JEGYZİKÖNYV

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2008. június 11-én (szerdán) 15.00 órakor megtartott
Képviselı-testületi ülésérıl

Készült:
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. június 11-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, Szabó István, Tollner József, Soós István, Székely Csaba,
Zsarnóczay István képviselık.
Hiányzik:
Dr. Sal Béla és Soós István képviselık
(Porkoláb József és Junek Mariann képviselık a napirend elıtti hozzászólások közben
érkeztek, Michels Gábor alpolgármester az 1. napirendi pont tárgyalásánál, Tollner József
képviselı a 3. napirendi pont tárgyalásánál érkezett.)
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 8 fıvel jelen van, határozatképes.
Ismerteti az alábbiakat: ülés elıtt kerültek kiosztásra: 2., 3., 4. napirendekhez értékbecslés, 7.
napirendhez Darvas és Sipos Kft. árajánlata, valamint a 18-22-ig napirendi pontok
pótelıterjesztésként.
Megkérdezi, van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel.
Király Endre képviselı a 16. napirendi pontot (Környezetvédelmi alapban virágosításra
elkülönített összeg felhasználása) javasolja napirendrıl levenni, mivel még nincs véglegesítve
és az árajánlat sem érkezett meg.
Kollár Tamás képviselı elmondja, hogy a Bocskai István Általános Iskola igazgatója átadott
neki egy levelet státusz átminısítéssel kapcsolatban, melyhez Testületi döntés szükséges,
javasolja, hogy az iskola alapító okiratának tárgyalásakor döntsenek errıl is.
Más észrevétel nem történt, Dr. Bognár András polgármester 21 napirendi pont
tárgyalására tesz javaslatot.
A Képviselı-testület a napirendi pontokat egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 258/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2008. június 11-i
ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Költségvetési rendelet módosítása
Árpád u. 3. sz. alatti ingatlan megvásárlása
Kossuth u. 110 és 111 hrsz-re vételi szándék
Vázsonyi András 661 hrsz ingatlanrész megvásárlási kérelme
Dudás József kérelme
Mélyárok utca (Sárcsúszda) kivitelezésére árajánlatok
Közmő beruházások megrendelése PVK Kft-tıl
235/2008. (05. 21.) Kt. határozat módosítása
Torbágyi úti partfal
Sasfészek É-i feltárójánál ingatlan csere – út miatt
Elkerülı utak engedélyeztetési eljárásának elindítása
Páty, Telki út melletti csapadékvíz bekötés – vállalkozói szerzıdés
Páty, Töki út – Határ út mélyterület vízrendezés, csatornatisztítás – vállalkozói
szerzıdés
Gyermekvédelmi beszámoló
Bocskai István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
229/2008. (05.21.) Kt. határozat módosítása
I. Világháborús emlékmő díszvilágítás kiépítése
Tulajdonosi hozzájárulás a Páty Pincehegy fölötti terület vízellátás, szennyvízelvezetés
vízjogi engedélyezési eljárásához
„Utak karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás – ajánlattevı kiválasztása
„Virágos Pátyért Egyesület” kérelme
Páty, Arany János utcai játszótér kialakítására árajánlat
**

A jelenlévıkre tekintettel Dr. Bognár András polgármester javaslatot tesz a tárgyalási
sorrendre.
A Képviselı-testület a tárgyalási sorrendre tett javaslatot egyhangúlag, 8 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 259/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2008. június 11-i
ülésén a napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyalja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kossuth u. 110 és 111 hrsz-re vételi szándék
Vázsonyi András 661 hrsz ingatlanrész megvásárlási kérelme
Mélyárok utca (Sárcsúszda) kivitelezésére árajánlatok
Költségvetési rendelet módosítása
Árpád u. 3. sz. alatti ingatlan megvásárlása
Dudás József kérelme
Közmő beruházások megrendelése PVK Kft-tıl
235/2008. (05. 21.) Kt. határozat módosítása
Torbágyi úti partfal
Sasfészek É-i feltárójánál ingatlan csere – út miatt
Elkerülı utak engedélyeztetési eljárásának elindítása
Páty, Telki út melletti csapadékvíz bekötés – vállalkozói szerzıdés
Páty, Töki út – Határ út mélyterület vízrendezés, csatornatisztítás – vállalkozói
szerzıdés
Gyermekvédelmi beszámoló
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bocskai István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Páty, Arany János utcai játszótér kialakítására árajánlat
229/2008. (05.21.) Kt. határozat módosítása
I. Világháborús emlékmő díszvilágítás kiépítése
Tulajdonosi hozzájárulás a Páty Pincehegy fölötti terület vízellátás, szennyvízelvezetés
vízjogi engedélyezési eljárásához
„Utak karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás – ajánlattevı kiválasztása
„Virágos Pátyért Egyesület” kérelme

