JEGYZİKÖNYV

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2008. augusztus 27-én (szerda) 15.00 órakor megtartott
rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl

Készült:
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. augusztus 27-én
(szerdán) 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl a Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében.
JELEN VANNAK:
A Képviselı-testület 14 fıvel:
Dr. Bognár András polgármester, Michels Gábor
alpolgármester, Sági György alpolgármester, Junek Mariann, Kind László, Király Endre,
Kollár Tamás, Porkoláb József, Dr.Sal Béla, Soós István, Szabó József, Székely Csaba,
Tollner József, Zsarnóczay István képviselık.
Önkormányzat részérıl:

Bánsághy Balázs mb.jegyzı

Polgármesteri Hivatal részérıl:

Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı,
Báldogi Éva jkv.vezetı
*****

Dr. Bognár András polgármester megnyitja az ülést, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a Testület teljes létszámmal, 14 fıvel jelen van, határozatképes.
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait, majd a kialakított sorrenddel szavazásra teszi
fel.
A Képviselı-testület a napirendi pontokat egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 329/2008. (VIII. 27.) határozata
Páty község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2008. augusztus 27-i
rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyalja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Útépítés többletmunkái
OTP Bank Rt. – Önkormányzat – jelzáloghitel keretszerzıdés
L2 Építész Kft. – Önkormányzat közötti tervezési szerzıdés módosítása a Bocskai
utcai Általános Iskola tervezési feladataival kapcsolatban
93/2008. (III. 12.) határozat visszavonása
22/2008. (VII. 21.) rendelet módosítása
Saubermacher-Bicske Kft. – hulladékszállítási közszolgáltatás
Bocskai István Általános Iskola sportudvar, sportcsarnok építésére közbeszerzés
kiírása
Önkormányzat – Immoconstruct Management Építıipari és Mérnöki Kft.
területfejlesztési szerzıdése
Páty, belterületi határ – Erkel utca – Rákóczi út – Füzespatak által határolt terület
(ún. Strand terület) Szabályozási terve
Iskolai csoportok meghatározása 2008/2009-es tanévre
Bocskai István Általános Iskola – igazgatói megbízás
*****
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1. napirendi pont
Tárgy:
Útépítés többletmunkái
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester

Sági György alpolgármester elmondja, a kivitelezıvel történt bejárás során kiderült, hogy
néhány helyen a kiírás szerinti kivitelezés nem valósítható meg, vagy nem szükséges, néhány
helyen pedig többletmunkára van szükség; ennek alapján elkészült az elmaradó és
többletmunkák számítása. Miután a kooperációs tárgyaláson el lett fogadva a többletmunka,
javasolja, hogy fogadja el a Testület a határozati javaslatot.
Király Endre képviselı egyetért, hozzáfőzi, mivel az egyeztetés folyamán elıre nem látható
dolgok elıjönnek, és még kb. egy hónapig tartanak a munkálatok, véleménye szerint egy
keretösszeget kellene a Testületnek megszavazni, és megbízni az alpolgármestereket,
döntsenek ık, melyek azok a munkák, amelyek sürgısek, és melyek azok, amelyek
halaszthatók.
Kollár Tamás képviselı javasolja további többletmunkaként a Rákóczi úton a Vörösmarty
utca, Móricz Zs. utca közötti szakaszon a járdaépítést.
Sági György alpolgármester a Somogyi B. utca elején a CBA-ig terjedı szakaszon javasol
járdaépítést, valamint javasolja a Hóvirág utca útkarbantartását, amirıl már többször szó volt.
Tollner József képviselı túl soknak tartja az elıre nem látható dolgokat, véleménye szerint
szerzıdéskötés elıtt kellett volna pontosan meghatározni a munka mennyiséget.
Sági György alpolgármester válaszában elmondja, a munkálatok felmérése pontosan
megtörtént, de vannak olyan dolgok, amelyek csak közvetlenül a kivitelezés során láthatóak,
pl. kocsibeállók kialakíthatók-e, szükséges-e talajcsere, stb.
Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı felhívja a Testület figyelmét, hogy az elıirányzathoz
átcsoportosítás szükséges; továbbá a kivitelezı részszámlát szeretne benyújtani, errıl is
dönteni kell, hogy befogadhatja-e a Hivatal.
Szabó István képviselı szerint napolják el az elıterjesztés tárgyalását és a döntéshozatalt, és
konkrét határozati javaslatokkal terjesszék ismét be.
Dr. Sal Béla képviselı nem javasolja az elnapolást, véleménye szerint haladni kell a
munkálatokkal, hozzák meg most a szükséges döntéseket.
Dr. Bognár András polgármester az elhangzottakat összefoglalva elmondja, három
határozati javaslat elfogadása szükséges, egyrészt el kell fogadni a többletmunkákat, másrészt
dönteni kell a részszámla befogadásáról, valamint meg kell határozni a hiányzó fedezetet.
Elıször szavazásra teszi fel a folyamatban lévı többletmunkáról, valamint az elhangzott plusz
munkákról szóló javaslatot.
A Képviselı-testület a szóbeli határozati javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
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Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 330/2008. (VIII. 27.) határozata
1.
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Útéppark Bt.
útkarbantartás többletmunkáira (Orgona utca, Töki út, Burgondia, Jókai köz, Móricz Zs. utca,
Bacsó B. út) adott 19.248.715 Ft árajánlatot elfogadja.
A Testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a szerzıdés elkészítésére, a polgármestert
felhatalmazza az aláírására.
2.
A Képviselı-testület úgy dönt továbbá, hogy az Útéppark Bt-tıl árajánlatot kér a
következı munkákra: a Hóvirág utcában útépítés, Somogyi Béla utcában a CBA-ig
járdaépítés, a Rákóczi úton a Vörösmarty utca, Töki. utca között járdaépítés, valamint a
kivitelezés folyamán felmerülı további pótmunkákra.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester, ügyvéd

