JEGYZİKÖNYV

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2008. szeptember 10-én (szerda) 15.00 órakor megtartott
Képviselı-testületi ülésérıl

Készült:
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. szeptember 10-én
(szerdán) 15 órai kezdettel megtartott ülésérıl a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
JELEN VANNAK:
A Képviselı-testület 13 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 József, Székely Csaba, Tollner József,
Zsarnóczay István képviselık.
Hiányzik:

Soós István képviselık

Önkormányzat részérıl:

Bánsághy Balázs mb.jegyzı helyett
Veres Erika Igazgatási Irodavezetı

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 13 fıvel jelen van, határozatképes.
Elmondja, Soós István képviselı jelezte, hogy külföldi tartózkodása miatt nem tud részt venni
az ülésen, de kérése, hogy a meghívó szerinti 14. napirendi pont tárgyalását halasszák el a
következı testületi ülésre, mivel az Oktatási Szociális és Kulturális Bizottság a jövı heti
ülésén még szeretné megtárgyalni, Ennek alapján javasolja napirendrıl levenni.
Tollner József képviselı elmondja, nem látja értelmét, hogy levegyék a napirendrıl az
elıterjesztést, az óvodavezetı kérte vissza a státuszt, mivel anélkül nem megoldható a
csoportbeosztás.
Székely Csaba képviselı egyetért az elhangzottakkal, véleménye szerint nem óvoda körüli
probléma ez; a státusz kérdését az Oktatási Szociális és Kulturális Bizottság korábban már
tárgyalta, megszavazta a státuszt, továbbá az óvodavezetı kérése is ez, ezért nem látja
indokoltnak az elıterjesztés tárgyalásának elhalasztását.
Kollár Tamás képviselı elmondja, tudomása szerint érkezett egy szakértıi anyag, aminek a
fényében szeretné az OSZKB elnök, Soós István képviselı újra tárgyalni az elıterjesztést.
Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı elmondja, bizottsági ülésen döntés született, hogy az
önkormányzat vegyen részt a közlekedésbiztonsági beavatkozásra kiírt pályázaton; a Hivatal
felkért pályázatíró céget a pályázat megírására, de mivel az önkormányzat nem rendelkezik
olyan anyaggal, ami alapján a pályázat benyújtható, ezért nem vállalták a pályázatírást.
Továbbá a határidı rendkívül rövid, szeptember 15-e. Mindezekre figyelemmel javasolja az
elıterjesztés napirendrıl történı levételét.
Dr. Bognár András polgármester elmondja, ülés elıtt kiosztásra került Pótnapirendek
19.
333/2008. (VIII. 27.) határozat visszavonása
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20.

