JEGYZİKÖNYV

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2008. május 21-én (szerdán) 15.00 órakor megtartott
Képviselı-testületi ülésérıl

Készült:
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 21-én
(szerdán) 15 órai kezdettel megtartott ülésérıl a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
JELEN VANNAK:
A Képviselı-testület 12 fıvel:
Dr. Bognár András polgármester, Michels Gábor
alpolgármester, Sági György alpolgármester, Junek Mariann, Kind László, Király Endre,
Kollár Tamás, Porkoláb József, Dr. Sal Béla, Szabó István, Tollner József, Soós István,
Székely Csaba, Zsarnóczay István képviselık.
Hiányzik:

Soós István és Szabó István képviselık

Önkormányzat részérıl:

Bánsághy Balázs mb.jegyzı

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 12 fıvel jelen van, határozatképes.
Elmondja, hogy a Meghívóval 34 napirendi pont került kiküldésre, ülés elıtt került kiosztásra
+ két napirendi pont és kiegészítı anyagok hat napirendi ponthoz. Megkérdezi, van-e
észrevétel, további javaslat.
Tollner József képviselı javasolja két szóbeli elıterjesztését napirendi venni, Nevelési
tanácsadó problémája” és „Iskolaigazgató választással kapcsolatos ügymenet technikai
lebonyolítása” címmel.
Több javaslat nem történt, Dr. Bognár András polgármester 38 napirendi pont tárgyalására
tesz javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 197/2008. (05.21.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2008. május 21-i
ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PVK Kft. kérelme a 78/2008.(II.19.) számú határozattal kapcsolatban
Budaörsi Rendırkapitányság új vezetıjének kinevezésérıl
Kastély tervezés közbeszerzésének elindítása
Nagy Anna lakásbérleti szerzıdése
Püspökiné Vasas Piroska lakásbérleti szerzıdése
Pátyolgató Óvoda Alapító Okirat módosítása
Szabadság tér terület rendezése
Mélyárok utca vízelvezetés kivitelezése
Pincehegy alatti pihenıhely kialakítása
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Kommunális gép vásárlása
Sasfészektó – tulajdonosi hozzájárulás megadása beruházó részére
Úttervezés – Zsámbéki kanyar
Óvoda telekegyesítés, óvoda tervezés megindítása
Fakivágás, fapótlás – HÉSZ módosítás
Tulajdonosi hozzájárulás – T-Mobile energiaellátás
Tulajdonosi hozzájárulás – M-Energy Bt.
Körtés utcai lakók murvázási kérelme
Iparterület csatornázás
A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése c. pályázaton részvétel
Vízbázis
Rekreáció
SZMSZ módosítás
M&F pályázatíró cég beszámolója
Védıoltás
Arany J. utca – Bartók B. utca sarkán lévı játszótér felújítása
Óvodások, kisiskolások biztonságos átkelését szolgálatszerően biztosítók elismerı
kitüntetése
Tulajdonosi hozzájárulás Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület részére
Üdvözlı táblák kihelyezése
69/2008. (02.19.) és 182/2008. (04.23.) Kt. határozatok módosítása
402/2007. (10.17.) Kt. határozat módosítása
07-es tábla elvi változási vázrajz módosítás
9/2007. (V.3.) rendelet 1. számú mellékletének módosítása
Kincsem köz telekhatár rendezés
Golfpálya szabályozási terv módosítása (szóbeli elıterjesztés)
Kastély tervezés közbeszerzésének elindítása
196/2008. (IV. 28.) határozat módosítása
Nevelési tanácsadó probléma (szóbeli elıterjesztés)
Iskolaigazgató választással kapcsolatos ügymenet technikai lebonyolítása
**

Dr. Bognár András polgármester a megjelent vendégekre tekintettel javaslatot tesz a tárgyalási
sorrendre, melyet szavazásra tesz fel.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 198/2008. (05.21.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2008. május 21-i
ülésén a napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyalja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Óvoda telekegyesítés, óvoda tervezés megindítása
Tulajdonosi hozzájárulás Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület részére
PVK Kft. kérelme a 78/2008.(II.19.) számú határozattal kapcsolatban
Budaörsi Rendırkapitányság új vezetıjének kinevezésérıl
Kastély tervezés közbeszerzésének elindítása
Kastély tervezés közbeszerzésének elindítása
Nagy Anna lakásbérleti szerzıdése
Püspökiné Vasas Piroska lakásbérleti szerzıdése
Pátyolgató Óvoda Alapító Okirat módosítása
Szabadság tér terület rendezése
3

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

M&F pályázatíró cég beszámolója
Mélyárok utca vízelvezetés kivitelezése
Pincehegy alatti pihenıhely kialakítása
Kincsem köz telekhatár rendezés
Kommunális gép vásárlása
Sasfészektó – tulajdonosi hozzájárulás megadása beruházó részére
Úttervezés – Zsámbéki kanyar
Fakivágás, fapótlás – HÉSZ módosítás
Tulajdonosi hozzájárulás – T-Mobile energiaellátás
Tulajdonosi hozzájárulás – M-Energy Bt.
Körtés utcai lakók murvázási kérelme
Iparterület csatornázás
A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése c. pályázaton részvétel
Vízbázis
Rekreáció
SZMSZ módosítás
Védıoltás
Arany J. utca – Bartók B. utca sarkán lévı játszótér felújítása
Óvodások, kisiskolások biztonságos átkelését szolgálatszerően biztosítók elismerı
kitüntetése
Üdvözlı táblák kihelyezése
69/2008. (02.19.) és 182/2008. (04.23.) Kt. határozatok módosítása
402/2007. (10.17.) Kt. határozat módosítása
07-es tábla elvi változási vázrajz módosítás
9/2007. (V.3.) rendelet 1. számú mellékletének módosítása
Golfpálya szabályozási terv módosítása (szóbeli elıterjesztés)
196/2008. (IV. 28.) határozat módosítása
Nevelési tanácsadó probléma (szóbeli elıterjesztés)
Iskolaigazgató választással kapcsolatos ügymenet technikai lebonyolítása

*****

NAPIREND ELİTT:
Kind László képviselı:
Felveti, hogy a Bocskai úti járdaépítés mőszakilag nincs rendben, javasolja, hogy a jegyzı
intézkedjen.
Sági György alpolgármester:
Felhívja a figyelmet, hogy térfigyelı rendszer kiépítésével kapcsolatban pénteken délelıtt
tárgyalás lesz, minden érdeklıdı képviselıt vár.
A pátyi utak építésére a közbeszerzés ki van írva, kér minden képviselıt, ha tud, hozzon
árajánlatot.
Király Endre képviselı:
A pátyi Pincenapokra érkezı német vendégek közül még nem sikerült mindenkit elszállásolni,
segítséget kér ezzel kapcsolatban.
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Zsarnóczay István képviselı:
A CBA mögötti környezetszennyezés ügyében tájékoztatást kér a jegyzıtıl.
Bánsághy Balázs jegyzı:
Bemutatja képviselı úrnak a megtett intézkedéssel kapcsolatos levelet.
Tollner József képviselı:
Választ vár az általa korábban felvetett óvodai problémákkal kapcsolatban.
A Pincehegyi út megépítésével kapcsolatban minıségi problémákat vet fel.
Hiányolja a képviselı-testületi ülések nyilvános közvetítését.
A Nyárfás melletti és az iskola mögötti építkezéseknél hiányolja az általa szükségesnek vélt
hivatali intézkedések megtételét.

