JEGYZİKÖNYV

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2008. május 28-án (szerdán) 16.00 órakor megtartott
rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl

Készült:
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 28-án
(szerdán) 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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, Székely Csaba
képviselık.
Hiányzik:

Soós István és Zsarnóczay István képviselık

Önkormányzat részérıl:

Bánsághy Balázs mb.jegyzı

Polgármesteri Hivatal részérıl:

Báldogi Éva jegyzıkönyvvezetı
Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı
Szantner Ernı Mőszaki Irodavezetı

Állandó meghívott:

Dr. Fister Mihály ügyvéd
Szécsi Zsolt fıépítész

*****

Dr. Bognár András polgármester megnyitja az ülést, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a Testület 12 fıvel jelen van, határozatképes. Ismerteti a rendkívüli testületi ülés
napirendi pontjait, majd szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a napirendi pontokat egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 239/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2008. május 28-i
rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyalja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Páty Község folyamatban lévı szerkezeti ill. szabályozási tervekkel kapcsolatos
módosítások
Golfpálya Szabályozási Terv módosítás
PVK Kft.2007. évi beszámolója
Ma2 Pincehegy feletti rész víziközmővel való ellátása
Pátyi Tőzoltó Egyesület támogatása
Térfigyelı kamerarendszer telepítése Páty közterületein
Tulajdonosi hozzájárulás villanyoszlop áthelyezéséhez
Árpád u. 3. sz. alatti ingatlan értékbecslésének megrendelése
*****
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1. napirendi pont
Tárgy:
Páty Község folyamatban lévı szerkezeti ill. szabályozási tervekkel
kapcsolatos módosítások
Elıterjesztı: polgármester
Együtt tárgyalva a 2. napirendi ponttal.
2. napirendi pont
Tárgy:
Golfpálya Szabályozási Terv módosítás
Elıterjesztı: polgármester
A napirendi pontok tárgyalásánál jelen vannak: Epsylon-Natura Kft-tıl tervezık.
Hegyi Zoltán (Epsylon-Natura Kft.) elmondja, az állami fıépítésszel, valamint a helyi
fıépítésszel folytatott konzultáció, a nagyszámú szabályozási terv módosítás, valamint a
bizottsági határozatok és új elképzelések, jogszabályváltozások elkerülhetetlenné teszik, hogy
a képviselı-testület határozatban felhatalmazást adjon az alábbi tervezıi munkák
folytatásához: Ezután ismerteti az egyes területekkel kapcsolatos módosításokat és a
szükséges határozati javaslatokat.
1. Páty hrsz 0185/11 és 0185/21 telkeket érintı (un. Láposi dülı) településrészre készülı
szabályozási terv a település szerkezeti tervének rész-módosítását igényli.
A Képviselı-testület a területre vonatkozó fejlesztési szándékot támogatja, s ezzel a
szerkezeti terv rész-módosítását is kéri a szabályozási tervi munkarész elkészítésén
kívül.
2. Páty Pincehegy területére készülı szabályozási terv a település szerkezeti tervének
rész-módosítását igényli.
A Képviselı-testület a területre vonatkozó fejlesztési szándékot támogatja, s ezzel a
szerkezeti terv rész-módosítását is kéri a szabályozási tervi munkarész elkészítésén
kívül.
3. Páty 2271 hrsz-ú út-belter határ-2272-2298 telkek által határolt (un. Körtés I.) területre
készülı szabályozási terv a település szerkezeti tervének rész módosítását igényli.
A Képviselı-testület a területre vonatkozó fejlesztési szándékot támogatja, s ezzel a
szerkezeti terv rész-módosítását is kéri a szabályozási tervi munkarész elkészítésén
kívül.
4. Páty, Füzes patak-Somogyi utca-Gyártelep utca-Névtelen utca (un Suzuki tömb és
csomópont) területére készülı szabályozási terv a település szerkezeti tervének rész
módosítását igényli.
A Képviselı-testület a területre vonatkozó fejlesztési szándékot támogatja, s ezzel a