POLI-PARAGON – Önkormányzat közötti, 2008. január 10-én létrejött Kivitelezıi
Fıvállalkozói Szerzıdés V. pont Fizetési feltételek módosítása – határozati javaslat
Elıterjesztı: polgármester
21.
288/2008. (VII. 02.) határozat módosítása
22.
Kossuth Lajos utca – telekhatár rendezés
Sági György és Michels Gábor alpolgármesterek szóbeli elıterjesztése
23.
Kommunális gép – közbeszerzési eljárás eredményhirdetés
címmel még öt elıterjesztés, melyek napirendre vételét javasolja.
Megkérdezi, van-e még a napirenddel kapcsolatban további javaslat.
Porkoláb József képviselı javasolja napirendre venni 2008. október 23-i ünnepség
rendezésével kapcsolatos szóbeli elıterjesztését.
Miután nincs több javaslat, Dr. Bognár András polgármester a javaslatok alapján összesen
22 napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot, melyet szavazásra tesz fel.
A Képviselı-testület 10 igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 348/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2008. szeptember 10-i
ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.
Az Önkormányzat 2008. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
2.
Meregyán Róbert Kossuth L. u. 99. sz. alatti (volt Gyógyszertár) ingatlan bérbevételi
szándéka
3.
Felnıttképzés Pátyon – Károly Róbert Fıiskola
4.
Páty, M1 autópálya lehajtójának és a települést elkerülı út ingatlan-nyilvántartásban
történı átvezetéshez szükséges földmérési munka elvégzésére árajánlat /Szint(t)vonal
Bt./
5.
Páty, M1 autópálya lehajtójának és a települést elkerülı út útlejegyzési/kisajátítási
forgalmi értékbecslési szakvélemény (Dr.Erdélyiné Somorjai Ágnes)
6.
264/2008. (VI. 11.) határozat visszavonása
7.
Páty teljes közigazgatási területén helyi közutak és közmővek lejegyzésére vonatkozó
rendelet módosítása
8.
Közép-Európai Terminál Kft. közmőfejlesztési hozzájárulása
9.
Közép-Európai Terminál Kft. részére tulajdonosi
10.
28/2005. (I. 26.) Kt. határozat módosítása a víziközmő fejlesztési hozzájárulásról
11.
„Nekem szülıfalum” címő kiadvány támogatása
12.
Kerékpárverseny támogatása
13.
Védınıi Szolgálat támogatása
14.
Polgármester jutalmazása
15.
Útépítés pótmunkái
16.
Virágos Pátyért Egyesület – Páty név használatának kérelme
17.
333/2008. (VIII. 27.) határozat visszavonása
18.
POLI-PARAGON – Önkormányzat közötti, 2008. január 10-én létrejött Kivitelezıi
Fıvállalkozói Szerzıdés V. pont Fizetési feltételek módosítása
19
288/2008. (VII. 02.) határozat módosítása
20.
Kossuth Lajos utca – telekhatár rendezés
21.
Kommunális gép – közbeszerzési eljárás eredményhirdetés
22.
2008. október 23-i ünnepség
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A Képviselı-testület a sorrend módosításra vonatkozó javaslatokat egyhangúlag, 13 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 349/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2008. szeptember 10-i
ülésén a napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyalja:
1.
Az Önkormányzat 2008. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
2.
Meregyán Róbert Kossuth L. u. 99. sz. alatti (volt Gyógyszertár) ingatlan bérbevételi
szándéka
3.
Felnıttképzés Pátyon – Károly Róbert Fıiskola
4.
Páty, M1 autópálya lehajtójának és a települést elkerülı út ingatlan-nyilvántartásban
történı átvezetéshez szükséges földmérési munka elvégzésére árajánlat /Szint(t)vonal
Bt./
5.
Páty, M1 autópálya lehajtójának és a települést elkerülı út útlejegyzési/kisajátítási
forgalmi értékbecslési szakvélemény (Dr.Erdélyiné Somorjai Ágnes)
6.
264/2008. (VI. 11.) határozat visszavonása
7.
Páty teljes közigazgatási területén helyi közutak és közmővek lejegyzésére vonatkozó
rendelet módosítása
8.
Közép-Európai Terminál Kft. közmőfejlesztési hozzájárulása
9.
Közép-Európai Terminál Kft. részére tulajdonosi
10.
28/2005. (I. 26.) Kt. határozat módosítása a víziközmő fejlesztési hozzájárulásról
11.
Virágos Pátyért Egyesület – Páty név használatának kérelme
12.
„Nekem szülıfalum” címő kiadvány támogatása
13.
Kerékpárverseny támogatása
14.
Védınıi Szolgálat támogatása
15.
Polgármester jutalmazása
16.
Útépítés pótmunkái
17.
333/2008. (VIII. 27.) határozat visszavonása
18.
POLI-PARAGON – Önkormányzat közötti, 2008. január 10-én létrejött Kivitelezıi
Fıvállalkozói Szerzıdés V. pont Fizetési feltételek módosítása
19.
288/2008. (VII. 02.) határozat módosítása
20.
Kossuth Lajos utca – telekhatár rendezés
21.
Kommunális gép – közbeszerzési eljárás eredményhirdetés
22.
2008. október 23-i ünnepség