*****
1. napirendi pont
Tárgy:
Óvoda telekegyesítés, óvoda tervezés megindítása
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester, Michels Gábor alpolgármester

Sági György alpolgármester elmondja, korábbi elképzelés szerint elindítanák a Rákóczi úti
„Csibe ovi” korszerősítését oly módon, hogy a régi óvodaépületet lebontanák és helyébe újat
építtetnének, kihasználva a megépült „Pátyolgató Óvodában” kialakított közös helyiségeket,
melyeket már nem kellene az épülendı új óvodában kialakítani. Nyilván célszerő lenne minél
több csoport indítása, amihez viszont nagyobb terület beépítése szükséges. Ennek
megoldására javasoljuk, hogy az Árpád u. 1. sz. alatti ingatlant a Csibe ovi területéhez
csatoljuk és intézményi területté nyilvánítsuk. Kéri a Testület támogatását a beruházás
megvalósításához.
Székely Csaba képviselı támogatja az elképzelést; elmondja továbbá, mivel tervezı még
nincs megnevezve, a maga részérıl el tudná fogadni az óvoda korábbi tervezıjét, aki
úgymond „képbe van”.
Dr. Sal Béla képviselı elmondja, hogy az óvoda területének növelése érdekében a kert
végével szomszédos ingatlant is célszerő lenne megvásárolni, ezért kéri a Testület
felhatalmazását, hogy az ingatlan tulajdonosával tárgyalásokat folytasson a megvétellel
kapcsolatban.
Több érdemi hozzászólás nem volt, Dr. Bognár András polgármester elıször a határozati
javaslatokat, majd Dr. Sal Béla képviselı javaslatát szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 199/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az új Csibe ovi kialakítása
érdekében – a keret megállapodás alapján – felkéri az Epsylon-Natura Kft-t, hogy a Rákóczi
u., Árpád u., Petıfi u., Széchenyi utcák által határolt területre készítsen szabályozási tervet,
továbbá a szabályozási terv módosításban az Árpád utca 1. és 3. sz. alatti lakóingatlanokat
intézményi területté minısítse.
5

A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a megbízási szerzıdés elkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
**
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 200/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a régi „Csibe-ovit”
lebontatja és helyébe újat építtet. Ennek kialakítására tervezıi árajánlatokat kér be.
**

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 201/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Dr. Sal Béla Leó képviselıt, hogy
az új Csibe-ovi létrehozása érdekében folytasson tárgyalásokat az Árpád u. 3. sz. alatti
ingatlan tulajdonosával az ingatlan megvételével kapcsolatban.
*****

2. napirendi pont
Tárgy:
Tulajdonosi hozzájárulás Zsámbéki-kanyar „Lakóparkért” Egyesület részére
Elıterjesztı: Király Endre képviselı
A Zsámbéki-kanyar „Lakóparkért” Egyesületet Rokolya Péter képviseli.

Rokolya Péter elmondja, a Forrási téren strandröplabda pályát szeretnének kialakítani, mely
beruházásra most pályázni lehet; ehhez kérik az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását,
valamint az üzemeltetési jog megadását.
Michels Gábor alpolgármester kérdezi, az önkormányzatnak lesz-e ezzel kapcsolatban
kiadása?
Rokolya Péter válaszában elmondja, minden költséget a Zsámbéki-kanyar „Lakóparkért”
Egyesület áll.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel
a szóbeli határozati javaslatot.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 202/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Zsámbékikanyar „Lakóparkért” Egyesület Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium SPO-SIF08 számon, strandsportágak infrastrukturális fejlesztésére meghirdetett pályázaton való
részvételét azzal, hogy a Forrás téren kialakítandó strandröplabda megvalósulásához a
tulajdonosi hozzájárulását, valamint a sportpálya üzemeltetési jogot megadja.
A Képviselı-testület felkéri a Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesületet, hogy a pályázati
anyagból egy példányt az önkormányzat részére adjon át.
6

3. napirendi pont
Tárgy:
PVK Kft. kérelme a 78/2008. (II. 19.) sz. határozattal kapcsolatban
Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester
A napirendi pont tárgyalásánál Juhász László a PVK Kft. ügyvezetıje jelen van.

Dr. Sal Béla képviselı elmondja, egy közszolgáltató társaságtól ma már jogosan elvárható,
hogy rendelkezzen irodaházzal, ahol kultúrált körülmények között dolgozhatnak a
munkatársak és fogadhatják ügyfeleiket. Felveti a PVK Kft. ügyvezetıjének, hogy tekintse
meg az önkormányzat eladó ingatlanjait, hátha talál alkalmasat egy irodaház kialakítására.
Kind László képviselı elmondja, nincs értelme a határidı hosszabbításnak, inkább vonják
vissza a korábbi határozatot.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel
a 79/2008. (02.19.) számú határozat visszavonásáról szóló javaslatot.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 203/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 79/2008. (02. 19.) számú
határozatát visszavonja.

*****

4. napirendi pont
Tárgy:
Budaörsi Rendırkapitányság új vezetıjének kinevezésérıl
Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester

Érdemi vita nem volt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot szavazásra
teszi fel.
A Képviselı-testület a határozat javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 204/2008. (05.21.) határozata
Páty Község Képviselı-testülete úgy határoz, hogy támogatja Szigeti János r. alezredes
kinevezését a Budaörsi Rendırkapitányság kapitányságvezetıi posztjára.