szerkezeti terv rész-módosítását is kéri a szabályozási tervi munkarész elkészítésén
kívül.
5. Páty, belter. határ-Erkel utca-Rákóczi út-Füzes patak által határolt (un strand) tömbre
készülı szabályozási terv a település szerkezeti tervének rész módosítását igényli.
A Képviselı-testület a területre vonatkozó fejlesztési szándékot támogatja, s ezzel a
szerkezeti terv rész-módosítását is kéri a szabályozási tervi munkarész elkészítésén
kívül.
6. Páty Erkel utca-Petıfi utca-Bocskai utca-Rákóczi utca által határolt (un. Kastély és
Magtár) tömbre készülı szabályozási terv a település szerkezeti tervének rész
módosítását igényli.
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A Képviselı-testület a területre vonatkozó fejlesztési szándékot támogatja, s ezzel a
szerkezeti terv rész-módosítását is kéri a szabályozási tervi munkarész elkészítésén
kívül.
7. Páty volt dögkút környezetésre készülı szabályozási terv a település szerkezeti
tervének rész módosítását igényli.
A Képviselı-testület a területre vonatkozó fejlesztési szándékot támogatja, s ezzel a
szerkezeti terv rész-módosítását is kéri a szabályozási tervi munkarész elkészítésén
kívül.
8. Páty Telki út menti un golf-pálya céljára kijelölt terület tervezett beruházása a területre
készített szabályozási terv módosítását igényli.
A Képviselı-testület támogatja és megrendeli a szabályozási terv módosítását.
9. Páty Telki út menti un golf-pálya céljára kijelölt terület tervezett beruházása a területre
vonatkozó szerkezeti terv rész-módosítását igényli.
A Képviselı-testület támogatja és megrendeli a rész-szerkezeti terv módosítását.
10. Páty Telki út menti un golf-pálya céljára kijelölt terület tervezett beruházása túlnyúlik
a 2005. évi LXIV törvény a Budapest Agglomeráció területrendezési tervében jelölt
beépítésre szánt területté alakítható területrészen. Az agglomerációs törvény 3 %-os
mozgásteret ad a település beépített területének megváltoztatására, azaz a korábban
meglevı és tervezett beépítésre szánt területek össz mértékét 3 %-ával növelheti meg a
település. A tervezett beruházás megvalósításához a település számára engedélyezhetı
3 %-os beépítésre szánt területi növekmény igénybevétele szükséges.
A Képviselı-testület határozati javaslatával támogatja a rendelkezésére álló 3 %
beépítésre szánttá alakítható terület igénybevételét a Telki út menti tervezett beruházás
számára.
Dr. Bognár András polgármester a szóbeli határozati javaslatokat szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület az összes szóbeli határozati javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatokat hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 240/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Páty hrsz 0185/11 és
0185/21 telkeket érintı (un. Láposi dülı) településrészre vonatkozó fejlesztési szándékot
támogatja, és a szabályozási tervi munkarész elkészítésén kívül, az ezt alátámasztó szerkezeti
terv rész-módosítását elfogadja.
Határidı:
azonnal
Felelıs:
polgármester
**
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 241/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Pincehegy
területére vonatkozó fejlesztési szándékot támogatja, és a szabályozási tervi munkarész
elkészítésén kívül, az ezt alátámasztó szerkezeti terv rész-módosítását elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester
**
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Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 242/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Páty 2271 hrsz-ú út-belter
határ-2272-2298 telkek által határolt (un. Körtés I.) területre vonatkozó fejlesztési szándékot
támogatja, és a szabályozási tervi munkarész elkészítésén kívül, az ezt alátámasztó szerkezeti
terv rész-módosítását elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester
**