*****

NAPIREND ELİTT
Tollner József képviselı nyilvánossággal és tájékoztatással kapcsolatban szeretne néhány
dolgot elmondani. Neki is egyik választási ígérete volt a választópolgárok minél szélesebb
körő tájékoztatása, a minél nagyobb nyilvánosság; véleménye szerint kevesen maradtak, akik
ezt képviselıként is ugyanennyire fontosnak tartják. A képviselı-testületnek van egy
elfogadott határozata arról, hogy interneten keresztül fogják közvetíteni a testületi üléseket,
hogy a lakosság követhesse; a határozat elfogadása óta nem történt semmi, kérdezi, miért?
Továbbá több mint 5 millió forintot áldoznak a Pátyi Kurírra; mivel jelenleg ez az egyetlen
tájékozódási pont a helyi közéletbıl, elfogadhatatlannak tartja, hogy nem jut el minden
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családhoz, úgy gondolja, ez az újság Pátyon, minden családnak jár. Kéri a polgármestert,
járjon el ennek a problémának a rendezésében.
Úgy érzi, az iskolaigazgató választást nem zárt ülésen kellett volna tárgyalni, mert az a
nyilvánosságra is tartozik. Hozzáfőzi, ezentúl egyetlen olyan jelöltet sem fog támogatni, aki a
választási ülés zártságát kéri.
Végezetül általánosan kéri, hogy a testületi ülésen elhangzott hozzászólások, egymásnak adott
válaszok kerüljenek be a jegyzıkönyvbe és a Pátyi Kurírba.
Sági György alpolgármester válaszában elmondja, törvény mondja ki, ha az érintett zárt
ülést kér, akkor zárt ülést kell tartani, és az egyik érintett kérte. A második igazgatóválasztási
ülés egyébként nem volt zárt, itt volt nagyon sok pedagógus és szülı. Hozzáfőzi, teljesen
törvényes volt mindkét ülés levezetése az igazgató választásról.
A Pátyi Kurírral kapcsolatban elmondja, valóban kevés példányszámban jelenik meg, a jövı
évi költségvetésnél erre gondolni kell, és ha megszavazza a Testület, felemelik a
példányszámot.
Az internetes közvetítéssel kapcsolatban elmondja, valóban van egy ilyen testületi határozat;
utána jártak de sajnos a kivitelezése nagyon sokba kerülne.
Dr. Sal Béla képviselı elmondja, az SZMSZ elıírja, hogyan kell elkészíteni a testületi ülésrıl
a jegyzıkönyvet, milyen tartalommal, stb. Annak az minden esetben megfelel. Ha valamelyik
képviselı szeretné, hogy hozzászólása bekerüljön a jegyzıkönyvbe, kérheti, akár szó szerint
is; többen élnek is ezzel a lehetıséggel, eddig is így volt.
Dr. Bognár András polgármester hozzáfőzi, az ülések nyilvánosak, bárkit, akit érdekel,
eljöhet, és részt vehet.
Székely Csaba képviselı elmondja, korábban ı is felvetette, hogy az internetes közvetítésrıl
szóló határozat nem lett végrehajtva, véleménye szerint, ha nem tudják kivitelezni, akkor azt a
határozatot vissza kellene vonni.
**
Kind László képviselı elmondja, többen kérdezték tıle, hogy a katolikus temetıben miért
van megszüntetve a vízszolgáltatás.
Dr. Bognár András polgármester válaszában elmondja, a katolikus temetı a katolikus
egyház tulajdona, vele kell rendezni ezt a problémát. Felkéri képviselı urat, mondja meg az
érdeklıdıknek, hogy forduljanak a katolikus egyházhoz ebben az ügyben.
Dr. Sal Béla képviselı elmondja, ebben az ügyben ı eljárt, a helyzet a következı: a katolikus
egyházközösség a PVK Kft-vel szerzıdéses jogviszonyban áll; miután a területén lévı temetı
nyomókútjából nem csak a sírok locsolására használták a vizet, hanem illetéktelen személyek
nagy mennyiségben loptak el onnan vizet, ezért a katolikus egyházközség kérésére a PVK
Kft. ügyvezetıje lezáratta ezt a kutat. Amikor a tudomására jutott az eset kérte az ügyvezetı
urat, hogy egy szőkítı beépítésével, mely csak csorgást enged, helyezzék ismét üzembe a
kutat. Mindezt megbeszélte az egyházközség temetıért felelıs gondnokával is. Sajnos ezek
szerint, erre a mai napig nem került sor. Nem érti, hogy miért?
Elmondja továbbá, hogy a református temetıben egy bizonyos határnapig, május 1-jéig az
évek alatt felhalmozódott több százezer forintos vízdíjat az önkormányzat magára vállalta. Az
önkormányzat, mint a PVK Kft. tulajdonosa, testületi határozatban utasította az ügyvezetıt,
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hogy kössön szerzıdést a temetı tulajdonosával, a református egyházközséggel; Ügyvezetı úr
tájékoztatása alapján az ügy folyamatban van, miután a temetıi kútnál lévı vízmérı méri a
ravatalozó vízhasználatát is, ezért ez utóbbi helyre egy almérı beépítése válik szükségessé. A
kérdés már csak az, hogy ki fogja kifizetni a ravatalozó vízfogyasztását? Véleménye szerint a
katolikus és református egyházközségekkel az önkormányzatnak minél elıbb megállapodást
kell kötnie a temetık és a ravatalozó üzemeltetésére vonatkozóan, hogy segíteni tudjon e
rendkívül fontos közfeladat ellátásában.
Michels Gábor alpolgármester elmondja, ıt is keresték már ez ügyben, és magára vállalja,
hogy egy héten belül megoldják a szőkítést.
**
Porkoláb József képviselı elmondja, a Polgármesteri Hivatal elıtt hétvégén tartanak egy
rendezvényt, amelyre tisztelettel meghív minden képviselıt és hivatali dolgozót.

