JEGYZİKÖNYV

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2008. január 30-án (szerdán) 15.00 órakor megtartott
rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl

Készült:
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. január 30-án
(szerdán) 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl a Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében.
JELEN VANNAK:
A Képviselı-testület 14 fıvel:
Dr. Bognár András polgármester, Michels Gábor
alpolgármester, Sági György alpolgármester, Junek Mariann, Kind László, Király Endre,
Kollár Tamás, Kind László, Porkoláb József, Dr. Sal Béla Leó, Szabó István, Soós István,
Székely Csaba, Zsarnóczay István képviselık.
Önkormányzat részérıl:

Veres Erika Igazgatási Irodavezetı
(Bánsághy Balázs mb.jegyzı jegyzıi értekezleten vesz részt.)

Polgármesteri Hivatal részérıl:

Báldogi Éva jegyzıkönyvvezetı
Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı
Szantner Ernı Mőszaki Irodavezetı

*****

Dr. Bognár András polgármester megnyitja az ülést, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a Testület teljes létszámban, 14 fıvel jelen van, határozatképes.
Elmondja, hogy a meghívóval öt napirendi pont került kiküldésre, pótlólag küldtek ki még két
elıterjesztést. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban nem volt észrevétel, így összesen
hét napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot.
A Képviselı-testület a napirendi pontokat egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2008. (I. 30.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 2008. január 30-i
rendkívüli testületi ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Javaslat nevelési tanácsadásra
Megállapodás pedagógiai szakszolgálatra
Megállapodás szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására
Kistérségi javaslat belsı ellenırzésre és az ellenırzési terv elfogadása
Étkezési nyersanyagnorma és étkezési térítési díj összegének megállapítása
Iskola bıvítés mőszaki ellenıri egyszerő közbeszerzési dokumentációs elfogadása
Pest megye önálló régióvá válása

*****
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Tollner József képviselı a napirendi pontok sorrendjére tesz javaslatot, mivel értelemszerően
a 2. napirendi pontot kell elıször tárgyalni és utána az elsıt.
A sorrendre vonatkozóan más javaslat nem érkezett, Dr. Bognár András polgármester
szavazásra teszi fel Tollner József képviselı sorrendre vonatkozó javaslatát.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 27/2008. (I. 30.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 2008. január 30-i
rendkívüli testületi ülésen a napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyalja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megállapodás pedagógiai szakszolgálatra
Javaslat nevelési tanácsadásra
Megállapodás szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására
Kistérségi javaslat belsı ellenırzésre és az ellenırzési terv elfogadása
Étkezési nyersanyagnorma és étkezési térítési díj összegének megállapítása
Iskola bıvítés mőszaki ellenıri egyszerő közbeszerzési dokumentációs elfogadása
Pest megye önálló régióvá válása

*****

NAPIREND ELİTT.
Sági György alpolgármester felhívja a jegyzı figyelmét, hogy a Kossuth utcában a járdát
felbontották, kérdezi, hogy mikor fogják helyreállítani?

*****

1. napirendi pont
Tárgy:
Megállapodás pedagógiai szakszolgálatra
Elıterjesztı: Bánsághy Balázs mb.jegyzı
Az 1-4-ig napirendi pontok tárgyalásánál Schätz Andrea oktatási szakértı jelen van.

