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Tisztelt pátyi adózók!
Az adózásról szóló jogszabályok lehetõvé teszik, hogy az adózó polgár az általa
befizetett személyi jövedelemadójának 1%-át valamelyik Magyarországon bejegyzett egyház részére felajánlhatja.
Kérem Önöket, hogy felajánlásaikat az alábbi, Pátyon is mûködõ egyházak részére tegyék meg.
Római katolikus egyház
Technikai szám: 0011
Református egyház
Technikai szám: 0066
A vonatkozó jogszabályok lehetõvé teszik, hogy a befizetett adó további 1%-át valamelyik Magyarországon bejegyzett alapítvány vagy egyesület részére ajánlhatják fel.
Kérem Önöket, hogy további felajánlásukat az alábbi, Pátyon mûködõ civil szervezetek részére tegyék meg.
Pátyi Református Templomért Alapítvány
Pátyi Római Katolikus Temetõkápolnáért Alapítvány
Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány
Páty Fejlesztéséért Alapítvány
Páty Faluközösségért Alapítvány
Regionális Együttmûködési Alapítvány
Pátyi Futball Klub
Páty Község Diákjaiért Alapítvány
Mon Kyokushin Karate Sport Egyesület
Páty Községi Tûzoltó Egyesület

18661363-1-13
18696028-1-13
18687996-1-13
19179801-1-13
18663468-1-13
18068533-1-13
19179351-1-13
18676398-1-13
18246173-1-43
18690761-1-13

Felajánlásaikat a helyi egyházi és civil szervezetek nevében tisztelettel megköszönöm.
Dr. Bognár András
polgármester

Önkormányzati képviselõink elérhetõsége
Név, levelezési cím, telefon
Cseke Zoltán

Rákóczi u. 120.
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343-662
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Ifj. Nagy Ferenc
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343-604
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343-677

Michels Gábor
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A helyi adóiroda tájékoztatója
Gépjármûadó („súlyadó”)

Magánszemélyek kommunális adója

Bejelentés: az eladónak és a vevõnek a gépjármû adásvétele
esetén az okmányirodában kell bejelentenie a változást. A
közúti közlekedési nyilvántartásból (okmányiroda) kapott
adatok alapján állapítja meg a fizetési kötelezettséget az önkormányzati adóhatóság. Bevallás benyújtása szükséges, ha az
adóalanyt a Gjt. szabályai szerint mentesség (pl. súlyos mozgáskorlátozott személy gépjármûve) illeti meg.
A gépjármû tulajdonosának, üzembentartójának a tulajdonosváltozást követõ 15 napon belül bejelentési kötelezettsége
(átíratás) van az okmányiroda felé. Az eladónak gépjármûeladás esetén az eladást követõ 15 napon belül az okmányirodába kell bejelenteni a gépjármûve eladását, mert csak így mentesülhet a jogkövetkezmények alól.
Kinek kell fizetni? Az adót az fizeti, akinek a nevére a hatósági nyilvántartás alapján – az év elsõ napján fennálló állapota
szerint – a forgalmi engedélyt kiállították. Ha a hatósági nyilvántartás az üzembentartót is tartalmazza, akkor az adó alanya az üzembentartó.
Mikortól kell fizetni? Új autó (elsõ nyilvántartásba helyezés)
és forgalomba visszahelyezés esetén a forgalomba helyezést
követõ hó elsõ napjától. Használt autónál a következõ év január 1-tõl.
Adó alapja és mértéke: alapja a gépjármû közúti közlekedési
nyilvántartásban feltüntetett saját tömeg, önsúlya. Személyszállító gépjármûvek (az autóbusz, a motorkerékpár, valamint
a hatósági nyilvántartás szerint személyszállításra szolgáló
más gépjármû) esetén az adóalap minden megkezdett 100 kg
után 1200 Ft. A teherautók (ideértve az utánfutókat is) esetében az adó alapja az önsúly + a raksúly 50%-a. Az ideiglenes
rendszámmal ellátott gépjármûvek után fizetendõ adót a törvény részletesen tárgyalja.
Kedvezmények: 20%-os adókedvezmény illeti meg a mûbizonylat alapján az ENSZ-EGB 83.02/C., 83.03, 83.04 elõírásnak megfelelõ, 3500 kg össztömeget meg nem haladó gépjármûvet (környezetvédelmi osztály jelzése: 4), illetve a szabályozott katalizátorral ellátott benzinüzemû gépjármûvet (környezetvédelmi osztály jelzése: 2), az EURO 2 (ENSZ-EGB
49.02/B. és 51.02) elõírásnak megfelelõ tehergépjármûvet – a
nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény
jár –, autóbuszt (környezetvédelmi osztály jelzése: 4).
30%-os kedvezmény illeti meg a mûbizonylat alapján az
ENSZ-EGB 83.05 elõírásnak legalább megfelelõ, 3500 kg
össztömeget meg nem haladó gépjármûvet (környezetvédelmi
osztály jelzése: 6, 7 vagy 8), a legalább EURO 3 (ENSZ-EGB
49.03/A és 51.02) elõírásnak megfelelõ tehergépjármûvet – a
nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény
jár –, autóbuszt (környezetvédelmi osztály jelzése: 7 vagy 8).
50%-os kedvezmény illeti meg a mûbizonylat alapján a kizárólag elektromos hajtású, a hybrid meghajtású, valamint a
tiszta gázüzemû személyszállító gépjármûvet (környezetvédelmi osztály jelzése: 5).
Mentességek: 2005. január 1. napjától súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló gépjármû mentességét az
veheti igénybe, aki a mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele ugyanazon településen lakóhellyel rendelkezõ közeli hozzátartozója, élettársa, illetve szerzõdés alapján
tartósan kötelezett.
Ettõl az évtõl muzeális jellegû gépjármûre már nem lehet
mentességet igénybe venni.
Adókötelezettség megszûnése: amennyiben a gépjármû
tulajdonátruházása esetén a bejelentési kötelezettségének
sem a vevõ (átíratás), sem az eladó (bejelentés az okmányirodában) nem tesz eleget, akkor a tulajdonátszállás bejelentése
évének utolsó napjáig az eladó az adó alanya.

Bejelentés: belterületen ingatlan vásárlását, eladását, építkezés esetén a végleges használatba vételi engedély kiadását
vagy engedély nélküli építkezés esetében a tényleges használatbavételt követõen 15 napon belül. A kitöltött bevallási
nyomtatványhoz kérjük mellékelni az adásvételi szerzõdés, illetve a használatba vételi engedély fénymásolatát.
Kinek kell fizetni? Az adót az fizeti, aki a naptári év elsõ napján a lakás tulajdonosa, illetve aki a településen ingatlant bérel
nem magánszemélytõl. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben
az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû jog terheli (pl. haszonélvezeti jog), annak gyakorlására
jogosult az adó alanya.
Mikortól kell fizetni? Ingatlanvásárlás esetén a vásárlást követõ év január 1-tõl. Ha év közben történik az eladás, akkor az
éves adót törvény alapján még meg kell fizetni, a kötelezettség
év végével szûnik meg. Ez alól a bérleti jogviszony kivétel,
mert ha az elsõ félévben szûnik meg a bérlet, a második félévi
adót már nem kell megfizetni.
Adó alapja és mértéke: alapja az ingatlan, mértéke 10 000
Ft/év lakásonként.

Építményadó
Bejelentés: külterületen ingatlan vásárlását, eladását, építkezés esetén végleges használatba vételi engedély kiadását
vagy engedély nélküli építkezés esetében a tényleges használatbavételt követõen 15 napon belül. A kitöltött bevallási
nyomtatványhoz kérjük mellékelni az adásvételi szerzõdés, illetve használatbavételi engedély fénymásolatát. Belterületen
a vállalkozásra használt építmény esetében a tevékenység
megkezdését követõ 15 napon belül.
Kinek kell fizetni? Az adót az fizeti, aki a naptári év elsõ napján az ingatlan tulajdonosa, vagy az ingatlanban vállalkozást
mûködtet. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû jog terheli (pl. haszonélvezeti
jog), annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
Mikortól kell fizetni? Ingatlanvásárlás esetén a vásárlást követõ év január 1-tõl. Ha év közben történik az eladás, akkor az
éves adót törvény alapján még meg kell fizetni, a kötelezettség
év végével szûnik meg.
Adó alapja és mértéke: alapja az építmény hasznos alapterü2
lete. Mértéke külterületi építménynél 300 Ft/m , belterületi,
2
vállalkozás céljára szolgáló építménynél: 100 m -ig 100
2
2
2
2
Ft/m /év, 100 m –150 m -ig 10 000 Ft/év + a 100 m feletti területre: 150 Ft/m2/év, 150 m2 felett 17 500 Ft/év + a 150 m2 feletti
2
területre 500 Ft/m /év.

Telekadó
Bejelentés: belterületi beépítetlen földrészlet vásárlását,
eladását követõ 15 napon belül. A kitöltött bevallási nyomtatványhoz kérjük mellékelni az adásvételi szerzõdés másolatát.
Kinek kell fizetni? Az adót az fizeti, aki a naptári év elsõ napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben
az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû jog terheli (pl. haszonélvezeti jog), annak gyakorlására
jogosult az adó alanya.
Mikortól kell fizetni? A vásárlást (ingatlanszerzést) követõ
év január 1-tõl. Ha év közben történik az eladás, akkor az éves
adót törvény alapján még meg kell fizetni, a kötelezettség év
végével szûnik meg.
Adó alapja és mértéke: alapja a telek négyzetméterben számított területe, mértéke 20 Ft/m2/év.
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Vállalkozók kommunális adója

Bejelentés: a tevékenység megkezdését, illetve megszûnését
követõ 15 napon belül. Egyéb, az adókötelezettséget érintõ
változást (pl. lakcím-, székhely-, telephelyváltozás, gazdálkodási forma, tevékenység megváltozása stb.) szintén 15 napon
belül kell bejelenteni.
Kinek kell fizetni? Az adót az a székhellyel vagy telephellyel
rendelkezõ vállalkozó vagy vállalkozás fizeti, aki/ami az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet
végez (foglalkoztatottja van).
Mikortól kell fizetni? A tevékenység megkezdését követõ
hónap elsõ napjától. Ha nem a teljes évben folytatta itt a tevékenységét, akkor az idõarányos részt kell megfizetni.
Adó alapja és mértéke: alapja a foglalkoztatottak – beleértve
magát a vállalkozót, cégvezetõt is – létszáma, mértéke 2000
Ft/fõ/év.
Adóbevallás: az adóévet követõ év május 31-ig kell bevallást
tenni a megelõzõ éves adóról, megállapításra kerül a végleges
adó. Ha az adóelõleg kevesebb volt, mint a tényleges adó, az
adózónak be kell fizetnie a különbözetet május 31-ig, ha az
adóelõleg több volt, az túlfizetésként jelentkezik a számláján,
mely felett rendelkezhet.

Helyi iparûzési adó
Bejelentés: a tevékenység megkezdését, illetve megszûnését
követõ 15 napon belül. Egyéb, az adókötelezettséget érintõ
változást (pl. lakcím-, székhely-, telephelyváltozás, gazdálkodási forma, tevékenység megváltozása stb.) szintén 15 napon
belül kell bejelenteni.
Kinek kell fizetni? Az adót az fizeti, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet folytat. Állandó jellegû iparûzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha
ott székhellyel vagy telephellyel rendelkezik.
Mikortól kell fizetni? A tevékenység megkezdésének napjától már kell fizetni adóelõleget. Ha több önkormányzat területén mûködik, az adót meg kell osztania.
Adó alapja és mértéke: alapja állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az értékesített termék, illetõleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. Mértéke az adóalap 1,4%-a. Ideiglenes jelleggel végzett (piaci és vásározó kiskereskedelem, építõipari, nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és
fenntartási munkát és ezekkel kapcsolatos tevékenységet végez) tevékenységnél az adó alapja a tevékenység végzésének
naptári napjai, mértéke 1000 Ft/nap.
Adófeltöltés: az adózónak minden év december 20-ig fel kell
töltenie adószámláját a várható éves adó összegére. A már befizetett adóelõleget egészíti ki a várható adóra.
Adóbevallás: az adóévet követõ év május 31-ig kell bevallást
tenni az éves adóról, megállapításra kerül a végleges adó. Ha
az adóelõleg + feltöltés kevesebb volt, mint a tényleges adó,
az adózónak be kell fizetni a különbözetet május 31-ig, ha az
adóelõleg + feltöltés több volt, az túlfizetésként jelentkezik a
számláján, mely felett rendelkezhet. (Fontos tudnivaló: bevallást abban az esetben is kell tenni, ha az adóévben a vállalkozásnak nem keletkezett bevétele, ilyenkor ún. „nullás bevételt” kell benyújtani.)
Befizetési határidõk: az éves adót két egyenlõ részletben,
március 15-ig és szeptember 15-ig lehet megfizetni.
Késedelmi pótlékot akkor kell fizetni, ha az adót nem a megadott határidõig, hanem annál késõbb fizetik meg.
Mulasztási bírság kiszabására akkor kerül sor, ha az adózó
bejelentkezési, bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesíti.

2005. január

Mint mindig, ez év februárjában is postázásra kerülnek az
elsõ féléves csekkek, augusztusában pedig a második féléves
csekkek az egyenlegközlõkkel. Kérjük, hogy akik a féléves
csekkeket vagy az egyenlegközlõt nem kapják meg, jelezzék
ezt az iroda felé.
Az adózással kapcsolatos törvényekrõl, helyi rendeletekrõl
és további tudnivalókról készséggel adunk felvilágosítást ügyfélfogadási idõben, hétfõn 13.00–16.30 és szerdán 8.00–12.00,
valamint 13.00–17.00 óra között.

Közlemény
Az adóhatóságoknál, vámhatóságnál indított illetékköteles
eljárások utáni eljárási illeték fizetésének új módjáról
Az Országgyûlés – az illetékbélyeg-hamisítások visszaszorítása érdekében tett kormányzati intézkedések egyik elemeként
– elfogadta az adóhatóságoknál (APEH, önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal) és a vámhatóságnál indított – egyes illetékköteles – államigazgatási ügyek utáni eljárási illeték megfizetésének új módját tartalmazó illetéktörvény-módosítást.
Illetékköteles adó-, illeték- és vámügyben az eljárási illetéket 2005. január 1-jét követõen – néhány kivételtõl eltekintve
– nem a megszokott módon a kérelemre (beadványra, nyomtatványra) ragasztott illetékbélyeggel, hanem pénzben, az
adóhatóság, a vámhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) által
megadott (közzétett) számlára történõ banki átutalással vagy
készpénz-átutalási megbízás feladásával lehet megfizetni. A
készpénz-átutalási megbízás csak az ügyben illetékes adóhatóságnál (az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók, járulékok és egyéb közterhek esetén az APEH Ügyfélszolgálati
Irodáiban és szerveinél; önkormányzati adóügyben az illetékes települési önkormányzati adóhatóságnál; illetékügyben az
illetékes megyei illetékhivatalnál, vámügyben a vámhatóságnál) szerezhetõ be. A postán beszerezhetõ, az államigazgatási
eljárási illeték megfizetésére szolgáló „Magyar Államkincstár
Eljárási illetékbeszedési számla” megnevezést tartalmazó
készpénz-átutalási megbízás („sárga csekk”) az adóhatóságnál kezdeményezett eljárások utáni illetékkötelezettség teljesítésére nem alkalmazható, mert az kizárólag az okmányirodánál, illetõleg az elektronikus úton kezdeményezett eljárások utáni illeték megfizetésére használható fel!
Az eljárási illeték megfizetésének új módja az elsõ fokú
adóhatóságnál indított illetékköteles elsõ fokú ügyekre (méltányossági ügyek, igazolási kérelmek) – ide nem értve a másolat, kivonat illetékét, melyet bélyegben kell leróni – valamint
az elsõ fokú adóhatóság által hozott határozat elleni fellebbezésekre vonatkozik. A felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetékét továbbra is illetékbélyegben kell megfizetni.
Az illetékfizetés határideje továbbra is a kérelem elõterjesztésének napja. Ezért az elsõ fokú adóhatóság a fizetendõ
illeték összegét kötelezettségként az adózó folyószámláján
ezen idõponttal elõírja.
Ha az adózó az illetéket esedékességkor nem fizeti meg,
akkor az adóhatóság az ügyfelet határozatban felhívja az eljárási illeték és a mulasztási bírság megfizetésére. A mulasztási
bírságot nem kell megfizetni, ha az adózó a határozat kézhezvételétõl számított 8 napon belül megfizeti az illeték összegét.
Ha az adózó az eljárási illetéket a határozatban elõírt idõpontig nem fizeti meg, akkor a határozat alapján az adóhatóság
rendelkezik az eljárási illeték és a mulasztási bírság végrehajtásáról.
Amennyiben az illeték visszatérítésének van helye, akkor
annak az adóhatóság az adózás rendjérõl szóló törvény visszatérítésre vonatkozó rendelkezései alapján tesz eleget.
Pénzügyminisztérium

Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla:
11742001-15390235-03470000
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004.
december 15-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülése
Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Éri István,
Fórizs Bertalan, Furuglyás Péterné, Kollár Tamás, Michels Gábor, Moldován Jenõ, Sági György, Soós István, Szöllõsiné dr.
Vecsei Magdolna, Zsarnóczay István összesen 11 fõ képviselõ
Veres Erika mb. jegyzõ, Varga Istvánné, a Pénzügyi Iroda vezetõje és dr. Fister Mihály ügyvéd
Késve érkezett: Cseke Zoltán, ifj. Nagy Ferenc, Nagy Ferencné

NAPIRENDI PONTOK:
1. Képviselõi indítvány
2. Törvényességi észrevétel a 4/2004. rendelettel kapcsolatban
3. HÉSZ módosítása (szerkezeti terv módosítása)
4. HÉSZ módosítása (887/3 hrsz. Szabályozási Terv elfogadása)
5. PAV Kft. pénzügyi helyzete
6. Nagy Anna kérelme
7. Dudás József vízbekötési kérelme
8. Sebõk Ferenc ingatlan adásvételi szerzõdés
9. 2004. évi költségvetési rendelet módosítása
10. Telekadó rendelet módosítása
11. Rendelet az önkormányzat tulajdonában lévõ nem
lakáscélú helyiségek bérletérõl
12. Református Egyházközség kérelme
13. Kujbusz Pál telekértékesítése
14. A ravatalozó épület térítésmentes átvétele
15. Kerekes Attila gáz leágazó vezeték építéséhez hozzájárulás
16. Konyha üzemeltetése
17. Vénusz Ervin peres ügye
18. Út- és közmûcsatlakozásról szóló határozat
19. Terminál Rt.-vel kötendõ szerzõdéstervezet
20. Dobó Margittal és Várkonyi Attilával kötendõ
szerzõdéstervezet
21. HÉSZ módosítása (Szabályozási Terv szakaszos hatályba
helyezése)
22. IPP Kft. ügyvezetõ kinevezése és székhely váltása
23. 405/2004. (XI. 24.) Kt. határozat kijavítása
24. Jutalmazás megállapítása (zárt ülés)
25. Fegyelmi ügy (zárt ülés)
26. Egyebek
• Feladatmegbízási szerzõdés meghosszabbítása
• A Zsámbéki-kanyar ügyeinek kivizsgálására felállított
ideiglenes bizottság mandátumának meghosszabbítása
• Abai polgármester felhívásához való csatlakozás
• Jenei-dûlõ elsõ ütemének ideiglenes és részleges
vízellátása
• Önkormányzati bérlakások csatorna ügye

1. Képviselõi indítvány
Elõterjesztõ: Michels Gábor, Sági György és Kollár Tamás
képviselõk
Michels Gábor elmondja, hogy az indítvány célja az, hogy a
népszavazás során kialakult állapotra való tekintettel a testület is
foglaljon kérdést az ügyben. Javasolja, hogy az elõterjesztésben
szereplõ határozati javaslatról név szerinti szavazással döntsön a
testület.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek azzal, hogy az elõterjesztésben szereplõ határozati
javaslatról név szerinti szavazással döntsön a testület, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a név szerinti szavazásra vonatkozó javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 419/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a „Képviselõi indítvány” címû napirendi pont elõterjesztésében szereplõ határozati javaslat vonatkozásában név szerinti szavazással dönt.

Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
Éri István véleménye az, hogy most, az eredménytelen népszavazás után sincs a testület a megfelelõ információk birtokában a
döntés meghozatalához. Ezért nem igazán tartja érthetõnek az
elõterjesztést, ugyanakkor úgy gondolja, hogy oka van annak,
hogy a képviselõk ezt az indítványt elõterjesztették. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 22-es napirendi pont tárgyalásakor a testület
döntést hozhat arra vonatkozólag, hogy a szabályozási terv milyen
kritériumoknak feleljen meg. Az elmondottakra való tekintettel a
szavazás alkalmával tartózkodással fogja kinyilvánítani a véleményét.
Sági György elmondja, hogy az elõterjesztés lényege az, hogy
az IPP Kft.-t ne érhesse az a vád, hogy beengedte az Immodol
Kft.-t. Ezért fontos, hogy a testület egyértelmûen nyilvánítsa ki
azt a véleményét, hogy támogatja az Immodolt vagy sem. Ez a
döntés befolyásolja a szabályozási terv elfogadását is, mivel a jelenleg érvényben lévõ HÉSZ szerint az Immodol részére kiadható építési engedély.
Michels Gábor pontosítva az elhangzottakat elmondja, hogy
ha a HÉSZ módosítása során a testület az építési tilalomról rendelkezik, akkor a Szabályozási terv hatályba helyezésekor a területre ezt az építési tilalmat azonnal érvényesíteni lehet, így az
Immodolnak az építkezését megakadályozhatják. Mindezek ellenére az Immodollal fontos tudatni, hogy mi a testület álláspontja
az ügyükben.
Veres Erika név szerint szólítja a képviselõket:
Dr. Bognár András:
Éri István:
Fórizs Bertalan:
Furuglyás Péterné:
Kollár Tamás:
Michels Gábor:
Moldován Jenõ:
Sági György:
Soós István:
Szöllõsiné Dr. Vecsei Magdolna:
Zsarnóczay István:

tartózkodik
tartózkodik
igen
igen
nem
nem
tartózkodik
nem
tartózkodik
nem
nem

A képviselõ-testület az írásos javaslatban 2 igen, 5 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett döntést nem hozott.

1. Törvényességi észrevétel a 4/2004. rendelettel kapcsolatban
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Cseke Zoltán megérkezett, az ülésen 12 fõ képviselõ van jelen.
A képviselõ-testület a módosított javaslatot 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ határozatot
hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 420/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete megállapította, hogy a 4/2004. sorszámú rendelet kihirdetésére nem került sor, ez sem érvényes és sem nem hatályos jogszabály, tehát
ilyen jogszabály nem született.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
Egyebek: A Zsámbéki-kanyar ügyeinek kivizsgálására felállított ideiglenes bizottság mandátumának meghosszabbítása
Elõterjesztõ: Ideiglenes Bizottság elnöke
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 421/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
dönt, hogy a Pátyi Zsámbéki-kanyar területével összefüggésben a
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Páty Község Önkormányzatának 206/2004. (VI. 23.) Kt. számú
határozatával felállított Ideiglenes Bizottság mûködésének határidejét 2005. március 31-re módosítja.
Felelõs: jegyzõ
Határidõ: 2005. március 31.
Ifj. Nagy Ferenc és Nagy Ferencné megérkeztek, az ülésen 14
fõ képviselõ van jelen.

4. PAV Kft. pénzügyi helyzete
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Sági György úgy gondolja, hogy a kft. beszámolója igencsak
hasonlatos az elõzõ évi beszámolóhoz. A felmerülõ problémák
(áfabefizetés, számlázás) megoldására a felügyelõ-bizottság már
elõzõ évben is javasolta, hogy a kft. vizsgálja meg azt, hogy hogyan
lehet megoldani a havonta történõ kasszírozást. A tervek évrõl
évre tervek maradnak, mivel azok közül semmi sem kerül megvalósításra.
Az önkormányzat évente hatalmas összegeket ad a kft.-nek
különbözõ címeken. Véleménye szerint a kiadási összegeket lenne leginkább kívánatos csökkenteni, ezekkel kapcsolatban vannak ötletei is, melyeket a felügyelõ-bizottsággal közölni fog.
Nem tartja megfelelõnek a költségekre való hivatkozást sem,
mivel a térségben Pátyon a legdrágább a víz- és csatornaszolgáltatás díja. Ezek a díjak úgy kerültek megállapításra, hogy azok fedezzék a költségeket.
Dr. Fister Mihály tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a felügyelõ-bizottság megtárgyalta a kft. helyzetét. Az elõterjesztés
tartalmazza a felügyelõ-bizottság állásfoglalását is. A bizottság tekintettel az eltelt idõszakra és a kft. helyzetére, állásfoglalását határozatban fogadta el, melyben azokat a javaslatokat rögzíti, melyeket az alapító számára javasol (ezek a javaslatok természetesen
nem kötelezõ érvényûek az alapítóra nézve). A felügyelõ-bizottság javaslatai a következõk:
– létszámleépítés (1 fõ vállalkozó és 2 fõ alkalmazott vonatkozásában),
– a feleslegessé vált szivattyúberendezés eladása,
– az önkormányzat által nyújtott tagi kölcsön visszafizetésére
legkésõbb 2005. április 30-ig kerüljön sor,
– a társaság törzstõkéjének megemelése 21 millió forintra.
A felügyelõ-bizottság a javaslatait a következõ indoklással támasztja alá. Megfelelõ átszervezéssel a létszámleépítés lehetséges, így ez a kft. részére megtakarítást jelenthet.
A biztonságos üzemeltetés mellett, megfelelõ átalakítással az
egyik szivattyú-berendezés feleslegessé válik. Ez közel hárommillió forint bevételt jelentene.
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje lejárt, ezért az
visszafizetendõ az alapítónak. A törzstõke megemelésével a kft.
közelebb kerülne a megfelelõ mûködéshez.
A polgármester elmondja, hogy az eseti munkacsoport is lépéseket tett annak érdekében, hogy hozzáértõ külsõ szakemberek is
megvizsgálják a település csatornarendszerét. A felmérést elvégezték, és néhány pontban meghatározták a felmerülõ problémákat. A
felmérésben a következõ megállapítások kerültek rögzítésre:
– a vákuumos rendszer üzemeltetése túlságosan költséges,
– a jelenlegi rendszer üzembiztonsága alacsonyfokú, ezzel a
szolgáltatás szinten tartását is veszélyezteti,
– a rendszer állandó helyszíni felügyeletet és azonnali beavatkozásokat igényel
– a szennyvíztisztító-telep csúcsidõben és csapadékos idõjárás
esetén túlterhelt,
– a bejövõ szennyvíz alacsony hõmérséklete és a vákuumos elvezetés sajátosságai következtében télen a szennyvíz hõmérséklete huzamos ideig nagyon alacsony, ezért a mikroorganizmusok
nem képesek elszaporodni, így a telep nem képes kielégíteni a
környezetvédelmi elõírásokat,
– a szennyvíztisztító-telep iszapelhelyezési gondokkal küszködik,
– magas az illegális szennyvíz- és csapadék-bevezetések száma,
– alacsony a legális bekötési arány a szennyvízelvezetõ rendszerbe (a legutóbbi tájékoztatás szerint 110-en vannak rákötve a
szennyvízelvezetõ rendszerre oly módon, hogy az nem szerepel a
nyilvántartásban)
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– terheli a rendszert az is, hogy sok helyen a csatornarendszert
használják a csapadék elvezetésére is.
A csatornarendszer kiváltását ezért egy-két éven belül szükséges megoldani, mert félõ, hogy az rövid idõn belül mûködésképtelenné válik. Sajnos a technikai kivitelezés is magával vonzotta ezeket a problémákat.
Sági György véleménye szerint a magas üzemeltetési költség
szerepel a kalkulációban, ezért ez nem lehet okozója a hiánynak.
Az illegális rákötésekkel kapcsolatban fontosnak tartja megemlíteni, hogy a Bocskai utcai iskola csapadékvíz elvezetése is a
vákuumos rendszeren keresztül történik. Tehát elsõként az önkormányzatnak kellene rendbe tennie a saját ügyeit, mert reálisan
csak ezután követelhet a lakosságtól.
Éri István kifogásolja a jelentésben, hogy nem ad konkrét
megoldást a kft. helyzetére. Véleménye szerint a legnagyobb
probléma a kintlévõségek kezelése. Az elmúlt két év során nem sikerült a kintlévõségeket hathatósan csökkenteni, pedig a kft.
problémáját lényegében megoldaná, ha ezeket be tudná szedni.
Javasolja a felügyelõ-bizottság jelentésének elfogadását, mert
az véleménye szerint igen lényeges kérdéseket érint.
A törzstõke emelésével jelen pillanatban nem ért egyet. Úgy
gondolja, hogy a megvalósuló közmûfejlesztések során a kft. helyzete javulhat. Javasolja, hogy átmenetileg tagi kölcsön adásával
segítsék a kft. üzemelését.
Nagy Ferencné szükségesnek érzi az illegális csatornarákötésekre minél elõbb derítsenek fényt. Véleménye szerint az illegális
rákötésekkel kapcsolatban a megfelelõ szankciók alkalmazása
szükséges, mert ezek elmaradása hiányában a csatornarendszert
legálisan használók és fizetõk jogos felháborodással fordulhatnak
az önkormányzat felé.
Abban az esetben, ha csatornarendszer kiváltására valamilyen
oknál fogva jövõ év tavaszán nem tud sor kerülni, úgy intézkedni
szükséges a zsírosodás megakadályozását, illetve megszûntetését
illetõen.
Zsarnóczay István szeretné tudni, hogy a 2004. év során hány
illegális rákötésre sikerült fényt deríteni és ezen illegális rákötõkkel szemben milyen szankciókat alkalmazott a kft.
Juhász László tájékoztatja a képviselõket arról, hogy 376
olyan ingatlanra jutottak be, ahol csak vízdíjat fizetnek. Ezek közül 73-an közölték, hogy illegálisan használják a csatornát. Több
mint százan úgy nyilatkoztak, hogy rövid idõn belül szeretnének
rákötni.
A talajterhelési díj bevezetése kapcsán több mint húsz ingatlan
jelezte, hogy azonnal rá kíván kötni a csatornarendszerre.
Zsarnóczay István ezek szerint 73 illegális rákötés lett felderítve. Milyen szankciókat alkalmaztak velük szemben és mi ezeknek
az ügyeknek a jelenlegi állása.
Juhász László elmondja, hogy a felderítés még nem zárult le,
mivel közel hatszáz olyan cím van, ahová még el kell jutniuk. Természetesen ez az ellenõrzés csak azokra vonatkozik, akik vízdíjat
fizetnek, de csatornadíjat nem. Ezen belül vannak olyan területek
is, ahol a csatornarendszerre való rácsatlakozás nem lehetséges.
Az ellenõrzés gyakran nehézségekbe ütközik. A dolgozókat
igazolvánnyal látták el, de azokat nem minden ingatlanra hajlandók beengedni, és sajnos elõfordulnak olyan esetek is, amikor a
kft. dolgozóit fenyegetések érik.
Azok, akik önszántukból közölték, hogy illegálisan használják
a csatornát, felszólítást kaptak, amely arra vonatkozik, hogy a lehetõ leghamarabb kössenek fogyasztói szerzõdést.
Azok, akik nem közölték az illegális csatornahasználatot önszántukból, az ellen a kft. sajnos nem tudott semmit tenni, mivel a
kft. nem hatóság, így eljárni sem tud. Természetesen ezek a vízfogyasztók is hivatalos értesítést fognak kapni arról, hogy milyen feltételek mellett köthetnek rá a csatornahálózatra.
Korábban elõfordultak olyan esetek, amikor a szabálytalanul,
vagy nem megfelelõ helyen megépített tisztítóakna miatt a kft.
nem engedélyezte a rákötést. Ennek ellenére a csatornahálózatra
mégis csatlakoztak, viszont díjat a mai napig nem fizetnek. Úgy
döntött, hogy az ilyen esetekben jövõ év elejétõl számlázni fogja
ezen fogyasztók részére a csatornaszolgáltatás díját, mivel azzal a
kifogással nem élhetnek, hogy a kft. nem vette át az aknát, hiszen
csatlakoztak a hálózatra.
Sági György tisztában van azzal, hogy nem könnyû a kft.-nek
bejutni az ingatlanokra. Felhívja a testület figyelmét arra, hogy év
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elején ígéretet tettek a kft.-nek, miszerint megalkotják a megfelelõ rendeletet, amivel elõsegítik munkájukat. Sajnos ez a mai napig
nem történt meg.
Elmondja, hogy a rendszer mûködtetése azért is ütközik ilyen
komoly nehézségekbe, mert a kivitelezés során nem a megfelelõ
technikai eszközöket használták fel, vagyis kispórolták belõle.
Ezért is nagy a meghibásodás lehetõsége. Az amúgy sem megfelelõ rendszer kijavítása pedig rendkívül költséges lenne.
Az illegális rákötésekkel kapcsolatban az a javaslata, hogy a
szerzõdéskötést kössék határidõhöz. Amennyiben azt az illegális
rákötõk határidõn belül nem teljesítik, úgy komoly pénzbírsággal
sújtsák õket.
Soós István úgy gondolja, hogy tanácsot kellene kérniük azzal
kapcsolatban, hogy hogyan lehet fényt deríteni az olyan illegális rákötésekre, amely esetekben önként nem közlik ezt a tényt. Tudomása szerint vannak erre lehetséges megoldások. Különös tekintettel
kellene lenniük azokra az esetekre is, ahol a csapadékvizet vezetik a
rendszerbe. Ezekben az esetekben, amikor az illegális használat ténye fennáll, viszont azt a tulajdonosok önszántukból nem közlik,
büntetõ-eljárás indítása lehetséges.
Sági György abban bízik, hogy a talajterhelési díj kivetésével
nõni fog a csatornát legálisan használók száma.
Soós István lehetséges megoldásnak tartja azt is, hogy átalánydíjat szabjanak a csatornahasználatra azokban az esetekben, ahol
csak a vízdíjat fizetik.
Sági György tudomása szerint, ha a lakosság 75%-a használja a
csatornát, a fennmaradó 25%-nak is kötelezõ rákötni abban az
esetben, ha az ingatlana elõtt elmegy a közmû. Ebben az esetben
lehet kötelezni az ingatlantulajdonosokat a rákötésre. Amennyiben valaki ennek ellenére sem köt rá, akkor kivethetõ az átalánydíj, továbbá a talajterhelési díj is.
Fórizs Bertalan úgy gondolja, hogy amikor a PAV az ellenõrzéseket végzi, elegendõ a tulajdonostól megkérdeznie, hogy használja-e a csatornát. A választ természetesen szükséges feljegyezni, és ha az nem egyezik meg a valósággal, akkor ugyanúgy, mint a
többi szolgáltató, visszamenõlegesen, a megfelelõ szorzóval kell a
díjat kalkulálni, és a tulajdonosra terhelni. Ezek után biztosan
mindenki meggondolná, hogy használja-e illegálisan a csatornát.
Zsarnóczay István elmondja, hogy a folyékony hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelettervezetben szinte minden most
elhangzott dolog szerepel.
A polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. Felkéri a
képviselõket, hogy amennyiben az elhangzott javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot 11 igen, 1 ellenszavazattal, 2
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 422/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a PAV Kft. pénzügyi helyzetérõl szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