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 243/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Füzes patakSomogyi utca - Gyártelep utca - Névtelen utca (un Suzuki tömb és csomópont) területére
vonatkozó fejlesztési szándékot támogatja, és a szabályozási tervi munkarész elkészítésén
kívül, az ezt alátámasztó szerkezeti terv rész-módosítását elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester
**

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 244/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Páty, belter. határ-Erkel
utca-Rákóczi út - Füzes patak által határolt (ún. strand) tömbre vonatkozó fejlesztési
szándékot támogatja, és a szabályozási tervi munkarész elkészítésén kívül, az ezt alátámasztó
szerkezeti terv rész-módosítását elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester

**
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 245/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Páty Erkel utca-Petıfi
utca-Bocskai utca-Rákóczi utca által határolt (un. Kastély) tömbre vonatkozó fejlesztési
szándékot támogatja, és a szabályozási tervi munkarész elkészítésén kívül, az ezt alátámasztó
szerkezeti terv rész-módosítását elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester

**
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Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 246/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, ún. Magtár tömbre
vonatkozó fejlesztési szándékot támogatja, és a szabályozási tervi munkarész elkészítésén
kívül, az ezt alátámasztó szerkezeti terv rész-módosítását elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester

**
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 247/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a volt dögkút környezetére
vonatkozó fejlesztési szándékot támogatja, és a szabályozási tervi munkarész elkészítésén
kívül, az ezt alátámasztó szerkezeti terv rész-módosítását elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester
**

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 248/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Telki út menti ún.
golfpálya céljára kijelölt területre vonatkozó tervezett beruházást támogatja, és megrendeli a
terület szabályozási tervének módosítását.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester
**

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 249/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Telki út menti ún.
golfpálya céljára kijelölt területre vonatkozó tervezett beruházást támogatja, és megrendeli a
terület rész-szerkezeti terv módosítását.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester

**
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Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 250/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Telki út menti
tervezett beruházás számára támogatja a rendelkezésre álló 3 % beépítésre szánt alakítható
terület igénybevételét.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester
**

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 251/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt a
fejlesztıvel a Golfpálya vonatkozásában a tervezési díjak (a meglévı szabályozási terv és
szerkezeti terv módosítása) finanszírozására és a felmerülı költségek megtérítésére és a
megállapodás aláírását követıen a Golfpálya szabályozási terv és az ehhez szükséges
szerkezeti terv módosítását megrendeli az Epsylon-Natura Kft-tıl (1139 Bp. Váci út 87.) az
ajánlatában adott bruttó 5.760.000 Ft áron a beruházó költségére.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a fejlesztıvel történı megállapodás,
valamint a tervezıi megbízás elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza azok aláírására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
azonnal

*****
Székely Csaba képviselı elment, a Testület létszáma: 11 fı, határozatképes.
*****

3. napirendi pont
Tárgy:
PVK Kft.2007. évi beszámolója
Elıterjesztı: Porkoláb József képviselı
A napirendi pont tárgyalásán részt vesznek: Juhász László PVK Kft. ügyvezetıje, valamint a
Kft. könyvvizsgálója.

