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2004. december 15.

13. Iparterület szabályozási tervének megrendelése
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag,
14 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 405/2004. (XI.
24.) Kt. határozata, Páty Község 4/2004. (I. 06.) sz. hozott szabályozási tervének módosításával, valamint a kijelölt ipari területek vonatkozásában szabályozási terv megalkotásáról
szóló határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete szem
elõtt tartva az általa 4/2004. (I. 06.) számon elfogadott településszerkezeti terv rendelkezéseit, figyelembe véve a településfejlesztés kérdések vonatkozásában illetékes eseti bizottság javaslatait, elhatározza a következõket:
1. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete által 4/2004. számú rendelettel elfogadott szabályozási tervet e
határozat 3. pontjában feltüntetettek szerint módosítani kell.
2. Az e határozat mellékletében felsorolt hrsz.-ú ingatlanok
vonatkozásában a szabályozási terv elkészítésének munkálatait el kell kezdeni.
3. A szabályozási terveknek tartalmazni kell a szabályozási
terv módosításának rendelkezéseit, illetve az új szabályozási
terveknek a következõ rendelkezéseket:
a.) Építési tilalommal kapcsolatos rendelkezések.
b.) Útbejegyzéssel és kisajátítással kapcsolatos rendelkezések.
c.) Annak kimondása, hogy az építési engedély kiadásának
elõfeltétele az érintett területek szabályozási tervben elõírt
közmû- és úthálózat gerincvezetékének kiépítése és az út, a víz
és a szennyvízhálózat térítésmentes és tehermentes önkormányzati tulajdonba adása.
d.) Annak kimondása, hogy az iparterületek közmûvesítése
azok mindenkori tulajdonosainak 99%-os anyagi tehervállalása mellett valósítható meg. Az önkormányzatot e területek vonatkozásában út, és közmûvesítési kötelezettség nem terheli.
e.) A terület beépítése során kertészeti terveket kell készíteni.
f.) Az építési engedély beadásakor a kérelmezõnek önkormányzati Képviselõ-testület által véleményezett beépítési tervet is csatolni kell.
A beépítési terv tartalmazza a következõket: a terület beépítésével kapcsolatos részletes terveket, az épületek elhelyezésére, nagyságára, külsõ megjelenésére vonatkozó adatokat,
leírásokat, a területen folytatni kívánt tevékenység leírását,
különös tekintettel annak környezetvédelmi és munkaügyi vonatkozásaira.
A szabályozási terv rendelkezéseinek tartalmazni kell, hogy
a beépítési terv önkormányzati és ennek önkormányzati testületi véleményezésének csatolása nélkül építési engedély nem
adható be.
g.) A 4/2004. számon elfogadott rendeletet továbbá akként
is módosítani kell, hogy abban a jelenlegi környezetvédelmi
szabályok a területen végzendõ ipari tevékenység vonatkozásában, így különösen a lég-, a zaj-, és a talajszennyezés kérdésében nagyobb részletességgel kerüljenek megállapításra.
h.) Az elõzõ, g.) pontban írt rendelet módosítása során a
GKSZ 6 V illetve a GKSZ 6 besorolású övezetre vonatkozó
beépítési szabályokat úgy kell megállapítani, hogy azok lehetõvé tegyék a területen a terület 40% beépítését.
i.) A szabályozási tervnek elõírásokat kell tartalmazni a szabályozási terület kialakítandó terepszint magasságával kapcsolatban (földegyenleg).
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j.) A szabályozási tervnek záportározó tavak létesítését kell
elõírnia a területen keletkezõ csapadékvíz fokozatos elvezetésének biztosítása érdekében. Tekintettel arra, hogy a csapadékvíz befogadója a környezetileg védett Sasfészek-tó lesz, a
záportározóból elfolyó víz megfelelõ tisztításához szükséges
mûtárgyak kötelezõ létesítésére vonatkozó elõírásokat tartalmazni kell, létesítését kell elõírni.
4. A szabályozási terv-módosítás illetve elkészítéssel kapcsolatos településtervezõ, mérnöki munkák, mûszaki munkarészek kidolgozásával, elvégzésével a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a Portaterv Tervezõ Irodát kell megbízni.
A megbízási szerzõdést külön képviselõ-testületi határozatban rögzített feltételek mellett kell megkötni.
A tervek elkészítésének határideje a megrendelést követõ
90. nap.
A munkák elvégzését követõen a tervezéssel megbízott személynek az önkormányzat részére térítésmentesen át kell adnia az általa elkészített, a korábban elkészített, illetve folyamatosan felülvizsgált, a község területét digitális formában
rögzítõ közmûtérképeket, ingatlan-nyilvántartási alaptérképeket, építési övezet részletes besorolásokat tartalmazó térképeket. Fenti számítógépes adathordozón rögzített további feldolgozásra és alkalmazására alkalmas dokumentumok átadásáig a díjazás nem folyósítható a megbízott részére.
5. Az önkormányzat és az érintett területek tulajdonosai
közötti elõzetes tárgyalásoknak és megállapodásoknak megfelelõen a szabályozási terv módosításával, illetve elkészítésével kapcsolatos költségeket a területek tulajdonosai viselik.
Ezen költségek biztosítása iránt haladéktalanul intézkedni
kell, ennek felelõse a polgármester.

10. 022 III ütem kistulajdonosi szerzõdéstervezet
16. 022 III ütem nagytulajdonosi szerzõdéstervezet
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a módosított javaslatot 9 igen, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 406/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a lakóterületi fejlesztésben érintett kistulajdonosokkal szerzõdést kíván kötni az alábbi feltételek mellett:
– önkéntes településfejlesztési hozzájárulás vállalása a közmûfejlesztéssel érintett ingatlan nagyságának figyelembevéte2
lével 1269 Ft/m összegben. Az összeg tartalmazza a
közmûvesítési hozzájárulás, közmû kontingens, megváltási ár,
csatlakozási díjat is.
– a településfejlesztési hozzájárulás megfizetése nem mentesít, az összeg nem tartalmazza a tulajdonos által a közmû
üzemeltetõnek fizetendõ víz- és csatorna bekötési, rácsatlakozási díjat, összeget, valamint az útépítés közmûvesítési hozzájárulását.
– a kistulajdonos a szerzõdés megkötésekor, köteles a településfejlesztési hozzájárulást megfizetni egy összegben készpénzben, vagy banki átutalással. Az összeget az önkormányzat
köteles elkülönített letéti számlán kezelni.
– a szerzõdés végsõ teljesítésének határideje 2005. január 15.
– a víz- és csatorna-beruházás végsõ teljesítési határideje
2006 május 31.
– a kistulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy az esetleges kisajátítási vagy lejegyzési eljárás valamennyi költségét
megelõlegezi és viseli amennyiben ez szükséges.
– a kistulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a telekalakításokhoz szükséges jognyilatkozatokat megteszi, a mûvelési ágból való kivonás költségeit vállalja és külön felhívásra
megfizeti, a közmûveket, utak területét az önkormányzat ré-