2. HÉSZ módosítása (szerkezeti terv módosítása)
3. HÉSZ módosítása (887/3 hrsz. Szabályozási Terv elfogadása)
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Michels Gábor ismerteti az elõterjesztést. Elmondja, hogy a
3-as napirend vonatkozásában a bizottság az ülésén megpróbálta
a terveket a lakossággal és a HRC-vel egyeztetni. Változatlanul
két alternatíva lehetséges. Az egyik az, hogy a tervezetet a testület
jóváhagyja, a másik pedig, hogy az építendõ idõsek otthonát egy
másik területre javasolják áthelyezni. A testületnek tehát feltétlenül szükséges lenne megszabnia az irányvonalakat.
A nyár folyamán született egy megállapodás az önkormányzat
és a HRC között. Kéri az ügyvéd urat, hogy tájékoztassa a testületet arról, hogy ennek a megállapodásnak milyen feltételei voltak,
és hogy a jelenlegi helyzet összhangban van-e ezzel?
Dr. Fister Mihály elmondja, hogy a megállapodás alapján a
feltételeket a másik oldalnak is teljesítenie kellett volna. Ezért
nincs összhangban egymással.
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Sági György szeretné, ha a HRC problémája megoldódna. A
hattized hektár tekintetében viszont megoldásnak látná azt is, ha
a Muhari úrral tudna megegyezni a testület, így a strand területére átkerülhetne az idõsek otthona. Szeretné megtudni, hogy ha a
megegyezés Muhari úrral nem valósul meg, akkor kivehetõ-e a
strand területe a 2001-es keret-megállapodásból azzal a céllal,
hogy a HRC részére azt értékesítsék.
Dr. Fister Mihály úgy gondolja, hogy megegyezés nélkül a
strand területe nem kivehetõ a megállapodásból.
Zsarnóczay István aggályosnak tartja a jegyzõ jelen üggyel
kapcsolatos ténykedéseit, mint az ki is derült, számos törvénysértés történt. A szabályozási tervben több ellentmondás található és
a terv készítése során megsérültek a lakosságnak a társadalmi
egyeztetésben biztosított jogosítványai is. Egyetért Sági képviselõvel azzal kapcsolatban, hogy a testületnek szükséges elgondolkodnia az idõsek otthona helyszínének áthelyezésén. Továbbá
szükségesnek érzi a szabályozási tervben lévõ ellentmondások feloldását.
Éri István megkérdezi, hogy az idõsek otthona nagyságrendileg milyen közmûkapacitást igényelne?
Fórizs Bertalan elmondja, hogy a Máltai Szeretetszolgálatot
véve összehasonlítási alapként, amely körülbelül a harmada a tervezett idõsek otthonának, a fogyasztás a számlázás tekintetében
milliós nagyságrendû.
Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna felhívja a figyelmet, hogy a víz
tekintetében fejenként és naponta két köbméterrel szükséges kalkulálni.
Éri István úgy gondolja, hogy ennek az adatnak a figyelembe
vételével, a közmûfejlesztés megvalósulása elõtt nem lehetséges a
beruházás megkezdése. Véleménye szerint is szükséges a beruházás áthelyezése a strand területére.
Zsarnóczay István ezt az ellentmondást tartja a legfontosabbnak a szabályozási tervben, amelynek véleménye szerint szükséges
lenne tartalmaznia ezeket a számításokat a közmûkapacitásra vonatkozóan. Amennyiben ezeket a kalkulációkat elvégezték volna,
úgy nem szerepelne az a valóságnak megfelelõ állítás a tervekben,
hogy a beruházás a közmûfejlesztés nélkül is megvalósulhat a jelenlegi vákuumos rendszer terhére.
Soós István javasolja, hogy a nyitott kérdések tisztázásáig a napirendi pontokat napolják el.
Fórizs Bertalan egyetért.
Dr. Kovács László úgy látja, hogy a képviselõk nem teljesen
azonos információkkal rendelkeznek az üggyel kapcsolatban.
Felhívja a jelenlévõk figyelmét arra, hogy több mint másfél éve
kezdõdött a folyamat és az egyeztetési folyamatok már lezárultak.
Másfél hónappal ezelõtt a felek igényeinek írásba foglalása megtörtént, amely tartalmazza az ügy lezárására vonatkozó feltételeket. Ez alapján finanszírozta a HRC az egész folyamatot és tett
meg minden olyan lépést, amelyre az önkormányzat igényt fogalmazott meg. A HRC a maga részérõl tehát mindent megtett. Az
elõzõ testületi ülésen is nyilvánvalóvá vált, hogy jelen esetben már
a folyamat lezárásáról van szó, ennek ellenére a döntést elhalasztotta a testület azzal, hogy szükség van még az ügy némi csiszolására. A döntés meghozatala tekintetében a testület a jelen ülését
jelölte meg, de úgy tûnik, hogy erre most sem kerül sor. Sajnálatos
módon olyan új problémák kezdenek felmerülni, amelyek ez idáig nem kerültek szóba. A testület úgy tûnik, figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy itt egy tulajdonos jogos érdekeirõl van szó. A
HRC a kompromisszumos megoldások tekintetében is rugalmasnak mutatkozott, de annak nem volt tudatában, hogy a strand területe egy másik megállapodás részét képezi. A HRC természetesen igényt tart a szabályozási tervre. Az ügyben mindkét fél részérõl vannak kötelezettség vállalások, a HRC a maga kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette, és teljesíteni fogja a jövõben is. A
döntés halogatásával azonban a HRC jogos érdekei sérülnek.
Éri István elmondja, hogy a döntés elhalasztása azért szükséges, mert az önkormányzat a jelenlegi helyzetben nem kíván olyan
újabb elkötelezettséget tenni, még a korábbi ígéreteivel ellentétben sem, amely további problémákat okozna az önkormányzat
számára.
Horváth Gábor elmondja, hogy a létesítendõ idõsek otthonának környezetében élõk nyilatkozata nem jutott a megfelelõ idõben a képviselõ-testület tudomására, így nem voltak tisztában az-
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zal, hogy milyen vélemények vannak a beruházással kapcsolatban. A lakók kérése tehát az, hogy ne változtassa meg a terület
övezeti besorolását, hiszen a környezetében élõk azzal a céllal
költöztek oda, mert kertvárosias lakókörnyezetben kívánnak lakni. Természetesen nem az idõsek otthona ellen van kifogásuk, hanem annak elhelyezését nem tartják kívánatosnak.
Dr. Kovács László elmondja, hogy a lakosoknak szintén téves
információi vannak a helyszín megjelölésének idõpontja tekintetében, mivel a helyszín megjelölésére vonatkozó támogatását a
testület már sokkal korábban kifejezte.
A meglévõ közmûhálózat problémái ellenére jó néhány szabályozási terv hatályba lépett. A HRC számára ezzel kapcsolatban
az az elõírás született, hogy a területen a csatorna ellátáshoz szükséges gerincvezetéket a HRC építse ki. Erre az építési engedélyt
is megkapták, amely már azóta le is járt, mert a kivitelezést nem
tudták megkezdeni amiatt, hogy a területek vonatkozásában új
helyzet állt elõ. Tehát erre hivatkozva a testület nem visszakozhat,
mivel a saját nyilatkozatával ellentétbe kerül.
Sági György nem ért egyet, mivel a testület 2002, tehát a rendezési terv elfogadása óta egyetlen területet sem hozott helyzetbe.
Jelen esetben a hattized hektárral kapcsolatban vannak problémák és azzal, hogy a testület nem számított a lakosság ellenállására. Az egyeztetési eljárásban a jegyzõ úr hanyagsága miatt keletkeztek a problémák, amelyeket a testület most korrigálni igyekszik. Természetesen a testület igyekezete arra irányul, hogy minden fél számára megfelelõ megoldást találjanak.
Soós István úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak az a legfontosabb feladata, hogy a különbözõ érdekeket mérlegelje és
egyeztesse. Véleménye szerint január végéig lehetséges megállapodni a felsorolt érvek figyelembe vételével. Természetesen érthetõ, hogy a befektetõket nyugtalanítja a megtérülés várható idõtartama, de a testületnek ezeket az anyagi érdekek figyelembe vétele mellett a lakosság érdekeire is tekintettel kell lennie. Továbbra is javasolja, hogy a 2-es és 3-as napirendi pontokat vegyék le a
napirendrõl azzal, hogy az illetékes bizottság a felmerülõ kérdések tisztázása után terjessze ismét a testület elé.
Furuglyás Péterné nem ért egyet a módosító javaslattal, mert
nem tartja helyesnek, hogy ülésrõl ülésre bizonytalanságban tartsák a HRC-t.
Veres Erika felhívja a figyelmet a 2-es számú napirendi pont
elõterjesztésében található elírási hibákra.
A HRC képviselõje kéri, hogy ismertesse a testület, hogy
konkrétan milyen okból utalják vissza újra a bizottságnak az ügyet
tárgyalásra, hogy a bizottságnak konkrétan mit kell tennie az ügyben és milyen határidõ mellett. Úgy gondolja, hogy a testület nem
teszi helyesen, hogy halogatja a döntés meghozatalát.
Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna kéri a kft. képviselõjét, hogy
ne akarja a testületnek elõírni, hogy mit tegyen.
Zsarnóczay István felhívja a jelenlévõk figyelmét arra, hogy a
módosító indítvány megszavazásáig senkinek nincs jogosítványa
arra, hogy bármit kérjen, vagy arra utalást tegyen, továbbá utasítsa a testületet bármire.
A polgármester egyetért, viszont elmondja, hogy újabb módosító indítványt bármelyik képviselõnek joga van tenni.
Sági György úgy gondolja, hogy összevont bizottsági ülés keretében tisztázzák a felmerült kérdéseket.
Dr. Kovács László elmondja, hogy mivel a jegyzõ munkáltatója
a képviselõ-testület, ezért nem szerencsés a testületnek a jegyzõ
által elkövetett hibákra hivatkoznia.
Sági György a testületi döntés határideje tekintetében január
31-ére tesz javaslatot.
Veres Erika felolvassa a módosított határozati javaslatot.
A képviselõ-testület a módosított javaslatot 8 igen, 6 ellenszavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 423/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a HÉSZ módosítása (szerkezeti terv módosítása) és a
HÉSZ módosítása (887/3 hrsz Szabályozási Terv elfogadása) címû napirendi pontokat leveszi a napirendrõl és visszautalja az
összevont bizottságok hatáskörébe azzal, hogy a bizottság javaslatát 2005. január 31-ig terjessze a képviselõ-testület elé.
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Felelõs: polgármester
Határidõ: 2005. január 31.

5. Nagy Anna kérelme
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 424/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a Nagy Annával kötött lakásbérleti szerzõdést egy évvel
meghosszabbítja a korábbi feltételek alapján.
A bérleti szerzõdés módosításának aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: 2004. december 31.

6. Dudás József vízbekötési kérelme
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület az 1. számú javaslatot 9 igen, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ határozatot
hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 425/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy Páty Dózsa György u. 8/B önkormányzati ingatlant közmûvesíti (ivóvíz, csatorna bekötés).
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: 2004. december 31.

7. Sebõk Ferenc ingatlan adásvételi szerzõdés
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a kiegészített javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 426/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a 404/2004. (XI. 24.) Kt. számú határozatát visszavonja. Sebõk Ferenccel valamint Sebõk Ferencnével Pátyon, 2003. október
6-án kelt adásvételi szerzõdést módosítja oly módon, hogy az ingatlan vételára az állagvevõ és a haszonélvezeti jog alapító által kifizetett a bank által igényelt önrészen felül, az állagvevõ és a haszonélvezeti jog alapító által a Raiffeisen Bank Rt.-tõl felveendõ kölcsönbõl
kerül kiegyenlítésre. A szerzõdés végsõ teljesítési határidejeként a
képviselõ-testület 2005. január 31. napját határozza meg.
A képviselõ-testület a szerzõdésmódosítás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

8. A 2004. évi költségvetési rendelet módosítása
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A képviselõ-testület a rendelettervezetet vita nélkül, 13 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ rendeletet alkotta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 38/2004. (2005.
I. 07.) Kt. rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésérõl
szóló 8/2004. (II. 11.) Kt. rendelet módosításáról
Páty Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §
(1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat –a 8/2004. (II. 11.) Kt. rendeletét
(továbbiakban költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
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1. §
A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A képviselõ-testület az önkormányzat 2004. évi költségvetésének bevételi és kiadási fõösszegét összesen 722 320 ezer forintban állapítja meg.”
2. §
A költségvetési rendelet 6. §-a (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A képviselõ-testület az önkormányzat mûködési, fenntartási
kiadási elõirányzatait a következõk szerint határozza meg:
– Mûködési célú kiadások
618 740 ezer Ft-ban
ebbõl
– Személyi jellegû kiadás
251 831 ezer Ft-ban
– Munkaadókat terhelõ járulékok
78 082 ezer Ft-ban
– Dologi jellegû kiadások
169 410 ezer Ft-ban
– Átadott pénzeszköz
119 417 ezer Ft-ban
3. §
(1) A költségvetési rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A képviselõ-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak elõirányzatát a következõk szerint határozza
meg:
A felújítási és felhalmozási kiadások
86 030 ezer Ft-ban
– a beruházások elõirányzata
73 480 ezer Ft-ban
– a felújítások elõirányzata
11 550 ezer Ft-ban
(2) „A képviselõ-testület az önkormányzat egyéb – 6. § (1), valamint a 7. § (1) bekezdésében megállapított elõirányzatokba
nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadási elõirányzata; pénzforgalom nélküli kiadások elõirányzat; kölcsönnyújtás kiadási elõirányzata; valamint a kiegyenlítõ kiadások elõirányzata) – kiadásainak elõirányzata: 15 000 ezer forint.
4. §
A költségvetési rendelet 24 paragrafusra bõvül, mely a költségvetési rendelet II. részének 9. §-tól elõre lép minden §-a.
„Az önkormányzat tartalék összege 7 597 ezer forint.”
5. §
A rendelet 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 számú melléklete az 1. §, 2. §,
3. §, 4. §-nak megfelelõen módosul.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

9. Telekadó rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a rendelettervezetet vita nélkül, 13 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ rendeletet alkotta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 39/2004. (XII.
31.) Kt. rendelete
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének telekadóról szóló
3/2003. (III. 26.) Kt. rendelet (továbbiakban „R”) módosításáról
Páty Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról szóló
többször módosított 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében és 6.
§-ában, illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
10. § (1) bekezdés a) pontjában és a 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:
1. §
Az „R” 7. §-a az alábbiak szerint módosul:
„Az adó évi mértéke 20 Ft/m2/év.”
2. §
E rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

10. Rendelet az önkormányzat tulajdonában lévõ nem lakáscélú helyiségek bérletérõl
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
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Éri István úgy gondolja, hogy ez a rendelettervezet nem tartalmaz mindent, amit a testületnek szándékában áll belefoglalni, hiszen ez csak az önkormányzat intézményeinek helyiségbérletérõl
szól. A megszövegezést sem tartja teljesen megfelelõnek. Úgy gondolja, hogy szükséges pontosan meghatározni a tervezetben, hogy
mely intézmények mely helyiségeire szól, továbbá a helyiségek bérleti díját sem tartja célszerûnek négyzetméterenként megszabni. A
bérleti díjak tekintetében javasolja konkrét összegek meghatározását. Tehát ebben a formában nem tartja a tervezetet alkalmasnak
az elfogadásra, ezért javasolja a napirendi pont elnapolását.
Zsarnóczay István véleménye az, hogy a településnek el kellene tudnia tartani a saját civil szervezeteit, mert ezek közfeladatot
látnak el a községben. Nem ért egyet azzal sem, hogy csak a helyi
székhellyel rendelkezõ civil szervezetek támogassák, hiszen van
más olyan szervezet is, amely szintén közfeladatot lát el a település érdekében. Ezért javasolja a szervezetek konkrét megnevezését. Továbbá javasolja azt, hogy azok fizessenek bérleti díjat, akik
bevételre tesznek szert.
Sági György kéri a képviselõket, hogy vegyék figyelembe azt is,
hogy például a Mûvelõdési Házban a világítás sajnos nincs ingyen,
így azt az önkormányzatnak kell megfizetnie. Így ha a szervezetek
nem fizetnek bérleti díjat a helyiségek használatáért, úgy szükség
van a Mûvelõdési Ház költségvetésének megemelésére. Azok a
civil szervezetek, amelyek nem rendelkeznek önálló jövedelemmel, nehézkes a mûködésük. Az önkormányzatnak viszont véges
az anyagi teherbírása és nem tud minden szervezetet támogatni.
Soós István egyetért. Úgy gondolja, hogy külön rendeletben
fogalmazza meg a testület azt, hogy a helyi civil szervezeteket milyen céllal tud és szándékozik támogatni. A civil szervezetek támogatásának megállapítására nem alkalmas ez a rendelet.
Nagy Ferencné nem érti, hogy minek a településnek a Kultúrház, amikor a felmerülõ költségeket sokallják. Úgy gondolja,
örülniük kellene, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek tenni
kívánnak a közösségért. Ezeket a szervezeteket véleménye szerint
anyagilag meg kellene kímélniük, hiszen nélkülük nem lenne közösségi élet a településen. Példaként említi a nyugdíjasklubokat,
akik nagymértékben, nemcsak a munkájukkal, hanem sokszor
anyagilag is hozzájárulnak a településen megrendezett kulturális
programokhoz.
Zsarnóczay István úgy gondolja, hogy megfelelõ megoldás Sági képviselõ javaslata, tehát a Mûvelõdési Ház költségvetésének
megemelése.
Éri István javasolja, hogy a napirendi pontot vegyék le a napirendrõl, mert az további átdolgozást igényel.
A képviselõ-testület az elnapolásra vonatkozó javaslatot 11
igen, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 427/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a „Rendelet az Önkormányzat tulajdonában lévõ nem
lakáscélú helyiségek bérletérõl” címû napirendi pontot leveszi a
napirendrõl.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

11. Református Egyházközség kérelme
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, 12 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 428/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a Református Egyházközség kérelmének eleget téve a
2004 novemberében lejáró, egymillió forintos kölcsön visszafizetésének határidejét egy évvel meghosszabbítja a korábbi feltételek alapján.
A kölcsönszerzõdés módosításának megszerkesztésére felkéri dr.
Fister Mihály ügyvédet, aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelõs: polgármester, ügyvéd, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: 2004. december 31.

10

PÁTYI KURÍR

12. Kujbusz Pál telekértékesítése
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a kiegészített javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 429/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy hatá2
roz, hogy a 753 m alapterületû, 1946 hrsz-ú ingatlant visszavásárolja Kujbusz Páltól, az 1989-es eladási áron évi 2%-kal csökkentett összegért tekintve, hogy a jelenlegi tulajdonos nem teljesítette a szerzõdésben vállalt beépítési kötelezettséget.
A szerzõdés megszerkesztésére felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet, aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: 2004. december 31.

13. A ravatalozó épület térítésmentes átvétele
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Éri István egyetért a javaslattal, ugyanakkor megjegyzi, hogy
véleménye szerint nem átlátható a temetkezés törvényi háttere.
Ezért szükségesnek érzi, hogy rendeletet alkossanak errõl a kérdésrõl, hogy egyértelmûen kezelhetõ váljon.
A polgármester úgy gondolja, hogy azt megtehetik, hogy rendeletet alkotnak a ravatalozó épületének a használatáról, de azt
viszont nem tehetik meg, hogy az egyházak szertartási rendjét befolyásolják.
Éri István természetesnek tartja az egyházakkal való egyeztetést.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 430/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a ravatalozó épületét, mint felépítményt térítésmentesen átveszi a Római Katolikus Egyháztól. Az épület felépítményt
forgalmi értékét bruttó 1 000 000 Ft összegben határozzák meg.
Az önkormányzat vállalja, hogy a forgalmi érték után megállapított 200 000 Ft összeg áfát megfizeti. A fedezetet a 2005. évi költségvetésében biztosítja.
Felelõs: polgármester, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: 2005. március 31.
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Furuglyás Péterné úgy gondolja, hogy a konyha vesztesége
már nyilvánvalóvá vált, ezért nem korai elkezdeniük annak átszervezését.
Sági György szerint a probléma abból adódik, hogy a konyhában megfõzött ételt olcsóbban adják el, mint amennyibe annak az
elõállítása kerül. Véleménye szerint a konyha személyzete is nagyobb az indokoltnál és nincs kihasználva a kapacitása sem.
Egyetért azzal is, hogy sok más dologban lehetséges lenne még
spórolniuk, de feltétlenül fontosnak tartja a folyamat elindítását.
Megoldás lehetne az is, hogy a konyha teljes kapacitással mûködjék, de ehhez piacot szükséges keresni. Esetleg megfontolandó
lenne a Máltai Szeretetszolgálattal való együttmûködés is.
Éri István elmondja, hogy a konyha problémája már sok évre
nyúlik vissza, mégsem történt semmilyen intézkedés az ügyben.
A képviselõ-testület az elnapolásra vonatkozó javaslatot 7
igen, 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.
Veres Erika felolvassa az eredeti határozati javaslatot.
Sági György felhívja a figyelmet arra, hogy a határidõ nem
megfelelõ.
A polgármester javasolja, hogy a javaslat határidejét módosítsák 2005. szeptember 1-jére, mivel véleménye szerint ennél hamarabb nem tud lezárulni ez a folyamat.
Furuglyás Péterné úgy gondolja, hogy a határidõ nem a pályázat lezárására vonatkozik, hanem a pályázat kiírására. Ezért javasolja a 2005. január 31-i határidõ megjelölését.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek a javaslattal a határidõ 2005. január 31-re történõ
módosításával együtt, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 432/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy az iskolai, óvodai ellátottak élelmezését vásárolt élelmezéssel oldja meg, melyhez közbeszerzési pályázatot ír ki. A pályázati feltételeket a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Településfejlesztési Bizottság határozza meg.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2005. január 31.

16. Vénusz Ervin peres ügye

Elõterjesztõ: Mûszaki Iroda
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A polgármester javasolja, hogy a határozati javaslat második
bekezdését töröljék a javaslatból. Felkéri a képviselõket, hogy
amennyiben az elhangzott javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:

Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 431/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását adja gázleágazó vezeték építéséhez.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
Éri István emlékezteti a képviselõket és Veres Erikát arra,
hogy szükséges egyeztetõ tárgyalás idõpontjának kitûzése a Vihar
utcai lakosokkal, a terület rendezésére.

Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 433/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy Vénusz Ervin felperes és Páty Önkormányzat alperes
között peren kívüli egyezség jogcímén a felperes részére igényét
megfizeti azzal a kikötéssel, hogy az összeg kifizetésével egyidejûleg a feleknek a továbbiakban egymással szemben semmilyen jogalapon, és semmilyen jogcímen további igénye, követelése nincs.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

15. Konyha üzemeltetése

17. Út- és közmûcsatlakozásról szóló határozat

14. Kerekes Attila gázleágazó vezeték építéséhez hozzájárulás

Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Nagy Ferencné nem ért egyet az elõterjesztésben szereplõ javaslattal, ugyanis nem ért egyet azzal, hogy az iskola konyhájának
teljes személyzetét azonnal elbocsássák. Sokkal inkább javasolja
az önkormányzat teljes átvilágítását. Amíg ez az átvilágítás nem
történt meg, addig elhamarkodottnak érzi a konyha személyzetérõl való döntést. Javasolja a napirendi pont elnapolását.
Michels Gábor egyetért azzal, hogy az önkormányzat és intézményeinek teljes átvilágítása szükséges.

Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a kiegészített javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 434/2004. (XII.
15.) Kt. határozata a Páty Község tulajdonában lévõ közmûvekkel, illetve azok hasznosításával összefüggõ egyes kérdésekrõl
1. Páty Község Önkormányzata az elmúlt években tisztán önkormányzati forrásból, illetve beruházás keretében jelentõs köz-
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mûépítési és közmûfejlesztési feladatokat hajtott végre. Az önkormányzat célja, hogy elõmozdítsa Páty község megalkotott, illetve megalkotandó szabályozási területek fejlõdését, ösztönözze
az érintett területeken található ingatlanok mindenkori tulajdonosai önerõs út és közmûberuházások elvégzésére az elkészült út
és közmûhálózatok, így különösen ivóvíz, csatorna és úthálózat
átvételével a zavartalan közmûszolgáltatások biztosítását.
Fenti közmûvek átvételi, illetve a rácsatlakozás engedélyezése
az önkormányzat részére e közmûvek üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban többletköltségek jelentkezését eredményezi,
melyek az átvett közmûszakaszok karbantartásával, üzemeltetésével illetve a pátyi szennyvíztisztító és ivóvíz-szolgáltató rendszer
fenntartásával és bõvítésével kapcsolatos kiadások jelentkezésével testesülnek meg.
2. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv., valamint a
közmûves ivóvízellátásról-, és a közmûves szennyvízellátásról
rendelkezõ 38/1995. évi (IV. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve, így különösen az R. pont 4. § (1) és (2), valamint a
20–22. § rendelkezéseit szem elõtt tartva került sor jelen határozat megalkotására.
3. A képviselõ-testület megállapítja, hogy Páty község közigazgatási területén az ivóvíz- és csatornahálózat az önkormányzat tulajdonában és a Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság üzemeltetésében áll. Az úthálózat az
önkormányzat tulajdonában és kezelésében áll.
4. Az önkormányzat elhatározza, hogy az önkormányzatra háruló közmûvesítési költségeket megtérülése érdekében a szennyvíz-, ivóvíz és úthálózatra történõ rácsatlakozást a kérelmezõk részére csak a következõ esetekben engedélyezhetõ, amennyiben
a.) a kérelmezõ az általa a vonatkozó jogszabályoknak, terveknek és engedélyeknek megfelelõen kiépített út- és közmûgerinc
vezetékeket térítés és tehermentesen az önkormányzat, illetve a
közmûkezelõ cége részére átadja.
b.) E határozatban foglalt szennyvíz-, ivóvíz- és úthálózatra
történõ fejlesztési hozzájárulást hiánytalanul megfizetik.
5. A fejlesztési hozzájárulás mértéke a következõ:
Az iparterületen található ingatlanok fogyasztók esetén:
I. ivóvíz-, szennyvíz-, csatornahálózatra történõ csatlakozás
esetén fizetendõ fejlesztési hozzájárulás 750 000 Ft + áfa/egység
(egy egység 0,6 m3).
II. Úthálózatra történõ csatlakozás esetén fizetendõ fejlesztési
hozzájárulás 250 000 Ft + áfa/önálló ingatlan.
A fejlesztési hozzájárulás ismételten nem kivethetõ, egyszeri
jellegû.
6. A fejlesztési hozzájárulás teljes kifizetésének megtörténtét,
illetve az út-, ivóvíz-, és szennyvízhálózat önkormányzati tulajdonba adását megelõzõen a rácsatlakozás vonatkozásában tulajdonosi illetve kezelõi hozzájárulás nem adható ki.
7. E határozat rendelkezéseitõl eltérés, így különösen fejlesztési hozzájárulás elengedése, részletfizetés biztosítása, méltányossági elengedés semmilyen jogcímen nem engedélyezhetõ.
8. Ezen határozatban megjelölt feltételrendszer az érintett
üzemeltetõkkel (Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság), szolgáltatókkal történt megállapodáson alapul.
9. Jelen határozatot helyben szokásos módon legalább 15 napra közzé kell tenni. A közzétételt félévente meg kell ismételni. E
határozat végrehajtását a polgármesteri hivatal útján a polgármester biztosítja, aki jelen határozatban foglaltak szerint jogosult
a közmû-rácsatlakozások vonatkozásában szükséges, polgárjogi
megállapodások megkötésére.
Felelõs: polgármester
Határidõ: folyamatos

18. Terminál Rt.-vel kötendõ szerzõdéstervezet
19. Dobó Margit és Várkonyi Attila szerzõdéstervezete
20. HÉSZ módosítása (Szabályozási Terv szakaszos hatályba
helyezése)
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A polgármester tájékoztatja a képviselõket arról, hogy jelen
szerzõdéstervezetek a várhatóan január 12-én tartandó testületi
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ülésre lesznek olyan állapotban, hogy dönthessenek róla. Ez azért
van így, mert a szerzõdéstervezetek csak rövid idõvel az ülés elõtt
kerültek a hivatalba, ezért nem volt elegendõ idõ azok áttanulmányozására.
Sági György elmondja, hogy a szabályozási tervben még bizonyos környezetvédelmi hiányosságok is vannak. Javasolja, hogy az
összevont bizottság szakértõk bevonásával tárgyalja ezt a három
napirendi pontot és csak ezután terjesszék ismét a testület elé.
Kéri, hogy határozzák meg az idõpontot, amikorra újra a testület
elé kerül ez a három pont.
Mervó József tájékoztatja a testületet arról, hogy az IPP
Kft.-nek nagyon sok munkája fekszik már az iparterület létrehozásában, különös tekintettel a 70 hektár területre. Ez lenne az elsõ lépés a fejlesztésben. A megfelelõ feltételeket az IPP meg tudja
teremteni, de ehhez a képviselõ-testület döntése is szükséges, különösen az Immodol Kft. vonatkozásában. Mivel a lakosság a
döntést nem hozta meg az ügyben, így az újra visszaszállt a képviselõ-testületre. Amennyiben ezt a döntést a testület meghozza,
úgy megvalósulhat a szabályozás.
Zsarnóczay István elmondja, hogy az Immodol Kft. állításai
nem feleltek meg a valóságnak. Az összes környezõ település
képviselõ-testülete kifogást emelt ellenük. A Parlament Környezetvédelmi Bizottság sem tárgyalta az ügyüket. Az sem igaz,
hogy számos hasonló létesítmény létezik a környéken, mivel
egész Pest megyében is csak egyetlen ilyen raktár van. Elmondja, hogy birtokában van egy hivatalos irat, mely kettõ nappal ezelõtt érkezett az önkormányzathoz az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi szolgálattól. Ebben a levélben szerepel, hogy kérelemmel fordult az Immodol Kft. az ÁNTSZ-hez, melynek tárgya: 0179/30 hrsz-ú ingatlanon építendõ veszélyes vegyi anyag
raktárak építési engedély ügye. Az intézet a szakhatósági állásfoglalását kérte az Immodol Kft. az építési engedély megszerzéséhez. Tehát a Képviselõ-testület, majd a lakosság megtévesztése után az Immodol Kft. fel kívánja építeni a veszélyes vegyi
anyag raktárt. A feltett kérdésre pedig, hogy az Immodol Kft.
miért nem ismertette valós szándékát idõben, az volt a válasz,
hogy a társaságnak abból gazdasági kára származott volna. A kérelmet november 19-én adták be és a válasz december 6-án kelt.
Sági György egyetért azzal, hogy meg kell hozniuk a konkrét
döntést az Immodol Kft. ügyében, e nélkül nem tud elindulni a
fejlesztés.
Zsarnóczay István egyetért, és úgy gondolja, hogy egy beruházó miatt nem szabad feláldozniuk az iparterületet. Egy ilyen beruházás meghatározná az iparterület jellegét. Szükség van az iparterületre megfelelõen szabályozott körülmények között. Nem engedheti meg magának a testület, hogy egy ilyen céggel való huzavona megakadályozza a fejlõdést.
A polgármester megkérdezi, hogy miért nem hozta a testület
tudomására Zsarnóczay úr a levél tartalmát?
Zsarnóczay István elmondja, hogy egy nappal ezelõtt kapta
kézhez az iratot, ezért nem tudta elõbb ismertetni a benne foglaltakat.
Soós István úgy gondolja, hogy ha túlságosan szigorú környezetvédelmi szabályokat alkalmaznak a szabályozásban, azzal nagyon leszûkíthetik azoknak a körét, akik a szabályoknak meg tudnak felelni. Ezzel megnehezítenék az iparterület beindulását. Az
emberi hibák és mulasztások viszont sajnos nem küszöbölhetõk ki
semmilyen szabályozással.
Kiss Zoltán volt környezetvédelmi államtitkár elmondja, hogy
az Immodol Kft. megkereste õt, mint államtitkárt mintegy 8–9 hónappal ezelõtt és elvi támogatást kért, melyben „tisztességes szándékukat” bizonyítandó beruházásukat kívánatosnak minõsíti
ezen a területen. Bemutatkozó levelük tartalma nem egyezett
meg a községben terjesztett szórólapokkal. Számára érthetetlen
volt, miért fordulnak hozzá, mivel a hatósági ügyekbe nyilvánvalóan nem állt szándékában beleszólni, de nem is tehette. Ez
ugyanis hivatali visszaélés lenne. Válaszlevelében jelezte, hogy levelük tartalma a beruházásra vonatkozóan nem egyezik a lakosság részére tájékoztatásul szolgálókkal, továbbá kifejtette a beruházás elhelyezésével kapcsolatos aggályait is. Ezek a következõk:
az agglomerációban ez a terület nem alkalmas arra, hogy egy
olyan vegyi raktárbázis jöjjön létre, amely vonzza a hasonló jellegû beruházásokat. Ez ugyanis magával hozná a szociológiai és
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gazdasági feltételrendszer átalakulását is, beleértve az ingatlanértékek megváltozását is. Ez természetesen a település számára
nem lenne kívánatos és szerencsés. Továbbá átgondolandó az is,
hogy egy két hektáros raktárbázis mozgatása, milyen logisztikai
feltételrendszert és mekkora terhelést jelent a településnek az
amúgy is zsúfolt közlekedési viszonyok mellett. A népszavazással
kapcsolatban pedig azt a választ adta, hogy a nemleges, vagy nem
eredményes népszavazás esetén érdemes az Immodol-nak elgondolkodnia azon, hogy a társadalmi igényekkel szemben kívánja-e
folytatni az elkezdetteket.
Véleménye szerint egyetlen tisztességes szándékú cég sem keres politikai támogatást és pályafutása során nem is volt ezen az
egy eseten kívül erre példa.
Elmondja, hogy számára nem világos a település fejlesztési
koncepciója, melyek azok a beruházások, amelyeket a település
magához kíván vonzani. A terveket ugyanis ezek alapján lenne
szükséges elkészíteni. A tervekben nem annak kell szerepelni,
hogy mi az, amit az önkormányzat megenged, hanem annak,
hogy mely az a három-négy kritérium, amely feltétlenül szerepel
benne. Így például a veszélyességi fokozat, a környezeti ártalmak, a környezeti veszélyek. Véleménye szerint olyan infrastruktúra és befektetõi kör volna kívánatos, amely kölcsönösen
szolgálja a település és a befektetõk érdekeket is.
Felhívja a képviselõk figyelmét, hogy döntésükért vállalniuk
kell a felelõsséget, hiszen azért vannak a testületben.
Éri István egyetért abban, hogy pontosan meg kell határozniuk, hogy melyek azok a tevékenységek az ipari területen, amelyeket nem tartanak kívánatosnak. Elmondja, hogy amennyiben az
Immodol-lal kapcsolatos információkat a testület a megfelelõ
idõben megkapja, akkor nagy valószínûséggel a kívánatos döntés
is megszülethetett volna.
Sági György egyetért, ugyanakkor úgy gondolja, hogy nem
minden esetben a testület a hibás a döntésekért. Hiszen azért alkalmaznak a fontos ügyek tárgyalásához és eldöntéséhez tanácsadókat és szakértõket, hogy megfelelõ információk birtokába juthassanak a döntés meghozatalához. A testület ugyanis nem szakértõkbõl áll, így nagyon sok olyan kérdés van, amelyben nem megfelelõen tájékozottak. Sajnos sok esetben szakértõk és ügyvédek
vezették félre, és nem megfelelõ tanácsokkal látták el a testületet.
Ami igen sajnálatos, hiszen ez nem kevés pénzébe kerül az önkormányzatnak. Természetesen ezekben az esetekben is a testületnek kell vállalnia a felelõsséget a döntésért.
A polgármester javasolja a 18., 19. és 20. napirendi pontok elnapolását, azzal, hogy a Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság az átdolgozást követõen a 2005. január 12-én tartandó
képviselõ-testületi ülésre terjessze újra elõ. Felkéri a képviselõket, hogy amennyiben az elhangzott javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a módosító javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 435/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a „Terminál Rt.-vel kötendõ szerzõdéstervezet”, a „Dobó Margit és Várkonyi Attila szerzõdéstervezete” és a „HÉSZ
módosítása (Szabályozási Terv szakaszos hatályba helyezése)” címû napirendi pontokat leveszi a napirendrõl azzal, hogy a Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság az átdolgozást követõen a 2005. január 12-én tartandó képviselõ-testületi ülésre terjessze újra elõ.
Felelõs: polgármester, Michels Gábor
Határidõ: 2005. január 12.

21. IPP Kft. ügyvezetõ kinevezése és székhely váltása
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 436/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Lencsés
Tamás az IPP Kft. ügyvezetõjévé történõ megbízását támogatja
2004. december 15-tõl 2006. december 31-ig.
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Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 437/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete támogatja az IPP Kft. székhelyének megváltoztatását. Az új székhely: Páty
Somogyi B. u. 3.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

22. A 405/2004. (XI. 24.) Kt. határozat kijavítása
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Dr. Fister Mihály úgy gondolja, hogy mivel ez egy komplett határozat, így ennek elfogadásával egyidejûleg sokkal inkább javasolt
lenne a 405/2004. számú határozat visszavonása. Javasolja a határozati javaslatot az elmondottak szerint kiegészíteni.
Zsarnóczay István megkérdezi, hogy miért csak a 70 hektárra
vonatkoztatják.
Michels Gábor elmondja, hogy ennek az új szabályozási tervbe
kell beépülnie.
Dr. Fister Mihály elmondja, hogy ez a határozat azt tartalmazza, amit a már meglévõ rendelettervezetben módosítani szükséges. Így a késõbbi, még meg nem rendelt szabályozási tervekben is
ezeknek kell majd szerepelni.
Javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki egy új 6.
ponttal, melyben a következõ szerepeljen: „Ezzel egyidejûleg a
képviselõ-testület a 405/2004. (XI. 24.) Kt. számú határozatát
visszavonja.”
A képviselõk egyetértenek.
Zsarnóczay István megkérdezi, hogy miután a képviselõ-testület elfogadta a szabályozási tervet, marad-e beleszólása abba,
hogy mi épülhet a területen?
Dr. Fister Mihály elmondja, hogy a tervtanács pontosan arra
szolgál, hogy a Képviselõ-testületnek maradjon beleszólása abba,
hogy ki mit kíván megépíteni.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 438/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Páty
Község Sasfészek-tó és környéke területérõl hozott szabályozási
tervének módosításával, valamint a kijelölt ipari területek vonatkozásában szabályozási terv módosításáról szóló határozata:
Páty Község Képviselõ-testülete szem elõtt tartva az általa
Sasfészek-tó és környéke vonatkozásában elfogadott településszerkezeti terv rendelkezéseit, figyelembe véve a terület elfogadandó szabályozási tervét és településfejlesztés kérdések vonatkozásában illetékes Eseti Bizottság javaslatait, elhatározza a következõket:
A Páty Község Képviselõ-testülete által a Sasfészek–tó és környéke területére elfogadott szabályzási tervet e határozatban foglaltak szerint módosítani kell.
Az e határozat mellékletében felsorolt hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a szabályozási terv módosítása elõkészítésének
munkálatait el kell kezdeni.
A szabályozási terveknek tartalmazni kell a szabályozási terv
módosításának rendelkezéseit, ezek a következõk:
a) Építési tilalommal kapcsolatos rendelkezések.
b) Útlejegyzéssel 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. Amennyiben e rendelkezések magalkotására mód nincs, úgy építési tilalmi rendelkezéseket kell a szabályozási tervbe beépíteni fenti tartalommal.
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d) Annak kimondása, hogy az iparterületek közmûvesítése azok
mindenkori tulajdonosainak (99%-os) anyagi tehervállalása
mellett valósítható csak 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 terülten 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. Amennyiben e rendelkezések megalkotására szakmailag lehetõség nem mutatkozna
úgy a tervtanács, mûködésére vonatkozó rendelkezéseket kell
megalkotni az itt írtak figyelembe vételével.
g) A Sasfészek-tó és környéke vonatkozásában elfogadott rendeletet 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 ill. GKSZ 6 KV besorolású övezetre vonatkozó beépítési
szabályokat úgy kell megállapítani, hogy azok lehetõvé tegyék
a terület logisztika célú hasznosítását, valamint a terület 40%
beépítését.
i) A szabályozási tervnek elõírásokat kell tartalmazni a szabályozási terület kialakítandó terepszint magasságával kapcsolatban (földegyenleg).
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.
A szabályozási terv módosításával kapcsolatos településtervezõ, mérnöki munkák, mûszaki munkarészek kidolgozásával, elvégzésével a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével pályázatot kell kiírni.
A megbízási szerzõdés a külön 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, illetve az esetlegesen korábban elkészített 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 alkalmazásra alkalmas dokumentumok átadásáig a díjazás
nem folyósítható a Megbízott részére.
Az önkormányzat és az érintett területek tulajdonosai közötti
elõzetes tárgyalásoknak és megállapodásoknak megfelelõen a
szabályozási terv módosításával ill. elkészítésével kapcsolatos
költségeket a területek tulajdonosai viselik. Ezen költségek biztosítása iránt haladéktalanul intézkedni kell, ennek felelõse a polgármester.
Ezzel egyidejûleg a képviselõ-testület a 405/2004. (XI. 24.) Kt.
számú határozatát visszavonja.
Felelõs: polgármester, mb. jegyzõ
Határidõ: azonnal