*****

1. napirendi pont
Tárgy:
Az Önkormányzat 2008. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Elıterjesztı: polgármester

Dr. Bognár András polgármester elmondja, a féléves beszámolót bizottsági ülésen
megtárgyalták, az önkormányzat nincsenek pénzügyi zavarai, elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 12
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
(Michels Gábor alpolgármester a szavazáskor nincs jelen.)

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 350/2008. (IX. 10.) határozata
Az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának elsı féléves helyzetérıl szóló tájékoztató,
beszámoló elfogadásáról
Önkormányzat Páty helyi Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2008.
évi gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint
hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szóló tájékoztató az
önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi
önkormányzat 6/2008. (02.21.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend
szerint - tartalmazza.
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Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetési
elıirányzatainak elsı féléves alakulása
2. A képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetési elıirányzatainak elsı féléves
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Elıirányzat megnevezése
Kiadások fıösszege
Bevételek fıösszege

Eredeti
elıirányzat
1 642 168
1 642 168

Módosított
elıirányzat
2 275 381
2 275 381

3. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételei:
eredeti
a
módosított
a
féléves
teljesítést,
- a teljesítés alakulását
az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

2008. elsı
féléves
teljesítés
596 832
622 474

Teljesítés
alakulása
26,2 %
27,4 %

elıirányzatait,
elıirányzatokat,
valamint

A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. pontban meghatározott elıirányzatok és teljesítés
tagolásban az 1./a-d- 1./1/a-d számú mellékletek tartalmazzák az önkormányzatra
összevontan, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön
részletezésben is.
4. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásai:
eredeti
elıirányzatait,
a
módosított
elıirányzatokat,
a
féléves
teljesítést,
valamint
- a teljesítés alakulását
a 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
5. Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatainak 2008. elsı féléves
teljesítését a képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá:
Elıirányzat megnevezése
Összesen:
Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások (02/49)
- munkaadókat terhelı járulékok (02/57)
- dologi jellegő kiadások (03/65)
- speciális célú támogatások (04/38)

Eredeti
elıirányzat
923 326
337 290
100 911
327 477
0

1 111 852

2008. elsı
féléves
teljesítés
443 655

362 249
105 891
389 037
0

167 925
49 731
182 951
0

Módosított
elıirányzat

Teljesítés
alakulása
39,9 %
46,4 %
47,0 %
47,0 %

A képviselı-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei mőködési kiadásainak
teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt elıirányzatonként a 2/a. - 2/2/e számú mellékletek
szerint fogadja el.
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6. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2008. elsı féléves teljesítését és a
teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Elıirányzat megnevezése
Összesen:
Ebbıl:
- felújítások (05/6)
- felhalmozási kiadások összesen (05/33)
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások
(05/38+06/16+06/42+06/59)

Eredeti
elıirányzat
713 442

Módosított
elıirányzat
1 158 129

2008. elsı
féléves
teljesítés
153 177

Teljesítés
alakulása
13,2 %

0
703 442

0
1 148 129

0
143 177

12,5 %

10 000

10 000

10 000

100,0 %

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és
a teljesítés alakulását a 2/a. - 2/2/a-e számú mellékletek tartalmazzák.
7. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) felújítási elıirányzatainak teljesítését és a
teljesítés alakulását célonként a 4. és a 4/a - 4/4/a-d számú mellékletek rögzítik.
8. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) felhalmozási kiadásainak teljesítését és a
teljesítés alakulását feladatonként az 5. és az 5/a - 5/5/a-d számú mellékletek tartalmazzák.

A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként
9. Az önkormányzat költségvetésének elıirányzatait, elıirányzat-teljesítését, a teljesítés
alakulását feladatonként (szakfeladatonként) a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek költségvetésének teljesülése
10. Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének teljesülését a 3 számú
mellékletek tartalmazzák.