*****
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5. napirendi pont
Tárgy:
Kastély vásárlás közbeszerzési eljárás
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester
Együtt tárgyalva a 6. napirendi ponttal.
6. napirendi pont
Tárgy:
Kastély tervezés közbeszerzésének elindítása
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester, Michels Gábor alpolgármester

Az elıterjesztésekkel kapcsolatban érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András
polgármester a határozati javaslatokat szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatokat 10 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatokat hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 205/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Rákóczi út 15.
szám alatti volt „Várady Kastély” megvásárlására kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására jelentkezı Juhász Gizellát és Pille Trade Kft-t
(képviseli: Juhász Gizella) abban az esetben hirdeti ki nyertes ajánlattevınek, amennyiben a
hiánypótlási kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek.
A Testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet az adásvételi szerzıdés elkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
azonnal
**

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 206/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty Rákóczi út 15. sz.
alatti volt Várady Kastélyra a felmérési, kutatási és felújítási tervre vonatkozó egyszerő
hirdetmény nélküli meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatására, a keret megállapodás
alapján megbízza a MultiContact Kft-t.
A Képviselı-testület úgy dönt továbbá, hogy a Várady Kastély felmérési, kutatási és felújítási
tervére vonatkozó ajánlattételi dokumentációját elfogadja.
A Testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a szerzıdés elkészítésére, a polgármestert
felhatalmazza az aláírására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, jegyzı, ügyvéd
azonnal

*****
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7. napirendi pont
Tárgy:
Nagy Anna lakásbérleti szerzıdése
Elıterjesztı: Oktatási Szociális és Kulturális Bizottság

Érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 12
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 207/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Nagy Anna részére
engedélyezi, hogy a Páty, Kossuth L. u. 79. sz. önkormányzati bérlakás 2008. 06. 30-ig
történı használatát.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Polgármester

*****

8. napirendi pont
Tárgy:
Püspökiné Vasas Piroska lakásbérleti szerzıdése
Elıterjesztı: Oktatási Szociális és Kulturális Bizottság

Érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület a határozati javaslatot 11 igen, 1
tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 208/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Püspökiné Vasas Piroska
részére engedélyezi, hogy a Páty, Kossuth L. u. 79. sz. önkormányzati bérlakás 2008. 06.30ig történı használatát.
Határidı:
azonnal
Felelıs:
Polgármester

*****

9. napirendi pont
Tárgy:
Pátyolgató Óvoda Alapító Okirat módosítása
Elıterjesztı: Oktatási Szociális és Kulturális Bizottság

Junek Mariann képviselı elmondja, a szakfeladatok számának változása miatt vált
szükségessé az alapító okirat módosítása, valamint az Oktatási Bizottság javasolta a sajátos
nevelést igénylı gyermekek körének bıvítését.
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Az elıterjesztéssel kapcsolatban érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület
egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 209/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Pátyolgató Óvoda
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja:
- 801006 Alapfokú oktatás ---- 80000 oktatásra 80110 óvodai nevelésre módosul
- a 11. pontban asajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésénél a felsorolás
kiegészül a következıvel: „integrálható enyhe értelmi fogyatékos gyermekek
(csoportonként max. 2 fı.)
- a 12. pont a, bekezdés 4. mondatában az intézmény a „nevelı-oktató feladatainak”
szóösszetétel „nevelı feladatainak”- ra módosul.
Határidı:
azonnal
Felelıs:
Polgármester

*****

10. napirendi pont
Tárgy:
Szabadság tér terület rendezése
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Király Endre képviselı elmondja, bizottsági ülésen megtárgyalták az elıterjesztést, és
ismerteti a bizottsági határozatot.
Sági György alpolgármester megjegyzi, az ügy régóta, kb. négy éve húzódik, megoldást
kéne végre találni.
Dr. Sal Béla képviselı egyetért, véleménye szerint is tovább kellene lépni, elmondja, mivel
végcél az ingatlanok szétválasztása, nem látja értelmét, hogy ismételten tárgyaljanak róla,
ezért célszerőnek tartaná, ha a folyamatos ügyintézéshez megfelelı határozatot hoznának.
Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı elmondja, a kitőzés után lehet majd pontosan tudni a
vagyonrendelet módosításához szükséges adatot, ezért még vissza kell hozni.
Dr. Bognár András polgármester Szantner Ernı Mőszaki Irodavezetı által pontosított
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 210/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Szabadság tér 1. számú
ingatlanhoz tartozó földterületet megosztatja önálló helyrajzi számú területekké. A
lakásingatlanok földterületéhez a közterületbıl hozzácsatol.
A Képviselı-testület megrendeli a terület megosztásához és a közterület lakóterülethez
történı csatolásához szükséges vázrajz elkészítését, illetve a kialakuló telkek kitőzését.
azonnal
Határidı:
Felelıs:
polgármester, jegyzı
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*****
11. napirendi pont
Tárgy:
M&F Kft. pályázatíró cég beszámolója
Elıterjesztı: Király Endre és Tollner József képviselık
A napirendi pont tárgyalásánál Dr. Molnár Pál, az M&F Kft ügyvezetı igazgatója jelen van.

Király Endre képviselı elmondja, a Zsámbéki-kanyar csapadékvíz elvezetés kiépítésére a
pályázati elıírásnak megfelelı anyagot nem tudta határidıre produkálni, mivel az fizikailag
lehetetlen volt; megjegyzi, annak ellenére, hogy a hivatal nem rendelkezik olyan erıforrással,
aki ezeket a dolgokat össze tudná fogni, azért minden segítséget megkapott, de néhány
dokumentum beszerzésének átfutási határideje miatt nem tudták idıben összeállítani a
pályázati anyagot; ezt figyelembe véve beszélt a pályázatíró cég ügyvezetıjével, hogyan lehet
felkészülni és idıben összeállítani egy jó pályázati anyagot. Hozzáfőzi még, nem érti,
elıterjesztıként miért szerepel még képviselı társának a neve is, hiszen ı vette fel a
kapcsolatot a pályázatíró céggel, és ı kérte ezt az elıterjesztést.
Bánsághy Balázs mb. jegyzı elmondja, Tollner József képviselı felhívta ıt telefonon,
tájékoztatta, hogy ı is beszélt a pályázatíró céggel, ezért lett ı is feltüntetve, mint elıterjesztı.
Tollner József képviselı elmondja, megdöbbentette, hogy nem sikerült pályázni, ezért
telefonon felhívta Molnár urat, a pályázatíró cég vezetıjét, aki elmondja, hogyan kell a
pályázatokra felkészülni.
Sági György alpolgármester megjegyzi, az önkormányzatnak volt szerzıdése egy
pályázatfigyelı céggel, akit kifejezetten azért fizetett, hogy minden önkormányzattal
kapcsolatos pályázatról idıben adjanak tájékoztatást és a pályázathoz szükséges
dokumentációk összeállításában teljeskörően részt vegyenek. Elmondja továbbá, az
önkormányzat sok pályázaton indult (pl. iskola, óvoda, útépítés, stb.), de nem nyert; legutóbb
egy 90 millió Ft-os pályázaton indult az önkormányzat a Civilek háza építése ügyében.