Dr. Bognár András polgármester megkérdezi Schätz Andrea oktatási szakértıt, szakmailag
rendben van-e a határozati javaslat, elfogadható-e a testület számára?
Schätz Andrea oktatási szakértı elmondja, a megállapodást átnézte, és a 140 pátyi gyerek
3,4 millió forintba kerül, ami nem tudni, mibıl adódik; mielıbb a konkrét számokat
elfogadják, tisztázni kellene. Továbbá a keret megállapodás V. 1. pontja pontosan leírja, hogy
mit kell a képviselı-testületnek elfogadni, mit kell a határozati javaslatnak tartalmaznia; azzal
a kiegészítéssel kell kibıvíteni a határozati javaslatot.
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Veres Erika Igazgatási Irodavezetı megjegyzi, ha ezt a kiegészítést beírják, akkor elıre
adnak ígérvényt arra, aminek nem tudják a pénzügyi vonzatát.
Sági György alpolgármester kérdezi, kötelezı-e egyáltalán az önkormányzat számára ez a
megállapodás? Hozzáfőzi, ilyen formán, hogy nem derül ki, mennyi a költség vonzata, nem
tudja támogatni.
Tollner József képviselı elmondja, egy keret megállapodásról van szó, hogy mennyibe kerül
az önkormányzatnak, az azon múlik, hogy a négy részterületbıl mit kérnek, mit vállalnak. A
négy részterületbıl van pl. olyan, pl. amit a Máltai Szeretetszolgálat lát el, hogyha nem ık
látnák el, akkor az az önkormányzatnak nem kerülne pénzébe; ezt onnan tudja, hogy
megnézte a pontos költségvetését. Természetesen vannak olyan részek, ami pénzébe kerül az
önkormányzatnak. A felsorolt feladatok olyan feladatok, amit egy településnek rendezni kell,
el kell látni. A kistérségnek akkor járnak az alapnormatívák, ha a hozzá tartozó települések
50-60%-as benne van. Ez azt jelenti, hogy vagy a település szám 50%-a, vagy a lakosság
60%-a. vagy pedig fordítva.
Junek Mariann képviselı elmondja, a holnapi napon lesz egy kistérségi értekezlet, melyen
az oktatási szakértıvel részt fognak venni, és ahol bıvebb tájékoztatást kapnak; ezért
javasolja, hogy most vegyék le napirendrıl az elıterjesztést.
Sági György alpolgármester ismételten elmondja, hiányolja, hogy az elıterjesztés nem tér ki
arra, hogy ez a közszolgáltatási feladatkör mennyibe került eddig, pl. 2007-ben, és mennyibe
fog kerülni ezután, 2008-ban; errıl kellene dönteni a testületnek. Továbbá megkérdıjelezi,
hogyan fog mőködni a szolgáltatás, ha a kistérségen belül oldják meg.
Székely Csaba képviselı egyetért, konkrét költségek nélkül nem tudni, mirıl döntenek.
Schätz Andrea oktatási szakértı elmondja, mivel még nincsenek elég információ
birtokában, nem lehet konkrét megállapításokat tenni.
Tollner József képviselı elmondja, véleménye szerint pénzben nem kifejezhetı az értéke,
amit nevelési tanácsadásban adnak; nagyon fontosnak és szükségesnek tartja, el kell látni a
feladatot.
Soós István képviselı egyetért azzal, hogy az elıterjesztést vegyék le napirendrıl, és várják
meg, amíg Junek Mariann képviselı társa és Schätz Andrea oktatási szakértı a kistérségi
értekezleten több információhoz jutnak.
Michels Gábor alpolgármester felveti, ha a feladat az önkormányzat költségvetésében
jelentkezik, ki fogja irányítani szakmailag?
Tollner József képviselı elmondja, a kistérséghez tartozik és pontosan az a jó benne, hogy
nem iskolavezetı, és nem óvodavezetı irányítja. Szerinte ebbe az irányba kell menni, ezt látja
a legnagyobb elınyének, hogy egy kicsit nyissanak kifelé; hozzáfőzi, olyan szakmai
szolgáltatást ad a kistérség pedagógiai vonalon, hogy azt ki kell használni.
Soós István képviselı elmondja, vagy elfogadják a határozatokat, vagy megvárják, amíg
konkrét számokat tudnak.

4

Szabó István képviselı javasolja, nézzék meg ezt az évet, és amennyiben a tapasztalatok nem
megfelelıek az önkormányzat számára, úgy a szerzıdés december 31-ével felmondható.
Dr. Bognár András polgármester lezárja a vitát és a határozati javaslatot a javasolt
módosítással szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a módosított határozati javaslatot 13 igen, 1 nem szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2008. (I. 30.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a pedagógiai szakszolgálati
feladatok ellátására a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulással szerzıdést köt, és Budaörsi
Kistérség Többcélú Társulás által benyújtott „megállapodás pedagógiai szakszolgálati
feladatok ellátásáról” szerzıdés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.
A Képviselı-testület a megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezınek fogadja el és
vállalja a III. fejezet 2. pontja szerinti és évente felülvizsgált költségek/pénzügyi hozzájárulás
viselését, teljesítését.
Felelıs:
Határidı:

polgármester
azonnal

*****

2. napirendi pont
Tárgy:
Javaslat nevelési tanácsadásra
Elıterjesztı: Oktatási Szociális és Kulturális Bizottság