**
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel a részszámla befogadásáról szóló
szóbeli határozati javaslatot.
A Képviselı-testület a szóbeli határozati javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 331/2008. (VIII. 27.) határozata
Páty község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Páty, 2008. évi
útkarbantartás többletmunkái terhére a kivitelezı Útéppark Bt-tıl maximum 50 millió + ÁFA
Ft összeg erejéig részszámlát befogad.

**
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel az átcsoportosításról szóló szóbeli
határozati javaslatot.
A Képviselı-testület a szóbeli határozati javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 332/2008. (VIII. 27.) határozata
Páty község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Páty, 2008. évi
útkarbantartást többletmunkáinak fedezetére az alábbi átcsoportosítást hajtja végre:
céltartalékból 20 millió Ft-ot,
Árpád utca 3. sz. alatti ingatlan vételárból 15,9 millió Ft-ot,
lehajtó elkerülı út tervezésébıl 25 millió Ft.

*****
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2. napirendi pont
Tárgy:
OTP Bank Rt. – Önkormányzat – jelzáloghitel keretszerzıdés
Elıterjesztı: polgármester

Érdemi vita nem volt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot szavazásra
teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 333/2008. (VIII. 27.) határozata
1. Páty község Önkormányzat Képviselı-testülete 400.000.000 Ft összegő hitel OTP Bank Rttıl történı felvételérıl döntött.
A hitel célja: 2.4.
Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása,
4.1.1.
Települési önkormányzatok közmővelıdési feladat ellátása
intézményi hátterének létrehozása, bıvítése és felújítása
A hitel futamideje: 20 év
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsısorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi
adóbevételekre.
3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévı, a
pátyi ingatlan nyilvántartásban 668 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 2071 Páty, Rákóczi út,
címő kivett, lakóház és udvar (volt Várady kastély) megnevezéső forgalomképes ingatlanán a
kölcsönösszeg és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi
kamatot is, az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. számára elsı helyi
jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat alapítsanak.
A Képviselı-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, afelett
korlátlanul rendelkezik és szavatolja az ingatlan kár, per és tehermentességét.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés idıtartama alatt a
kért hitelt és járulékait a futamidı éveiben - a felhalmozási és tıke jellegő kiadásokat
megelızıen - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
5. A Képviselı-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévı hitelekbıl,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelbıl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve
nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
6. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az
OTP Bank Rt-nél eljárjon, a hitelszerzıdést és egyidejőleg a hivatkozott ingatlanra
(ingatlanokra) a zálogszerzıdést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a
Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester, ügyvéd
*****
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3. napirendi pont
Tárgy:
L2 Építész Kft. – Önkormányzat közötti tervezési szerzıdés módosítása a
Bocskai utcai Általános Iskola tervezési feladataival kapcsolatban
Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester

Michels Gábor alpolgármester elmondja, a szerzıdés módosítással az önkormányzat olyan
tervet kap az iskolára, amelyre már a használatbavételi engedélyt is megkapja. Javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Sági György alpolgármester fontosnak tartja és javasolja, hogy a szerzıdés térjen ki arra is,
hogy a tervezı cég lemond a szerzıi jogáról.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 13 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 334/2008. (VIII. 27.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Bocskai István Általános
Iskola módosított építési engedélyezési terveire és felújítási tervek készítésére az L2 Építész
Kft-vel (2092 Budakeszi, Bibó u. 16B/.) kötött tervezési szerzıdést módosítja akként, hogy a
megbízás tárgya tenderterv helyett kiviteli tervre vonatkozik, melynek díja 1.600.000 Ft +
ÁFA összegrıl 2.700.000 Ft + ÁFA összegre módosul. Az építési engedélyezési
dokumentáció elkészítésének összege, valamint a tervezıi mővezetés díja változatlan. A
határidı folyamatos tervszállítással 2008. szeptember 15-re módosul.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a tervezési szerzıdés módosítás
elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Forrás a különbözetre:
Határidı:
Felelıs:

tartalékkeret
azonnal
polgármester, ügyvéd

*****

4. napirendi pont
Tárgy:
93/2008. (III. 12.) határozat visszavonása
Elıterjesztı: jegyzı

Érdemi vita nem volt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
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Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 335/2008. (VIII. 27.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 93/2008. (III. 12.) számú
határozatát okafogyottság miatt visszavonja.

*****

5. napirendi pont
Tárgy:
22/2008. (VII. 21.) rendelet módosítása
Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester

Michels Gábor alpolgármester felveti, hogy a rendelet további módosítást igényel, mely
szerint a belterületi építési engedély kiadásának feltétele vonatkozásában célszerő lenne az 1.§
(4) bekezdését kiegészíteni azzal, hogy „kivéve, ha az önkormányzat és fejlesztı közötti
településfejlesztési szerzıdés másképp nem rendelkezik”. Javasolja, hogy a soron következı
bizottsági ülésen tárgyalják meg a településfejlesztési szerzıdést.
Sági György alpolgármester elmondja, az önkormányzatnak kötelezettségei vannak a
belterületre vonatkozóan, megoldást kell találni, mivel a korábbi tulajdonosok
kötelezettségeket vállaltak fel, amelyeket nem teljesítettek, majd eladták az ingatlanokat;
egyeztetı tárgyalást kell tartani az érintett jelenlegi tulajdonosokkal, mivel tömbön belüli
együttmőködés szükséges a tovább lépéshez.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a rendelet
tervezetet szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a rendelet tervezetet 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta
és megalkotta az alábbi rendeletet. (Junek Mariann és Soós István képviselık a szavazáskor
nincsenek jelen.)
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
25/2008. (VIII. 29.) rendelete
a 22/2008.(VII.21.) rendelettel módosított
a Helyi Építési Szabályzatról szóló
18/2002. (X. 15.) rendelet módosítása
a Páty teljes közigazgatási területén
helyi közutak és közmővek lejegyzésére vonatkozóan

*****
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6. napirendi pont
Tárgy:
Saubermacher-Bicske Kft. – hulladékszállítási közszolgáltatás
Elıterjesztı: polgármester