Dr. Sal Béla képviselı elmondja, tudomása szerint a PVK Kft. a részére megállapított
rendszerhasználati díj elsı részletét fizette meg az önkormányzat felé, kérdezi, hogy a további
két részlet szerepel e a mérlegben?
Juhász László ügyvezetı válaszában elmondja, a másik két részlet nem szerepel a
Mérlegben.
Dr. Sal Béla képviselı hozzászólását folytatva elmondja, ebben az esetben nem tudja
elfogadni a Mérleget, mivel a Mérlegben minden olyan bevételt és kiadást, amelyrıl, még ha
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nincs is számla, de tudvalévı, hogy létezik, el kell határolni, azt be kell állítani a Mérlegbe.
Az elızı ügyvezetı kiadta a teljességi nyilatkozatát (itt idéz a nyilatkozatból), hogy a Mérleg
kelte utáni idıszakban nem történt olyan esemény, amely a pénzügyi kimutatásokat tekintve
befolyásolná a Mérleget. Ez viszont nem igaz. Megnézte a Pénzügyi Irodán mind a két kiadott
számlát a bérleti díjról, mely számlák összesen kb. bruttó 26-27 millió forint összegőek,
továbbá van még egy ki nem egyenlített villamosenergia számla is. A számviteli törvény
szerint ezeket be kellett volna állítani az elhatárolt kiadások között, és ez nem történt meg. Így
jöhetett ki számszakilag a 13 millió forint adózott eredmény, mely valótlan képet mutat a
társaság gazdálkodásáról. Ha ezeket a költségeket helyesen figyelembe vették volna, akkor a
társaság 6 millió forint körüli veszteséget könyvelhetett volna el. Az elızıekben elmondottak
alapján ez a Mérlegbeszámoló így nem fogadható el. Felhívja a figyelmet, hogy az elsı APEH
revízió észre fogja venni, mely büntetı szankcióhoz is vezethet. Továbbá felveti, hogy a
tulajdonosnak meg kell vizsgálnia a társaság vezetésének felelısségét is. Javasolja, mivel
május 31-ig, a Mérleg benyújtásáig még van pár nap, ezt a Mérleget a felvetettek
figyelembevételével dolgoztassák át.
Sági György alpolgármester elmondja, ı már nagyon sokszor fölvetette, hogy a bérleti díjjal
kapcsolatban problémák lesznek; megjegyzi, voltak ugyan tárgyalások a PVK Kft. volt
ügyvezetıjével, de azok sehova nem vezettek, mivel a volt ügyvezetı nem teljesített; kérte
továbbá az új ügyvezetıt is, hogy tárgyaljanak, hogyan tudnák rendezni a múlt adósságát is,
és az idei év terheit is. Másik kérdés még a PVK Kft. önkormányzat felé fennálló 25 millió
forintos hitele, mellyel kapcsolatban született döntés, hogy a Kft. azt a vákumos csatorna
kiváltásával ledolgozza; bár készre jelentett a korábbi ügyvezetı néhány tételt, de azokat a
munkákat mőszakilag senki nem vette át. Az idei évet érintı használati díjjal kapcsolatban
szintén megállapodtak a Kft-vel, hogy azt is ledolgozza, de az önkormányzat nem kapott
árajánlatot a munkákra. Félı, ha nem tesznek semmit, jövı évben ugyancsak fennáll majd ez a
probléma.
Porkoláb József képviselı elmondja, ezeket a problémákat a Felügyelı Bizottság feltárta,
továbbá volt egy megbeszélés az átvilágító céggel is, akik elmondták, ık is vizsgálták ezt a
dolgot, de könyveléstechnikailag rendben van minden. Továbbá most zajlik az elkészült
munkák felmérése, ha ez elkészült, akkor kapunk tiszta képet.
Dr. Sal Béla képviselı ismételten elmondja, hogy nem tudja elfogadni az elıterjesztett
Mérleget, mivel a számviteli törvény egyértelmően szabályozza, hogy milyen költségeket és
bevételeket kell elhatárolni, egy adott gazdálkodási év tekintetében, és ezt figyelembe véve az
elmúlt gazdálkodási évet kellett terhelje a 26 millió forintos ki nem fizetett bérleti díj. A
Pénzügyi Iroda kibocsátotta a számlát az önkormányzat nevében, sıt, befizette utána az ÁFÁt, szerzıdés is van erre vonatkozóan az önkormányzat és a Kft. között, tehát ezeket a
számlákat figyelembe kell venni a Mérlegben.
Porkoláb József képviselı hozzászólását szó szerint kéri rögzíteni:
„Én, mint a Felügyelı Bizottság elnöke, szeretném rá fölhívni a figyelmet, és a késıbbiekben
mindenféle vádaskodásokat elkerülve, hogy mi ezeket a problémákat átláttuk, érzékeltük és
föl is hívtuk rá a figyelmet, és a tartalmi jegyzıkönyvben ez szerepel is. Tehát olyan vád
bennünket ne érjen, hogy mi ezeket a dolgokat nem vettük észre. Többször tárgyaltuk, év
közben is többször elıhoztuk bizottsági ülésen, amit lehetett ez ügyben, megtettünk, tehát én
úgy gondolom - én sem támogatom ennek az elfogadását –, hogy a Felügyelı Bizottság
megtette a maga dolgát ez ügyben. Köszönöm.”
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Dr. Bognár András polgármester a vitát lezárva megfogalmazza az elhangzottak
figyelembevételével kialakult álláspont szerinti határozati javaslatot, majd szavazásra teszi
fel.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 252/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a PVK Kft. 2007. évi
beszámolóját nem fogadja el, egyben utasítja az ügyvezetıt, hogy 2008. június 15-ig
dolgoztassa át a beszámolót a kimaradt számlák figyelembevételével.

*****

4. napirendi pont
Tárgy:
Ma2 Pincehegy feletti rész víziközmővel való ellátása
Elıterjesztı: polgármester