Egyebek: Jenõi-dûlõ elsõ ütemének ideiglenes és részleges vízellátása
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A polgármester a családokra való tekintettel ragaszkodott ahhoz, hogy a víz minõségét bevizsgálják.
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Sági György elmondja, hogy nem az önkormányzat hibája az,
hogy ezek a családok ilyen helyzetbe kerültek.
Zsarnóczay István nem ért egyet a határozati javaslat utolsó
bekezdésével, miszerint a nyilatkozatokat a polgármesternek kell
beszereznie. Javasolja, hogy ezt módosítsák oly módon, hogy a
polgármester a nyilatkozatok átvételét követõen. Megkérdezi,
hogy amíg az összes nyilatkozat nem érkezett be, addig nem adható ki az üzemeltetési utasítás.
Popper Péter véleménye szerint szinte biztos az, hogy nem
mindenki egy idõben akar csatlakozni a közmûvekre. Úgy gondolja, hogy rákötési igény esetén kell dokumentáltan nyilatkozni.
Sági György úgy gondolja, hogy az utakat csak aszfaltozás után
szabad átvennie az önkormányzatnak.
Éri István megkérdezi, hogy van-e jogszerû vízjogi létesítési
engedély.
Popper Péter elmondja, hogy az elõterjesztésben is olvasható,
hogy nincs.
Éri István úgy gondolja, hogy ebben az esetben az önkormányzat nem tudja átvenni a hálózatot.
Popper Péter elmondja, hogy az önkormányzatnak majd csak
akkor fogja átvenni, ha a vízjogi létesítési engedéllyel már rendelkezni fog, addig csak ideiglenesen mûködtetné a hálózatot.
Éri István felhívja a figyelmet arra, hogy ez nem lenne jogszerû
állapot.
Popper Péter egyetért, viszont a mûszaki átvétel a lehetõ legszigorúbb módon megtörtént.
Zsarnóczay István számára nem teljesen érthetõ a határozati
javaslat harmadik francia bekezdése, mely a következõket tartalmazza: „a beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelenlegi
döntéssel ideiglenesen ellátott ingatlanok minden olyan kötelezettséget vállalnak a községi hálózatok fejlesztése érdekében,
mint a területen el nem látott ingatlanok tulajdonosai”
Popper Péter elmondja, hogy ez úgy értendõ, hogy abban az
esetben is, ha most megkapják a vizet, egy szervezõdõ víziközmû
társulás körvonalai látszódnak kibontakozni, mely ezekre a tulajdonosokra éppúgy vonatkozik.
Elmondja, hogy õ lett a beruházó és saját maga is a területen
lakik. Az elõzõ beruházóval megállapodott – errõl a PAV-nak is
tudomása van –, így az õ nevén futnak az engedélyek, egyben biztosítja a garanciát.
Dr. Fister Mihály elmondja, hogy a térítésmentes átadás esetén is komoly áfafizetési kötelezettség áll fenn, ezért szeretné tudni, hogy az áfafizetési kötelezettséget hajlandó-e vállalni.
Popper Péter szóban úgy nyilatkozik, hogy hajlandó átvállalni
a felmerülõ áfafizetési kötelezettséget.
Dr. Fister Mihály a határozati javaslat második francia bekezdését a következõképpen javasolja módosítani: „a beruházó nyilatkozik arról, hogy a jogszerû létesítési engedély birtokában az elkészült hálózati elemeket térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adja azzal, hogy vállalja a felmerülõ áfa megfizetését.” Továbbá javasol egy további francia bekezdést, mely a következõt tartalmazza: „a kialakítandó közterületek, utak térítésmentes átadása.”
Éri István változatlanul úgy gondolja, hogy nincsenek tisztában minden körülménnyel. Azt viszont tudják, hogy engedéllyel
nem rendelkezik, ezért nincsenek tisztában azzal sem, hogy a
döntés milyen következménnyel jár.
Popper Péter úgy érzi, az önkormányzat részérõl nem lenne
igazságos döntés, ha nem ítélnék meg számukra a vizet, mivel az
Orgona utcában – ami szintén új fejlesztési terület – 20 telekre engedélyezték a víz bekötését.
Arról nem beszélve, hogy az építési engedélyt a hivatal kiadta,
viszont a lakhatási engedélyt a tulajdonosok önhibájukon kívül
mégsem tudják megszerezni. Amennyiben ez a helyzet nem változik, a saját esetében ez nagyon komoly anyagi következményekkel
járna.
A területen jelenleg 23 háztartás van, amely a vízbekötésre vár.
Kéri a testületet, hogy járuljon hozzá ezeknek a háztartásoknak a
vízellátáshoz.
Sági György felhívja a figyelmet arra, hogy nem a testület hibája, hogy az építési engedélyeket kiadták, mint ahogy a területen
keletkezett sok más problémáért sem a testület a felelõs.
Éri István javasolja, hogy a napirendi pontot vegyék le a napirendrõl és azt az illetékes bizottság az ügy tárgyalása után, a soron
következõ testületi ülésre terjessze újra elõ.
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Popper Péter kéri, hogy a döntést ne halasszák el, mert saját
maga számára a január közepi döntés már túl késõ.
A polgármester nem tartja helyénvalónak a döntés elhalasztását.
Éri István elmondja, hogy megkérdezte Juhász László véleményét az ügyrõl, aki fenntartással van ez iránt a megoldás iránt.
Popper Péter elmondja, hogy a testület – az elõterjesztéshez is
csatolt határozatában – elvi hozzájárulását adta, ezért feltételezte, hogy a testület ennek alapján fogja az elõterjesztésben foglaltakat elbírálni.
Juhász Lászlónak az volt az álláspontja, hogy ismerve a viszonyokat, a vízjogi létesítési engedély beszerzése hosszadalmas. Viszont testületi hozzájárulással, megfelelõ mûszaki és egészségügyi
feltételek megléte esetén a PAV átmenetileg el tudja látni a területet. Ez alatt az idõ alatt a vízjogi létesítési engedély is beszerezhetõ lesz.
Soós István szerint az önkormányzatnak felelõssége van a kialakult állapotokban. Javasolja a hozzájárulás megadását, mivel
nem létezik más megoldás.
Éri István úgy gondolja, hogy ezt a problémát globálisan kell
kezelniük és megoldaniuk is.
A polgármester az elhangzott módosításokkal együtt javasolja
a határozati javaslat elfogadását. Felkéri a képviselõket, hogy
amennyiben egyetértenek a módosított javaslattal, kézfeltartással
jelezzék. A szavazáson 11 fõ képviselõ vesz részt.
A képviselõ-testület a módosított javaslatot 8 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 439/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a Jenei-dûlõ engedéllyel megépített ingatlanjainak vízellátását az alábbi feltételek megléte esetén kell megoldani:
– a PÁV Kft. nyilatkozik a kiépített vízhálózat mûszaki alkalmasságáról,
– a beruházó nyilatkozik arról, hogy a jogszerû létesítési engedély birtokában az elkészült hálózati elemeket térítésmentesen az
önkormányzat tulajdonába adja azzal, hogy vállalja a felmerülõ
áfa megfizetését,
– a beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelenlegi döntéssel ideiglenesen ellátott ingatlanok minden olyan kötelezettséget vállalnak a községi hálózatok fejlesztése érdekében, mint a területen el nem látott ingatlanok tulajdonosai,
– a beruházó nyilatkozik, hogy tudomással bír arról, hogy a jelenlegi megoldással a mellékelt helyrajzi számú tulajdonokon túl,
ezzel az átmeneti megoldással vízellátást biztosítani nem lehet. A
további ingatlanok ellátása csak a vízjogi engedélyben meghatározott módon lehetséges,
– a beruházó benyújtja engedély iránti kérelmét a jelenlegi vízhálózatra a vízügyi hatósághoz, melynek átvételét egy példány átadásával az önkormányzat felé igazolja,
– a kialakítandó közterületek, utak térítésmentes átadása.
Fenti feltételek egyidejû teljesülése esetén a képviselõ-testület, mint tulajdonos utasítja a PÁV Kft.-t, hogy a körülírt terület
vízellátását és üzemeltetését annak ellenére biztosítsa, hogy a
rendszer még nem rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel, és nem rendezettek a tulajdonnal kapcsolatos kérdések.
A képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt nyilatkozatok átvételét követõen az üzemeltetési utasítást PÁV Kft. ügyvezetõje felé jelen határozat szerint adja ki.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

Egyebek: Abai polgármester felhívásához való csatlakozás
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A képviselõ-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 440/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy csatlakozik Aba település polgármesterének felhívásához.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

2005. február

Egyebek: Feladatmegbízási szerzõdés meghosszabbítása
Elõterjesztõ: Környezetvédelmi és Egészségügyi Bizottság
Furuglyás Péterné úgy gondolja, hogy ezeket a szerzõdéseket
szinkronba kellene hozni a másik két doktornõvel kötött szerzõdésekkel, fõként a teherviselések tekintetében. Javasolja, hogy a
napirendi pontot vegyék le a napirendrõl, és a szerzõdések átdolgozása után terjessze az illetékes bizottság újra a testület elé. Javasolja továbbá, hogy ezeket a szerzõdéseket tartsák napirenden,
idõnként nézzék át azokat, mert nem tartja megfelelõnek, hogy
csak akkor merül fel a szerzõdések áttekintése, amikor esetenként egy-egy orvos annak lejártakor azzal elõáll.
A képviselõ-testület a módosító javaslatot egyhangúlag, 11
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 441/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a „Feladatmegbízási szerzõdés meghosszabbítása” címû
napirendi pontot visszautalja a Környezetvédelmi és Egészségügyi Bizottságnak azzal, hogy az orvosok lejárt szerzõdéseit hozza
szinkronba az érvényben lévõkkel, és ezt követõen terjessze újra a
képviselõ-testület elé.
Felelõs: polgármester, Zsarnóczay István
Határidõ: azonnal

Egyebek: Önkormányzati bérlakások csatornaügye
Elõterjesztõ: Környezetvédelmi és Egészségügyi Bizottság
Fórizs Bertalan felhívja a figyelmet arra, hogy a talajterhelési
díjra kötelezettek között olyan ingatlanok is fel vannak tûntetve,
ahol még víz sincs a lakásban.
Furuglyás Péterné úgy gondolja, hogy azt a kérdést is meg kell
fontolniuk, hogy a csatornarendszer elbírja-e ezeknek a további
ingatlanoknak a rákötését. Elmondja továbbá, hogy tudomása
szerint olyan településrészeken is kivetették a talajterhelési adót,
ahol nincs kiépítve a csatornarendszer, ezért nem is jogos a díj kivetése.
Éri István úgy gondolja, hogy célszerû lenne a napirendi pont
elnapolása, mert abban további pontosítások szükségesek.
Soós István egyetért, annál is inkább, mivel az évszakra való tekintettel a munkálatokat egyelõre nem tudja megkezdeni a PAV.
A képviselõ-testület a módosító javaslatot egyhangúlag, 11
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 442/2004. (XII.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy az „Önkormányzati bérlakások csatorna ügye” címû napirendi pontot leveszi a napirendrõl, és további pontosításra
visszautalja a Környezetvédelmi és Egészségügyi Bizottságnak.
Felelõs: polgármester, Zsarnóczay István
Határidõ: azonnal

24. Fegyelmi ügy (zárt ülés)
Elõterjesztõ: Fórizs Bertalan képviselõ – vizsgálóbiztos

23. Jutalmazás megállapítása (zárt ülés)
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2005. január
12-én (szerdán) 13.00 órakor megtartott ülése
Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Éri István,
Fórizs Bertalan, Furuglyás Péterné, Kollár Tamás, Michels Gábor, Moldován Jenõ, ifj. Nagy Ferenc, Nagy Ferencné, Sági
György, Soós István, Zsarnóczay István összesen 12 fõ képviselõ
Veres Erika mb. jegyzõ és dr. Fister Mihály ügyvéd
Késve érkezett: Cseke Zoltán és Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna

NAPIRENDI PONTOK
1. Jegyzõi pályázatok elbírálása (zárt ülés)
2. Szöllõsiné Rokaly Edina kérelme
3. Rákóczi u. 17. szám alatti óvoda bõvítése
4. Pest Megyei Víz- és Csatornamû Vállalat végelszámolási
beszámolója
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5. Szakolczi Norbert kérelme
6. Alapítvány Páty Fejlesztéséért beszámolója
7. Iskolaigazgatói pályázat
8. Iparterületi fejlesztõkkel kötendõ szerzõdések
9. IPP Kft. társasági szerzõdésének módosítása
10. HÉSZ (Kossuth L. u-i elõkert) módosításának elõkészítése
11. 497 hrsz-ú ingatlan értékesítése
12. A 113/2004. (IV. 21.) Kt. határozat és a 256/2004. (VII. 14.)
Kt. határozat visszavonása
13. Pest Megyei Közigazgatási Hivataltól határidõ hosszabbítás
14. Személyi ügy (zárt ülés)
15. 438/2004. (XII. 15.) számú képviselõ-testületi határozat
módosítása

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Jegyzõi pályázatok elbírálása (zárt ülés)
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
Furuglyás Péterné távozott, az ülésen 13 fõ képviselõ van jelen.

16. A 438/2004. (XII. 15.) számú képviselõ-testületi határozat
módosítása
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Michels Gábor elmondja, hogy a határozati javaslatban foglaltakat, a 438/2004. (XII. 15.) Kt. számú határozatba szükséges beépíteni.
Zsarnóczay István tájékoztatja a jelenlévõket arról, hogy nincs
szó építési tilalomról. Arról van szó, hogy elméletileg volt a területre szabályozási terv, amely nem lett hatályba helyezve. A helyzet tisztázása mindenképpen szükséges, ezért ezeknek a paramétereknek az alapján el fog készülni a szabályozási terv. Így tiszta
egyértelmû, jogi helyzet lesz, szakhatóságok által jóváhagyott szabályozási tervvel, amelyet aztán a képviselõ-testület elfogadhat.
Sági György szeretné, ha az egész 300 hektárra elkészülne a
szabályozási terv. Elmondja, hogy az IPP Kft. azzal a céllal lett létrehozva, hogy az egész ipari területet próbálja kézben tartani, koordinálni és a tulajdonosokat tájékoztatni. Egyes tulajdonosok viszont nem hajlandóak együttmûködni. Ilyen esetben nincs mirõl
beszélgetni.
A polgármester elmondja, hogy minden beruházóval és ügyféllel tudatta, hogy minden hétfõn délelõtt ülést tart IPP Kft. és minden szerdán délelõtt az Eseti Munkacsoport. Ezt senki nem hajlandó betartani. Vannak olyan esetek, amikor a képviselõ-testület
engedni tud, de ez senkit sem jogosít fel arra, hogy a helyzettel
visszaéljen, és kénye-kedve szerint álljon elõ javaslataival.
Sági György úgy gondolja, hogy a kijelölt 300 hektár ipari területnek nem feltétlenül kell teljes egészében megvalósulnia. Az országos átlag amúgy is 70-80 hektár. Véleménye szerint 100-120
hektár az ideális, amelybõl már körülbelül 60-70 hektár megvalósult. Az idõ sem sürgeti a testületet. Amennyiben az IPP Kft. nem
tud megegyezni a tulajdonosokkal, lehetséges a szerkezeti terv
módosítása, így a jelenleg kijelölt területek nem biztos, hogy ipari
területek maradnak. Az önkormányzatnak is van területe egy másik táblában, lehetséges felcserélni a kijelölt területeket. A Földhivatal ezt engedélyezi, és együttmûködés hiányában ez is lehetséges megoldás lesz. Hogyan tudná a testület a szabályozási tervet
elfogadni megegyezés hiányában? A jogi garanciát nem tartja biztosítéknak figyelemmel a Zsámbéki-kanyarban történtekre.
Mervó József úgy gondolja, hogy Pátynak szüksége van az ipari
területre, mert Páty fejlõdése egyenlõ az ipari terület fejlõdésével. A lakópark a fejlõdéshez hosszú távon kevés.
Ceglédi Edina elmondja, hogy az imént a testület úgy nyilatkozott, hogy nem tárgyalja az Immodol ügyét, ugyanakkor ha az elhangzott javaslat elfogadásra kerül, akkor azzal a Képviselõ-testület eldönti az Immodol sorsát. Ezért kéri, hogy adjanak Dolmányos Tímeának egy lehetõséget, hogy információkat adhasson arra vonatkozólag, hogy a gyakorlatban mit jelent az alsó küszöbértékû veszélyes üzem. Azon felül, hogy ez számadatokat jelent,
nem biztos abban, hogy a testület tisztában van azzal, hogy a gyakorlatban ez hogyan valósul meg, ezért szeretnék példákkal alátámasztani.
A polgármester elmondja, hogy nem áll módjában lehetõséget
adni, majd felkéri a képviselõket, hogy amennyiben a felolvasott
határozati javaslatot elfogadják, kézfeltartással jelezzék.
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A képviselõ-testület a felolvasott határozati javaslatot 12 igen,
1 ellenszavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 9/2005. (I. 12.)
Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a 438/2004. (XII. 15.) számú Kt. határozatának g) pontját kiegészíti azzal, hogy: a „Sasfészek-tó és környékére” vonatkozó szabályozási terv készítése során olyan rendelkezések kerüljenek a szabályozási tervbe, melyek a szabályozási tervben meghatározott területen tiltják olyan üzem létesítését, mely a „veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló” 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet, valamint annak mellékleteiben foglalt rendelkezések szerint úgynevezett alsó küszöbértékûnek, vagy alsó küszöbértékû felettinek minõsülnek, ezeket a módosításokat a teljes ipari terület vonatkozásában alkalmazza.
Ezzel egyidejûleg a határozat elsõ bekezdésének utolsó tagmondatát az alábbiak szerint módosítja: „...a kijelölt ipari területek vonatkozásában készülõ szabályozási terv”.
Továbbá az 1. pont az alábbiak szerint módosul: „A Páty Község Képviselõ-testülete által a Sasfészek-tó és környéke területére készülõ szabályozási tervet e határozatban foglaltak szerint kell
megalkotni.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2005. január 31.

8. Iparterületi fejlesztõkkel kötendõ szerzõdések
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület az elnapolásra vonatkozó javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/2005. (I. 12.)
Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy az „Iparterületi fejlesztõkkel kötendõ szerzõdések” címû napirendi pontot leveszi a napirendrõl.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
5. Szakolczi Norbert kérelme
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a rendelettervezetet egyhangúlag, 13 igen
szavazattal elfogadta és a következõ rendeletet alkotta:
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 1/2005. (I.
13.) Kt. rendelete a 27/2004. (VII. 14.) Kt. Páty Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
módosításáról
A Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
1990. évi LXV. törvény 1. § és 16. § felhatalmazása alapján, figyelemmel ugyanezen tv. 79. § (2) bekezdés 3. pontjára az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet 1. számú mellékletének A / Forgalomképtelen
Törzsvagyonában szereplõ
2
– 2115 hrsz. Gyártelep és Füzespatak utca között 210 m
közút
2
– 497 hrsz. Kölcsey u. része a templomnál 194 m út
ingatlanokat forgalomképes vagyonná nyilvánítja.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetésérõl a
jegyzõ a helyben szokásos módon gondoskodik.