2005. január

szére térítésmentesen átadja azzal, hogy a fizetendõ áfa összegét, annak megfizetését magára vállalja.
– a kistulajdonos a Pátyi Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Kft.-vel kötött beruházói megállapodást.
– a bonyolítás díja a fejlesztõt terheli, a kivitelezési munkák
3%-a + áfa összeg.
– a településfejlesztési hozzájárulás összege elsõsorban a
fejlesztésbe vont területeket ellátó új gravitációs rendszerû
csatornarendszer, gerinchálózat kiépítése, a szennyvíz-tisztítómû kapacitás bõvítése, az ivóvízhálózat kapacitásbõvítése,
új víztározó megépítése vonatkozásában kerül felhasználásra.
– a kistulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a nagytulajdonosokkal szemben az eddig általa végzett befektetéseket
(tervek, engedélyek stb.) elszámolja, és a rá jutó résznek megfelelõ összeget a területarányosság figyelembevételével megtéríti
– a kistulajdonos köteles viselni az építési telek kialakításával kapcsolatos valamennyi költséget, illetéket, köz- és adóterhet, kiadást.
– az önkormányzat az összes területfejlesztõvel, területtulajdonossal valamint a területeken jogokkal bíró személyekkel
aláírt szerzõdés után a már elfogadott szabályozási tervet hatályba helyezi.
– a tulajdonos köteles viselni az építési telek kialakításával
kapcsolatos valamennyi költséget, illetéket, köz- és adóterhet,
kiadást.
Az önkormányzat részére a fentieknél kedvezõbb feltételeket tartalmazó szerzõdést meg lehet kötni, azonban ezen szerzõdési feltételeknél kedvezõtlenebbet nem!
A képviselõ-testület a fenti szerzõdési feltételek mellett
2005. január 15. napjáig terjedõ idõre hatalmazza fel a polgármestert a szerzõdések fenti tartalom szerinti megkötésére.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület a módosított javaslatot 11 igen, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 407/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a lakóterületi fejlesztésben érintett nagytulajdonosokkal szerzõdést kíván kötni az alábbi feltételek betartása
mellett:
A. A régi megállapodás megszûnésével kapcsolatos elszámolás feltételei:
A 2001-es keret-megállapodás közös megegyezéssel történõ megszüntetése, melynek megfelelõen
– a fejlesztõ által kifizetett közcélú adomány az önkormányzatot illeti
– a fejlesztõ felhasználási jogának tiszteletben tartásával az
eddig elkészült tervek, engedélyek, amelyek még az önkormányzat részére átadásra nem kerültek, az önkormányzat részére átadásra kerülnek
– a fejlesztõ lemond önkormányzattal szembeni követeléseirõl, vissza- és megtérítési igényeirõl az általa a korábbi
szerzõdés alapján teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatban,
az elszámolási igényét kizárólag az új szerzõdés alapján érvényesíti.
– az új szerzõdésben rögzíteni kell a 2001-es keret-megállapodás fejlesztõre esõ igazolt költségeit.
B. Új megállapodási feltételek:
– önkéntes településfejlesztési hozzájárulás vállalása a közmûfejlesztéssel érintett ingatlan nagyságának figyelembevéte2
lével 1269.- Ft/m összegben. Az összeg tartalmazza a
közmûvesítési hozzájárulás, közmû kontingens, megváltási ár,
csatlakozási díjat is.
– a településfejlesztési hozzájárulás megfizetése nem mentesít, az összeg nem tartalmazza a tulajdonos által a közmû
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üzemeltetõnek fizetendõ víz- és csatorna bekötési, rácsatlakozási díjat, összeget, valamint az útépítés közmûvesítési hozzájárulását.
– a tulajdonos a szerzõdés megkötésekor köteles a településfejlesztési hozzájárulást megfizetni egy összegben készpénzben vagy banki átutalással. Az összeget az önkormányzat
köteles elkülönített letéti számlán kezelni.
– a szerzõdés végsõ teljesítési határideje 2005. január 15.
– a víz és csatorna beruházás végsõ teljesítési határideje
2006. május 31.
– a tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy az esetleges
kisajátítási vagy lejegyzési eljárás valamennyi költségét megelõlegezi és viseli amennyiben ez szükséges.
– a tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a telekalakításokhoz szükséges jognyilatkozatokat megteszi, a mûvelési ágból való kivonás költségeit vállalja, a közmûveket, utak területét az önkormányzat részére térítésmentesen átadja azzal, hogy
a fizetendõ áfa összegét, annak megfizetését magára vállalja.
– a tulajdonos a Pátyi Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ
Kft.-vel kötött beruházói megállapodás.
– a bonyolítás díja a fejlesztõt terheli, a kivitelezési munkák
3%-a + áfa összeg.
– a településfejlesztési hozzájárulás összege elsõsorban a
fejlesztésbe vont területeket ellátó új gravitációs rendszerû
csatornarendszer, gerinchálózat kiépítése, a szennyvíz-tisztítómû kapacitás bõvítése, az ivóvízhálózat kapacitásbõvítése,
új víztározó megépítése vonatkozásában kerül felhasználásra.
– a tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a többi tulajdonosokkal szemben az eddig általa végzett befektetéseket (tervek,
engedélyek, stb.) elszámolja, és a rá jutó résznek megfelelõ
összeget a területarányosság figyelembevételével megtéríti
– a tulajdonos köteles viselni az építési telek kialakításával
kapcsolatos valamennyi költséget, illetéket, köz- és adóterhet,
kiadást