Sági György alpolgármester elmondja, az Ma2 Pincehegy feletti terület határokra a víz- és
csatornabeállások kiépítésére 2006. december 31-i határidıvel volt szerzıdési kötelezettsége
az önkormányzatnak, melyet nem teljesített. Javasolja, hogy a költségvetésbe betervezett
összeg terhére a PVK Kft-tıl rendeljék meg a munkálatokat, továbbá kérjenek árajánlatot a
Kft-tıl az Ma2-es belsı területi víziközmő fejlesztésre, melynek pénzügyi forrásaként
javasolja a PVK Kft. önkormányzat felé fizetett használati díjból befolyó bevételt. Hozzáfőzi,
a Sasfészek-tó felé vezetı csatorna nyomvonalára ez év decemberig van szerzıdési
kötelezettsége az önkormányzatnak a beruházó felé, ezt is el kellene indítani, de nem tudja,
hogy ennyi munkát a mai üzemeltetés mellett el tud-e vállalni a Kft.
Juhász László PVK Kft. ügyvezetıje válaszában elmondja, úgy látja, hogy a jelenlegi
állapotában a cég nem alkalmas kilométeres szakaszok építésére, de keresik a megoldást.
Kollár Tamás képviselı kérdezi, van-e árajánlat a Pincehegy feletti terület határokra
vonatkozóan.
Sági György alpolgármester válaszában elmondja, az elızı ügyvezetı adott egy általános
árajánlatot, víz vonatkozásában bruttó 20.000 Ft/méter, csatorna vonatkozásában bruttó
25.000 Ft/méter vállalási áron.
Dr. Fister Mihály ügyvéd javasolja a határozati javaslatot ennek megfelelıen kiegészíteni.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a kiegészített
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 253/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a PVK Kft-tıl
megrendeli az Ma2 Pincehegy feletti terület határokra a víz-, csatornabeállások kiépítését víz
vonatkozásában bruttó 20.000 Ft/méter, csatorna vonatkozásában bruttó 25.000 Ft/méter
vállalási áron, 2008. október 31-i teljesítési határidıvel.
A Képviselı-testület úgy dönt továbbá, hogy a PVK Kft-tıl árajánlatot kér be az Ma2-es belsı
területi víziközmő kiépítésére.
A Testület egyben felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a vállalkozási szerzıdés elkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
azonnal

*****

5. napirendi pont
Tárgy:
Pátyi Tőzoltó Egyesület támogatása
Elıterjesztı: polgármester

Érdemi vita nem volt, 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 254/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Pátyi Önkéntes Tőzoltó Egyesület által
használt UAZ tehergépkocsi értékesítésébıl befolyt nettó összeget, 333.000 Ft-ot, a Tőzoltó
Egyesület részére támogatásként átadja, melynek felhasználásáról az Egyesület megállapodás
szerint 2008. december 31-ig köteles elszámolni.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, jegyzı
azonnal

*****
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6. napirendi pont
Tárgy:
Térfigyelı kamerarendszer telepítése Páty közterületein
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester, Kind László képviselı

Sági György alpolgármester elmondja, a Testület régi elképzelése, továbbá lakossági igény
is, hogy a közbiztonság érdekében, bőnmegelızés céljából a település közterületein térfigyelı
kamerarendszer épüljön ki. A megvalósítás érdekében felhatalmazást kér a Testülettıl, hogy
Kind László képviselı társával tárgyalásokat folytathasson szakirányú cégekkel.
Érdemi vita nem volt, a Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 11 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 255/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a település közterületein térfigyelı
kamerarendszer megvalósítása érdekében, megbízza Sági György alpolgármestert és Kind
László képviselıt, hogy a témában tárgyalásokat folytassanak szakirányú cégekkel.

*****

7. napirendi pont
Tárgy:
Tulajdonosi hozzájárulás villanyoszlop áthelyezéséhez
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Érdemi vita nem volt, 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 256/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Páty, Pintérhegyi út
1085/20 hrsz-ú ingatlanon lévı elektromos légvezetéket tartó oszlop áthelyezéséhez
tulajdonosi hozzájárulását adja Kristó Gabriella részér azzal a feltétellel, hogy az áthelyezés
költségeit az Önkormányzat nem vállalja.

*****
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8. napirendi pont
Tárgy:
Árpád u. 3. sz. alatti ingatlan értékbecslésének megrendelése
Elıterjesztı: Dr. Sal Béla képviselı

Dr. Sal Béla képviselı elmondja, az új „Csibe ovi” kialakításával kapcsolatban a múltkori
testületi ülésen felhatalmazást kapott, hogy a szomszédos ingatlan (Árpád u. 3.)
hozzávásárlása ügyében eljárjon, az elızetes tárgyalásokat elkezdte a tulajdonossal, aki nem
zárkózott el az eladásától. Javasolja az ingatlan értékbecslésének megrendelését.
Érdemi vita nem volt, a Képviselı-testület a határozati javaslatot 10 igen, 1 tartózkodás
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 257/2008. (V. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Rákóczi u. 17. sz. óvoda
mögötti ingatlan (Árpád u. 3.) értékbecslését megrendeli.
Felelıs:
Határidı:

jegyzı
azonnal

*****

Dr. Bognár András polgármester bezárja az ülést.

*****

határozatok: 239-tıl - 257-ig

Kmf.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı

helyett:

Bánsághy Balázs
mb.jegyzı
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