**
Tollner József képviselı elment, a Testület létszáma: 11 fı, határozatképes.
**
Dr. Molnár Pál, az M&F Kft. ügyvezetı igazgatója megtartja beszámolóját a pályázatok
benyújtásával kapcsolatban.
Dr. Bognár András polgármester megköszöni Dr. Molnár Pál úr beszámolóját és a
beszámoló elfogadásáról szóló szóbeli határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 211/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az M&F Kft. pályázatíró
cég igazgatójának a pályázatok benyújtásával kapcsolatos beszámolóját elfogadja.
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*****
12. napirendi pont
Tárgy:
Mélyárok utca vízelvezetés kivitelezés
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Sági György alpolgármester és Dr. Sal Béla képviselı javasolják, kérjenek be további
árajánlatokat és tárgyaljanak az ajánlattevıkkel.
A Képviselı-testület egyetértett, Dr. Bognár András polgármester a javaslatot szavazásra
teszi fel.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 212/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Mélyárok utca
(Sárcsúszda) vízelvezetés munkálataira további árajánlatokat kér be.

*****

13. napirendi pont
Tárgy:
Pincehegy alatti pihenıhely kialakítása
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester

Székely Csaba képviselı elmondja, véleménye szerint az árajánlat drága, mert OSB
lemezbıl lesz.
Dr. Sal Béla képviselı megjegyzi, bizottsági ülésen részt vett a kivitelezı, aki tudomásul
vette, hogy a kivitelezésnek be kell fejezıdnie a „Pátyi Pincenapok” rendezvény kezdetére,
ennek feltétele volt az azonnali munkakezdés. Mivel majdnem minden képviselı jelen volt és
egyhangúan támogatta a kivitelezés azonnali megkezdését a vállalkozó elfogadta a szóbeli
szerzıdéskötést. Hozzáfőzi, nem OSB lemezbıl lesz a szaletli, hanem lambériából készül.
Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı javasolja, hogy a határozati javaslatban pontosítsák a
meglévı kút lefedésével kapcsolatos kialakítást.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot a javasolt módosítással szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 10 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 213/2008. (05.21.) határozata
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Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Kincsem köz végén lévı
önkormányzati területen kialakítandó pihenıhelyen szaletli és a meglévı kút tájba illı kerekes
kút jellegő kialakítására, továbbá a Pincehegyre felvezetı útszakaszon korlát kiépítésére, az
Épít-Ész M+M Kft-tıl (Páty, Petıfi u.14.) érkezett bruttó 2.520.000 Ft összegő árajánlatot
elfogadja és a munkálatokat megrendeli.
A Testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a megbízási szerzıdés elkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelıs:
Határidı:
Fedezet:

polgármester, ügyvéd
azonnal
tartalékkeret

*****

14. napirendi pont
Tárgy:
Kincsem köz telekhatár rendezés
Elıterjesztı: Porkoláb József képviselı

Porkoláb József képviselı elmondja, a Kincsem köz burkolásának rendezéséhez szükséges a
szolgalmi jog, illetve a telekalakításhoz vázrajz készítése; erre kaptak árajánlatot, amit
elfogadásra javasol.
Dr. Fister Mihály ügyvéd felveti a szolgalmi jog telekkönyvi feltüntetésével kapcsolatos
kérdést.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy a szolgalmi jog telekkönyvi feltüntetését nem
kérik, és ezzel a kiegészítéssel, egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 214/2008. (05.21.) határozata
Páty Község Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a beérkezett árajánlat alapján megbízza a
SZIN(T)VONAL Bt-t (2092 Budakeszi, Arany J. u. 11. II/1.) az alábbi munkák elvégzésével:
Páty, 106 és 109 hrsz-ú földrészletek telekhatár-rendezésére vonatkozó változási
vázrajz elkészítése 65.000 Ft + ÁFA összegben, továbbá
Páty, Kincsem köz új szakaszán épülı sétány nyomvonalán, a szomszédos
földrészletekre vonatkozó telki szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges változási
vázrajz elkészítése 65.000 Ft + ÁFA összegben.
A Testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a megbízási szerzıdés elkészítésével, a
polgármestert felhatalmazza a szerzıdés aláírásával.
A Képviselı-testület úgy dönt továbbá, hogy a szolgalmi jog telekkönyvi feltüntetését nem
kéri.
Forrás:
Felelıs:
Határidı:

tartalékkeret
polgármester, ügyvéd
azonnal

*****
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15. napirendi pont
Tárgy:
Kommunális gép vásárlása
Elıterjesztı: Kind László képviselı

Kollár Tamás képviselı véleménye szerint problémákat vethet fel az, hogy a gépet
gyakorlatilag az önkormányzat fogja üzemeltetni, de nem az övé a tulajdonjog.
Porkoláb József képviselı elmondja, az üzemeltetésre, karbantartásra, stb. vonatkozó
feltételeket bérleti szerzıdésben fogják meghatározni.
Sági György alpolgármester javasolja, amennyiben a PVK Kft. vásárolja meg a kommunális
gépet, akkor az önkormányzat hitelképessége nem fog terhelıdni, továbbá az ÁFA is
visszaigényelhetı. Megerısíti továbbá, hogy a bérleti feltételeket nyilván szerzıdésben fogják
meghatározni.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatotokat szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatokat hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 215/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy utasítja a PVK Kft.
ügyvezetıjét kommunális gép és tartozékai (3 oldalra billenı plató, tolólap, sózógép, daru,
frontkasza, markolókanál, emelıkosár, faaprítógép, hóeke, seprı) vásárlására vonatkozó
nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indítsa el. A pénzügyi fedezetét zártvégő lízing
igénybevételével határozza meg oly módon, hogy az ÁFA megfizetése a kezdı összeg
befizetésével történjen, a fennmaradó vételár pedig 36 havi törlesztéssel. Az induló részlet és
az ÁFA kifizetése a PVK Kft. részére tıkeemelés címén átadott 10 millió forintból történjen.
A PVK Kft. ügyvezetıje a közbeszerzési eljárásról folyamatosan beszámolási
kötelezettséggel tartozik.
Felelıs:
Határidı:

polgármester
azonnal
**

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 216/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a PVK Kft. tulajdonában
lévı kommunális gép bérlésére, használatára bérleti szerzıdést köt a PVK Kft-vel.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a bérleti szerzıdés elkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelıs:

polgármester, ügyvéd
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*****
16. napirendi pont
Tárgy:
Sasfészektó – tulajdonosi hozzájárulás megadása beruházó részére
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Király Endre képviselı elmondja, bizottsági ülésen részletes tájékoztatást kaptak a Terminál
Kft. képviselıjétıl és tervezıjétıl a Sasfészektó jövıbeni állapotára vonatkozóan; a bizottság
a bemutatott terveket egyhangúlag elfogadta és támogatta a tulajdonosi hozzájárulás
megadását.
Több érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület 10 igen, 1 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 217/2008. (05.21.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy tulajdonosi hozzájárulását
adja a Terminál Közép-Európai Ingatlan-Fejlesztı Kft. (1092. Budapest, Köztelek u. 6.)
részére, az M1 Üzleti Park bıvítés, Páty – Tó egyesített vízjogi engedélyének beszerzéséhez.
Felelıs:

polgármester

*****

17. napirendi pont
Tárgy:
Úttervezés – Zsámbéki kanyar
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Sági György alpolgármester elmondja, amennyiben a Testület elfogadja a tervezıi
árajánlatot, forrásként a Zsámbéki kanyar perköltségére (mivel beperelték az önkormányzatot)
szánt 32 millió forintot javasolja; mivel ebben az évben nem valószínő, hogy el tudják költeni
az összes pénzt, kéri a Testületet, hogy a maradék pénzt göngyölítsék a jövı évre, és
ugyanúgy mint idén, legyen elkülönítve a Zsámbéki kanyar fejlesztésére.
Érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 218/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty község Zsámbéki
út melletti lakóterület belsı út hálózatának tervezésére a Solidus Építmény és Kommunális
Tervezı Kft-tıl (1021 Bp. Hővösvölgyi út 38/b.) beérkezett bruttó 3.542.400 Ft összegő
tervezıi árajánlatát a céltartalék terhére elfogadja.
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A Testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a szerzıdés elkészítésére, a polgármester által
történı aláírásra akkor kerülhet sor, amikor a fedezet realizálódik.
Felelıs:
polgármester, ügyvéd
Kollár Tamás képviselı elment, a Testület létszáma 10 fı, határozatképes.
*****

18. napirendi pont
Tárgy:
Fakivágás, fapótlás – HÉSZ módosítás
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Király Endre képviselı felhívja a figyelmet, bizottsági ülésen tárgyalták az elıterjesztést és
az a határozat született, hogy minden kivágott fa helyett négy fát kell ültetni.
Dr. Bognár András polgármester elmondja, beruházó kérelme törvény szerint megfelelı, az
OTÉK elıírást be kell tartani.
Sági György alpolgármester megjegyzi, a bizottsági ülésen pontosabb tájékoztatást kellett
volna kapni a képviselıknek a vonatkozó jogszabályokról.
Dr. Fister Mihály ügyvéd felveti, amennyiben a fejlesztési területi magánterületen van, vane az önkormányzatnak kötelezettsége?
Zsarnóczay István képviselı elmondja, a kivágott fa helyetti mennyiséget nem feltétlenül az
iparterületen kell elültetni, ez nem hangzott el pedig ez nagyon fontos dolog; továbbá a
szabályozási tervben egy hektár erdıtelepítése alól felmentést kapott a beruházó; a
szabályozási terv véleményezési szakában volt egy olyan anyag, mely rendelkezett arról, hogy
ezen az ipari területen a kivágott fák helyét hogyan kell pótolni; erre a KEKB tett egy
észrevételt, nem tudja, benne maradt-e a szabályozási tervben, vagy kikerült belıle.
Dr. Bognár András polgármester elmondja, abban kell dönteni, hogy a pótlást egy
átmérıhöz másfélszeres átmérıvel, vagy egy fa helyett négy fa ültetésével szabályozzák a
rendeletben.
Király Endre képviselı kérdezi Zsarnóczay István képviselı társát, melyik variációt
javasolja?
Zsarnóczay István képviselı elmondja, amennyiben a mostani javaslat visszalépés, azt nem
tudja elfogadni; arra kell gondolni, ha a településen beindulnak az ipari beruházások, hatalmas
mennyiségő zöldfelületek fognak beépülni, és igazából ezek a pótlások azt szolgálják, hogy
ötven év múlva is legyen annyi oxigén itt a környéken, hogy meg lehessen élni; errıl szól a
dolog.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester lezárja a vitét és
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot és a rendelet tervezetet.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 9 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
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Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 219/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy kezdeményezi a Helyi
Építési Szabályzat 25.§. (6) bekezdésének módosítását.
A módosított szöveg:
„25.§ (6) Közterületen fakivágást csak növény-egészségügyi, élet- és balesetvédelmi
okokból, illetve indokolt esetben fejlesztési célok megvalósítása esetén szabad megengedni, a
kivágandó fa törzsátmérıjének másfélszeresének megfelelı pótlási kötelezettséggel.”
**
A Képviselı-testület 9 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
13/2008. (05.23.) rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló
18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról

*****

19. napirendi pont
Tárgy:
Tulajdonosi hozzájárulás – T-Mobile energiaellátás
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Az elıterjesztéssel kapcsolatban érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület
egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 220/2008. (05.21.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy tulajdonosi hozzájárulását
adja a MULTILEN Kft. (2336. Dunavarsány, Pf:47) részére, a Páty 3349 hrsz. alatti Pannon
tornyon tervezett T-Mobile állomás energiaellátási és villámvédelmi kiviteli tervében szereplı
nyomvonal kialakításához.

*****

20. napirendi pont
Tárgy:
Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Elıterjesztı: Tulajdonosi hozzájárulás – M-Energy Bt.

Az elıterjesztéssel kapcsolatban érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület
egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 221/2008. (05.21.) határozata
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Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy tulajdonosi hozzájárulását
adja az M-ENERGY Bt. (Tököl, József Attila u. 81.) részére, a Páty Kincsem köz (Rákóczi út
és Pincehegy között) és a Páty Pincehegyen a dísz és közvilágítási hálózat létesítéséhez.
Felelıs:
polgármester
21. napirendi pont
Tárgy:
Körtés utcai lakók murvázási kérelme
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Dr. Sal Béla képviselı elmondja, bejárta a területet, a Hegyalja utcától a Gyöngyvirág utcáig,
valamint a Pintérhegyi utcán a Fazekas M. utcától a Gyöngyvirág utcáig végig gödrös az utca;
mivel győjtı út, javasolja a zúzott kıvel történı felületkezelést mint sürgısségi javítást.
Sági György alpolgármester elmondja, darált beton irányába kellene elmenni, mivel az
minıségileg jobb, mint a zúzott kı.
Dr. Sal Béla képviselı elmondja, egyetért, de szervezésileg több idıt igényel a darált beton,
most viszont sürgısségi segítséget kell nyújtani, mivel ezek az útszakaszok a rendkívül nagy
és mély gödrök miatt különösen sötétben balesetveszélyesek; javasolja pár teherautó zúzott kı
megrendelését és tolólapos munkagéppel történı szétterítését.
Dr. Bognár András polgármester elmondja, az elszámolás végett meg kell határozni, hány
teherautónyi követ rendeljenek.
A kialakított álláspont után a Képviselı-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 222/2008. (05.21.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy
-

a Körtés utcában a Hegyalja utcától a Gyöngyvirág utcáig (kb. 250 m), valamint
a Pintérhegyi utcán a Fazekas M. utcától a Gyöngyvirág utcáig (kb. 200 m)