Orbán és Orbán
Vagyonvédelmi és Szolgáltató Bt.
2071 Páty, Vörösmarty u. 29.
Tel./fax: 06 (23) 343-976
Szolgáltatásaink:
Nyomozási, biztonsági tevékenység • Vagyonvédelmi
rendszerek üzemeltetése • Élõerõs õrzés, járõrszolgálat
• Szaktanácsadás • Villanyszerelés, takarítás
• Irodák, üzletek, üzemek, magánházak napi és alkalmi
takarítása
Vagyonvédelem: 06 (30) 9846-195
Egyéb szolgáltatás: 06 (30) 565-9867

Kõmûves vállalkozó
belsõ munkák, tetõtér-beépítés,
burkolás, egyéb munkák
Szabó Miklós
Páty, Vörösmarty u. 2.
06 (20) 351-9745
06 (23) 343-658
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Önkormányzati képviselõink
elérhetõsége
Név, levelezési cím, telefon
Cseke Zoltán

Rákóczi u. 120.

343-662

Éri István

Õzike u. 3240 hrsz.

343-871; 20-579-14-08

Fórizs Bertalan

Kossuth u. 16.

30-269-77-82

Furuglyás Péterné

Vörösmarty u. 20/A

343-654; 30-993-46-60

Ifj. Nagy Ferenc

Töki u. 20/B
ifj.nagyferenc@freemail.hu

343-604

Kollár Tamás

kt5@freemail.hu

343-677

Michels Gábor

michels@axelero.hu

30-94-12-600

Moldován Jenõ

Kölcsey u. 6.

343-726

Nagy Ferencné

Töki u. 20/B

343-604

Sági György

Árpád u. 29.
gysagi@freemail.hu

30-97-03-134

Soós István

Rákóczi u. 4.

30-616-07-78

Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna

Május 1. u. 7.

343-476

Zsarnóczay István
Dr. Bognár András

30-290-94-52
Kossuth u. 151.

20-497-44-79

– az önkormányzat az összes területfejlesztõvel, területtulajdonossal valamint a területeken jogokkal bíró személyekkel
aláírt szerzõdés után a már elfogadott szabályozási tervet hatályba helyezi.
Az önkormányzat részére a fentieknél kedvezõbb feltételeket tartalmazó szerzõdést meg lehet kötni, azonban ezen szerzõdési feltételeknél kedvezõtlenebbet nem!
A képviselõ-testület a fenti szerzõdési feltételek mellett
2005. január 15. napjáig terjedõ idõre hatalmazza fel a polgármestert a szerzõdések fenti tartalom szerinti megkötésére.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

Egyebek: Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A képviselõ-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 408/2004. (XI.
24.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy „Pilis–Buda–Zsámbék” Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását elfogadja, illetve a társulásban
alapító tagként vesz részt.
Páty Község Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az 1997. évi
CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmûködésérõl, valamint a 244/2003. (XII. 18.) és a
65/2004. (IV. 15.) sz. kormányrendeletek felhatalmazása alapján elfogadja a Pilisvörösvári Statisztikai Kistérségben megalakításra kerülõ, „Pilis–Buda–Zsámbék” Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását, egyetért a társulás céljaival, feladataival, hozzájárul a társulás megalakulásához és abban alapító tagként részt kíván venni. A társulási tagdíjat (100
Ft) fõ) a 2005. évi költségvetésben biztosítja.
Ezzel egyidejûleg felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

Hangverseny
Január 9-én, vasárnap délután 4 órakor Dávid Dóra fuvolamûvész barokk hangversenye lesz a pátyi református templomban. Közremûködik Varga Júlia.
A hangverseny bevételét az orgona felújítására fordítjuk.
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Felhívás!

Az új év kezdetén...
Szeretnénk hírt adni néhány kezdeményezésrõl, amely
érinti állandó és idõszakos programjainkat.
A világ legszebb körtáncai
A közösségi házban péntekenként este 18–19 óra között
körtánctanítás.
Elsõ óra 2005. január 14-én.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Ugyanitt ülõtorna szerdánként 17–18 óra között, 2005. január 5-tõl.
Az új év küszöbén – köszönetünk jeléül – szeretném felsorolni a segítõk, közremûködõk, adományozók és pénzbeni támogatók tiszteletreméltó csapatát:
ABC Autósiskola (Szûcs Lajosné és a hallgatók), Ad
Libitum gitárzenekar tagjai, Asztalos Tímea, Bagi Gézáné,
Bajzik Ferencné, Bérczesi Ilona, Budavári és Fia KKT., de
Chatel Tamás, Döme Béla, Faludiné Pávai Éva (Bp.) Ferich
Anna, Ferich Balázs, Ferich László, Flaskay Iván, Fodor Orsolya (Telki), Fülöp Zoltán és neje, Furuglyás Péter,
Furuglyás Péterné, Gazsiné Pátkai Mária, Hájas Ágnes,
Holczer Attila és neje (Biatorbágy), Jánosi András és zenekara, a jógás hölgyek, Juhász Károlyné, Juhos Kiss Sándor
(Telki), Juhos Nándor (Bp.), Kasza István, Kerék Eszter,
Kerék László, Kerék Sára, Kerék Vilmosné, Kerék Zsuzsanna, Kiss Eszter színmûvész, Kolozsvári Antalné, Koncz Eta,
Kovács István (Biatorbágy), Krajczár Miklós, Kulcsár
Ferencné, Landi Lajosné, Landora Pizzeria (Palotás házaspár), Majer Nóra, Márton Ildikó, ifj. Nagy Ferenc, Nagy
Márton, Nestlé Hungária Kft., ifj. Nyerges István, Pálfalviné
Kreisz Erzsébet, Pátkai Józsefné, Polgár Ida, Polgár
Istvánné, Sarlós Györgyné, Silingi Zsuzsanna, Simon István, Szádváriné Kiss Mária és a BÖME Irodalmi Kör
(Biatorbágy), Tintér Gabriella népdalénekes, Vanyek Zsuzsanna, Varga Csaba és felesége, Varga István, Vasuta Zoltán, Zsigmondné Polgár Irma.
Kiemelt támogatóink voltak a 2004. évben: Nemzeti Civil
Alapprogram, Páty Község Önkormányzata, Pest Megye Önkormányzata, Sági György képviselõ a tiszteletdíjából 100 000
Ft-ot adományozott alapítványunknak. Évek óta tartós adományozóként jelentõs mecénása a kultúrának a Johnsvill Kft.
(Nagy János). A kert gondozásának költségét 2004-ben a
Professional Electric Service Kft. (Szabó András) vállalta. Éri
István és neje, Judit asszony informatikai eszközöket adományoztak az alapítványunknak.
Az önzetlen és áldozatkész emberek nélkül nem lenne életképes egyetlen civil szervezet sem. E csoporthoz tartozik a név
nélkül adományozók, az SZJA 1%-ot felajánlók népes tábora is.
Köszönet minden támogatásért!
Kérjük, ez évben is éljenek a felajánlás lehetõségével, hogy
ezzel is támogassák a kultúrát, a helytörténeti munkát, az alapítványi célok megvalósítását!
Adószám: 18663468-1-13
Páty Faluközösségért Alapítvány
Tisztelettel a kuratórium nevében: Szabó Andrásné