*****

NAPIREND ELİTT:
Székely Csaba képviselı elmondja, több témával kapcsolatban van hozzászólása, az elsıt szó
szerint kéri rögzíteni:
„2007. november 25-i testületi ülésen Porkoláb József képviselı úr a következıket jelentette
ki, hogy nem szavaztam meg az iskola bıvítést. Én akkor felkértem, hogy ezt támassza alá,
ezt a kijelentését, úgy gondolom, hogy több mint hat hónapot vártam, és az elmúlt idıszak
alatt ezt a képviselı úr nem tette meg. Miután ez nagy nyilvánosság elıtt is megjelent, ezért
én most szeretném, hogyha a képviselı úr haladéktalanul megtenné, hogy minek alapján,
milyen információkból vette ezt a rágalmazást, mert ez szó szerint rágalmazás, nem igazán
hiszem, hogy hitelt érdemlı, bármiféle adatot elı tudna venni, 2007. november 25-e elıtti és a
teljes képviselıi idıszakra, tehát erre a ciklusra vonatkozó valamennyi testületi ülés
jegyzıkönyvi anyagot végigolvastam, semmiféle alapja nem volt erre a kijelentésére, úgy
hogy szeretném, hogyha ugyanezt, hogyha nem tudja hitelesen igazolni, akkor nagy
nyilvánosság elıtt, miután nagy nyilvánosság elé került a dolog, ez a hamis rágalom akkor
tisztázná, úgymond a becsületemet.”
Elmondja továbbá, a másik ügyet szintén Porkoláb József képviselı társával kapcsolatban veti
fel, de itt mellé szeretne állni; az elızı testületi ülésen képviselı társa kérte a Pátyi Tavasz
rendezvénnyel kapcsolatban a rendezık elszámoltatását; felkéri a jegyzıt, hogy a közterület
használat általános rendjérıl szóló helyi rendelet értelmében vizsgálja meg, hogy a rendezık
mi alapján szedtek közterület használati díjat.
Felveti, hogy a képviselı-testület az elmúlt évben az ülésekrıl történı internetes közvetítéssel
kapcsolatban hozott egy határozatot, ami nem lett végrehajtva; javasolja, hogy vagy
módosítsák a határozatot, vagy hajtsák végre, annál is inkább, mivel jogos lakossági igénynek
is érzi.
Elmondja még, hogy április 10-én a jegyzınek kérdéseket tett fel írásban, melyekre a mai
napig nem kapott választ. Kéri a jegyzıt, válaszolja meg kérdéseit.
Végezetül felkéri ismételten a jegyzıt, hogy a település önkormányzati tulajdonú útjainak a
mőszaki állapotát méresse fel és a biztonságos közlekedés érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket a kátyúk megszüntetésére.
Sági György alpolgármester elmondja az alábbiakat: Székely Csaba képviselı társa nem
szavazta meg az iskola fejlesztést, mivel álláspontja szerint a beruházást csak pályázati
pénzbıl szabad megvalósítani, ezért az iskola fejlesztésének pályázati pénzbıl történı
megvalósítását szavazta csak meg. Az önkormányzat indult is pályázaton az iskola, óvoda és
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Kossuth utca felújítására vonatkozó beruházásokkal kapcsolatban a tavalyi évben, de sajnos
egyik pályázaton sem nyertek. Alpolgármester úr hozzászólását folytatva elmondja, az iskola
bıvítés beruházás kivitelezésével kapcsolatban született egy másik gondolat, melynek ı volt
az ötletgazdája, nevezetesen: javasolta, hogy úgy oldják meg a beruházás forrás oldalát, hogy
egy részét készpénzben fizessék, másik részének a fedezete pedig ingatlan beszámítással
történjen. Székely Csaba képviselı társa ezt az irányt nem tudta elfogadni, ezzel a típusú
finanszírozással nem értett egyet az iskola fejlesztéssel kapcsolatban és ezt valóban nem
szavazta meg. Elmondja, az élet viszont ıt igazolta, mivel nem nyertek a pályázaton, de
kiírták úgy a közbeszerzést az iskola fejlesztésére, hogy készpénz és ingatlanbeszámítás,
amire volt pályázó, és most a nyertes pályázó építi az iskola bıvítést. Hozzáfőzi még, sajnálja,
hogy a témában nem név szerinti szavazást tartottak. Tehát, ha Székely képviselı gondolatát
követjük, nincs iskola bıvítés, mert nem nyertünk a pályázaton, másik ok pedig, hogy az az
összeg, amit a pályázaton lehetett volna nyerni, 250 millió forint, nem lett volna elég a
fejlesztésre. Ezt képviselı úr is tudta.
Ami a Pátyi Tavasz rendezvényt illeti, egyetért képviselı társával, az elszámoltatással
kapcsolatban; ez már bizottsági ülésen is felmerült, valóban Porkoláb József képviselı társa
hozta fel, és mindenki egyetértett, alpolgármester úr javaslatára azzal a kiegészítéssel, hogy
minden önkormányzati költségvetési pénzbıl megvalósított rendezvénnyel számoljanak el a
rendezık.
**
Porkoláb József képviselı megérkezett, a Testület létszáma: 9 fı.
**
Porkoláb József képviselı a felszólaláshoz kapcsolódva elmondja, mivel nem volt itt az ülés
elején, amikor Székely képviselı társa hozzá intézte felszólalását, ezért kéri, hogy azt írásban,
a Titkárságon keresztül juttassa el hozzá.
**
Junek Mariann képviselı megérkezett, a Testület létszáma: 10 fı.
**
Több napirend elıtti felszólalás nem történt, Dr. Bognár József polgármester megnyitja a
napirendi pontok tárgyalását.
****