zúzott kıvel történı felületkezelési munkálatokat elvégezteti.
A munkálatok elvégzéséhez max. 10 teherautónyi zúzott kı használható fel.
Felelıs:
Határidı:

polgármester
azonnal

*****

22. napirendi pont
Tárgy:
Iparterület csatornázás
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
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Dr. Bognár András polgármester elmondja, a Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta
az elıterjesztést, kérdezi, van-e észrevétel? Hozzászólás nem történt, a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 223/2008. (05.21.) határozata
Páty Község Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Sasfészek Iparterület
szennyvízelvezetésének érdekében a területet érintı magántulajdonossal, Kovács Bálinttal
megállapodást köt a 4206 hrsz-u ingatlanra szolgalmi jog bejegyzésére vonatkozóan.
A földhivatali bejegyzéshez szükséges vázrajz elkészítésére elfogadja a Szintvonal Bt.
30.000.- Ft + ÁFA / földrészletenként megadott árajánlatát, és azt megrendeli.
A megállapodás elkészítésére felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet, és aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelıs:

polgármester, jegyzı

*****

23. napirendi pont
Tárgy:
A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztési c. pályázaton részvétel
Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester

Székely Csaba képviselı megkérdezi, melyik témakörre pályáznak?
Michels Gábor alpolgármester válaszában elmondja, a döntési mechanizmus korszerősítése
témakörben, egyébként ez a jegyzı kompetenciája.
Több érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal
az alábbi határozatokat hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 224/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által az Államreform Operatív Program keretén belül „A polgármesteri hivatalok
szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” címmel kiírt pályázaton indul.
A 8% önrészt a tartalék terhére biztosítja.
**
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 225/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által az Államreform Operatív Program keretén belül „A polgármesteri hivatalok
szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” címmel kiírt pályázat megírásával
megbízza via D’oro Kft. Közigazgatás Fejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (8230
Balatonfüred, Vajda J. u. 33.) az ajánlatuk alapján adott 4%-os sikerdíj vállalási áron.
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A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a megbízási szerzıdés elkészítésével,
a polgármestert felhatalmazza a szerzıdés aláírásával.
Felelıs:
Határidı:

jegyzı, polgármester, ügyvéd
azonnal
*****

24. napirendi pont
Tárgy:
Vízbázis
Elıterjesztı: Porkoláb József képviselı

Király Endre képviselı elmondja, a témakörben Sági György alpolgármesterrel korábban
testületi felhatalmazásuk volt, most ismételten kérnek, hogy részletesebben „körbejárják”.
Dr. Sal Béla képviselı szintén jelentkezik, hogy szeretne részt venni a vízbázis programban.
Dr. Bognár András polgármester Sági György, Király Endre és Dr. Sal Béla nevével
kiegészítve szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 226/2008. (05.21.) határozata
Páty Község Képviselı-testülete úgy határoz, hogy megbízza Sági György alpolgármestert,
továbbá Porkoláb József, Király Endre és Dr. Sal Béla képviselıket a vízbázis tervezésével és
kivitelezésével kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.

*****

25. napirendi pont
Tárgy:
Rekreáció
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Sági György alpolgármester elmondja, termálvizes fürdı kialakításában gondolkodnak a
rekreációs területen. Felhatalmazást kérnek a szükséges tárgyalások elkezdéséhez.
Érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 227/2008. (05.21.) határozata
Páty Község Képviselı-testülete úgy határoz, hogy támogatja Porkoláb képviselı javaslatát a
rekreációs program elindításában.
A képviselı-testület felhatalmazza Sági György alpolgármestert, Király Endre TGB elnököt,
továbbá Porkoláb József képviselıt a szükséges elıkészítı tárgyalások lefolytatására.
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Felelıs:

Sági György alpolgármester, Király Endre, Porkoláb József képviselık

*****

26. napirendi pont
Tárgy:
SZMSZ módosítása
Elıterjesztı: jegyzı

Bánsághy Balázs mb.jegyzı elmondja, Székely Csaba képviselı tanácsnokká választása,
valamint a fıépítész alkalmazása miatt szükséges az SZMSZ-t módosítani.
Székely Csaba képviselı elmondja az alábbiakat: megtisztelı volt számára, hogy a Testület
tanácsnokká választotta; voltak elképzelései a helyi kulturális rendezvényekkel kapcsolatban,
továbbá a helyi civilszervezetekkel egyfajta olyan munka ellátása, amely elısegíti, hogy
önkormányzat barát civilszféra alakuljon ki Pátyon. Az SZMSZ módosítása most a fıépítész
és a kulturális tanácsnok elfogadásáról szól; mindkét elıterjesztést a Testület korábban
elfogadta, majd áprilisban a jegyzı elıterjesztette ennek a két tevékenységnek a helyi
törvényesítését, amit a Testület akkor nem fogadott el.
Képviselı úr innen szó szerint kéri hozzászólását.
„Véleményem szerint ez cinikus, elfogadhatatlan, természetesen egyetlen egy kivételt kell
megemlítsek, mert van egy képviselı, aki következetesen nem szavazta meg ezt a dolgot, ezt
meg kell említsem név nélkül természetesen, de az, hogy egy abszolút többségő testületi
döntést egy-két hónap elteltével, hát egyszer így gondoltam, egyszer úgy gondoltam, vagy ki
tudja, milyen indíttatásból, nem szavazza meg a Testület, ez nem engem minısít, úgy hogy én
nagy tisztelettel megköszönöm a polgármester úr januári felkérését a kulturális tanácsnoki
feladatok ellátására, de ilyen testületi hozzáállás mellett én lemondok. Köszönöm szépen.”

Fentiekre tekintettel Dr. Bognár András polgármester javasolja a 25/2008. (01. 16.)
határozat visszavonását, melyet a Testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadott és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 228/2008. (05.21.) határozata
Páty Község Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 25/2008. (01.16.) számú határozatát
visszavonja.
***
Dr. Bogár András polgármester elmondja, ennek megfelelıen a rendelet tervezet módosul;
megkérdezi, van-e további észrevétel, javaslat? Miután több érdemi hozzászólás nem történt,
a rendelet tervezetet szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a rendelet tervezetet egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
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14/2008. (05. 23.) rendelete
A Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.3.) rendeletének módosításáról

*****
Tollner József képviselı visszajött, Junek Mariann képviselı elment, a Testület létszáma
10 fı, határozatképes.
*****