2. Szöllõsiné Rokaly Edina kérelme
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2005. (I. 12.)
Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy nem adja bérbe a 2071 Páty, Kossuth u. 81. szám alatt lévõ Ifjúsági Klub melletti ingatlant.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

3. Rákóczi u. 17. szám alatti óvoda bõvítése
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Sági György jelzi, hogy az ügyben érintett, mivel családtagjai
tulajdonában vannak az érintett ingatlanok.
Felhívja a figyelmet arra, hogy a terv nem foglalkozik az egyik
területtel, mert hét parkolót jelez, az 5 méter széles útból, viszont
lehetséges lenne elvenni, amit még hozzá lehet kalkulálni a területhez. Südi úr jelezte, hogy nem áll szándékában ingatlanát értékesíteni, ezért így nem pontos a 3673 négyzetméter.
Éri István elmondja, hogy a tervezõ 790 négyzetméter igényt
jelöl, azon belül viszont közel 100 négyzetméter olyan terület van
megjelölve, amelynek a szükségességét felül kellene vizsgálni. Mivel a két óvoda épület alkot egy intézményt, úgy gondolja, hogy
nincs szükség például két vezetõi irodára, irodavezetõ-helyettesi
irodára, gazdasági vezetõi irodára, dohányzóra, könyvtárra.
Lakos Tamásné óvodavezetõ elmondja, hogy függetlenül attól,
hogy szakóvoda vagy sem, minden helyiséget ki kell alakítani, így
a dohányzót is. A jelenleg hatályos rendelet szerint a helyiségek
között dohányzónak is kell lenni. A gyermeklétszámtól függõen
azonban össze lehet vonni bizonyos helyiségeket.
Sági György tájékoztatja a képviselõket arról, hogy az alpolgármester úr a bizottsági ülésen elmondta, sajnos nem a Pénzügyi
Iroda vezetõje tájékoztatta errõl a bizottságot, hogy a
víziközmûvekkel kapcsolatban 500 milliós költségvetéssel gondolkodik a testület. Így csak 130 millióig terhelhetõ az önkormányzat. Ez viszont nem összesen, hanem évi 130 milliót jelent.
Ez rögtön más megvilágításba helyezi az önkormányzat gazdasági
helyzetét. Ez ugyanis azt jelenti, hogy még ebben a ciklusban elkezdõdhetne az óvoda bõvítése, mert így lehetséges felvenni a
szükséges mennyiségû pénzt. Ebben a ciklusban véleménye szerint a két legfontosabb dolog a víz és az óvoda. Akkor elmondhatná a testület, hogy tett valamit a faluért.
Kéri, hogy szavazzanak az érintettségérõl.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta, Sági György képviselõ részt vehet a Rákóczi u.
17. szám alatti óvoda bõvítésével kapcsolatos döntéshozatalban.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 12/2005. (I. 12.)
Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a 2071 Páty 921, 922 és 924 hrsz-ú ingatlanok forgalmi
értékének meghatározása céljából ingatlanforgalmi szakértõt
vesz igénybe.
Felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírására.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2005. 02. 28.

4. Pest Megyei Víz- és Csatornamû Vállalat végelszámolási beszámolója
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 13/2005. (I. 12.)
Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pest
Megyei Víz- és Csatornamû Vállalat (2040 Budaörs, Károly Király út 64/3.) végelszámolási beszámolóját elfogadja.
A cégjegyzékbõl történõ törléshez hozzájárul. Felhatalmazza
a polgármestert a nyilatkozat aláírására.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2005. 02. 10.
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6. Alapítvány Páty Fejlesztéséért beszámolója
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a kiegészített javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 14/2005. (I. 12.)
Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
310/2004. (IX. 29.) számú határozatban foglaltakról szóló Alapítvány Páty Fejlesztéséért (2071 Páty, Dobogó u. 1040/6 hrsz.) beszámolóját köszönettel elfogadja.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

7. Bocskai István Általános Iskola igazgatói pályázat kiírása
Elõterjesztõ: Mûvelõdési és Szociális Bizottság
Kollár Tamás megkérdezi, hogy a pályázat kiírásához miért
nem a törvényben elõírt feltételeket veszik figyelembe úgy, mint a
jegyzõi pályázat kiírásakor. Véleménye szerint szakirányú egyetemen vagy fõiskolán szerzett diploma bõségesen elegendõ a munkakör betöltéséhez. Ezzel túlságosan leszûkíthetik a jelentkezõk
számát. Tehát miért feltétlenül szükséges a tanári diploma? Miért
nem elegendõ a pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség? Javasolja, hogy a határozati javaslatot módosítsák úgy, hogy a pályázati feltételek között ez a következõképpen szerepeljen: „az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga”.
Veres Erika úgy gondolja, hogy egy általános iskolában az
adott munkakör betöltésére az jogosult, aki tanári diplomával
rendelkezik.
Soós István javasolja, hogy a határozati javaslatban a pályázati
feltételeket a törvényben elõírtak szerint módosítsák.
Kollár Tamás nem tudja megmondani, hogy a jelenlegi igazgató rendelkezik-e a tanári végzettséggel. Mindenesetre nem érti,
hogy miért kell elvenni a lehetõséget a pályázat benyújtására egy
olyan személytõl, aki már tíz éve vezeti az iskolát. Ha a törvényi
elõírások szerint írják ki a pályázatot, akkor nem diszkriminálnak
senkit.
A polgármester elmondja, hogy azok, akik tanítóképzõt végeztek, csak hatodik osztályig taníthatnak. Tehát ha valakinek nincs
megfelelõ képzettsége ahhoz, hogy a hetedik és nyolcadik osztályosokat taníthassa, akkor hogyan ellenõrzi a magasabb végzettséggel rendelkezõ kollégái munkáját?
Kollár Tamás ennek ellenére azt javasolja, hogy a törvényi feltételeknek megfelelõ kiírás szerepeljen a pályázatban, mivel a testületnek lehetõsége lesz a pályázók közül választani.
Sági György úgy gondolja, hogy ha valaki jó pedagógus, attól
még nem biztos, hogy jó vezetõ is válik belõle. Javasolja, hogy az
elõnyök között mindenképpen szerepeljen a magasabb végzettség.
A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 15/2005. (I. 12.)
Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a Bocskai István Általános Iskola vezetésére pályázatot ír ki az alábbi formában:
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet, a Bocskai István Általános Iskola (2071 Páty, Bocskai
u. 9.) igazgatói feladatainak ellátására.
Pályázati feltételek:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga,
– 5 év szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet.
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Elõnyt jelent:
• közoktatási vezetõi szakon szerzett oklevél vagy megkezdett
szakirányú tanulmányok,
• szaktanári végzettség,
• szakirányú egyetemen fõiskolán szerzett tanári diploma.
A megbízás 5 évre szól.
Juttatások: Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
szakképzettséget bizonyító okiratok hiteles másolata,
részletes szakmai önéletrajz,
az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai program.
A pályázat benyújtásának határideje:
a megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje:
a pályázatok beérkezését követõ 60 napon belül.
Az állás betöltésének idõpontja: 2005. 09. 01.
A pályázatot dr. Bognár András polgármesternek címezve 2
pld-ban kell benyújtani az alábbi címre:
Páty Község Polgármesteri Hivatala
2071 Páty, Kossuth L. u. 83.
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete felkéri a polgármestert a mellékelt iskola igazgatói pályázat megjelentetésére
az Oktatási Közlönyben.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

9. IPP Kft. társasági szerzõdésének módosítása
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 16/2005. (I. 12.)
Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az alábbi
IPP Kft. társasági szerzõdés-módosítást elfogadja:
Tagok elhatározzák a szerzõdés 28. pontja 9. bekezdésének és
53. pontjának módosítását (ezen pontok a felügyelõ bizottság ill.
taggyûlés hatáskörét szabják meg a társaság által megkötendõ
ügyeletek értéke szempontjából) a következõk szerint:
28. (9 bek.) A taggyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
minden olyan szerzõdés vagy megállapodás jóváhagyása melynek értéke a 10 millió forintot meghaladja
53. Minden a társaság által kötendõ 5 millió forintot meghaladó szerzõdés vagy ügylet megkötése, módosítása csak akkor érvényes, ha annak tervezetét a felügyelõ-bizottság, elõzetesen véleményezte és utólag jóváhagyta.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 17/2005. (I. 12.)
Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy az Ipari Park Páty Fejlesztõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaságban az IMHOTEP MP. által tulajdonolt üzletrész névértéken történõ tulajdon-átruházásához a TELECO Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság javára hozzájárul és egyben elõvásárlási jogáról lemond.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 18/2005. (I. 12.)
Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza dr. Bognár András polgármestert, hogy az IPP Kft. társasági szerzõdésének módosításával (így különösen a TELECO Kft.
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tagsági viszonyának létrehozásával) kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye, szerzõdéseket aláírja.
A társasági szerzõdés módosítását érinti az eddig jóváhagyott
székhely és ügyvezetõ változáson túl a felügyelõ bizottság és a taggyûlés hatáskörére vonatkozó szabályokat, valamint az
IMHOTEP-MP Kft. helyett TELECO Kft. üzletrész szerzéséhez
szükséges nyilatkozatok megtételét.

10. HÉSZ (Kossuth L. u-i elõkert) módosításának elkészítése
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Sági György úgy gondolja, hogy a HÉSZ módosítása során a
szennyvíztisztító helyzetét is meg kellene oldani.
Michels Gábor elmondja, hogy a szennyvíztisztító ügye már folyamatban van.
Zsarnóczay István felhívja a figyelmet arra, hogy korábban a
testületnek az volt az álláspontja, hogy ezen a régi településrészen, az õsfaluban lehetõség szerint mindent eredeti állapotában
tartsanak fenn. Ezért nem tudja támogatni ezt a változást.
Polgármester elmondja, hogy ezzel az eredeti állapotot szeretné a testület realizálni.
Kollár Tamás elmondja, hogy arról van szó, hogy szükséges a
helyzetet felmérni az elõkészítés során, mivel a térképek a valósággal nem egyeznek meg, tehát elképzelhetõ, hogy az elõkertek
valójában nem tartoznak a tulajdonosok területéhez, hanem csak
használatba kapták. Itt lényegében a tulajdonviszonyok rendezésérõl van szó.
Michels Gábor a határozati javaslatot javasolja kiegészíteni azzal, hogy „...A rendeletmódosítás elõkészítésére a tulajdonviszonyok felmérésével és tisztázásával és az engedélyezési eljárás
megindítására felkéri...”
Fórizs Bertalan elmondja, hogy az utcavonal kialakítására és
kerítés építésére annak idején a tanács kötelezte a tulajdonosokat. A hátsó része a területnek viszont a mai napig sincs kisajátítva, ezért mindkét ügy rendezetlen.
Michels Gábor úgy gondolja, hogy éppen ezért szükséges a
szabályozási terv készítése a Kossuth utca pincehegy felõli oldalán.
A képviselõ-testület a módosított javaslatot 12 igen, 1 ellenvéleménnyel elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 19/2005. (I. 12.)
Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a HÉSZ 14. § (1) bekezdés i) pontjában szereplõ 0.00 m
elõkertet 5-7 m között kívánja szabályozni. A rendeletmódosítás
elõkészítésére a tulajdonviszonyok felmérésével és tisztázásával
és az engedélyezési eljárás megindítására felkéri a PORTA
TERV Kft.-t (1126 Budapest, Kléh István u. 8/B).
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

11. 497 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a módosító javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 20/2005. (I. 12.)
Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a „497 hrsz-ú ingatlan értékesítése” címû napirendû
pontot leveszi a napirendrõl.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

12. 113/2004. (IV. 21.) Kt. határozat és a 256/2004. (VII. 14.)
Kt. határozat visszavonása
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A képviselõ-testület az I. számú javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 21/2005. (I. 12.)
Kt. határozata
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Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
113/2004. (IV. 21.) Kt. számú határozatát visszavonja.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület a II. számú javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 22/2005. (I. 12.)
Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
256/2004. (VII. 14.) Kt. számú határozatát visszavonja.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal

13. Pest Megyei Közigazgatási Hivataltól határidõ hosszabbítás

2005. február

A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendje
Hétfõ: 13.00–16.30
Szerda: 8.00–12.00, 13.00–17.00

Páty önkormányzat jegyzõjének
fogadóideje
Minden szerdán 9.00–12.00 óráig.

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 polgármesterének
fogadóideje

Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 23/2005. (I. 12.)
Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal által a 31/2004.
(IX. 14.) számú, a 35/2004. (X. 29.) számú rendeletek és Beliczay
Árpád ügyében emelt törvényességi észrevételek tekintetében a
fenti jogszabályok módosításához szakértõk bevonásával hozzákezd, de tekintettel a szabályozandó kérdések fontosságára és a
módosításokhoz szükséges elõzetes hozzájárulások beszerzésére
határidõ hosszabbítást kér a Pest Megyei Közigazgatási Hivataltól.
Felelõs: polgármester, mb. jegyzõ
Határidõ: azonnal

Kérjük szíves megértésüket!

Minden hét szerdáján 9.00–12.00 óráig.

Képviselõi fogadóóra
Éri István alpolgármester
A polgármesteri hivatal munkaideje alatt elõzetes
telefonegyeztetés alapján.
Tel.: 06 (20) 579-1408, 06 (23) 343-871
Zsarnóczay István
Minden hónap elsõ szerdáján 14–17 óra
Páty Község Polgármesteri Hivatala

Keksz helyett
Keresztes László. Nem sokaknak mond valamit a név. Talán úgy, hogy Dorica Kft.? Biztos többen ismernek rá. Ám ha
azt mondom, csempebolt a téesz területén, akkor szinte mindenki tudja, kirõl, mirõl van szó. Egy hideg téli estén, vacsora
mellett Keresztes László, a Dorica Kft. tulajdonosa, vezetõje
volt az interjúalanyunk.
K: Mióta kötõdsz Pátyhoz? Miért pont Pátyhoz?
KL: Tulajdonképpen nagyon régóta, ifjúkoromban versenykerékpárosként hetente négyszer-ötször kerekeztem errefelé. Innen a hely ismerete. 1986-ban vettünk telket, elsõsorban amiatt, hogy csak itt tudtuk megfizetni, másodsorban nagyon megtetszett egy építési telek. Így együtt eldõlt a kérdés.
1988-ban kiköltöztünk.
K: Hogyan jött a vállalkozás ötlete?
KL: Mondjuk nagyjából az ötödik kényszervállalkozás, talán a tapasztalatok akkor értek be, lehet, hogy a csillagok állása is ezt mutatta. Nehéz megmondani. Még a házunk garázsában kezdtük. Innen is tudható, hogy családi vállalkozásról van
szó, tulajdonképpen a feleségem nevében is beszélek.
K: Azt lehetett látni, érzékelni, hogy a telephelyetek, a raktáratok, a bemutatótermetek folyamatosan épült, szépült, bõvült. Úgy
néz ki, folyamatosan fejlõdik a vállalkozásotok. Mi a tapasztalatod, minek köszönhetõ ez a kívülrõl nézve folytonos fejlõdés?
KL: Sok minden együtt. Kellett a jó adag szerencse, sok-sok
munka, ami napi tizensok órában mérhetõ, kapcsolati tõke, jó
kommunikáció, és talán ami a legfontosabb, tisztességes szolgáltatás. Ezen kívül igazándiból mindent visszaforgattunk a cégbe.
K: Mennyiben játszott szerepet ebben a fejlõdésben, hogy Páty
önmagában is növekedett, amit meglovagolhattál?
KL: Nagyon érdekesen alakult ez, mivel az elsõ három évben abszolút nem játszott szerepet. Inkább voltak Zalaegerszegrõl vevõim, mint Pátyról.
K: Akkor ez az, amit kapcsolati tõkének nevezel?

KL: Igen, és gyakorlatilag nem hirdetünk. A táblákon kívül
nem fut hirdetésünk. Tehát szájról-szájra adják a jó vagy rossz
hírünket, de remélem, inkább a jót. Az emberek elmondják a
barátjuknak, hogyan szolgálták ki õket, milyen szolgáltatást
kaptak. Ezért ma már sok-sok pátyi vevõnk van. Így sikerül
tartani magunkat.
K: Mennyiben segíti a hivatalos környezet, mondjuk a hivatal,
a vállalkozás mûködését?
KL: Vannak anomáliák, egyébként épp most fogja az ügyvédem megkérdezni a pátyi önkormányzatot, hogy az elmúlt
években a jegyzõ által aláírt levelekkel mit csináljunk. Tekintsük hivatalosnak vagy dobjuk ki õket? És ezzel mindent elmondtam.
K: Mit gondolsz, mint vállalkozó az önkormányzat által megrendelt munkákról, a helyi vállalkozók ilyen irányú lehetséges támogatásáról?
KL: A vállalkozóknak az önkormányzat konkrét, nevesített
támogatásokat tudna adni, akár munkák formájában is. Ha ez
átláthatóan és tudatosan történne, a vállalkozók is könnyebben adnának vissza a falunak bármit. A gond nem itt van, hanem ott, hogy a hivatal által finanszírozott munkáknál nem
feltétlenül az árat kellene csak nézni, hanem a funkciónak
megfelelõ anyagok minõségét. Sajnos Páty szegény falunak
számít, ezért többszörösen is a minõségre kellene figyelnie.
Inkább készítsünk el kevesebbet, de húsz évre, mint ugyanazt
a munkát ötévenként. A munkáknál ez árban sokszor csak
10-20%-os eltérést jelent, de belátható, hogy így a minõség
összességében jóval olcsóbb.
K: Korábbi beszélgetéseinkbõl, megnyilatkozásaidból, egy-egy
fél mondatból kiderült, hogy sokféle támogatást kap tõled a falu.
Miért nem tudunk errõl többet? Vagy egyáltalán kell-e tudnunk
ezekrõl?
KL: Különbözõek vagyunk, például adtam a Széchenyi téri
kandellábelekre 65 000 forintot, és kértem, hogy ne írják ki a
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nevem, mert nem ez a lényeg. Ha tudunk segíteni, adunk, ha
nem, akkor sajnos nem. Régebben az iskolai vizesblokkok felújításánál, most a katolikus temetõ kápolna felújításánál igyekeztünk, igyekszünk lehetõségeink szerint segítséget adni.
Nem feltétlenül pénzre kell itt gondolni, hanem a kapcsolataink révén mondjuk anyagbeszerzésnél egy extra árkedvezményre, vagy mondjuk tárolókapacitás felajánlására. De támogattuk – gondolom másokkal együtt – a diákok jutalmazását és a Pátyi Kosárlabda Egyesületet is. Ha már itt tartunk, ki
ne maradjon a cikkbõl, amit kevesen tudnak a faluban, hogy
Pátynak van egy „Pátyi Flayers” nevû, a Pest megyei felnõtt
férfi „A” bajnokságban szereplõ kosárlabda-egyesülete. Lelkes fiatalok, akik idõt, energiát nem spórolva, talán már fanatikusan, hétrõl-hétre a zsebükbe nyúlva járnak meccseikre, és
trikójukon büszkén hordják Páty nevét. Érdemes lenne ezt a
lelkesedést kihasználni a 10-20 év közötti pátyi fiatalok szabadidejének értelmes eltöltésére úgy, hogy csatlakoznak ehhez a maghoz, mivel az egyesület nyitott.
K: Tudsz-e még hasonló pozitív példát mondani saját tapasztalatból?
KL: Nagyon kellemes tapasztalat, ami tavaly a 10 éve rendszeresen megrendezendõ 24 órás kosárlabda rendezvény elõtt
történt. Gondolva egy merészet, a település általunk ismert vállalkozóit és egyéb kapcsolatainkat mozgósítva 2-3 óra leforgása
alatt sikerült mintegy 150 ezer forintot összeszedni. A rendezvény elõtt az iskola külsõ és belsõ kosárlabda palánkjait újítottuk így fel, melyet felajánlottunk az iskolának. Volt, aki munkájával segített, volt aki pénzzel, de úgy képzeld el, hogy néhány
ezer forintokból jött össze az elõbb említett összeg, tehát legalább 20–25 vállalkozótól. Szép tapasztalat volt, hozzátéve,
hogy az önkormányzat is hozzájárult egy sikeres rendezvényhez, melyre ma már sok-sok kilométer távolságból ide zarándokolnak a kosárlabda szerelmesei. Arra sajnos nem mindig jut
energiánk, hogy ezeket az eseményeket akár e lap hasábjain is
népszerûsítsük, így nagyobb nyilvánosságot kapnának.
K: Lehet, hogy fordított sorrendben kellett volna kérdezni, de
van-e negatív példa?
KL: A helyi közállapotokban sajnos erre is van tapasztalatunk. Itt van ez a hulladéksziget. Még küzdünk vele szerintem
fél évet, és ha nem jut el a falu arra a szintre, hogy felállítson öt
vagy tíz hasonlót, ami egyébként lehet, hogy alapjaiban változtatná meg a hulladékszállítási megállapodást a jelenlegi szolgáltatóval, akkor vissza fogjuk vitetni, és megszûnik ez a begyûjtõ sziget. Beszélgetünk azokkal, akik ide hordják a szemetet – mondjuk sok embernek azt is el kellene magyarázni, mi a
mûanyag és mi az üveg, de legalább a jó szándék megvan –, õk
azt mondják, hogy a szemetük hetven százalékát hordják ide.
Ez azt jelenti, hogyha lenne mondjuk tíz ilyen a faluban, az
egész szemétszállítási stratégiát át lehetne gondolni, és
20-30%-ot esetleg megtakarítani.
K: Akkor ezt a hulladék begyûjtõ szigetet mintának szántad?
KL: Igen, elmentem a Rumpoldhoz, és saját költségemre,
saját telephelyemre hozattam. De volt, aki még így is ferde
szemmel nézett rá. De van ebben a faluban sok más apróság is,
például mindenkinek a telke 10-15-20 méter széles, miért van
az, hogy csak egy-egy telek elõtti rész rendezett. A szemben lévõt nem kellene rendben tartania, csak a sajátját, mindenkinek.
Miért nem szól a falugondnok azoknak, akik elõtt nincs rend?
Pillanatok alatt csodát lehetne ebbe a faluba varázsolni. Azért
nem mûködik, mert nincs gazdája, ilyen egyszerû az egész.
Jó végszó. Lehet, hogy tényleg ilyen egyszerû?
Reményi László

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Simon Istvánnak, „Simi péknek” és munkatársainak, hogy a 2004-es
választások alkalmával finom pogácsával segítették a választáson résztvevõk munkáját.