1. napirendi pont
Tárgy:
Kossuth u. 110 és 111 hrsz-re vételi szándék
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester
Sági György alpolgármester elmondja, a Pincehegy alatti „Pátyi Nagyrét” kialakításával
kapcsolatban további felmérést végeztek, és amennyiben a Testület elfogadja az értékbecslı
által megállapított bruttó 2.500 Ft/m2 vételi árat, javasolja, hogy a 110 és 111 hrsz-ek mellé a
104 és 105 hrsz-ú ingatlanokat is vásárolják meg, ezáltal egy szép nagy terület lesz
kialakítható „Pátyi Nagyrétként”. A nyári szabadságolásokra való tekintettel, a folyamat
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felgyorsítása érdekében felhatalmazást kér a Testülettıl a földméréssel kapcsolatos
ügyintézésre, földmérı kiválasztására; hozzáfőzi, a földmérést a patak Kossuth utca felıli
partjától kezdenék kimérni, ezáltal a patak sorsa is rendezıdne.
**
Michels Gábor alpolgármester megérkezett, a Testület létszáma: 11 fı.
**
További érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot az alpolgármester által javasolt módosításokkal szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 260/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Kossuth u. 104, 105,
110 és 111 hrsz-ú ingatlanokból a patak Kossuth utcai partjától a Pincehegyig terjedı területet
megvásárolja bruttó 2500 Ft/m2 áron a tartalékkeret terhére.
A Képviselı-testület úgy dönt továbbá, hogy megrendeli a megvásárolandó terület kitőzését
és megosztási vázrajzát, melynek teljes körő ügyintézésére felhatalmazza Sági György
alpolgármestert.
Felelıs:
jegyzı, Sági György alpolgármester
Határidı:
azonnal
*****

2. napirendi pont
Tárgy:
Vázsonyi András 661 hrsz ingatlanrész megvásárlási kérelme
Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
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 261/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 661 hrsz-ú
osztatlan közös tulajdonban lévı ingatlanból, melyben önkormányzat is tulajdonos, 320 m2
területet értékbecsült, bruttó 800.000 Ft áron elad Vázsonyi András 2071 Páty, Erkel u. 2.
szám alatti lakos részére azzal, hogy a telekmegosztás költségeit vevı fizeti.
A Testület egyben felhatalmazza Dr. Fister Mihály ügyvédet az adásvételi szerzıdés
elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
azonnal
*****
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3. napirendi pont
Tárgy:
Mélyárok utca (Sárcsúszda) kivitelezésére árajánlatok
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A napirendi pont tárgyalásánál a Klinke-Bau Bt. vezetıje jelen van.
Tollner József képviselı megérkezett, a Testület létszáma: 12 fı.
Michels Gábor alpolgármester elmondja, egyértelmő munkálatokról van szó, javasolja, hogy az
olcsóbb ajánlattevıt bízzák meg.
Sági György alpolgármester megkérdezi a jelen lévı Klinker-Bau Bt. vezetıjét, tud-e
engedményt adni?
A Klinker-Bau Bt. vezetıje elmondja, végsı ajánlata bruttó 7.200.000 Ft.
Sági György alpolgármester az árat elfogadásra javasolja, mivel az olcsóbb, mint a másik ajánlat
tevıé; javasolja továbbá a mőszaki ellenırzési feladatokkal a Darvas és Sipos Kft-t megbízni.
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, 12 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 262/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Mélyárok utca
(Sárcsúszda) vízelvezetésére a Klinker-Bau Építıipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (2071
Páty, Bacsó B. u. 6.) ajánlatát fogadja el bruttó 7.200.000 Ft összegben.
A Testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a szerzıdések elkészítésére, a polgármestert
felhatalmazza azok aláírására.
Forrás:
tartalékkeret
Felelıs:
polgármester, ügyvéd
Határidı:
azonnal
*****

4. napirendi pont
Tárgy:
2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Elıterjesztı: polgármester
Székely Csaba képviselı megjegyzi, meg fogja szavazni a költségvetési rendelet módosítását, bár
amikor a Kastély megvásárlásáról döntöttek, ı úgy értelmezte, hogy a vásárlás nem fogja érinteni
az idei költségvetést.
Sági György alpolgármester válaszában elmondja, nem érti képviselı társa megjegyzését,
nyilvánvaló, hogy egy hitelfelvétel érinti a költségvetést.
Más érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a rendelet tervezetet
szavazásra teszi fel.
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A Képviselı-testület a rendelet tervezetet egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és
megalkotta az alábbi rendeletet.

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének
16/2008 (06. 17.) rendelete
a 6/2008. (02.21) Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló rendelet
módosításáról
*****

5. napirendi pont
Tárgy:
Árpád u. 3. sz. alatti ingatlan megvásárlása
Elıterjesztı: Dr. Sal Béla képviselı
Sági György alpolgármester bejelenti érintettségét.