27. napirendi pont
Tárgy:
Védıoltás
Elıterjesztı: polgármester, alpolgármesterek

Dr. Bognár András polgármester elmondja, most nyílt lehetıség a védıoltóanyag
megvásárlására; az elıterjesztés tartalmaz minden fontos információt, kérdezi, van-e
valakinek észrevétele, hozzászólása?
Miután érdemi hozzászólás nem történt, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta. (Szavazáskor Király Endre és Székely Csaba képviselık nincsenek
jelen.)
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 229/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy egészségügyi megelızési
program keretén belül, a 13-17 év közötti lányok számára biztosítja a méhnyakrák elleni
védıoltáshoz szükséges oltóanyagot.
Az oltóanyag megvásárlásához 1,5 millió forint összeget átcsoportosít a tartalékkeretbıl.
Felelıs:
Határidı:

polgármester
azonnal

*****

28. napirendi pont
Tárgy:
Arany J. utca – Bartók B. utca sarkán lévı játszótér felújítása
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester, Király Endre képviselı

Sági György alpolgármester elmondja, a Testület és a szülık részérıl is régi igény, hogy a
településen játszótereket alakítsanak ki, ezért Kind László képviselı társával és egy pár
szülıvel bejártak néhány területet, ahol megvalósíthatnák. Az Arany J. utca –Bartók B. utca
sarkán lévı játszótérnek megvannak a felújítási tervei, az alapján fel lehet újítani. Javasolja,
kérjenek rá kivitelezési árajánlatot, továbbá jelöljék meg azokat a helyszíneket, amelyek
alkalmasak játszótér kialakítására. További gondolat még a Pincehegy aljában kialakítandó
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„Pátyi Nagyrét”, ehhez célszerő lenne néhány ingatlant hozzávásárolni; ezzel kapcsolatban
felhatalmazást kér, hogy tárgyalhasson a tulajdonosokkal.
Kind László képviselı elmondja, a bejárás során a Széchenyi teret, a Burgondia utcát, és a
Rét közt találták alkalmasnak játszótér kialakítására.
Porkoláb József képviselı javasolja még helyszínnek a Füzes patak partját, a Telki út
melletti réten.
Dr. Sal Béla képviselı elmondja, a játszóterek kialakításához elıször a tervezésre és
engedélyeztetésre kell árajánlatokat bekérni, melyhez szükséges egy tételes igénylista
összeállítása. A játszóterekkel kapcsolatban felhívja a figyelmet az önkormányzat fokozott
felelısségére.
Szantner Ernı Mőszaki Irodavezetı felhívja a figyelmet a játszóterek veszélyességére,
elmondja, minden elıírást pontosan be kell tartani. Javasolja továbbá, hogy a terveztetést
engedélyes tervre rendeljék meg.
Zsarnóczay István képviselı elmondja, a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 2007.
októberében a témát, utána bevitték Testület elé, ugyanis rendelet mondja ki a játszóterek
kötelezı biztonsági felülvizsgálatát; tehát az Arany János utcai játszótér csak úgy üzemelhet,
hogy érvényes biztonsági bizonyítvánnyal kell rendelkeznie; Testületi felhatalmazás folytán
jegyzı úr megkeresett egy céget, aki ezt elvégzi, amit tudomása szerint e hónap végére
igazoltak vissza.
Sági György alpolgármester elmondja, az Arany J. utca, Bartók B. utca sarkán lévı
játszótérre van engedélyes terv, erre már kivitelezıi árajánlatot lehet kérni. A többi helyszínre
pedig tervezıi és kivitelezıi árajánlat kellene.
Miután nincs több érdemi hozzászólás, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot a javasolt kiegészítésekkel szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag, 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 230/2008. (05.21.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az Arany J. utca – Bartók
B. utca sarkán lévı játszótér felújítását a meglévı felújítási terv alapján elvégezteti, továbbá
felhatalmazza Sági György alpolgármestert és Király Endre képviselıt, hogy a felújítás
végrehajtásával kapcsolatban eljárjon.
A Képviselı-testület úgy dönt továbbá, hogy tervezési és kivitelezési árajánlatokat kér be az
alábbi helyszíneken játszóterek kialakítására:
Széchenyi tér
Burgondia utca
Rét köz
Füzes patak partján (Telki út melletti réten)

*****
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29. napirendi pont
Tárgy:
Óvodások, kisiskolások biztonságos átkelését szolgálatszerően biztosítók
elismerı kitüntetése
Elıterjesztı: Székely Csaba képviselı

Székely Csaba képviselı elmondja, elıterjesztésével kapcsolatban néhány képviselıtársa
véleményét kikérte; ı a maga részérıl díszoklevélre gondolt, kb. 10 fıt érint.
Dr. Bognár András polgármester elmondja, informálódott más települések elismerı
kitüntetéseivel kapcsolatban és a közeljövıben elıterjeszti az elismerı címekre javaslatát.
Michels Gábor alpolgármester elmondja, elismeri az érintett emberek munkáját, véleménye
szerint hozzon a Testület egy határozatot, amelyben megköszönik munkájukat, az a Kurírban
megjelenik.
Tollner József képviselı elmondja, véleménye szerint meg kellene ıket hívni és úgy
megköszönni a munkájukat.
Király Endre képviselı egyetért a polgármesterrel, várják meg az elismerı címekre
vonatkozó javaslatot, és utána döntsenek.
Székely Csaba képviselı elmondja, az elhangzottakat degradálásnak tartja, kitart javaslata
mellett.
Dr. Sal Béla képviselı elmondja, az elıterjesztés határozati javaslata nem jó, az nem
illeszthetı be a helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendeletbe; szintén azt javasolja,
hogy hozzanak egy határozatot, melyben a Testület köszönetét fejezi ki honfitársainknak az
áldozatkész munkájukért, továbbá szükségesnek tartja, hogy a Kurírban a fıszerkesztı
tollából jelenjen meg egy írás, melybıl kiderül, miért nem tudja az önkormányzat kialakítani
a lámpás keresztezıdést.
Sági György alpolgármester elmondja, az érintettek munkáját elismeri; a keresztezıdés
biztonságossá tételét kellene megoldani, pl. lassíts táblával, vagy sárgán villogó lámpával.
Miután nincs több érdemi hozzászólás, a jegyzı által megfogalmazott határozati javaslatot
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 231/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a község lakossága és a
képviselı-testülete nevében köszönetét fejezi ki az Iskola utca és Rákóczi utca
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keresztezıdésénél lévı gyalogos átkelıhelynél reggelente önkéntes szolgálatot ellátó pátyi
lakosoknak,
Balogh Istvánnak,
Balogh Zoltánnak,
Bozsó Zoltánnak,
Böröczné Rozovits Máriának,
Csák Attilának,
Füredi Annamáriának,
Halápiné Kriston Juditnak,
Jordán Lászlónak,
Oláh Gyulának,
Omray Ferencnek,
Papp Emıkének,
Szokolay Gábornak,
Váry Jánosnak,
Wlasits Lajosnak,
akik odaadó és fárasztó munkájukkal biztosítják iskolába járó gyermekeink biztonságát.