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
11. Az önkormányzat képviselı-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja
jóvá:

Elıirányzat megnevezése

Tartalék
Ebbıl:
- általános tartalék
- céltartalék

Eredeti
elıirányzat
0
39305
32000

Módosított
elıirányzat
0
68864
20000

2008. elsı
féléves
teljesítés
(tartalék
felhasználás)
0

Teljesítés
alakulása

0
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12. Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
Megnevezés

Eredeti
elıirányzat

Hiány
Többlet

0
0

Módosított
elıirányzat
0
0

2008. elsı
féléves
teljesítés

Teljesítés
alakulása
0
0

0
0

Mellékletek!

*****

2. napirendi pont
Tárgy:
Meregyán Róbert Kossuth L. u. 99. sz. alatti (volt Gyógyszertár) ingatlan
bérbevételi szándéka
Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Sági György alpolgármester elmondja, bízik benne, hogy jól fog mőködni a vállalkozás, kell
egy ilyen jellegő szolgáltatás a településen; felhívja a figyelmet, hogy a beruházás mértékérıl
testületi döntés szükséges, továbbá, hogy a szerzıdésbıl tőnjön ki a felmondási idı, az
invesztíció és a kaució mértéke.
Dr. Sal Béla képviselı egyetért, hozzáfőzi, az épület bármilyen változtatásához szintén
testületi döntés kell; lényeges még a szerzıdésben rögzíteni, hogy amennyiben bérlı a
felújításra fordított számlákkal igazolt összeget azért nem tudja a bérleti díjon keresztül
visszakapni, mert felmondja a szerzıdést, akkor az invesztíciójából hátralévı összeget nem
követelheti az önkormányzattól.
Kollár Tamás képviselı felveti, amíg a bérlı nem látja, hogy milyen mértékben invesztálhat,
addig mire fizessen bérleti díjat?
Dr. Fister Mihály ügyvéd elmondja, az önkormányzat nem kívánja felújítani az ingatlant,
ebben az esetben bérlı azt saját kockázatára teszi.
További 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, 13 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 351/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kossuth L. u.99. szám alatti
(volt Gyógyszertár) 50 m2 alapterülető ingatlant 2008. október 1-jétıl határozatlan idıre, 3
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hónapos felmondással, kisgép kölcsönzés és szerviz céljára bérbe adja a SZIME-BAU Kft.
(telephely: 1045 Bp., Pozsonyi u. 4/D.; levelezési cím: 2071 Páty, Füzespatak u. 32.) részére.
A Képviselı-testület a bérleti díjat 60.000 Ft + ÁFA összegben határozza meg, mely bérleti
díjból bérlı, a Mőszaki Iroda igazolása alapján, az invesztíció felének mértékéig 20.000 Ft +
ÁFA összeget fizet. Amennyiben a bérlı az invesztíció rendezésének idıszaka alatt a bérleti
szerzıdést felmondja, úgy az invesztíció részbeni illetve teljes visszatérítésére nem tarthat
igényt.
A Képviselı-testület a teljes bérleti díj összegének megfelelı 3 havi kauciót határoz meg.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a bérleti szerzıdés elkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester, ügyvéd

*****

3. napirendi pont
Tárgy:
Felnıttképzés Pátyon – Károly Róbert Fıiskola
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester, Michels Gábor alpolgármester

Sági György alpolgármester elmondja, régi igény, hogy helyben megoldódjon a
felnıttképzés, ezáltal segítendı pl. munkanélküliek átképzését, logisztikai képzés, stb. A
Károly Róbert Fıiskola Felnıttképzési Központjának szakemberei segítséget nyújtanának a
célcsoportok meghatározásában, a képzési programok kidolgozásában, megszervezésében.
Érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 352/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Károly Róbert Fıiskola
Felnıttképzési Központjától árajánlatot kér be a képzési szükségletek, fejlesztési igények
felmérésére, és az azokra történı akciótervek, képzési programok kidolgozására.
A Képviselı-testület megbízza Sági György és Michels Gábor alpolgármestereket a további
tárgyalások lefolytatására.