Dr. Bognár András polgármester elmondja, az önkormányzat értékbecsült áron tudja
megvásárolni az ingatlant, ami alacsonyabb, mint a tulajdonos ajánlata.
Michels Gábor alpolgármester megerısíti, az önkormányzat csak értékbecsült áron vásárolhat.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot
az értékbecsült árral kiegészítve szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
(Sági György alpolgármester a szavazáskor nincs jelen.)

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 263/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Árpád u. 3. sz.
alatti ingatlant értékbecsült bruttó 15.900.000 Ft összeg áron a tartalék terhére megvásárolja
az új „Csibe ovi” kialakítása érdekében.
A Testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet az adásvételi szerzıdés elkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelıs:
polgármester, ügyvéd
Határidı:
azonnal
*****

6. napirendi pont
Tárgy:
Dudás József kérelme
Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Dr. Bognár András polgármester elmondja, beszélt Dudás Józseffel, aki elmondta, hogy ebben
a hónapban befizeti az összes hátralékát és utána egy összegben meg tudja vásárolni a lakást.
Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
8

Érdemi hozzászólás nem volt, a Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 12 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 264/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 196/2008. (IV. 28.) Kt.
határozat alapján a Páty, Dózsa Gy. u. 8/b. szám alatti önkormányzati bérlakást bruttó 5 millió
forint vételáron Dudás József részére értékesíti.
A Testület egyben felhatalmazza Dr. Fister Mihály ügyvédet az adásvételi szerzıdés
elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására a vevı önkormányzat felé fennálló
tartozásának rendezését követıen.
Felelıs:
polgármester, ügyvéd
Határidı:
azonnal
*****

7. napirendi pont
Tárgy:
Közmő beruházások megrendelése PVK Kft-tıl
Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint
Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Dr. Bognár András polgármester elmondja, az elıterjesztést részletesen megtárgyalták, ott
született az a javaslat, hogy a munkálatok átvételére a korábbi víziközmő beruházás mőszaki
ellenıri feladatival megbízott Darvas és Sipos Kft-t bízzák meg. Árajánlatuk megérkezett, a
harmadik határozati javaslat vonatkozik rájuk.
Sági György alpolgármester javasolja még, hogy a vákumos csatornaszakasz kiváltásánál a Bem
utcát is jelöljék ki. A határozati javaslatokban pontosítja még a fedezetet, az elsı határozatban a
forrás a PVK Kft. önkormányzat felé fennálló tartozás, valamint használati díj, a második
határozatban a költségvetésbe beállított összeg, a mőszaki ellenıri feladatokra a fedezet pedig
a tartalékkeret.

Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület mindhárom határozati javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatokat hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 265/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a PVK Kft-tıl az
ajánlatuk alapján adott bruttó 44.812.800 Ft összegben megrendeli a csatorna kiváltás (építés),
vízgerinc és beállások kiépítését az alábbi területeken (mindösszesen 1842 fm):
Munkás tér, Ibolya utca, Gyopár utca, Füzespatak sor, Burgondia utca, Kovács
Imre utca, Bocskai köz vonatkozásában csatorna kiváltás (építés),
Burgondia utca vízgerinc,
Bocskai utca víz és csatorna,
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A Testület felkéri továbbá Dr. Fister Mihály ügyvédet a vállalkozási szerzıdés elkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Forrás:
PVK Kft. önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint használati díj terhére
Felelıs:
polgármester, ügyvéd
Határidı:
azonnal
*

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 266/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Töki utca, Móricz
Zs. utca és Bem utca vákuumos csatornaszakasz kiváltás, valamint a Bem u. házi bekötések
munkálatait (mindösszesen: 1420 fm) megrendeli a PVK Kft-tıl az ajánlatuk alapján adott
bruttó 33.408.000 Ft összegben.
A Testület felkéri továbbá Dr. Fister Mihály ügyvédet a vállalkozási szerzıdés elkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Forrás:
költségvetésbe beállított összeg terhére
Felelıs:
polgármester, ügyvéd
Határidı:
azonnal
*

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 267/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty község területén
közmő és közterület fejlesztések (2008.) kivitelezési munkák mőszaki ellenırzésére
(részletezve ld.: Mellékletben) megbízza a Darvas és Sipos Mélyépítı és Szolgáltató
Tanácsadó Kft-t (1174 Bp. Melczer utca) az ajánlatukban adott bruttó 2.682.676 Ft
összegben.
A Testület a megbízási szerzıdés elkészítésével megbízza Dr. Fister Mihály ügyvédet, az
aláírásával felhatalmazza a polgármestert.
Forrás:
tartalékkeret
Felelıs:
polgármester, ügyvéd
Határidı:
azonnal
*****

8. napirendi pont
Tárgy:
235/2008. (05. 21.) Kt. határozat módosítása
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Király Endre képviselı elmondja, az önkormányzat ügyvédje javasolta, hogy a hatósági eljárás
várható befejezéséig módosítsák a teljesítési határidıt; a módosítás mindkét számára megfelel.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
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Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 268/2008. (VI. 11.) 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. szeptember 30-a azzal, hogy ….”.
A Testület felkéri továbbá Dr. Fister Mihály ügyvédet a szerzıdés fentiek szerinti
módosítására, a polgármestert felhatalmazza a szerzıdés módosítás aláírására.
A Képviselı-testület jelen határozat elfogadásával egyidejőleg a 235/2008. (05. 21.)
határozatát visszavonja.
polgármester, ügyvéd
Felelıs:
Határidı:
azonnal
*****