*****

30. napirendi pont
Tárgy:
Üdvözlı táblák kihelyezése
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 232/2008. (05.21.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Páty bejövı útjaihoz
kihelyezendı üdvözlı táblákra beérkezett árajánlatok közül Balogh és Társa Bt-tıl érkezett
2.000.000 Ft + ÁFA összegő ajánlatát fogadja el és a munkálatokat megrendeli.
A Testület felkéri továbbá Dr. Fister Mihály ügyvédet a megbízási szerzıdés elkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Fedezet:
tartalékkeret
Felelıs:
polgármester, ügyvéd
Határidı:
azonnal
*****

31. napirendi pont
Tárgy:
69/2008. (02.19.) és 182/2008. (04.23.) kt. határozatok módosítása
Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester
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Érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az
alábbi határozatokat hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 233/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 69/2008. (II. 19.)
határozatát az alábbiak szerint módosítja: az „Épít-Ész Kft. (1165 Budapest, Összefogás
sétány 4.)” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: „Épít-Ész M+M Kft. (2071 Páty,
Petıfi u. 14.)”.
A Testület felkéri továbbá Dr. Fister Mihály ügyvédet a megbízási szerzıdés fentiek szerinti
módosítására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
azonnal
**

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 234/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 182/2008. (IV. 23.)
határozatát az alábbiak szerint módosítja: az „Épít-Ész Kft.” szövegrész helyébe az alábbi
szövegrész lép: „Épít-Ész M+M Kft. (2071 Páty, Petıfi u. 14.)”.
A Testület felkéri továbbá Dr. Fister Mihály ügyvédet a megbízási szerzıdés fentiek szerinti
módosítására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
azonnal

*****

32. napirendi pont
Tárgy:
402/2007. (10.17.) kt. határozat módosítása
Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester

Érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 235/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 402/2007. (X. 17.)
határozatának második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„A fennmaradó vételárrész megfizetésének végsı határideje 2008. május 31-e azzal, hogy
….” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: „A fennmaradó vételárrész megfizetésének
végsı határideje 2008. július 15-e azzal, hogy ….”.
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A Testület felkéri továbbá Dr. Fister Mihály ügyvédet a szerzıdés fentiek szerinti
módosítására.
Felelıs:
polgármester, ügyvéd
Határidı:
azonnal

*****
33. napirendi pont
Tárgy:
07-es tábla elvi változási vázrajz módosítás
Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester

Michels Gábor alpolgármester elmondja, a Közlekedési Felügyelet képviselıjével folytatott
egyeztetés alapján a 07-es táblára elkészült változási vázrajzot át kell dolgozni úgy, hogy a
közlekedési elıírásoknak megfeleljen, egy közmő csatlakozási pontot engednek meg.
Érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 236/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 07-es tábla elvi változási
vázrajz - a Nemzeti Közlekedési Hatóság észrevételeinek figyelembevételével történı –
átdolgozását megrendeli a Budakörnyéki Földhivataltól.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
azonnal

*****

34. napirendi pont
Tárgy:
9/2007. (V.03.) rendelet (elıvásárlási jog bejegyzésérıl) módosítása
Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester

Michels Gábor alpolgármester elmondja, miután a fejlesztıvel történt megállapodások
realizálódtak, az érintett ingatlanok új tulajdonosainak földhivatalnál történı bejegyeztetése
miatt az elıvásárlási jog fenntartása indokolatlan, a hivatkozott rendelet 1.§ 1. számú
mellékletének módosítása szükségessé vált.

Érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta.
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének
15/2008 (05. 22.) rendelete az
elıvásárlási jog bejegyzésérıl szóló
9/2007. (V.3.) rendeletének módosításáról
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*****

35. napirendi pont
Tárgy:
Golfpálya szabályozási terv módosítása (szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: polgármester

Michels Gábor alpolgármester elmondja, a golfpálya szabályozási tervét módosítani kell
abba az irányba, hogy a település terhelése ne változzék. Ezt el kell kezdeni egyeztetni a
tervezıkkel, ehhez kéri a Testület elvi hozzájárulását és támogatását.
Érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 237/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a golfpálya hatályban lévı
szabályozási terv módosításával kapcsolatban, a tervezıvel történı elızetes egyeztetı
tárgyalások lefolytatásával megbízza Michels Gábor alpolgármestert.
Felelıs:
Határidı:

Michels Gábor alpolgármester
azonnal

*****

36. napirendi pont
Tárgy:
196/2008. (IV.28.) Kt. határozat módosítása
Elıterjesztı: jegyzı

Érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 238/2008. (05.21.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 196/2008. (IV. 28.)
határozatában felsorolt feltételeket az értékesítésre kijelölt önkormányzati bérlakások közül –
a fennálló földhivatali eljárás befejezéséig – maximum 90 nappal meghosszabbítja a Páty,
Dózsa Gy. u. 8/a esetébe az elıvásárlási joggal élni kívánó Kamarai Gyuláné részére.
*****

37. napirendi pont
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Tárgy:
Nevelési tanácsadóval kapcsolatos javaslat
Elıterjesztı: Tollner József képviselı

Tollner József képviselı elmondja, beszélt a nevelési tanácsadóval, aki elmondta az
alábbiakat: úgy, hogy egyáltalán nem reklámozta magát, már olyan szinten keresik, hogy csak
nagyon távoli idıpontot tud megadni a munkaidejében, vagy pedig nem tud annyi idıt
foglalkozni az érintett gyermekkel/szülıvel, amennyi szakmailag helyes lenne; erre tekintettel
javasolja, hogy a 0,2 státusz helyett 0,3 státuszt iktassanak be neki szeptembertıl; ismerteti
továbbá a 0,3 státusz költségvonzatát.
Michels Gábor alpolgármester megkérdıjelezi az elhangzottakat, véleménye szerint volt
egy torlódás, amiatt alakult ki ez az állapot; szerinte várjanak még a státuszemeléssel
kapcsolatban.
Dr. Bognár András polgármester elmondja, Tollner József képviselı szóbeli
elıterjesztésként az ülésen vetette fel napirendre a témát, ezért felkéri, hogy kidolgozva,
írásban terjessze elı majd a soron következı testületi ülésre.
Határozat hozatal nem történt.
*****

38. napirendi pont
Tárgy:
Iskolaigazgatói állásra pályázatokkal kapcsolatos technikai lebonyolítás
Elıterjesztı: Tollner József képviselı

Tollner József képviselı elmondja, fontosnak tartja, hogy a Testület a témával kapcsolatban
abba az irányba menjen el, hogy mindenfajta lehetıséget megadjon az összes jelöltnek.

Határozat hozatal nem történt.
*****

Több hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester bezárja az ülést.
*****

határozatok:
rendelet:

197-tıl -238-ig
13-tól – 15-ig

Kmf.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı

helyett:
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Bánsághy Balázs
mb.jegyzı
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