Bemutatkozási lehetõséget ajánlunk fel a pátyi és a régióban élõ mûvészeknek mûfaji kötöttségek nélkül. Csoportos kiállítást tervezünk május utolsó hétvégéjén, a Pátyi
Pincenapokon, és egyénit a Kulturális örökség napján
szeptemberben a térség, illetve a helyi mûvészek munkáiból.
Ha az elképzeléshez csatlakozna, érdeklõdjön a 06 (23)
343-545 vagy 06 (30) 680-24-48 telefonszámon, e-mail-en:
pafaal@freemail.hu vagy lczentar@ganztrans.hu vagy a 06
(20) 486-9903 elérhetõségen.

Mûvelõdési Ház
állandó programjai
Hétfõ: Kisterem: 17.00 Ady Nyugdíjasklub
Nagyterem: 9.00–9.45 Baba-mama torna
14.00–19.00 Jazz-tánc
Kedd: Kisterem: 12.00–13.00 Falugazdász fogadóórája
Nagyterem: 19.00–21.00 Jóga
Szerda: Kisterem: 15.00 Barátság Nyugdíjasklub
Nagyterem: 9.00–9.45 Baba-mama torna
14.00–16.30 Jazz-tánc; 16.30–20.15 Balett
Csütörtök: Kisterem: 15.00 Egyetértés Nyugdíjasklub
Nagyterem: 18.30–19.15 Gerinctorna
Péntek: Kisterem: 17.00 Szépreménység Nyugdíjasklub
(páratlan heteken)
19.00 XX-L Baráti Klub (páros heteken)
Nagyterem: 16.30–20.30 Balett

Januári program
Január 15: Szépreménység Nyklub pótszilvesztere
Január 22: Barátság Nyklub rendezvénye
Február 5: Székely Kör farsangi bálja
Február 12: Ady Nyklub farsangi bálja

A falu disznótora
Szép hagyománnyá válhatna, ha minden évben – a tavalyihoz és az ideihez hasonlóan – megrendezhetnénk a falu
közös disznótorát.
A fõszereplõt, a disznót szakavatott munkával a nyugdíjas klubok dolgozták fel. A finom hurkát, kolbászt és pecsenyét jó étvággyal fogyasztotta el a szép számú vendégsereg.
A Barátság Nyugdíjasklub nevében:
Bereczki Gáborné
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A Páty Fejlesztéséért
Alapítvány* hírei
A Páty Fejlesztéséért Alapítványt* – mint az elmúlt években
mindig, úgy 2004-ban is – a lakosság egy része személyi jövedelemadójának 1%-ával támogatta. Köszönet érte!
Alapítványunk részére az APEH 2004. október 13-án utalta át a 2003. évi adók 1%-ából így összegyûlt 698 687 forintot.
Többek között ezáltal is támogathatta alapítványunk 350
000 Ft-tal a zsámbéki kanyarban a játszótér és park megvalósítását.
Felhívás a Páty Fejlesztéséért Alapítvány* támogatására!
Ezúton is kérünk mindenkit, aki úgy ítéli meg, hogy alapítványunk tevékenysége és céljai méltóak bizalmára, és úgy
dönt, hogy az APEH ezen alapítványnak utalja át az õ általa
befizetett személyi jövedelemadó 1%-át, akkor az adóbevallási csomagban található
RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
nyomtatványnak „A kedvezményezett adószáma” rovatát
az alábbiak szerint töltse ki:
19179801-1-13
Amennyiben Ön helyett a munkáltatója készíti el az adóbevallását, kérjük, hogy e fenti rendelkezõ nyilatkozatot munkáltatója bérelszámolásának adja át.
Nemes cselekedet lenne, ha ajánlani tudnák alapítványunkkal szimpatizáló barátaik, munkatársaik számára is,
*
hogy a Páty Fejlesztéséért Alapítványt jelöljék meg kedvezményezettnek.
Alapítványunk iránti lojalitását ezúton is megköszönjük.
Üdvözlettel:
Reményi László
a kuratórium titkára
*az alapító okirat szerint hivatalosan Alapítvány Páty Fejlesztéséért,
de a közérthetõség miatt a megszokott nevet használjuk

Megszülettek:
Balás Ákos és Fodor Mónika gyermeke,
Balás Fruzsina – november 15.
Sárközi László és Király Mónika gyermeke,
Sárközi László – november 15.
Hollósi Norbert és Balogh Anita gyermeke,
Hollósi Soma – december 25.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki mindazon testvéreimnek,
akik együttérzésüket fejezték ki részvétükkel drága férjem, Kovács Ferenc temetésén, és mély fájdalmamban segítettek.
Kovács Ferencné, Gizi néni

Megállt egy szív
Megállt egy szív, mely élni vágyott.
Pedig vigyáztam rá sok-sok éjszakákon.
Tudtam. Én és a családja volt mindene.
Mert Õ csendesen, de igaz, tiszta szívvel szeretett.
Imádkozott végig, hitét megtartotta,
Tudom, hogy Õt a jó Isten befogadta.
Amikor elhagyott, a szívem vérzett.
Most úgy érzem, váratlanul átölelt az Isten.
Ezután én nem azért élek,
Hogy boldog legyek,
Hanem azért, hogy betöltsem a hivatásom.
És az irányít engem, ami itt belül van.
Reménységgel tölt el Isten közelsége.
58 évi házasság nem mindenkinek adatik meg.
Elég nekem gyermekeim, unokáim szeretete,
Elég nekem Isten kegyelme:
Mert az én erõm erõtlenség által ért célt,
Mert lehajolt hozzám, fölemelt.
Azt mondta, menj tovább.
Ha véget ér a küldetésem,
Nincs én bennem gõg, remény.
Mégis gazdag úr maradtam,
Isten és a menny enyém.
Gizi mama

Sári Balázs és Boros Rita gyermeke,
Sári Zoltán – november 22.
Ujvári Péter és Kossela Beatrix gyermeke,
Ujvári Kolos – november 28.