Junek Mariann képviselı elmondja, amikor bizottsági ülésen tárgyalták az elıterjesztést,
megoszlottak a vélemények; az intézményvezetık véleménye szerint rendszeres fejlesztésre
nem szükséges szerzıdést kötni, mivel az intézmények által foglalkoztatott
fejlesztıpedagógusokkal ez megoldott.
Tollner József képviselı elmondja, elfogadja, hogy a nevelési tanácsadó szükség szerint jön
Pátyra, de véleménye szerint mindenképpen meg kell határozni egy konkrét idıpontot a
fogadóórára, hogy tudják a szülık, mely idıpontban fordulhatnak hozzá, ha problémájuk van.
Veres Erika Igazgatási Irodavezetı elmondja, a heti 3 órát azért javasolta az OSZKB, mert
státuszban számolnak, de megállapodás kérdése, hogy a tanácsadó mikor dolgozza azt le.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 13 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
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Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2008. (I. 30.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Kistérség
Többcélú Társulás nevelési tanácsadásra benyújtott szerzıdés-tervezetét Páty Község
tekintetében heti 3 óra nevelési tanácsadásra köti meg, mely a nevelési tanácsadótól 0,14
státuszt igényel. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban
megállapított tartalmú szerzıdés aláírására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester
azonnal

*****

3. napirendi pont
Tárgy:
Megállapodás szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására
Elıterjesztı: Bánsághy Balázs mb.jegyzı

Veres Erika Igazgatási Irodavezetı emlékeztet, hogy a Testület korábban már döntött arról,
hogy tárgybani szolgáltatásokat a Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerzıdés
keretében biztosítja.
Tollner József képviselı megjegyzi, nem tudja, hogy a Testület miért a Máltai
Szeretetszolgálat mellett döntött, ugyanis az ı számításai szerint kb. 1,4 millió forint
megtakarítást jelentene, ha a feladat ellátására a kistérséggel kötnének szerzıdést.
Dr. Bognár András polgármester válaszában elmondja, a Máltai Szeretetszolgálat egyrészt
helyben van, másrészt jól mőködik, a feladatot teljes mértékben jól látja el; továbbá ha a
kistérséggel oldanák meg a feladatot, akkor 3 személynek napi 8 órában helyiséget kellene
biztosítani, amire nincs lehetıség.
Miután több érdemi hozzászólás nem történt, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2008. (I. 30.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Kistérség Többcélú
Kistérségi Társulás „megállapodás szociális és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátásáról” szóló szerzıdéstervezetét jóváhagyja, azzal a kitétellel, hogy ezen szolgáltatásokat
az önkormányzat nem a szerzıdés 4. pontjában meghatározott szolgáltatótól, hanem a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHt-tól (Páty, Csilla u. 3.) kívánja igénybe venni.
A képviselı-testület a szerzıdés jóváhagyására felhatalmazza a polgármestert.
Felelıs:
Határidı:

polgármester
azonnal
*****
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4. napirendi pont
Tárgy:
Kistérségi javaslat belsı ellenırzésre és az ellenırzési terv elfogadása
Elıterjesztı: Bánsághy Balázs mb.jegyzı

Érdemi vita nem volt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot szavazásra
teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 13 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 31/2008. (I. 30.) határozata
1.

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Kistérség
Többcélú Társulás belsı ellenırzési feladatokra vonatkozó megállapodásához nem
csatlakozik, de a megállapodás létrehozását elviekben támogatja.

2.

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Kistérség
Többcélú Társulás 2008. évi belsı ellenırzési tervét elfogadja.

Felelıs:
Határidı:

polgármester
azonnal

*****

5. napirendi pont
Tárgy:
Étkezési nyersanyagnorma és étkezési térítési díj összegének megállapítása
Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester

Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı elmondja, hogy az ellátottak térítési díja ÁFA
mentes, az alkalmazottaké ÁFA köteles, ami bonyolítaná az elszámolást, továbbá az
alkalmazottak étkezési utalvánnyal fizetnek a szolgáltató felé; ezért javasolja, hogy a
határozati javaslatból töröljék az alkalmazottakra vonatkozó részt.
Kollár Tamás bizottsági tag javasolja, hogy a határozati javaslatban módosítsák a dátumot:
2008. február 1-jétıl 2009. január 31-éig.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot a javasolt módosításokkal szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2008. (I. 30.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az étkezési
nyersanyagnorma és étkezési térítési díj összegét 2008. február 01. napjától 2009. január 31.
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napjáig a Központi Statisztikai Hivatal által az élelmiszerekre vonatkozó árindexnek
megfelelı mértékben – 11,5 % - az alábbiak szerint állapítja meg:
A Napközi Otthonos Óvoda élelmezési nyersanyag normája:
amely az alábbiak szerint oszlik meg:
Tízórai
68 Ft
Ebéd
255 Ft
Uzsonna
66 Ft

Bruttó:389 Ft,

Általános Iskolai Napközi Otthon élelmezési nyersanyag normája: Bruttó 472Ft,
amely az alábbiak szerint oszlik meg:
Tízórai
99 Ft
Ebéd
305 Ft
Uzsonna
68 Ft
Az Általános Iskolai ellátottak részére biztosított ebéd élelmezési nyersanyag normája
megegyezik az ebéd normájával:
Bruttó 305 Ft.
A térítési díjak a napközi otthonos óvodánál:
amely az alábbiak szerint oszlik meg:
Tízórai
68 Ft
Ebéd
255Ft
Uzsonna
66 Ft

389 Ft,

Térítési díjak az Általános Iskolai Napközi Otthonnál: 472 Ft,
amely az alábbiak szerint oszlik meg:
Tízórai
99 Ft,
Ebéd
305 Ft
Uzsonna
68 Ft

A szerzıdés módosítás elkészítésére a Képviselı-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet,
aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
2008. január 31.