*****
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4. napirendi pont
Tárgy:
M1 autópálya lehajtójának és a települést elkerülı út ingatlan-nyilvántartásban
történı átvezetéshez szükséges földmérési munka elvégzésére árajánlat
/Szin(t)vonal Bt./
Elıterjesztı: Településfejlesztési é Gazdálkodási Bizottság,
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Sági György alpolgármester elmondja, az autópálya lehajtó nem elég, szükség van az
elkerülı útra is, ellenkezı esetben Páty fıútja bedugul, mert elkerülı út híján az autópályáról
lehajtva Pátyon keresztül fognak majd közlekedni a szomszédos település lakói. Ettıl
függetlenül akkor tudja nyugodt szívvel elfogadni a határozati javaslatot, amennyiben
önkormányzat szerzıdést köt fejlesztıvel a költségviselésre vonatkozóan.
Dr. Fister Mihály ügyvéd válaszában elmondja, a szerzıdés tartalmazza, hogy kizárólag
fejlesztı költségére történnek a megjelölt munkálatok, a határozati javaslat elfogadható.
Székely Csaba képviselı javasolja, hogy a határozati javaslatba írják be, hogy a költségeket a
fejlesztı viseli.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot a javasolt módosítással kiegészítve szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 353/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Szin(t)vonal Bt. bruttó
1.908.000.- Ft-os árajánlatát elfogadja, a Páty M1 autópálya lehajtójának és a települést
elkerülı út ingatlan-nyilvántartásban történı átvezetéséhez szükséges földmérési munkákra.
Mely tartalmazza a tervezett út nyomvonala által érintett földrészletek igénybevételérıl
vázlatrajz és terület-kimutatás készítését: 70.000Ft+ÁFA azaz bruttó 84.000.- Ft;
Valamint,
a változási és mőszaki munkarészei/kisajátítási munkarészek elkészítését (elıreláthatóan 40
db földrészlet figyelembevételével 38.000.- Ft+20% ÁFA / földrészlet, azaz bruttó
1.824.000.- Ft.
Fenti költségeket fejlesztı viseli.
A szerzıdés elkészítésére felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet, valamint Dr. Bognár András
polgármestert az aláírásra.

*****
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5. napirendi pont
Tárgy:
M1 autópálya lehajtójának és a települést elkerülı út útlejegyzési/kisajátítási
forgalmi értékbecslési szakvélemény (Dr. Erdélyiné Somorjai Ágnes)
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság,
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Király Endre képviselı elmondja, az elızı elıterjesztés mintájára, itt a forgalmi
értékbecslési szakvélemény árajánlatát kell elfogadni, itt is a fejlesztı költségviselése mellett.
Érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 354/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Dr. Erdélyiné Somorjai
Ágnes, a Páty, M1 autópálya lehajtó és a települést elkerülı út vonatkozásában szükséges
útlejegyzési/kisajátítási forgalmi értékbecslési szakvéleményre 60.000.- Ft + ÁFA/
földrészletre adott árajánlatát elfogadja.
Elıreláthatóan kb. 40 db földrészlet figyelembevételével ez összesen 2.400.000 Ft+ÁFA.
A költségeket külön megállapodás alapján a Fejlesztı állja.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a szerzıdés elkészítésére, valamint
Dr. Bognár András polgármestert az aláírásra.

*****
6. napirendi pont
Tárgy:
264/2008. (VI. 11.) határozat visszavonása
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester

Sági György alpolgármester elmondja, Dudás József jelezte, hogy nem kap banki kölcsönt,
így nem tudja a lakást megvásárolni, ezért javasolta a határozat visszavonását, amelyben arról
döntött a Testület, hogy részére értékesíti az ingatlant. Ezáltal érvényben marad a bérleti
szerzıdése.
Dr. Sal Béla képviselı hozzáfőzi, a határozat visszavonásával helyreáll az eredeti állapot,
vagyis a bérlı továbbra is lakhat az ingatlanban; az ingatlant ismételten meg kell hirdetni és a
meglévı határozat alapján értékesíteni.
Érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 355/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 264/2008. (VI. 11.)
határozatát visszavonja.
*****