Dr. Bognár András polgármester elmondja, a Saubermacher-Bicske Kft-tıl érkezett egy
levél, melyben közölte, mivel az Önkormányzat nem fogadta el az általuk javasolt díjakat,
ezért 2008. szeptember 1-jétıl csak a kötelezı minimális szolgáltatást biztosítják, vagyis
minden háztartásból 1 db 120 literes, az önkormányzat részére átadott matricával ellátott kuka
ürítését végzik; az e fölötti szállításra külön szerzıdést kell kötni a lakossággal.
Dr. Sal Béla képviselı elmondja, többször tárgyalták már bizottsági és testületi üléseken is a
Kft. által kezdeményezett szerzıdésmódosítási javaslatot, de mivel a szerzıdésmódosítási
javaslatok minden esetben kedvezıtlenek voltak az önkormányzat számára, ezért a Képviselıtestület nem hagyta jóvá a változtatást. A szolgáltató az érvényben lévı szerzıdésben
megfogalmazott feltételekkel köteles elszállítani a szemetet. A 10 évre szóló határozott idejő
szerzıdés 2012. augusztusában jár le. Ebbıl adódóan a Képviselı-testületnek 2012. tavaszán
közbeszerzési eljárás keretében van lehetısége új szerzıdési feltételeket megállapítania és
annak alapján kiválasztania azt a szolgáltatót, amelyik a következı idıszakban végzi majd a
szemétszállítást Pátyon.
Szabó István képviselı felveti, mi történik, ha mégsem teljesít, a falu „bele fog fulladni a
szemétbe”.
Dr. Fister Mihály ügyvéd elmondja, amennyiben a szolgáltató nem teljesít, elıször fel kell
szólítani; mivel szerzıdésszegés esetén kártérítési kötelezettsége van, nem valószínő, hogy
kockáztatni fog.
Több érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 336/2008. (VIII. 27.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Saubermacher-Bicske Kft.
hulladékszállítási közszolgáltatás szerzıdésmódosításával kapcsolatban fenntartja korábbi
álláspontját, mely szerint a szerzıdésmódosítást nem áll módjában elfogadni.

*****

7. napirendi pont
Tárgy:
Bocskai István Általános
közbeszerzés kiírása
Elıterjesztı: Szabó István képviselı

Iskola

sportudvar,

sportcsarnok

építésére

Michels Gábor alpolgármester elmondja, az iskola felújítási és bıvítési munkáival
kapcsolatos közbeszerzésbıl ki kell venni a sportcsarnok építésére vonatkozó részt, mivel
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szakértıi vélemény támasztja alá, hogy az eredeti elképzelés szerint nem építhetı meg a
sportcsarnok.
Sági György alpolgármester javasolja, hogy a soron következı bizottsági ülésen tárgyalják
újra az elıterjesztést, mivel akkor már látni fogják a pénzügyi feltételeket és akkor lehet
dönteni, hogyan tovább; megjegyzi, fontosnak tartja a sportcsarnokot, de prioritások vannak
és az ez évi költségvetés tovább már nem terhelhetı.
Szabó István képviselı elmondja, elfogadja az elhangzottakat, azért terjesztette elı, mert
vállalta a sportudvarral kapcsolatos ügyintézést, aminek elsı eredménye a sportorvosi
szakvélemény.
Több érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 337/2008. (VIII. 27.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Bocskai István Általános
Iskola felújítási és bıvítési munkáival kapcsolatos, sportudvar, sportcsarnok építésére
vonatkozó szerzıdés módosítást a soron következı TGB+PÜB összevont ülésén tárgyalja.

*****

8. napirendi pont
Tárgy:
Önkormányzat – Immoconstruct Management Építıipari és Mérnöki Kft.
területfejlesztési szerzıdése
Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester

Michels Gábor alpolgármester elmondja, a következı napirendi ponttal együtt bizottsági
ülésen kellett volna elıször tárgyalni, de mivel a Testület tett egy ígéretet, hogy augusztus 31ig tárgyalja, ezért terjesztette most be.
Sági György alpolgármester elmondja, a korábbi álláspont szerint a vállalkozó számára a
sőrő beépítettséget azért engedték, hogy a vállalkozó finanszírozza a falu számára az uszoda
megépítését; késıbb a vállalkozó közölte, hogy nem épít uszodát, csak az önkormányzat
finanszírozásával. Ez az irány azonban nem felel meg az önkormányzat érdekeinek. A
szabályozási terv elfogadásának vannak gazdasági feltételei, és nyilván a szerzıdést
összhangba kell hozni a többi településfejlesztési szerzıdéssel. Felvetıdött továbbá a
rekreációs területen egy termálfürdı létrehozása, ahol tanuszoda is kialakítható lenne.
Király Endre képviselı elmondja, az elıterjesztés szándéka az volt, hogy a tanuszoda
megvalósításának legyen szerzıdéses formája; el kell dönteni, hogy ezt akarja a Testület,
vagy sem; ha nem ez a Testület szándéka, a településfejlesztési szerzıdést tovább kell
egyeztetni a beruházóval.
Székely Csaba képviselı elmondja, a szabályozási tervet ebben a formában nem tudja
elfogadni, mert lakópark létesítését nem tart elfogadhatónak.
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Sági György alpolgármester válaszában elmondja, a lakópark nem lehet zavaró, hiszen
általa bevétele keletkezik az önkormányzatnak; csak a szabályozási terv elfogadása elıtt a
településfejlesztési szerzıdésben meg kell határozni pontosan a településfejlesztési
hozzájárulás összegét.
Dr. Sal Béla képviselı elmondja, inkább a rekreációs, termálfürdıs megoldást támogatná
szívesebben; javasolja, bizottsági ülésen tárgyalják újra az elıterjesztést és készüljön új
településfejlesztési szerzıdés tervezet; most arról kellene döntést hozni, melyik úton
haladjanak tovább.
Dr. Bognár András polgármester elmondja, több döntéssel jutottak el idáig, a beruházó
mindig teljesített, most nem érti, hogy menet közben miért változtatnának.
A Képviselı-testület 13 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 338/2008. (VIII. 27.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat –
Immoconstruct Management Építıipari és Mérnöki Kft. területfejlesztési szerzıdést a soron
következı TGB+PÜB összevont ülésén tárgyalja.

*****

9. napirendi pont
Tárgy:
Páty, belterületi határ – Erkel utca – Rákóczi út – Füzes patak által határolt
terület (ún. Strand terület) Szabályozási terve
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Együtt tárgyalva a 8. napirendi ponttal.
A Képviselı-testület 13 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 339/2008. (VIII. 27.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Páty, belterületi határ –
Erkel utca – Rákóczi út – Füzespatak által határolt terület (un. Strand terület) Szabályozási
terve címő elıterjesztést a soron következı TGB+PÜB összevont ülésén tárgyalja.

*****
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10. napirendi pont
Tárgy:
Iskolai csoportok meghatározása a 2008/2009-es tanévre
Elıterjesztı: Oktatási Szociális és Kulturális Bizottság

Junek Mariann képviselı elmondja, félı, amennyiben nem biztosítják a csoportlétszámot,
abban az esetben elviszik a gyerekeket az iskolából; a státusz az iskola költségvetésén belül
megoldható.
Szabó István képviselı véleménye szerint a Testületnek kellene forrást találni a státuszra.
Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı felhívja a figyelmet, nincs forrás, ha az iskola nem
tudja megoldani a státuszt, abban az esetben azt is meg kell határozni, honnan csoportosítanak
át, vagyis melyik feladat marad el.
Király Endre képviselı megjegyzi, nem érti, miért vetette fel ezt Szabó képviselı társa,
hiszen az iskola nyilatkozott, hogy meg tudják oldani iskolán belül a státuszkérdést.
Sági György alpolgármester hozzáfőzi, az 500 millió forintos iskolaépítést saját erıbıl
oldotta meg az önkormányzat; további 90 millió forintot tesz hozzá a mőködéshez; ı sem érti
a felvetést.
Junek Mariann képviselı elmondja, egy fı státuszbıvítés szükséges, amíg a napközi
igényli; az alsós igazgató helyettesi munkakör az iskola összevonásával megszőnik, mivel egy
helyre kerül mindkét intézmény.
Szabó István képviselı elmondja, nem ért egyet, amíg az összevonás nem történik meg,
addig kell egy vezetı a különálló intézmény részére is. Módosító indítványként javasolja,
szavazzanak az alsós igazgatóhelyettesi munkakörrıl.
Tollner József képviselı egyetért, hogy szavazzanak az alsós igazgatóhelyettesi
munkakörrıl, továbbá javasolja a határozati javaslat módosítását akként, hogy töröljék az
„…alsós igazgató helyettesi státusz visszavonásával.” szövegrészt.
Dr. Bognár András polgármester elıször szavazásra teszi fel Szabó István képviselı
módosító indítványát.
A Képviselı-testület 13 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 340/2008. (VIII. 27.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Bocskai István Általános
Iskola alsós igazgatóhelyettesi munkakört megszüntetni, a státuszt meghagyja.
**
Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot a javasolt módosítással szavazásra
teszi fel.
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A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 341/2008. (VIII. 27.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 2008/2009-as tanévben
16 tanulócsoport és 4 napközis csoport (3 napközi+1 tanulószoba) indítását engedélyezi a
Bocskai Általános Iskolában, és engedélyezi az ehhez szükséges egy fı státuszbıvítést.
Határidı:
Felelıs:

2008. 08. 31.
Iskolaigazgató

*****

11. napirendi pont
Tárgy:
Bocskai István Általános Iskola – igazgatói megbízás
Elıterjesztı: polgármester

Dr. Bognár András polgármester elmondja, az álláspontok ismertek, a maga részérıl egy
módosító indítványa lenne, nevezetesen, Silinginé Zentai Idát is jelöljék a megbízott igazgatói
státuszra.
Tollner József képviselı elmondja, sajnálja, hogy mind a pedagógusok, mind a szülık között
kialakult egy megosztottság; véleménye szerint, ezt feloldandó egy független személyt kellene
megbízni az igazgatói feladatokkal, elkerülve így azt, hogy olyan ember kapja a megbízást,
aki nem tetszik a másik oldalnak.
Több képviselı is jelzi, hogy nem támogatja külsıs személy megbízását.
Junek Mariann képviselı köszönti a megjelent kollégákat, szülıket; elmondja, nem érti
képviselı társa felvetését, véleménye szerint olyan nevelı testület fog összeállni, aki, ha
döntés születik, bármelyik megbízott igazgató mellé odaáll; nincsenek táborok, emberek
vannak, és ha konfliktus helyzet adódik, meg fogják oldani. Kéri a Képviselı-testületet,
döntsön belátása szerint. Végül bejelenti érintettségét.
Mivel több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester szavazásra
teszi fel módosító indítványát.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 342/2008. (VIII. 27.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Silinginé Zentai Idát is
jelöli a Bocskai István Általános Iskola megbízott igazgatói státuszára.
**
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Székely Csaba képviselı javasolja, hogy név szerint szavazzanak; javaslatát Dr. Bognár
András polgármester szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület 10 nem, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 343/2008. (VIII. 27.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elvetette azt a javaslatot, mely szerint a
Bocskai István Általános Iskola igazgatói megbízásáról név szerint szavaz.

**

Dr. Bognár András polgármester titkos szavazást javasol, javaslatát szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület 10 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 344/2008. (VIII. 27.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Bocskai István Általános
Iskola igazgatói megbízásáról titkos szavazást tart.
**

Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel, hogy Junek Mariann szavazhat-e az
elıterjesztés határozati javaslatáról.
A Képviselı-testület 7 igen, 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 345/2008. (VIII. 27.) határozata
Páty Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Junek Mariann szavazhat a
Bocskai István Általános Iskola - igazgatói megbízás címő elıterjesztés határozati
javaslatáról.
**

Dr. Bognár András polgármester ezután javaslatot tesz a Szavazatszámláló Bizottság
tagjaira, majd szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 346/2008. (VIII. 27.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Bocskai István Általános
Iskola igazgatói megbízás” címő napirendi pont titkos szavazásának lebonyolítására
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Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek elnöke Zsarnóczay István képviselı, tagjai
Sági György alpolgármester és Tollner József képviselı.
**
Zsarnóczay István képviselı, mint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke, levezeti a titkos
szavazást. A szavazás végeztével felolvassa a titkos szavazásról készült jegyzıkönyvet.

**

A Képviselı-testület 8 igen, 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 347/2008. (VIII. 27.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2008. szeptember 1. napjától
2009. június 30. napjáig megbízza
Junek Mariannt
a pátyi Bocskai István Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátásával.

*****

Dr. Bognár András polgármester megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

*****
határozatok: 329-tıl 347-ig
rendeletek: 25/2008.

Kmf.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı

helyett:

Bánsághy Balázs
mb.jegyzı
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