Gratulálunk a szülõknek!

Fájdalommal búcsúzunk
Kovács Ferenc – november 30.

25 éves házassági évfordulót ünneplõk
Gombás Katalin és Czettner Sándor – december 23.

50 éves házassági évfordulót ünneplõk
Polgár Margit és Cseke Andor – december 4.
Polgár Sándorné
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Keksz helyett
Évváltáskor hagyományosan az értékelések és a fogadkozások korát éljük. A „Keksz helyett” alkotógárdája saját magát szeretné ez alkalommal bemutatni, miközben némi visszaés elõretekintést is adunk. Azon kérdésekre adtunk választ,
amelyek eddig felmerültek, felmerülhettek, de a válaszok leírva nem fogalmazódtak meg. Néhol keveredik az „én” és a
„mi”, amely abból adódik, hogy a cikkeket, mint ezt is, én szövegeztem, de kis csapatunk véleményét tükrözi.
K: Miért „Keksz helyett”?
RL: Elõször a cikksorozat ötlete merült fel, az elsõ interjú
el is készült, azután kerestünk hozzá címet. A felmerült
négy-öt verzió közül ez tûnt a legrövidebbnek, és egyben gondolkodásra késztetõnek. Nem biztos, hogy mindenki számára
egyértelmû az üzenete, de azt akarta jelképezni, hogy gondolkodjunk el dolgokon, kicsit rágcsáljuk meg õket, és mindezt
tehetjük egy délutáni tea közben. A névadás egy kicsit utal
Kepes András „Desszert” címû nagysikerû tévémûsorára is.
K: Lépjünk vissza a kezdetekhez! Miért találtátok ki a cikksorozatot?
RL: A rövid válasz az lenne, hogy csak. De ez így nem igaz.
Az elsõdleges indíttatás az volt, hogy egy alakulóban lévõ keresztény közösségben úgy láttuk néhányan, hogy a katolikus-református összefogás sok pozitívumot ad mindannyiunknak. Ám ez a közösség teremtés munkával jár, és ráadásul nagyon fontos, hogy megismerjük egymást, tudjuk ki mire képes,
kinél mire számíthatunk. Egy aránylag szûk közösségben ez
szinte magától adódik, mivel nap mint nap találkozunk, beszélünk, összejárunk. Ezt próbáltuk kivetíteni a falu egészére,
azonban láttuk, hogy itt már nem ilyen egyszerû a helyzet. Pedig ebben a nagyobb közösségben is akkor fogjuk jól érezni
magunkat, ha tudjuk, hogy a falu vezetésében, a falu életében
szerepet játszók esetében mire számíthatunk. Ez volt az egyik
indíttatás, a közösség formálás, a tenni akarás. Egy másik katalizátor Michels Gábor volt. Választott önkormányzati képviselõ, a településfejlesztési bizottság elnöke. Ebbéli munkája
mellett nem jut ideje arra is, hogy eredményeket, eseményeket, irányokat dokumentáljon, és ugyanezt tapasztalta más
képviselõknél is. Szorgalmazta, hogy kisebb-nagyobb körben
beszélgessünk a faluról, a munkájáról, de ne neki kelljen
mindezt „idõtállóan” leírnia. Az elsõ néhány cikk ilyen alapokon született. Menet közben érlelõdött meg a cikksorozat harmadik alappillére, hogy némi nagyképûséggel szólva, mintát
adjunk másoknak. Tudom, hogy több, nálam sokkal „jobb tollú” pátyi tudna a helyi lapban publikálni, ha venné a fáradságot. Ebbõl a szempontból tekinthetjük a „Keksz helyett” cikksorozatot provokációnak is. Az lenne a cél, hogy megmozduljanak emberek. Láttuk 2004 õszén két népszavazáson is, hogy
a helyi és az országos, nemzeti ügyekben is a lehetséges választók több mint fele, majdnem kétharmada kimozdíthatatlan,
közömbös, közönyös. Ez nagyon szomorú. Ha a cikkekkel értelmes vitára, beszélgetésre, kommunikációra késztetünk embereket, már pozitív eredményt értünk el. Azt akarjuk megmutatni, nem elég az „így nem” típusú hozzászólás bármihez,
hanem csak az mondhat ilyet, aki tud „viszont szerintem így”
típusú megoldási javaslatot is az asztalra letenni. Önmagában
a hangoskodás és a valami ellen tiltakozás kevés. Tenni is kell
valamit.
K: Hogyan készül egy interjú?
RL: Kérdésekkel készültünk, miután az interjúalannyal sikerült idõpontot egyeztetnünk. Ezeket a kérdéseket csak közvetlenül a beszélgetés elõtt mutattuk meg a kérdezettnek.
Minden alkalommal, még legutoljára is, amikor közönség
elõtti interjú született, diktafonra vettük a másfél-két órás beszélgetést, az interjúalany válaszait. Ezt követõen legalább háromszor meghallgattam az egész anyagot, és ebbõl készítet-