9. napirendi pont
Tárgy:
Torbágyi úti partfal
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Király Endre képviselı elmondja, bizottsági ülésen is tárgyalták az elıterjesztést, ahol további
árajánlat bekérését javasolták. Továbbra is ezt javasolja, mivel az egy beérkezett árajánlatot túl
magasnak tartották.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett, és egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 269/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Torbágyi úti buszváró és
a Monicomp közötti átereszeinek és a Torbágyi út 13. elıtti acélkorlát kiépítésére további
árajánlatokat kér be, és várhatóan a 2008. július 16-i testületi ülésre ismételten elıterjeszti.
Felelıs:
jegyzı
Határidı:
azonnal

*****

10. napirendi pont
Tárgy:
Sasfészek Északi feltárójánál ingatlan csere – út miatt
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Dr. Bognár András polgármester elmondja, bizottsági ülésen az elıterjesztést részletesen
tárgyalták, megkérdezi, van-e valakinek észrevétele, hozzászólása?
Érdemi hozzászólás nem történt, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta. (Michels Gábor alpolgármester a szavazáskor nincs jelen.)
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Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 270/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Sasfészek-tótól É-ra
lévı 4605 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában hozzájárul a mellékelt
változási vázrajz szerinti területcseréhez, a 4606 hrsz ingatlan tulajdonosával (Terminál
Közép-Európai Ingatlan fejlesztı Kft., 1055 Bp., Falk Miksa u. 4. félem. 1/A), azzal hogy a
területcsere vonatkozásában az eljárás lebonyolítása és a költségek viselése a 4606 hrsz
tulajdonosát terheli.
A szükséges megállapodás elkészítésére a Testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet, a
polgármestert felhatalmazza az aláírásra.
Felelıs:
polgármester, ügyvéd
Határidı:
azonnal
*****
11. napirendi pont
Tárgy:
Elkerülı utak engedélyeztetési eljárásának elindítása
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Király Endre képviselı elmondja, a tanulmányterv elkészült, bizottsági ülésen ismertették a
változatokat és több szempontot figyelembe véve javasolta a bizottság a határozati javaslatban
jelölt változatot.
Michels Gábor alpolgármester hozzáfőzi, a polgármesterrel részt vettek a többi településsel
tartott egyeztetı tárgyaláson, ahol átnézték a változatokat; minden település igényeinek
megfelelıt választották ki.
Sági György alpolgármester felhívja képviselı társai figyelmét, hogy ez az elkerülı, lehajtó
közel 3 milliárd forintos beruházás lesz; mivel új területek bekapcsolásával az iparterületté történı
átminısítés az ottani tulajdonosok számára értéknövelı tényezıként jelentkezik, ezért az
önkormányzatnak ezeket a tulajdonosokat be kell vonni a költségmegosztásba. Kéri az
önkormányzat ügyvédjét, készítsen elı egy olyan szerzıdés tervezetet, mely tartalmazza,
mennyibe kerül négyzetméter áron a fejlesztés, és tulajdonosok területarányosan részt vállalnak a
bekerülési költségbıl.
Székely Csaba képviselı elmondja, támogatja az alpolgármester úr által elmondottakat;
hozzáfőzi, miután egy nagyon nagy beruházásról van szó, javasolja, hogy adjanak róla
tájékoztatást a Pátyi Kurírban egy jól átlátható vázrajzzal.
Dr. Bognár András polgármester elmondja, a hatósági eljárás most van folyamatban, ha az
lezárult, természetesen a végleges változatot közölni fogják.
Mivel nincs több érdemi hozzászólás, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 271/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Ipari park elkerülı
utak engedélyezési tervét, valamint a tanulmánytervben meghatározott variációk közül a
7+6C+6E nyomvonalat elfogadja.
*****
12

Porkoláb József, Székely Csaba és Zsarnóczay István képviselık elmentek, a Testület
létszáma 9 fı, határozatképes.
*****

12. napirendi pont
Tárgy:
Páty, Telki út melletti csapadékvíz bekötés – vállalkozói szerzıdés
Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester
Michels Gábor alpolgármester elmondja, költségvetésbe betervezett munkáról van szó, a
Magyar Aszfalt Kft-tıl érkezett árajánlat korrekt, elfogadásra javasolja.
Sági György alpolgármester felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói szerzıdésben meg kell
nevezni az önkormányzat részérıl kijelölt mőszaki ellenırt, kéri a Testület felhatalmazását, hogy
Michels Gábor képviselı társával jelöljék ki ıket.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a Magyar Aszfalt Kft.
árajánlatát, valamint a két alpolgármester mőszaki ellenıri felhatalmazásra vonatkozó javaslatot
szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 272/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Telki út melletti
csapadékvíz bekötési munkáinak elvégzésével megbízza a Magyar Aszfalt Kft-t (1135 Bp.,
Szegedi út 35-37.) az ajánlatuk alapján adott bruttó 19.424.014 Ft áron.
A Testület az önkormányzat részérıl Sági György és Michels Gábor alpolgármestereket jelöli
ki mőszaki ellenırnek.
A Testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a vállalkozási szerzıdés elıkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Forrás:
2008. évi költségvetésben beállított összeg, valamint tartalékkeret terhére
polgármester, jegyzı, ügyvéd
Felelıs:
Határidı:
azonnal
*****

Székely Csaba képviselı visszajött, a Testület létszáma: 10 fı, határozatképes.