12

7. napirendi pont
Tárgy:
Páty teljes közigazgatási területén helyi közutak és közmővek lejegyzésére
vonatkozó rendelet módosítása
Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester
Király Endre képviselı elmondja, bizottsági ülésen megtárgyalták a rendelet módosítását,
elkészült a végleges szövegezés, amit elfogadásra javasol.
Veres Erika Igazgatási Irodavezetı elmondja, véleménye szerint rendelet nem tartalmazhat
olyan kritériumot, hogy kivéve.
Sági György alpolgármester elmondja, nem a családiházas építkezıkrıl van szó, hanem a
nagyberuházókról; nem mindegy, hogy valaki megépíti a családi házát, vagy mint
nagyberuházó, pl. száz lakást épít; tıle elvárható, hogy elıször építsen utat, stb.
azt szeretnék elérni, hogy a nagyberuházók kötelezıen csak akkor kaphatnak építési
engedélyt, ha megépítik az utat, csapadékvíz elvezetést, stb. Ez a rendelet módosítás lényege.
Michels Gábor alpolgármester hozzáfőzi, bizottsági ülésen tárgyalták, de nem nagyon
tudtak határt szabni, mennyinél számít ez, ezért döntöttek a településfejlesztési szerzıdés
mellett, ezáltal ugyanis a döntés itt marad a testületnél. A településfejlesztési szerzıdésben
kiköthetı, hogy tulajdonosnak mit kell megépíteni. Továbbá az építési törvény elıírja a
településfejlesztési szerzıdést.
Dr. Fister Mihály ügyvéd elmondja, lehet kötni településfejlesztési szerzıdést, de a
szerzıdéssel nem lehet a jogszabályt felülírni.
Veres Erika Igazgatási Irodavezetı megjegyzi, véleménye szerint úgy kellene
megfogalmazni, hogy a rendelet hatálya mire terjed ki és mire nem terjed ki.
Dr. Sal Béla képviselı elmondja, annak érdekében, hogy a település réges-régen beépíthetı
foghíj telkeire mint pl. a Dobogó ez a rendelet módosítás ne vonatkozzon, a szándékunk
szerinti lakóparki területnek adni kell egy önálló övezeti számot, és akkor a rendeletben
kiköthetı, hogy „ha a szabályozási terv másképp nem rendelkezik” arra a területre
vonatkozóan.
Sági György alpolgármester javasolja, fogadják most el a rendeletet, és sürgısen terjesszék
be ismételt módosításra az övezeti kiegészítésekkel.
További érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a rendelet
tervezetet szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a rendelet tervezetet 12 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és megalkotta
az alábbi rendeletet.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
26/2008. (IX. 15.) rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló
18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról
Páty teljes közigazgatási területén
helyi közutak és közmővek lejegyzésére vonatkozóan egységes szerkezetben
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8. napirendi pont
Tárgy:
Közép-Európai Terminál Kft. közmőfejlesztési hozzájárulás
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Király Endre képviselı felhívja a figyelmet, hogy az elıterjesztésben a számok nem
pontosak, de a szerzıdésben pontosítva lesznek.
Sági György alpolgármester emlékeztet, hogy az önkormányzat a Kft-vel kötött
szerzıdésben a víziközmő kiépítését október 31-éig vállalta, ami addig nem fog elkészülni,
ezért a szerzıdés erre vonatkozó részében a határidıt december 31-re kell módosítani.
Dr. Fister Mihály ügyvéd javasolja, hogy a határozati javaslat tartalmazza azt is, miért kapta
a Kft. a kedvezményt, nevezetesen, abban az esetben érvényes a kedvezmény, ha ez év
október 31-éig egyösszegben megfizetik a közmőfejlesztési hozzájárulást.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot a javasolt módosítással szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 356/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Közép-Európai Terminál
Ingatlanforgalmazó és fejlesztı Korlátolt Felelısségő Társasággal kötött 2007. augusztus 13án aláírt Együttmőködési megállapodásban foglaltakat módosítja akként, hogy a
Közmőfejlesztési hozzájárulás összegébıl Önkormányzat 5%-os kedvezményt ad a Kft-nek,
amennyiben Kft. azt 2008. október 31-éig egyösszegben befizeti.
A Képviselı-testület továbbá hozzájárul ahhoz, hogy 5%-ot a Terminál Kft. jóteljesítési
garanciaként visszatartson 1 évre.
Valamint Önkormányzat átvállalja a szennyvíz csatorna átemelı villamos energia
kiépítésének költségeit, amely a hálózatfejlesztési díjat is magában foglalja.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet, az Együttmőködési megállapodás
módosításának elkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra.

*****

9. napirendi pont
Tárgy:
Közép-Európai Terminál Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság,

Király Endre képviselı elmondja, bizottsági ülésen tárgyalták az elıterjesztést; a Sasfészektóról van szó, a tó szélén egy út lesz kialakítva, és annak a rendezéséhez kéri a Kft. a
tulajdonosi hozzájárulás megadását.
Zsarnóczay István képviselı pontosítja, hogy feltáró, összekötı útról van szó.