tem a rövidebb-hosszabb cikket. Így összességében egy cikkben 6-8 óra munka van benne. Innen is látható, hogy amatõr
cikkíró vagyok. Ha kész az írásbeli anyag, az interjúalanynak
elküldtük lektorálásra, nehogy félreértett, netán nem publikálásra való dolgok benne maradjanak. Az egyeztetés végeredményét jutattam el a Kurír fõszerkesztõjéhez.
Minden esetben próbáltam az érdekességeket, aktualitásokat megírni, mivel a kétórás beszélgetés sokkal több, mint ami
egy-egy cikkbe belefér. Az is látható volt, hogy különbözõ interjúkban egymásnak ellentmondó, egymástól eltérõ vélemények jelentek meg. Ez még önmagában nem baj, csak akkor,
ha nem hallgatjuk meg a másik elõremutató javaslatait. Arra
próbáljuk meg ösztönözni az olvasókat, hogy gondolkodjanak
el a leírtakon, és ha jobbat, szebbet, gyorsabbat tudnak, tudják, kinek kell mondani.
K: Kik voltak a kérdezõk?
RL: Összesen öt kérdezõt számoltam össze, ha nem számoljuk a nyilvános interjún a kibiceket. Esetenként azonban
ketten-hárman voltunk csak, a nevek, talán egy kivételével, kihámozhatóak a cikkekbõl.
K: Hogyan dõl el, ki lesz az interjúalany?
RL: Voltak olyan esetek, amikor egyértelmû volt, kísérletezéskor kipróbált társakkal indul útnak az ember. Máskor a felmerült javaslatok alapján válogattunk. Mondhatnánk, hogy a
lista teljesen szubjektív, semmilyen erõ- vagy protokollsorrendet nem takar.
K: Milyen visszajelzéseket kaptatok?
RL: Eleinte én személyesen semmilyet. Mivel önkormányzati képviselõkkel kezdõdött a cikksorozat, õk meséltek némi
visszhangról. Azután azért jött néhány jelzés személyesen is.
Leginkább a nyilvános felvétel szervezésekor derült ki, hogy
sokakhoz el sem jut az újság, tehát nem olvassák. Voltak, akik
nem értenek egyet a személyek kiválasztásával, a leírtakkal.
De talán annyi kiderült eddig, hogy nem az egyetértés a cél,
hanem az értelmes párbeszéd, egymás feltérképezése.
K: Lesz folytatás? Kik lesznek a következõ interjúalanyok?
RL: Reményeink szerint lesz folytatás, amíg idõvel és energiával bírjuk. Az elkövetkezendõ interjúalanyokról ötletek
vannak, mivel azonban még egyeztetés nem történt, butaság
lenne bármit is mondani.
Az eddigi hat „Keksz helyett” interjú nem tekinthetõ túl
nagy múltnak, ám így is sok minden alakult menet közben,
gyanítom, így lesz ez 2005-ben is. Azon leszünk, hogy ismert
emberek kevésbé ismert gondolatait, vagy kevésbé ismert embereket mutassunk be.
Eredményes, sikeres új évet kívánok minden olvasónak.
Reményi László
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Együtt-egymásért
„Nem vagyunk egyformák, ez lehetetlen
De a gondolkodás az élni akarás az igen
Az lehet egy”
Már hetek óta készítettük elõ és vártuk a nagy napot. A napot, melyet egy
kicsit másnak képzeltünk el, különlegesnek. Olyannak, amilyet még nem láttak Pátyon a mûvelõdési ház sokat megélt falai. A mozgáskorlátozottak pátyi
szervezetének ünnepi közgyûlésére készültünk, melyre elõre jelezte részvételét közéletünk számos kiválósága. Az
ünnepség levezetõ elnökeként izgatottan vártam, hogy vajon kik és hányan
fognak eljönni. Hányan jönnek el a
sorstársak közül. Ugyanis az idõjárás
nem sok jóval bíztatott minket. Az ünnepséget megelõzõ napon szinte az
egész települést jégpáncél borította el.
Ezen az úton még egy egészséges ép
embernek is megpróbáltatás közlekedni. Hát még kerekesszékkel és egyéb segédeszközzel. Aztán eljött a várva várt
nap 2004. december 18-a. Szikrázó napsütés köszöntött ránk. És ahogy kezdett
megtelni a gyönyörûen feldíszített terem, úgy töltõdött fel egyre több melegséggel szívem. Az ünnepi közgyûlés elsõ
szónokaként a levezetõ elnök után Gáspár Mihály, a pátyi szervezet vezetõje
szólt az egybegyûltekhez és tartotta meg
ünnepi beszámolóját. Ebbõl többek között az is világosan kiderült, hogy a két
évvel ezelõtti 6 fõs csoport immáron 40
fõre növekedett. Ami örvendetes, csak
az az elszomorító, hogy kicsiny településünkön ennyi mozgássérült ember található. Ezután dr. Chikán Csaba, a Mozgáskorlátozottak Regionális Egyesületének elnöke, aki Vácról érkezett, osztotta meg velünk gondolatait, emlékezett az elmúlt év sorstársakat érintõ kiemelkedõ eseményeire, és ismertette az
elõttünk álló feladatokat. Ünnepi hoz-

zászólásában õ is összefogásra szólított
fel mindenkit. Ezt követõen dr. Bognár
András polgármester beszédében ígéretet tett arra, hogy a 2005. évben kiemelt
figyelmet fordít arra, hogy a településünkön az esélyegyenlõség biztosítása
érdekében az akadálymentesítés és az
ezzel összefüggõ feladatok megvalósuljanak, és ehhez források betervezésére
és biztosítására is ígéretet tett. Az ígéret
akkor igazán értékes, ha tett követi, lehetne summázni Nánási Tamás reagálását, aki a biatorbágyi mozgáskorlátozott
sorstársak elnökeként tisztelt meg jelenlétével, és egyúttal felajánlotta kapcsolatait és tapasztalatait, valamint tevõleges segítségét az akadálymentesítés
megvalósítása érdekében, amennyiben
a polgármester úr ígérete realizálódik,
magyarul, ha a képviselõ-testület biztosítja az anyagi forrásokat. Ezt követõen
Vizi István református lelkész úr ünnepi
hangulathoz méltó megható szavai következtek, majd Bordás Patrícia, a
Bocskai Általános Iskola VI. osztályos
diákja által elõadott gyönyörû versben
gyönyörködhettünk.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Wass Albert Karácsonyi Levelével írásban köszöntötte a résztvevõket.
„Nézzetek a szívetekbe karácsonyos
szemmel, õszinte és becsületes lélekkel,
s ha azt látjátok az ön-keresés során,
hogy szíveteknek valamelyik zugában
rosszindulat, irigység, keserûség vagy
bármiféle más tisztátalan érzés lakozik
valamely magyar testvéretekkel szemben: gyomláljátok azt ki gyorsan, mielõtt véglegesen és halálosan megmérgezné bennetek az életet. Nyissátok
meg szíveteknek minden ablakát,
eresszétek be oda a napfényt, hadd
pusztítson ki belõletek minden sötétséget ezen a karácsonyon. A civódások,
pártoskodások nemzetébõl változzatok