13. napirendi pont
Tárgy:
Páty, Töki út – Határ út mélyterület vízrendezés csatornatisztítás – vállalkozói
szerzıdés
Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester
Dr. Bognár András polgármester elmondja, az elıterjesztés hasonló az elızıhöz, javasolja a
vállalkozási szerzıdés tervezet és a két alpolgármester mőszaki ellenırnek történı elfogadását.
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Érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 273/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Töki út – Határ út
mélyterület vízrendezés csatornatisztítási, területrendezési munkáival megbízza a Magyar
Aszfalt Kft-t (1135 Bp., Szegedi út 35-37.) az ajánlatuk alapján adott 1.441.760 Ft + ÁFA
összegben.
A Testület az önkormányzat részérıl Sági György és Michels Gábor alpolgármestereket jelöli
ki mőszaki ellenırnek.
A Testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a vállalkozási szerzıdés elıkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Forrás:
tartalékkeret terhére
Felelıs:
polgármester, jegyzı, ügyvéd
Határidı:
azonnal
*****
14. napirendi pont
Tárgy:
Gyermekvédelmi beszámoló
Elıterjesztı: jegyzı
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 274/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 2007. évrıl szóló
gyermekvédelmi beszámolót elfogadja.
azonnal
Határidı:
Felelıs:
polgármester

*****
Porkoláb József képviselı visszajött, a Testület létszáma 11 fı, határozatképes.

15. napirendi pont
Tárgy:
Bocskai István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Elıterjesztı: Oktatási Szociális és Kulturális Bizottság
Kollár Tamás képviselı elmondja, az iskolai könyvtár alapkövetelményei közé tartozik
könyvtáros tanár alkalmazása, ezért szükséges a könyvtáros közalkalmazotti státuszát könyvtáros
tanár státusszá átalakítani; a jelenlegi könyvtáros képzettsége ennek megfelel, a státusz
átminısítés plusz anyagit terhet nem jelent a fenntartónak, csak testületi jóváhagyás szükséges.
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Tollner József képviselı elmondja, az Oktatási Bizottság az ülésén errıl nem tárgyalt, ezért
javasolja, utalják vissza a bizottságnak; továbbá úgy gondolja, véleményezze az oktatási szakértı
is; így most ı nem tud dönteni.
Junek Mariann képviselı elmondja, nem látja értelmét bizottsági ülésre visszavinni, az alapító
okiratot nem érinti, költségvetést nem érint, csak a Testület jóváhagyása szükséges a státusz
átminısítéshez. Ennek megfelelıen a napirendi pont kapcsán két határozatot kell hozni.
Székely Csaba képviselı egyetért azzal, hogy a könyvtárosi státusszal kapcsolatos döntést
napolják el, és elıször tárgyalja meg az Oktatási Bizottság.
Tollner József képviselı kéri módosító javaslatát megszavaztatni.
Dr. Bognár József polgármester elıször az alapító okiratra vonatkozó határozati javaslatot teszi
fel szavazásra.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 275/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Község önkormányzat Képviselı-testülete a Bocskai István Általános Iskola Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
15. a, pontja: 80.10 Alapfokú oktatás
80000 Oktatás- ra módosul
80122-6 szakfeladatszám
80122-5-ra módosul
80511-3 napköziotthoni és tanulószobai ellátás
80511-3 napköziotthoni és
tanulószobai foglalkozás( szorgalmi idıben)- re módosul,
és a melléklet szerint egységes szerkezetbe foglalja.
Felelıs:
Polgármester
Határidı:
azonnal
*
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel Tollner József képviselı módosító
indítványát, mely szerint a Testület a Bocskai István Általános Iskola státusz átminısítési
kérelmet az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottságnak visszautalja.
A módosító indítványra a szavazati arány: 5 igen, 5 nem, 1 tartózkodás, melynek értelmében a
Képviselı-testület az alábbi határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 276/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Község önkormányzat Képviselı-testülete elvetette azt a javaslatot, mely szerint a
Bocskai István Általános Iskola státusz átminısítési kérelmet az Oktatási, Szociális és
Kulturális Bizottságnak visszautalja.
*

Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel a státusz átminısítésre vonatkozó szóbeli
határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen, 2 nem, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 277/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Bocskai István Általános
Iskola könyvtáros közalkalmazotti státuszát könyvtáros tanár státusszá alakítja.
Határidı:
azonnal
Felelıs:
polgármester