19

Járõrszolgálat indulhat
Pátyon
2004 augusztusában e-mailt kapott a községben dolgozó
vagyonvédelmi vállalkozás. A zsámbéki kanyarban élõ lakóközösség a sorozatos betörések megelõzésére járõrszolgálat
megrendelésén gondolkozik. Idõközben megkeresett két önkormányzati képviselõ, Michels Gábor és Sági György urak is,
kérésükre beszéltük át a falu közbiztonságát, és annak fejlesztési lehetõségeit. A képviselõk felvetették annak gondolatát,
mint az önkormányzatokról szóló törvény kötelezõvé is teszi,
együtt próbáljunk megoldást találni a közbiztonság megszilárdítására.
Elképzelésük az volt, hogy a polgárõrség támogatása mellett, egy profi vállalkozástól, akinek már van gyakorlati tapasztalata e téren, rendelné meg az önkormányzat a község területén végzendõ járõrszolgáltatást. Ezt kiegészítve azt kérték,
hogy legyen egy olyan központi szám, amelyet a település lakói felhívhatnak, ha bármi gyanúsat észlelnek, és a diszpécser
a bejelentés tartalmának megfelelõen küldi a biztonsági járõrszolgálat gépkocsiját, vagy ezzel párhuzamosan értesíti a rendõrséget, és intézkedést kér.
A két képviselõ úr elképzelése hasonlít ahhoz az évek óta
kidolgozás alatt álló elképzeléshez, melyet az új kormányprogram is tartalmaz, amit úgy hívnának: „önkormányzati
rendõrség”.
Jelenleg Budapest több kerületében, és Pest megye több településén is mûködik, hatékony szerepet játszik a közbiztonság növelésében, a vagyonvédelmi vállalkozásoktól megrendelt járõrszolgálat.
E tevékenység technikai eszközökkel ellenõrizhetõ, az állampolgárok biztonságérzetén mérhetõ. Másik szempont,
hogy az önkormányzathoz beérkezett jelzésekre ily módon
gyorsabban és hatékonyabban lehet reagálni, ténylegesen a
közbiztonság megóvására fordítható az adófizetõk pénze.
Amennyiben a jövõ évi költségvetési tárgyalásokon az említett képviselõ urak által beterjesztett javaslatot a testület elfogadja, jövõre hatékony járõrszolgálat indulhat a község biztonságának javítására.
Ez egy elképzelés, amellyel esetleg biztonságosabbá tudnánk tenni településünket.
Szemerei Szabolcs
város- és településbiztonsági elemzõ, tanácsadó

Köszönet
Pátyi születésû vagyok és a szülõfalumat nagyon szeretem.
Szeretettel gondolok vissza az ott töltött évekre, gyermekkoromra, rokonaimra, játszótársaimra, azokra is, akik már nincsenek közöttünk. Oda köt még drága szüleim, testvérem és
rokonaim sírja is. Ha jó idõ van és egészségem engedi, örömmel megyek Pátyra. A buszból kinézve élvezem a szép erdõs
kanyargós útvonalat, majd az én falum gyönyörû rálátását,
szemmel látható növekedését. Látogatásaim során többször
került a kezembe a Pátyi Kurír. Persze hogy mindig nagy érdeklõdéssel nézegettem, olvasgattam. A múlt nyáron egyik temetõlátogatásom alkalmával egy véletlen beszélgetés során
szülõfalumról nagy szeretettel nyilatkoztam. Azóta megkapom rendszeresen a Pátyi Kurírt, aminek nagyon örülök, és
minden számát dr. Bognár András polgármester úrnak hálásan köszönök.
Tisztelettel és szeretettel:

Polgármesteri Hivatal
Mocsai Vilmosné sz. Pátkai Julianna
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Kedves Kismamák!

BORÓKA JÁTSZÓHÁZ

A csecsemõ és várandós tanácsadásokra a várakozási
idõ és a zsúfoltság elkerülése érdekében 2005. januártól
idõpontot lehet kérni. Bejelentkezni a tanácsadási idõkben, reggelente, illetve dr. Hollós Ildikó rendelési ideje
alatt lehet.
Ahhoz, hogy ez a módszer az Önök kényelmes ellátását
tudja majd szolgálni, szükségünk van az Önök együttmûködésére, és eleinte a megértésükre, türelmükre is. Kérjük,
hogy pontosan érkezzenek, különben elsõbbségüket nem
tudjuk figyelembe venni.
Amennyiben a kért idõpontban nem tudnak megjelenni,
szíveskedjenek azt jelezni!

Havonta
egyszer
szombat délelõtt megtelik a mûvelõdési ház
nagyterme. Picik és kicsik, nagyobbacskák és
nagyok ott nyüzsögnek
a kukoricacsutkákkal,
dióhéjakkal, náddal,
vesszõvel
megrakott
asztalok között. Vajon
mik készülnek? Egyszerû és mégis fantasztikus dolgok, elfelejtett õseink el nem felejtett leleményessége
elevenedik meg. Ki gondolná, hogy néhány természetes alapanyagból mi mindent lehet készíteni.
A kukorica különbözõ alkatrészeibõl propelleres repülõt,
csigát és persze borzas hajú csutkababát alkottunk. Nádból
pisztoly, száraz tésztából nyaklánc készült. A folyóparton
(vagy netán a zsámbéki kanyar sóderhalmaiban) talált kövekre
a gyerekek órákig festették az állatokat, virágokat, házikókat,
mesebeli lényeket. Lelakkozták õket, azóta a fürdõ- és gyerekszobák díszei.
Karácsony elõtt nagyon izgalmas dolgok
történtek. Azt hiszem,
még a felnõttek közül
sem mondhatják el sokan magukról, hogy
mártottak már valaha
gyertyát, ráadásul igazi
cserép gyertyamártó
edényben.
Kitartás
kell hozzá, az igaz, de
az eredmény látványos. Sorban álltak a gyerekek és szüleik,
hogy „márthassanak egyet”, és izgatottan figyelték, hogyan
hízik gyertyájuk a kanócon.
Meg kell mondanom, annál az asztalnál, ahol a vadszõlõ
vesszõjébõl font adventi koszorúk készültek, az anyukák határozott többségben voltak csemetéikkel szemben. Dióbél bölcsõbe kisbabák kerültek, a nád belsejébõl pedig karácsonyfadísz készült. A csodásan megfaragott „ütõfákból” egymás
után kerültek ki a mézeskalács huszárok és angyalkák, melyek
többsége rövid sütõbeli tartózkodás után, még az ajtóig sem
jutott el, készítõik elrágcsálták õket az alma és a sült tök mellé.
Akinek éppen nincs kedve kézmûveskedni, az játszhat a fajátékokkal, kipróbálhatja a gólyalábakat, a lépegetõfákat,
mindenki beállhat a körbe táncolni és énekelni.
Jó együtt lenni a családdal, a barátokkal, az ismerõsökkel.
Tényleg nem kell sok az örömteli együttjátszáshoz. Kevés hozzávalóból is lehet ízletes levest fõzni. Persze mindehhez szükségeltetik egy jó szakácsnõ találékonysága, lendülete. Esetünkben, hogy most már ennél a nem túl eredeti példánál maradjak, a szakácsnõk összefogtak, és együtt egy jóízû levest
fõztek. A szakácsok, Bálinték, Imréék és Karvázyék kigondolták, megnézték, mi van a kamrában, és milyen hozzávaló szükségeltetik még, aztán elkészítették. Mi megettük, és tényleg
nagyon ízlett. Köszönjük szépen, és kérünk még belõle.
A következõ alkalom február 19-én, délelõtt fél 10 és dél
között kerül megrendezésre.

Védõnõk

Kedves várandós kismamák!
Értesítjük Önöket, hogy szülésre felkészítõ foglalkozásaink
2005-ben is folytatódnak.
Szeretettel várjuk Önöket és párjukat szülésre felkészítõ
beszélgetéseinkre, melyeket a védõnõi tanácsadóban (Páty,
Árpád u. 14.) tartunk minden páratlan hét hétfõjén. A programra jelentkezni, illetve a tervezett témákról érdeklõdni a
Védõnõi Szolgálat 344-625-ös telefonján és személyesen a védõnõknél lehet.
Februári idõpont: február 21. 16.30–17.30
Ondrik Jánosné és Polgár Anna
védõnõk

február
Megszülettek:
Rácz Tibor és Balogh Krisztina
gyermekei, Rácz Veronika és Rácz Krisztina –
december 23.
Payer Ferenc és Lengyel Brigitta gyermeke,
Payer Benjamin – december 24.
Bikali-Almasán György
és Moldován Katalin gyermeke,
Bikali-Almasán Eszter
– december 20.
Karl Balázs és Simon Ágnes gyermeke,
Karl Anna Lili – január 6.
Madl Mirjam – január 11.
Gratulálunk a szülõknek!

Házasságot kötött:
Körmendi Csilla és Kecskés Attila – január 19.

Fájdalommal búcsúzunk:

Karl Nikolett

Petrecz Sándor – december 25.

25 éves házassági évfordulót ünneplõk:
Bredák Rozália és Sándor Ferenc – február 2.
Németh Mária és Lengyel Attila – február 16.

Ezúton mondok köszönetet egész családunk nevében
mindazoknak, akik január 27-én édesanyám, Lehoczki
Gyuláné gyászszertartását jelenlétükkel megtisztelték és
bánatukban osztoztak.
Zsohár Jánosné (sz. Lehoczki Etelka)
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A Páty Fejlesztéséért
Alapítvány* hírei

Télutó hava programjai
Tisztelettel várunk minden érdeklõdõt
Péntekenként 18–19 óra között körtáncra
Szerdánként 17–18 óra között ülõtornára
Február 13-án délután 3 órára Zsigmond Tamás a Természet csodái fotókiállításának megnyitójára Megtekinthetõ
március 7-ig szombat és vasárnaponként 14-17 óráig
Február 27-én vasárnap délután 5 órakor Gyöngyszemek...
versek irodalmi szemelvények Lakatos J. Péter elõadásában
Megismételve januári felhívásunkat bemutatkozási lehetõséget ajánlunk fel a pátyi és a régióban élõ mûvészeknek mûfaji kötöttség nélkül.
Csoportos kiállítást tervezünk május utolsó hétvégéjén a
Pátyi Pincenapokon és egyénit a Kulturális Örökség napján
szeptemberben a térség, illetve helyi alkotók munkáiból.
Várjuk azon – zenét és/vagy irodalmat, néptáncot kedvelõk
jelentkezését is, akik szívesen közremûködnének egy-egy
programban vagy önálló fellépést terveznek.
Ha az elképzelés felkeltette érdeklõdését jelezze a
06 (23) 343-545 vagy 06 (30) 680-2448-as telefonszámon
vagy a 06/20-486-9903 elérhetõségen,
illetve e-mail-en: lczentar@ganztrans.hu
Alapítványunk egyik célkitûzése a tehetség ápolása segítése ezért is örülnénk, ha a felhívás visszhangra találna.
Páty Faluközösségért Alapítvány kuratóriuma nevében:
Szabó Andrásné

A Páty Fejlesztéséért Alapítvány* a képviselõ-testület határozata alapján tízmillió forint útfelújításra és útépítésre fordítandó céltámogatást kapott 2004 õszén. Az összeg felhasználását és az arról készített beszámolót a képviselõ-testület a
2005. január 12-én kelt határozatával elfogadta, így csak az
idõjárási viszonyok miatt 2005-re áthúzódó bitumenemulziós
permetezési munkák maradtak hátra ötszázezer forint értékben. Szeretnénk idénre is hasonló szervezési munkát vállalni,
az elõzetes egyeztetések alapján erre esély is látszik. Véglegeset persze csak testületi döntések, illetõleg a pátyi költségvetés
elfogadása után lehet majd mondani.
Kérjük mindazokat, akik az elmúlt évben alapítványunkat
támogatták, hogy adják meg adóazonosító számukat, és állandó lakcímüket az alapítvány postacímén (Schumicky András,
2071 Páty, Dobogó u. 1040/6) vagy az apf@remenyicsalad.hu
email címen, hogy az adókedvezményre jogosító adóigazolást
a támogatás befizetésérõl ki tudjuk állítani.
Reményi László
a kuratórium titkára
*az alapító okirat szerint hivatalosan Alapítvány Páty Fejlesztéséért, de a
közérthetõség miatt a megszokott nevet használjuk

A mûvelõdési ház
februári programjai
Február 5.: Székely Kör farsangi bálja
Február 12.: Ady Nyugdíjasklub farsangi bálja
Február 19. 9.30–12.00: Boróka népi játszóház
Szépreménység Nyugdíjasklub farsangi bálja
Február 26.: XX-L Klub zenés rendezvénye
Március 5.: Egyetértés Nyugdíjasklub rendezvénye
Március 6. 15.00: Nõnapi mûsor

Ingyenes ruhaosztás a Vörökeresztnél!
2005. február 19-én 9-12 között a Szabadság tér 1.-ben
(Rezgõ sörözõ mellett) a Vöröskeresztes boltban használt ruha kerül kiosztásra. Egy család egyszerre több bontatlan zsák
ruhát is elvihet.

Képzõmûvészeti szakkör indul a Mûvelõdési házban!
2005. március 1-tõl keddi napokon Borostyán Mária grafikus vezetésével. Jelentkezni lehet a Mûvelõdési ház telefonszámán 23/343-550 vagy személyesen. Korosztálytól függetlenül minden érdeklõdöt várunk, akik szeretnek rajzolni, festeni
vagy érdeklõdnek a képzõmûvészet bármely ága iránt.

Asztalitenisz-bajnokság!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a sorstársaim nevében is a december 11-én megtartott mozgáskorlátozottak ünnepi összejöveteléért. Köszönet illeti Gáspár Mihály urat a
megszervezésért, valamint a polgármester urat, továbbá mindazokat, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a rendezvény létrejöjjön. Megnyugtató abban a tudatban lenni, hogy az életvitelükben akadályoztatott emberek – akiknek még nehezebb –
nincsenek egyedül.
Köszönettel:
Tanka Jánosné

2005. március 12-én 9. 00 órától várjuk a ping-pongozni vágyókat, egyéni és páros versenyszámokban.
Jelentkezni lehet aznap a helyszínen (Mûvelõdési Ház Kossuth 77.) 9. 00 és 10. 00 között.

Pályázat!
A Föld napja alkalmából kiállítást szeretnénk rendezni a
helyi amatõr mûvészek alkotásaiból.
A téma: „Lakóhelyem, ahogyan én látom”
Várjuk a jellegzetes pátyi terekrõl, épületeketrõl, természeti tájakról készült festményeket, illetve grafikákat.
A legjobbak értékes jutalomban részesülnek.
Határidõ: április 18.
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Öntsünk tiszta vizet a pohárba,
avagy a „fekete bárányok” mégsem hallgatnak?
Ismerõseim azt mondják: „Ezt neked kell megírni.” Miért?
„Mert már készítettél velük interjút, néhány gondolatukat sikerült már leírnod. Ami most kikívánkozna belõlük, egyenesen, szemtõl-szembe, az nem egy újság hasábjaira való. Kívülállóként emeld ki belõle, ami tény, és nem feltételezés. Vagy ha
feltételezés, fogalmazd meg úgy!”
Ilyen elõzmények után ültem le Sági György és Michels Gábor képviselõkkel. A téma a február 25-i „vitafórum”. A
FIDESZ MPSZ pátyi szervezete szervezi „Merre tart Páty község fejlõdése?” „Lakóparkok..., ipari park...?” címmel. Népszerû témák, falunk jövõje múlhat rajtuk. A Településfejlesztési és
Gazdálkodási Bizottság tagjaiként a fenti képviselõk névre szóló meghívót kaptak, amelyre öt napjuk volt válaszolni. Egyikük
sem lesz itthon a megadott idõben. A helyzet külön érdekessége, hogy egy számítógép hibájából késik a Pátyi Kurír megjelenése, ezért az elõzetes elképzelésekkel ellentétben vélhetõleg
még a vitafórum elõtt megjelenik ez a cikk.
Mi az oka, hogyha az idõpont megfelelõ lett volna, akkor sem
vettetek volna részt a rendezvényen?
Sági György: Mint önkormányzati képviselõ a választópolgárok elõtt van elszámolási kötelezettségem, aminek eleget is
teszek. Ennek helye a közmeghallgatás, falufórum. A bizottsági munkánk eredményérõl, a meghívóban szereplõ témákról
rendszeresen hírt adunk. Legutóbb a 2004. októberi és 2004.
decemberi Pátyi Kurír számaiban. Egyetlen politikai pártnak
sem tartozom beszámolási kötelezettséggel, hiszen mindig
független képviselõként indultam a választásokon. Fõleg nem
vagyok hajlandó olyan pártnak a rendezvényén részt venni,
amelynek korábbi hasonló rendezvénye öt perc után néhány
párttag magánügyeirõl szólt, az õ földterületeikrõl. Ha egy
párt politizálása ezt jelenti, akkor nagy bajban van ez a párt, és
az ezzel a párttal szimpatizálók.
Gábor, te konzervatív gondolkodásúnak vallod magad, mit
gondolsz errõl?
Michels Gábor: Sajnos igazat kell adjak Gyurinak, támadások értek minket, abban a témában, ahol sok pátyi lakos személyesen is érintett, és ezért könnyen korbácsolhatók az érzelmek. De mindenkinek meg kell értenie, hogy nekünk Páty
jövõjét kell nézni, nem néhány magánszemélyét. Mondhatjuk
ötezer, az ötvennel szemben. Ha tisztességes vagy, melyiket
kell figyelembe venned? Ráadásul mindig igyekszünk annak
az ötvennek is a lehetõ legjobb megoldást kínálni. Csak egy
példa: 2001-ben, tehát négy évvel ezelõtt még nem is voltam
képviselõ, de az akkori iparterületi építésben vállalkozóként
benne lévén ugyanennek a néhány személynek többen javasoltuk, hogy a földterületüket összevonva közösen találjanak
megoldást arra, hogy megvalósítható legyen Páty autópálya
kapcsolata az innensõ oldalon is. A pénz megvolt rá a Terminál Rt-tõl, csak meg kellett volna egyezniük az út ügyében a
tulajdonosokkal, de õk megvétózták. És négy év múlva õk teszik fel a kérdést, hogy miért nem fejlõdik Páty. Egyszerûen
nem értem, miért nem maguktól kérdezik.
Sági Görgy: Mindenképpen törvényesen oldjuk meg ezt a
problémát, de kérdem én, hogy ha hússzor belém rúgnak, huszonegyedik alkalommal is meg kell várjam a rúgást? Azt terjesztik rólunk, hogy az Ipari Park Páty Kft.-ben tulajdonosok
vagyunk, és óriási pénzeket veszünk fel. Ezzel szemben nem a
kft, hanem a felügyelõ bizottság tagjai vagyunk, és a kft. által
felkínált tiszteletdíjat sem fogadtuk el Gáborral. A kft-nek
20%-ban tulajdonosa az önkormányzat, ezért delegálhatott
ide felügyelõ-bizottsági tagokat, abból a célból, hogy Páty érdekeit képviselje.
Menjünk tovább a tények felé! Mi az ipari park, az iparterület
jelene, mi a jövõje?