át a szeretet nemzetévé, s lássátok meg
attól a pillanattól kezdve veletek lesz az
Isten.”
Az összejövetelt ajándékozás és ünnepi ebéd zárta. És itt hadd ragadjam
meg az alkalmat, hogy kísérletet tegyek
arra, hogy felsoroljam és megköszönjem mindazoknak az áldozatvállalását,
felajánlását és munkáját, aki nélkül ez a
felejthetetlen nap nem jöhetett volna
létre.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza Páty: Horváth L., Simon Irma, Dorica Kft. Keresztes László, Nagy Ferencné, Sági György, Bognár András, Dr. Megyesi Zoltán, Ida
cukrászda Gábor Mihályné, Kovács Bálint, Landora Pizzéria Palotás János,
Henméd Kft. Valent László, Románcok
együttes: Varga Tibor, Zámbó Árpi,
Kleminek, Gigi, Unyi Gáborné, Kodica
Istvánné, Léka Gábor, Kármán Pálné,
Fekete Károlyné, Holchauzer Ferencné, Papp Zoltán, Papp Zoltánné,
Száraz Jánosné, Bordás Patrícia
Aki igazán szeretne a másikon segíteni, az, mint a fenti felsorolásból is látható, megtalálja a módját. Persze az is
igaz, hogy sokszor nem minden a pénzen múlik. Egy kis odafigyeléssel,
egy-két jó szóval is segíthetünk embertársainkon. És bizony azt sem szabadna
elfelejtenünk, hogy nem biztos, hogy
mindig az a legrászorultabb valamilyen
segítségre, aki azt kéri. Nem. Járjunk
nyitott szemmel, nyitott szívvel és mi
magunk vegyük észre, hogy ki az, aki
szûkebb vagy tágabb környezetünkben
rászorul egy kis segítségre, egy kis bátorításra, egy kis szeretetre és emberségre. Tegyük számukra is egész évben
ünnepé a hétköznapokat. Szeressünk
még akkor is, ha vannak olyanok, akiknek kihûlt a szívük. Az egyenlõtleneknek szükségük van egymásra, és nekünk pedig rájuk. Hisz õk is emberek.
Közülünk valók. Hiszem, hogy nincs
annál nagyobb öröm, mint ha másoknak, az arra rászoruló embertársainknak, bármilyen módon segítünk elviselni a sokszor elviselhetetlent. És akinek
sikerül ehhez egy kicsit is hozzájárulni,
az a lelkében olyan semmi mással össze
nem hasonlítható pluszhoz jutott, hogy
elmondhatja magáról: Emberek, belülrõl a leggazdagabb ember a földön én
vagyok!
„Boldog esztendõ legyen ez tinéktek
Érjetek még több, s gyönyörûbb idõket”
Szeretettel: 2004 karácsonyán
Zsarnóczay István
A Mozgáskorlátozottak Pátyi Szervezete
jogügyi felügyelõje
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VILÁGJÁRÓ KLUB
utazási iroda
Síutak
Hazai és külföldi üdülések
Körutak
Egzotikus utazások
2071 Páty, Füzespatak u. 5.
(CBA áruház mögött 5. ház)
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 17–20,
szombaton 9–12 óráig
Egész nap: 06 (30) 343-5478
Tel./fax: 06 (23) 343-319

Kérje ingyenes katalógusainkat!

FUTÁRSZOLGÁLAT
Rövid határidõvel vállaljuk teljes körû ügyintézését

FÖLDHIVATALI
tulajdoni lapok – országosan, térképkivonatok

beszerzése, egyéb ügyintézés

HIVATALOK
APEH, Cégbíróság, közüzemi ügyintézés...
Telefon: 06 (70) 316-7941, 06 (70) 316-5088

INGATLANKÖZVETÍTÉS
Tempó üzletház, Budakeszi, Fõ tér 3.
Tel.: (23) 453-068

2005. január

Szemét és pillangók
Három és fél esztendeje élek Pátyon családommal, amolyan „pesti betelepülõként”. Vállalom ezt, ám vállalom a
vidék, a természet szeretetét is, mely idehozott. Nem bántam meg, hogy ideköltöztünk, bár a falu „városiasodása”
gyors, szemmel látható. Kedvenc idõtöltésem, hogy – ha tehetem – „drót szamárra „ ülve járom a falu közelebbi és távolabbi környékét. Eljutok így Biatorbágyra, Zsámbékra,
Telkibe és Budajenõre is.
Utam során elszomorító látni a faluk határában futó
szekérutak mentén éktelenkedõ ipari hulladék, sitt és szeméthalmokat. Található itt szinte minden, amely egy gépkocsi karosszériajavításra, gumijavításra szakosodott mûhelyben elõforduló hulladék gyanánt: megszámlálhatatlan mennyiségû lökhárító, ajtók, „kibelezett” mûszerfalak, gumifelnik, olajos rongyok, kiürült olajos sprayk. De
akad itt kimustrált televízió, hébe-hóba egy-egy ajtó és
kompresszor nélküli hûtõszekrény, bútorlomok, ágybetétek, törött üveg és építési törmelék tonnaszámra. Bár érthetetlen, de még háztartási hulladék, soha el nem rothadó, nem visszaváltható mûanyag flaskák is akadnak szép
számmal.
Érthetetlen, hiszen a kommunális adó fejében a
Rumpold ingyen és bérmentve mindenhonnan elszállítja a
kommunális hulladékot. És mégis...
Bátran kijelentem, hogy a Pátyra költözõk szinte kivétel
nélkül ugyanazt keresik itt: a természet közelségét, a madárdalt, a tiszta levegõt, a nyugalmat.
A szeméthegyek nem ezt idézik!
Engem a Tétényi-fennsík természetvédelmi területre
emlékeztetnek, amelynek közelében tizenegy évig éltem.
Kerékpározás közben még arra is vigyázni kellett, hol vesz
levegõt az ember a sok bûzlõ szemétdomb mellett elhaladva. Ott még az út szélén sorjázó, amerikai módra hordóban
rakott tûz mellett melegedõ „éjszakai pillangók” is színesítették a képet. Ez volt a hab a képzeletbeli tortán...
Nos, minden közösség morális szintjét jelzi, hogyan alakítja közvetlen környezetét, hogyan bánik (el) a természettel. Telki és Budajenõ környékét járva még egy eldobott
mûanyag poharat sem láttam! Éles a kontraszt! Mindannyiunk felelõssége, hogy fellépjünk az illegális hulladéklerakókkal szemben. Csak a környezettudatos szemlélet
hozhat eredményt, ahol a vétkeseket megbüntetik és a büntetés mértéke alkalmas arra, hogy az érintetteket a bûnismétléstõl távol tartsa. A közerkölcs mostani szintje mellett
csak annak örülhetünk, hogy Pátyon legalább az „éjszakai
pillangók” hiányoznak. Egyelõre...