*****

16. napirendi pont
Tárgy:
Páty, Arany János utcai játszótér kialakítására árajánlat
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester, Király Endre képviselı
Király Endre képviselı elmondja, testületi felhatalmazás alapján Sági György alpolgármesterrel
eljártak az ügyben, bejárták a helyszíneket, árajánlatokat kértek be. Két árajánlat érkezett, a
tárgyalásra az olcsóbb ajánlatot adó jött el; további tárgyalás eredményeként a bruttó árat sikerült
3 millió forint alá szorítani. Elmondja még, a környéken lakók beszállnának a folyamatba pl.
növénytelepítéssel.
Sági György alpolgármester elmondja, mivel a költségvetésbe nincs betervezve, a
tartalékkeretbıl át lehet csoportosítani erre a célra.
Király Endre képviselı elmondja, jó lenne augusztus 20-ig átadni, amennyiben a szerzıdéskötés
idıben megtörténik, ennek reális esélye van. Ennek érdekében kéri a Testület támogatását.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a játszótér kialakítására
vonatkozó árajánlatát szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 278/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Páty, Arany János utcai
játszótér (hrsz: 1875) kialakítására az ACER Kft. (2045 Törökbálint, Józsefhegy u. 22.) bruttó
2.993.385 Ft-os árajánlatát elfogadja és a tartalékkeret terhére megrendeli az ajánlatában
részletezett munkákat.
A Testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a megbízási szerzıdés elkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
azonnal
*****
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17. napirendi pont
Tárgy:
229/2008. (05. 21.) Kt. határozat módosítása
Elıterjesztı: polgármester
Érdemi vita nem volt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi
fel.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 279/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 229/2007. (05.21.)
határozatának az alábbiak szerint módosítja:
„Az oltóanyag megvásárlásához 1,5 millió forint összeget…” szövegrész helyébe az alábbi
szövegrész lép: „Az oltóanyag megvásárlásához 1.650 eFt forint összeget …..”.
polgármester
Felelıs:
Határidı:
azonnal

*****

18. napirendi pont
Tárgy:
I. Világháborús emlékmő díszvilágítás kiépítése
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester
Sági György alpolgármester elmondja, mivel az emlékmő komplex helyreállítása a díszvilágítás
kiépítésével lenne teljes, ezért javasolja, hogy végeztessék el a szükséges munkálatokat, továbbá
az ügymenet gyorsítása érdekében felhatalmazást kér a Testülettıl, hogy a kivitelezési munkákkal
kapcsolatban intézkedhessen.
További érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel
a díszvilágítás kiépítésére vonatkozó szóbeli határozati javaslatot.
A Képviselı-testület a szóbeli határozati javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 280/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Református
templom elıtt álló I. Világháborús emlékmő díszvilágítás kiépítésére 160.000 Ft + ÁFA
összeget biztosít a lámpatest, fényforrás, tartószerkezet, fényterelı beszerzésére, továbbá
felhatalmazza Sági György alpolgármestert, hogy a szerelési, kivitelezési munkákra helyi
vállalkozót válasszon max. bruttó 200.000 Ft megbízási díjig.
A Testület felhatalmazza Dr. Fister Mihály ügyvédet a megbízási szerzıdés elkészítésével, a
polgármestert felhatalmazza a szerzıdés aláírására.
Forrás:
tartalékkeret terhére
Felelıs:
polgármester, ügyvéd
azonnal
Határidı:
*****
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19. napirendi pont
Tárgy:
Tulajdonosi hozzájárulás a Páty Pincehegy fölötti területek vízellátás,
szennyvízelvezetés vízjogi engedélyezési eljárásához
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Érdemi vita nem volt, a Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 11 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 281/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását
adja a tulajdonában lévı, Páty 0116 hrsz-ú területen a SOLIDUS Kft által készített T-1/2007
törzsszámú terv szerinti nyomvonalon a víz és szennyvízelvezetésre. Fenti nyilatkozatot a
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség (1072
Budapest, Nagydiófa u. 10-12.) elıtt folyó engedélyezési eljáráshoz adta.
A Képviselı-testület feljogosítja a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására.
Felelıs:
polgármester
Határidı:
azonnal

*****

20. napirendi pont
Tárgy:
„Utak karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás – ajánlattevı kiválasztása
Elıterjesztı: Michels Gábor és Sági György alpolgármesterek
Dr. Bognár András polgármester elmondja, a végére érkeztek az utak karbantartására kiírt
közbeszerzési eljárásnak, melynek eredményeként a Bíráló Bizottság javaslatot tett a kivitelezı
kiválasztására. A cégnek Biatorbágyon látható a referencia munkája.
Érdemi hozzászólás nem történt, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 282/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az „Utak karbantartása”
tárgyban hirdetmény közzétételével induló egyszerő, tárgyalásos közbeszerzési eljárás
keretében kivitelezésre beérkezett pályázatok közül az ÚTÉPPARK Útépítı és Mélyépítı Bt.
(8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.) nettó 86.700.000 Ft-os ajánlatát fogadja el.
A Testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a szerzıdés elkészítésére, a polgármestert
felhatalmazza az aláírására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
azonnal