*****

6. napirendi pont
Tárgy:
Iskola bıvítés mőszaki ellenıri egyszerő közbeszerzési dokumentáció
elfogadása
Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester

Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı elmondja, hogy az ajánlattételi dokumentációból
kihagyta a dátumokat, ezekre kéri a javaslatokat.
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A javasolt kiegészítések:
2. oldal
3. oldal
4. oldal

5. pont:
2010. április 30.
12. pont:
január 28. helyett február 13.
18. pont:
január 28. helyett február 13.
Eredményhirdetés: 16 óra helyett 10 óra
21. pont:
2007. december 28. helyett 2008. január 30.

Tájékoztató útmutatóban:
11 tanterem bıvítés
becsült építési költség:
nettó 235 millió Ft
tervezett kezdés:
2008. január
tervezett befejezés:
2008. december 15., de az L2 Építész tervezı
kiviteli tervei 2008. március 15. határidı csúszása esetén a határidı hosszabbodhat.
Meglévı épület nyílászárónak cseréje
becsült építési költség:
nettó 40 millió Ft
tervezett kezdés:
2008. január
tervezett befejezés:
2008. december 15., de az L2 Építész tervezı
kiviteli tervei 2008. március 15. határidı csúszása esetén a határidı hosszabbodhat.
Főtıház berendezésének cseréje
becsült építési költség:
nettó 20 millió Ft
tervezett kezdés:
2008. január
tervezett befejezés:
2008. december 15., de az L2 Építész tervezı
kiviteli tervei 2008. március 15. határidı csúszása esetén a határidı hosszabbodhat.
Sportcsarnok építés
becsült építési költség:
nettó 37 millió Ft
tervezett kezdés:
2008. január
tervezett befejezés:
2008. december 15., de az L2 Építész tervezı
kiviteli tervei 2008. március 15. határidı csúszása esetén a határidı hosszabbodhat.
Felújítás
Becsült építési költség:
nettó 10 millió Ft
tervezett kezdés:
2008. január
tervezett befejezés:
2008. december 15., de az L2 Építész tervezı
kiviteli tervei 2008. március 15. határidı csúszása esetén a határidı hosszabbodhat.

Kft.

Kft.

Kft.

Kft.

Kft.

+ pontként felvenni: „A megbízás díjából a megbízás megkezdéséig elvégzett munkálatokra
esı mőszaki ellenıri díj arányos része levonásra kerül.”

Sági György alpolgármester javasolja, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelıen az
építkezés ideje alatt legyen folyamatos kooperáció, és erre jelöljenek ki kapcsolattartó
személy(eke)t.

Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot a javasolt kiegészítésekkel szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
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Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2008. (I. 30.) határozata
Páty község Önkormányzat Képviselı-testülete a Páty Bocskai u. 9 szám alatti Iskola 11
tanterem bıvítése, a meglévı épület nyílászárinak cseréje, főtıház berendezésének cseréje, a
Sportcsarnok építés lebonyolítására egyszerő közbeszerzési eljárás keretében történı mőszaki
ellenır kiválasztására az ajánlattételi dokumentációt elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Polgármester

*****

7. napirendi pont
Tárgy:
Pest megye önálló régióvá válása
Elıterjesztı: polgármester

Dr. Bognár András polgármester elmondja, a Pest Megyei Közgyőlésen felvetıdött, hogy a
Közép-magyarországi régió fıvárosra és Pest megyére osztódjon, mely kitörés lehetıségét
teremti meg Pest megye lakói számára. Ehhez kérik az önkormányzatok támogatását.
Érdemi vita nem volt, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 34/2008. (I. 30.) határozata
Páty község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy támogatja Pest megye új,
önálló régióvá válását 2013 után.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester

*****
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Dr. Bognár András polgármester megállapítja, hogy minden napirendi pontot
megtárgyaltak, majd bezárja az ülést.

*****

határozatok: 26-tól - 34-ig

Kmf.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı

helyett:

Bánsághy Balázs
mb.jegyzı
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