Hitelügyintézés helyben
kedvezményes lakáshitelek
állami támogatással
deviza alapú hitelek
Szabó Lajos
2071 Páty Árpád u. 57.
Tel./fax: (23) 343-346, (70) 330-8505
mobil: (70) 330-8505

Dr. Kõvágó István
orvos

BIZTOSÍTÁS
Generali-Providencia, Európa, Argosz, Allianz-Hungária,
OTP-Garancia, Uniqa, Union, Európai Utas Biztosító

Szabóné Gábor Magdolna
2071 Páty Árpád u. 57.
Tel./fax: (23) 343-346,
mobil: (30) 900-8510
Nyitva: H-Sz-P. 13–20, K-Cs. 8–20 óráig
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Miért szállna ki a kocsiból?
Távvezérelt kaput, ajtót Mucsitól!

Távvezérelhetõ, önmûködõen nyíló utcai kertkapuk gépi mozgatása
New england door amerikai,
Hermann német garázskapuk, Sommer felhúzószerkezetek
Tanácsadás, kivitelezés

TÖBB MINT TÍZÉVES TAPASZTALATTAL!
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Víz-, villany- és fûtésszerelési
anyagok, csövek és idomok,
zárak és vasalatok,
szegek-csavarok, szerszámok,
ereszcsatornák, drótfonatok,
lágyhuzalok, vetõmagok,
mûtrágyák, növényvédõszerek,
háztartási cikkek,
lakásfelszerelési cikkek
és még ezer apró cikk

PÁTYI GAZDABOLT
KFT.
2071 Páty, Rákóczi út 17.
Telefon: 06 (23) 343-501
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 8–18,
szombaton 8–13 óráig

VIRÁG- ÉS
AJÁNDÉKÜZLET
Páty, Somogyi Béla u. 10. alatt,
a Krén üzlethelyiségben

Ajánlatunk:
• vágott és cserepes virág
• menyasszonyi csokrok
• asztali díszek és szobanövények
• koszorúk
• teljesen egyedi, különleges igények
tetszés szerint
Nyitva tartás:
hétfõtõl szombatig 9–18,
vasárnap 9–12-ig
Rendelésfelvétel: 06 (23) 343-098
Szeretettel várjuk kedves vevõinket!
Fridrick Rita
virágkötõ

Hirdetési tarifák
A4-es méret:
A5-ös méret:
A6-os méret:
7,5 × 10,5 cm:

25 000 Ft
12 500 Ft
6250 Ft
3125 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.
Információkérés és ügyintézés:
Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály, Polgárné
Telefonszám: 06/23-555-536
(a hivatali munkarend szerint)

Cipõjavítás
talpak, sarkak, csat-, sarokcsere,
táskák, övek javítása, cipzárcsere kabátban is
fémgombok, kapcsok cseréje.
Gyermekholmikra 10% kedvezmény

Szalay Jánosné
Biatorbágy, Kossuth F. u. 28.
311-274, 06 (30) 996-7419
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8–17, szombaton 8–13 óráig
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A 8 évfolyamos
PROHÁSZKA OTTOKÁR KATOLIKUS
GIMNÁZIUM
felvételt hirdet a 2005/2006-os tanév
5. évfolyamára,
illetve a szabad férõhelyeknek megfelelõen
6–11. évfolyamba is.
Szülõi fórum: 2005. január 10. 1800 óra
Helyszíne: iskolánk aulája
Budakeszi, Széchenyi u. 141.

A pátyi székhelyû villamosipari
fõvállalkozással és kábelkereskedelemmel
foglalkozó Johnsvill Kft. az alábbi munkakörökre
keres munkatársakat, akiktõl magas teljesítményt
és csapatmunkát vár el.

Nyílt napok: 2005. január 17–18. 9 órától
Felvételi vizsga: 2005. február 26.
Pótnap: 2005. március 9.
Felvételi tájékoztató 2004. december 15-tõl
kérhetõ az iskolában!
A felvételrõl tájékoztatást ad:
Kosaras Péter Ákos igazgatóhelyettes,
a 23-451-946-os telefonszámon.
Szeretettel várjuk jelentkezésüket!

LÉTESÍTMÉNYI MÉRNÖK
ERÕSÁRAMÚ TECHNIKUS
KERESKEDELMI ÜZLETKÖTÕ
ÉRTÉKESÍTÉSI ASSZISZTENS
LOGISZTIKAI ASSZISZTENS
A fényképes szakmai önéletrajzokat
a 2071 Páty, Kerekdombi út 5. címre kérjük.
További információkért tekintse meg a
www.johnsvill.hu honlapot!
Érdeklõdni a 23-555-750 telefonszámon lehet.

2071 Páty, Rákóczi út 24.
Tel.: 06 (23) 343-544, Tel./fax: 06 (23) 344-054
Nyitva tartás: h.–p.: 8–18 óráig, sz.: 8–13 óráig

KIHAGYHATATLAN AJÁNLAT!
Januárban a kerékpárszerelést 40%-kal olcsóbban
vállaljuk. Biciklijét INGYEN hozzuk el otthonából,
majd szállítjuk vissza Önhöz.