*****
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21. napirendi pont
Tárgy:
„Virágos Pátyért Egyesület” kérelme
Elıterjesztı: polgármester
Kind László képviselı bejelenti, hogy törvényes keretek közt létrejött civilszervezıdés
eredményeként a megalakult egyesület szeretné, hogy nevében használhassa a pátyi
helyiségnevet, mivel felvállalt tevékenységüket Pátyon végzik. Céljaik között szerepel többek
között a község igényes arculatának kialakítása, szépítése közterületeken történı virágültetéssel,
stb. A névhasználatra vonatkozóan kérelmet nyújtottak be az önkormányzathoz, kéri a testület
támogatását.
Michels Gábor alpolgármester megjegyzi, azokat a célokat, amelyeket az egyesület kitőzött,
már meglévı civilszervezetek aktívan végzik, nem érti, miért kellett új egyesületet létrehozni.
Kind László képviselı válaszában elmondja, azért, mert a tagok nem kívántak mással kooperálni.
Székely Csaba képviselı elmondja, támogat minden lakossági kezdeményezést, jó közösség
építı dolognak tartja, de véleménye szerint közterülettel kapcsolatos döntéseket csak az
önkormányzat hozhat.
Tollner József képviselı elmondja, civilszervezet alakulásába nem szólhat bele a testület, de
korábban felmerült, hogy a névhasználatot az önkormányzat ingyen, vagy térítés ellenében adja-e.
Véleménye szerint nem jó fényt vetne, ha az önkormányzat már a mőködés megkezdésekor nem
támogatja az egyesületet, ezért javasolja a névhasználat engedélyezését.
Király Endre képviselı elmondja, nem ért egyet képviselı társával; elvárta volna, hogy
megkeressék a képviselıket, ki óhajt csatlakozni a megalakulandó egyesülethez. Felvetıdnek
továbbá kérdések, pl. milyen bevételei lesznek az egyesületnek, esetleg a civilszervezetek
támogatásánál ıket is figyelembe kell majd venni a jövıben, stb.
Porkoláb József képviselı elmondja, az egész falu arculatát tervezik, ami komoly mérnöki
munka; nem tartja jó ötletnek, hogy közterületen ad hoc jelleggel történjenek az önkormányzattal
nem egyeztetett munkálatok.
Sági György alpolgármester elmondja, véleménye szerint késıbb kellene visszatérni a
névhasználatra, elıször had mőködjön az egyesület, nézzék meg, hogy tevékenységük hasznára
válik-e a falunak. Kérdezi továbbá Kind képviselı társától, hogyan lehet belépni az egyesületbe?
Kind László képviselı válaszában elmondja, bárki, aki pátyi lakos és elfogadja az egyesület
alapszabályát.
Sági György alpolgármester szó szerint kéri hozzászólását rögzíteni:
„Megismétlem kérdésem Kind képviselı úrhoz, ebbe a civilszervezetbe bárki beléphet? Büntetlen
elıélető, pátyi lakos? Azt mondta Kind képviselı úr, hogy az elnöke ennek az egyesületnek azt
mondta, hogy aki pátyi lakos és elfogadja az egyesület szabályzatát, az beléphet. Automatikusan
beléphet. Nem kell megszavaztatni.”
Kind László képviselı ismét elmondja, bárki, aki pátyi lakos és elfogadja az egyesület
alapszabályát; továbbá két egyesületi tag ajánlása is szükséges.
Sági György alpolgármester felhívja a figyelmet az ajánlásra, hozzáfőzi, ajánlással már nem
egyértelmő a belépés.
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Michels Gábor alpolgármester elmondja, véleménye szerint elıször valakik tesznek a faluért,
amihez keresnek egy jogi formát, itt fordítva látja, valakik kerestek egy jogi formát, de még nem
tettek semmit a faluért.
Szabó István képviselı elmondja, nem érti néhány képviselı társa aggályát, eddig minden
kérelmezı civilszervezet megkapta a névhasználatot, javasolja, kapják meg ık is.
Székely Csaba képviselı megjegyzi, jogos felvetésnek tartja és egyetért azzal, hogy jelen
pillanatban nem tudják, kinek adja az önkormányzat a hozzájárulását.
Sági György alpolgármester felveti, a testületbıl miért csak két képviselı, Sal Béla és Kind
László fért bele az egyesületbe? Továbbá úgy gondolja, mivel az egyesület Páty közterületein akar
tevékenységet folytatni, a képviselı-testületet elızetesen tájékoztatnia kellett volna.
Dr. Bognár András polgármester a vitát lezárva felhívja a figyelmet, hogy az elfogadáshoz
minısített többség szükséges. Szavazásra teszi fel, hogy a képviselı-testület hozzájárul-e ahhoz,
hogy a „Virágos Pátyért Egyesület” a nevében a „PÁTYÉRT”, mint helységnév megjelölést
használhassa, melyre a szavazati arány az alábbi: 4 igen, 5 nem, 1 tartózkodás, Kind László
képviselı a szavazáskor nincs jelen.
A Képviselı-testület fenti szavazás eredményeként az alábbi határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 283/2008. (VI. 11.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy
a „Virágos Pátyért Egyesület” a nevében a „PÁTYÉRT”, mint helységnév megjelölést
használhassa.
*****

Több hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester bezárja az ülést.
*****
határozatok: 258-tól - 283-ig
rendelet:
16/2008.

Kmf.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı

helyett:

Bánsághy Balázs
mb.jegyzı
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