Michels Gábor: Az alaphelyzet az, hogy a kijelölt iparterület értéke mindenképpen növekedni fog, ha valóban iparterületté válik. Azok, akik töredék árért hozzájutottak mindenképpen jelentõs hasznot fognak húzni, ami nem baj. Ám azt
semmiképpen nem engedhetjük meg, hogy a késõbbi használók, az új tulajdonosok az önkormányzatra mutogassanak,
hogy közmûvesítse a területet, biztosítsa a közellátást, mert õk
úgy tudták, hogy ilyen területet vesznek. Kézenfekvõ, hogy az
infrastrukturális beruházásokra maga a terület legyen a garancia, azaz az értéknövekedésbõl lehessen közmûvesíteni. Ezt
kell világosan látnia minden leendõ vevõnek. Ezt a tisztánlátást akarják megakadályozni, sõt a falu összességére a késõbbi
terheket rárakni úgy, hogy a terület eladásakor nem minden
körülményt szeretnének a leendõ vevõvel közölni. Sajnos történt már ilyen ingatlaneladás Pátyon.
Sági György: Pontosan ez a baj. Az új tulajdonos, még mielõtt
elkezdene iparûzési adót termelni Pátynak, már perel minket,
mert a szabályozási terv hatályba helyezése után az önkormányzat kötelezettsége az infrastruktúra biztosítása. Az új tulajdonos
pedig úgy tudja, hogy õ már mindent kifizetett a vételárban a jelenlegi tulajdonosnak. Tehát végeredményben a jelenlegi tulajdonosok tennék zsebre azt az összeget, amit azután a pátyi önkormányzatnak kellene az adófizetõk pénzébõl megfinanszírozni, vagyis a terület közmûvesítettségét. Ezt nem engedhetjük. A
jelenlegi tulajdonos elégedjen meg a helyzeti elõnyébõl adódó
amúgy is tisztességes hasznával. De úgy látszik, ez egyeseknek
nem elég, magánügyeket visznek lakossági vitafórumra.
Szerintem ez nyilvánvaló érdekellentét. Mégis hogyan lehet feloldani?
Sági György: Minden jogi lehetõséget igénybe veszünk,
hogy a falu érdekeit képviseljük. Ezért került a kijelölt iparterületre az önkormányzat elõvásárlási joga, melyet a szabályozási tervek elkészültével szeretnénk levenni azzal, hogy a területre feltételhez kötött építési tilalmat rendelünk el. Ezzel
minden idõben biztosítható az, hogy a leendõ tulajdonos világosan lássa, mit kap. A feltételhez kötött építési tilalmat akkor
vesszük le a területrõl, ha anyagi fedezetet látunk a közmûvek
megépítésére.
Michels Gábor: Azt szeretnénk elérni, hogy a folyamat
rendben, átláthatóan, egységesen menjen. Valószínûleg azért
támadnak minket, mert hektáronként az infrastrukturális
költségek meglehetõsen magasak. Konkrét mûszaki tartalom
nélkül nehéz számolni, de mondok hozzávetõleges példát. Vegyük száznak az összközmûves terület értékét. Szántóként jelenleg nagyjából egyharmadát éri, közel egyharmad érték elõállítani a teljes infrastruktúrát. Erre az utóbbi közel egyharmadra kellenek a biztosítékok az önkormányzatnak és azt a
mindenkori telektulajdonos értéknövekedett ingatlanához
kötné szerzõdésekkel. A tulajdonosok egy köre ezt szeretné
megspórolni, az egyharmadot a közmûvekre pedig fizesse ki
az önkormányzat, amit végsõ soron a falu lakosai fizetnének
meg adóban, kevesebb óvodai helyben, romló közmûvekben,
katasztrofális közintézményekben, mert oda nem jut pénz.
Sági György: Könnyen utána tud nézni mindenki, hogy
mennyi a környéken egy összközmûves ipari terület értéke.
Gábor arányaiból kiszámítható, hogy akár csak egy kéthektáros területre nézve is több tízmillió forintról van szó. Tehát a
pénz a mozgatórugó. Azt gondolom, és talán Gábor nevében
is mondhatom, hogy itt politikai és lakossági köntösbe bújtatott magánakcióról van szó, mint ahogy azt korábban már hasonló helyzetben megtapasztaltuk. Ebben nem veszek részt.
Egyébként aki személyesen informálódni akar, annak rendelkezésre állunk.
Reményi László
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Honnan hová?
Hol tart Páty 2005 elején, az önkormányzati ciklus félidejében?
Mit végzett az önkormányzat két év alatt? Hogyan változott
a pátyi polgárok életminõsége ebben az idõszakban?
Milyen jövõ elé néz Páty? Alvóváros, iparosodott település
vagy hagyományos falu?
Mi történt a jegyzõvel? Miért rosszak az utak? Lesz-e iskola
2006-ban?
Önnek is vannak kérdései? Tegye fel személyesen
február 25-én 18 órakor a Mûvelõdési Házban, ahol falufórumot tartunk,
vagy mondja el elõre a 06 (70) 6232-460-as telefonszámon
Székely Csabának, aki felteszi azokat az község vezetõinek. A
csaladom@enternet.hu e-mail címre szintén küldhet kérdéseket, mi közvetítjük azokat!
Szeretettel várja a község minden polgárát, az önkormányzati képviselõket és a Polgármester Urat a Fidesz Magyar Polgári Szövetség pátyi csoportja.

FIGYELEM!
A Vendéglátó-ipari és Kereskedelmi
Továbbképzõ
TÜSKE Kft.
(NYSZ: 13-0076-04, 2040 Budaörs, Bp-i út 124.)

ISMÉTELTEN SZERVEZ UNIÓS
KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELÕ
OKJ-BEN SZEREPLÕ
SZAKKÉPESÍTÉST NYÚJTÓ
TANFOLYAMOKAT BUDAÖRSÖN

RÉSZLETRE IS!
ABC ELADÓ
KERESKEDÕ-VÁLLALKOZÓ
VENDÉGLÁTÓ-VÁLLALKOZÓ
SZEMÉLY- ÉS VAGYONÕR
(fegyvervizsgával is)

Jelentkezés:
06 (30) 685-6051
UNATKOZOL?
Akkor gyere, és próbáld ki magadat a mûvelõdési házban!
Internetezési és asztaliteniszezési lehetõség vár rád
hétfõi, szerdai és pénteki napokon 15.00 és 21.00 óra között. Az internetezés díja: 15.00–18.00 óra között 100
Ft/óra; 18.00–21.00 óra között 200 Ft/óra
Természetesen van lehetõség félórás használatra is!
Tehát gyere, és szólj másoknak is!
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Az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola
Gyakorló Általános Iskolája és Gimnáziuma
örömmel tudatja, hogy az intézmény
a 2005 szeptemberében induló tanévben jelenlegi
helyén, változatlan nevelési elvekkel, de megújuló
pedagógiai programmal immár tizenegy évfolyamon
folytatja mûködését.
Intézményünk célja a jövõbeli keresztény értelmiség
oktatása és nevelése
Pedagógiai rendszerünk prioritást élvezõ területei:
• Keresztény nevelés
• Idegen nyelvek
• Kommunikációs és informatikai kultúra
• Szabadidõs tevékenység
• Életmód kultúra
Katolikus és református hitoktatást biztosítunk
órarendi keretben.
Az elsõ és második idegen nyelv oktatása iskolánkban bontott csoportban történik.
Az elsõ idegen nyelv oktatása emelt szinten folyik
a 4. osztálytól valamennyi évfolyamon.
Az informatika tanítása osztályonkénti bontásban,
magas óraszámban történik.
Iskolánk a programokat teljesítõ diákjainak biztosítja
az emelt szintû érettségi megszerzését, a felsõfokú
oktatásra történõ felkészítést, valamint különbözõ
idegen nyelvekbõl (angol, német) a nyelvvizsgára
való felkészülés feltételeit (ECL nyelvvizsga alap- és
középfok), illetve az ECDL informatikai vizsgára való
felkészítést.
A 2005/2006-OS TANÉVRE TANULÓK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK AZ ALÁBBI
ÉVFOLYAMOKRA:
ELSÕ OSZTÁLY:
Leendõ elsõsök ismerkedése az iskolával
2005. február 14–15–16-án 8.45-9.45 az óvodák
szervezésében vagy szülõi kísérettel.
Tájékoztató szülõi értekezlet idõpontja:
2005. február 21. 17.00 óra
Beiratkozás ideje: 2005. február 28. 7.30-16.30
Beiratkozás helye: Apor Vilmos Katolikus Fõiskola
Gyakorló Általános Iskolája és Gimnáziuma
KILENCTÕL TIZENEGYEDIK OSZTÁLY:
Felvételi tájékoztató 2005. január 15-tõl kérhetõ
az iskolában.
Jelentkezés egyénileg az iskolában. A jelentkezõk
hozzák magukkal félévi bizonyítványukat.
A felvétel az általános iskolából hozott osztályzatok
alapján történik.
A jelentkezés határideje: 2005. február 20.
ELÉRHETÕSÉGEINK:
Apor Vilmos Katolikus Fõiskola Gyakorló Általános
Iskolája és Gimnáziuma
2072 Zsámbék, Zichy tér 3.
Tel.: 23/565-566, 23/565-567
Albert Lászlóné
igazgató
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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 hétfõ 8.30–9.30
Ondrik Jánonsé fogadóórája szerda 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
személyi igazolvány: 06 (23) 457-563
lakcímkártya ügyben: 06 (23) 457-701
egyéni vállalkozói igazolvány: 06 (23) 457-562
közlekedésigazgatási ügyben: 06 (23) 457-552, 553
vezetõi engedély ügyben: 06 (23) 457-700
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 (23) 343-042
TV Network Kft. 06 (1) 270-9544
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Családsegítõ szolgálat
Segítséget nyújt a településen élõ szociális és
mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt
segítséget igénylõ személynek, családnak az életvezetési
képességük megõrzése, valamint a probléma
megszüntetése érdekében.
Feladata többek közt:
• tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási
és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az
ellátáshoz való hozzájutás módjáról;
• szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
nyújt;
• meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetõség
szerint intézkedik annak orvoslása érdekében;
• családgondozással elõsegíti családi krízis,
konfliktusok, mûködési zavarok megoldását.
A családsegítõ szolgálat családgondozója:
Széles József, 06 (20) 337-4732
Fogadóóra: minden csütörtökön 10–11 óráig.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza,
Páty, Csilla von Boeselager u. 3.
A családsegítõ szolgálat családgondozójával
kapcsolatos probléma esetén a szolgálat
szakmai vezetõjéhez,
Inotay Györgyhöz lehet fordulni,
telefonszáma: 06 (20) 925-7201.

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)

A pátyi posta nyitva tartása
Cím: Somogyi B. u. 3., CBA épülete
Telefon: 343-590, 343-552
ebédidõ

pénztár

hétfõ: 8.00–16.00

12.00–12.30

8.00–16.00

kedd: 8.00–16.00

12.00–12.30

8.00–16.00

szerda: 8.00–17.00

12.00–12.30

8.00–16.30

csütörtök: 8.00–15.00

12.00–12.30

8.00–14.30

péntek: 8.00–16.00

12.00–12.30

8.00–16.00

2005. február
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Értesítés
A biatorbágyi Kharoon Temetkezési Kegyeleti Szolgálat
új címre költözött.

Új címünk: Páty, Rákóczi u. 11.
(Coop ABC mögötti üzletsoron)

Vállalunk:
Teljes körû temetkezési szolgáltatás
Síremlék-készítés, -felújítás • Sírgondozás
Koszorú-, sírcsokor-készítés • Kézi, gépi földmunka

Éjjel-nappal hívható:
06 (30) 9545-375, 06 (30) 2301-800
Biatorbágyon telephelyünk:
Ország út 21. Irodai telefon: 311-461.

A Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálat
fogadóórái a Máltai Gondviselés Házában,
(Páty, Csilla von Boeselager u. 3.)
hétfõn 9–12, csütörtök 16–18 óra között
Gyermekjóléti szolgálat:
Horváth Ádám (06-30-356-9896)
Simon Irma (06-30-409-4255)
Családi és gyermeknevelési gondokkal,
hivatalos ügyekkel kapcsolatos problémákkal
forduljanak hozzánk bizalommal!

Székely Autóalkatrész Üzlet és Szerviz

Virág-ajándék bolt nyílt
(a Coop ABC mögötti üzletsoron, Rákóczi u. 11.)

Vállaljuk:
• esküvõk, rendezvények, irodák teljes körû
dekorációját • alkalmi csokrok • asztaldíszek
koszorúk, sírcsokrok készítését
• díszcsomagolást stb.
• házhoz szállítás (helyben ingyenes)

Virágrendelés:
06 (30) 3539-296

2071 Páty, Május 1. u. 27.
Tel.: (23) 343-467
Nyitva tartás: h.–p.: 8–17, sz.: 8–12 óráig

Új ház építését tervezi?
Esetleg átalakítaná, felújítaná a meglévõt?
Terveinek kivitelezésére vállalkozunk,
mérsékelt árakon.

Tisztességes munka – barátságos áron
Autó- és motoralkatrészek raktárról, illetve
rövid határidejû beszerzéssel
Olajcsere
Kipufogó-javítás
Futómûjavítás
Gépkocsi-vizsgáztatás

ÉPÍTÉS – alaptól a tetõig
ÁTALAKÍTÁS, FELÚJÍTÁS – régibõl újat
INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

15 éve az autósok szolgálatában

Hogy bármikor válaszolni tudjunk kérdésére,
hívja a 06 (30) 435-4691-es telefonszámot!
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VILÁGJÁRÓ KLUB
utazási iroda
Síutak
Hazai és külföldi üdülések
Körutak
Egzotikus utazások

2005. január
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

2071 Páty, Füzespatak u. 5.
(CBA áruház mögött 5. ház)
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 17–20,
szombaton 9–12 óráig

Kõmûves vállalkozó
belsõ munkák, tetõtér-beépítés,
burkolás, egyéb munkák

Egész nap: 06 (30) 343-5478
Tel./fax: 06 (23) 343-319

Szabó Miklós
Páty, Vörösmarty u. 2.

Kérje ingyenes katalógusainkat!

06 (20) 351-9745
06 (23) 343-658

Asztalosmunkák
lépcsõk, bútorok, konyhák, ajtók,
ablakok, galériák stb. készítését
vállaljuk
BHB Kft. Budajenõ
06 (20) 9458-616
06 (70) 2735-459
06 (70) 5351-768

MICRO 2000
OKTATÁSI, SZOLGÁLTATÁSI és KERESKEDELMI Kft.
(OKÉV nyilvántartási szám: 01-0914-04)
AKKREDITÁLT FELNÕTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY
(Akkreditációs lajstromszám: 0114)
Várhatóan a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
által biztosított normatív támogatás keretében február és március hóban az alábbi képzéseket indítjuk:
Számítógép-kezelõ (-használó) • Mérlegképes könyvelõ
(váll.szak)
Kereskedõ boltvezetõ • Vendéglátó üzletvezetõ
Virágkötõ• Irodavezetõ, nyelvvel • Kõmûves
Villanyszerelõ • Burkoló • Szobafestõ-mázoló és tapétázó
Jelentkezés és további információ: Szimandlné Székely Szilvia
Tel.: 06 (30) 202-5324
Fax: 06 (23) 310-384
E-mail: szilvia@bianet.hu
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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
• korongon készült cserépedények
• 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

VÁSÁROLNÉK
Páty belterületén
közmûvesített telket, vagy
kész házat és albérletet
keresek.
Telefon:
06 (30) 403-5466
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FUTÁRSZOLGÁLAT
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Hitelügyintézés helyben

Rövid határidõvel vállaljuk teljes körû ügyintézését

kedvezményes lakáshitelek
állami támogatással
deviza alapú hitelek

FÖLDHIVATALI
tulajdoni lapok – országosan, térképkivonatok

beszerzése, egyéb ügyintézés

HIVATALOK

Szabó Lajos
2071 Páty Árpád u. 57.

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

INGATLANKÖZVETÍTÉS

Tel./fax: (23) 343-346, (70) 330-8505
mobil: (70) 330-8505

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

KONTÉNERRENDELÉS
építési törmelék-, sitt-,
szemétszállítás 4 m3-es, valamint
nyitható 6–8 m3-es konténerrel
Nagy Zoltán
Páty, Burgondia u. 66.
Tel.: 06 (20) 332-7331
06 (23) 555-045

Pátyi telephelyû
vállalkozó
munkatársat keres.
Elsõsorban
villanyszerelõi
végzettséggel,
épületvillamossági
szerelési gyakorlattal
rendelkezõk
jelentkezését várom.
Érdeklõdni lehet:
06 (30) 919-5209

BIZTOSÍTÁS
Generali-Providencia,
Európa, Argosz,
Allianz-Hungária, OTPGarancia, 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

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

Üzletünk
n új, igényes környezetben;
n barátságos ügyfélváróval;
n professzionális gépekkel felszerelve;

n kerékpárbemutató-teremmel;
n kibõvült szolgáltatásokkal és kínálattal;
n továbbra is a régi árakkal

várja minden kedves ügyfelét!