14

Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 357/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Páty M1 üzleti park bıvítés
I. ütem Durvaterep-rendezéséhez, a 4604 hrsz-ra (Sasfészek-tó) a tulajdonosi hozzájárulását
megadja.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester

*****

10. napirendi pont
Tárgy:
28/200. (I. 26.) Kt. határozat
hozzájárulásról
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester

módosítása

a

víziközmő

fejlesztési

Sági György alpolgármester elmondja, a közmőfejlesztési hozzájárulás összegének
befizetését szabályozni szeretnék akként, hogy szétbontják külön vízközmő és külön csatorna
vonatkozásában.
Dr. Sal Béla képviselı felhívja a figyelmet, hogy az 5. pont vonatkozásában a határozat nem
lett javítva, pontosítsák azt is. Javasolja, hogy a „bankszámlán köteles a Kft. tartani”
megfogalmazás helyett „bankszámlán kell tartani” szövegre módosítsák.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a módosított
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 358/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 28/2005. (I. 26.)
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. pont módosítása: „… közmőfejlesztési hozzájárulást érvényesítsen” szövegrész helyett:
„közmőfejlesztési hozzájárulás érvényesítéséhez igazolást ad ki”.
5. pont módosítása: „Az ilyen címen befizetett összegeket elkülönített bankszámlán köteles
a KFT. tartani.” szövegrész helyett: „Az ilyen címen befizetett összegeket elkülönített
bankszámlán kell tartani.”
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8. pont módosítása: A közmőfejlesztési hozzájárulás összegét a Páty Polgármesteri
Hivatal 117420001-15390235-02130000 számú elkülönített fejlesztési számlájára kell
befizetni.
9. pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: „…., a 11. pont vonatkozásában 2008. október 1jétıl kell alkalmazni.”
11. pont:
Vízközmő esetében a fejlesztési hozzájárulást kötelezıen az építési
engedély kiadása elıtt, csatorna vonatkozásában legkésıbb a használatbavételi engedély
kiadása elıtt kell megfizetni.
11. pont 12. pontra módosul.

*****

11. napirendi pont
Tárgy:
Virágos Pátyért Egyesület – Páty név használatának kérelme
Elıterjesztı: Kind László képviselı

Kind László képviselı elmondja, az egyesület civilszervezıdés által jött létre, és kérik a
Testület hozzájárulását a megnevezésükben a pátyi név használatához.
Dr. Bognár András polgármester felveti, feltételezhetı, hogy az egyesület akár politikai
tevékenységet is végezhet, ha az az alapszabályzatában nincs kikötve.
Titkos szavazást javasol.
Dr. Sal Béla képviselı elmondja, az egyesület bejegyzésének folyamatában a Bíróság elıírta
Páty helységnév használatához az önkormányzat engedélyének becsatolását. Elmondja
továbbá, véleménye szerint nem érdemes politikai ügyet fabrikálni egy egyesület
névhasználati kérésébıl, melynek tagjai pátyi emberek, egy baráti közösség és tevékenységet
is csak Páty területén szeretnének folytatni. A Páty név használatára többek között azért is
gondoltak, mert az SZJA 1%-ának felajánlását nagyobb sikerrel érhetnék el. Emlékeztet, hogy
a közelmúltban a Pátyi Horgászegyesület is megkapta a névhasználatra a Testület engedélyét,
ugyan úgy, mint egy gazdasági társaság is. Továbbá a Páty Zsámbéki-Kanyar Lakóparkért
Egyesület nevében is szerepel a településünk neve, bár ık tudomásom szerint még engedélyt
sem kértek. Nem is érti, miért kell engedély egy település, egy tájegység, vagy Magyarország
nevének használatához. Ez utóbbi két esetben kitıl kell az engedélyt kérni? Végezetül
bejelenti érintettségét, mivel alapító tagja az egyesületnek.
Dr. Bognár András polgármester kérdezi Dr. Sal Béla képviselıtıl, az egyesület milyen
tevékenységet kíván folytatni?
Dr. Sal Béla képviselı válaszában elmondja, közterületeken a házak elıtt, a járdák mentén
virágokat szeretnének ültetni, parkosítani szeretnének, hogy ez által a falu képe mind szebbé
váljon. Az a 25 ember, aki pillanatnyilag az egyesület tagja, azt szeretné, hogy a saját példáján
keresztül terjedjen ez a dolog. Hozzáteszi, hogy ez az önkormányzatnak is nagy segítséget
jelentene, hiszen a közterületek rendbentartása önkormányzati feladat.
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Dr. Bognár András polgármester megjegyzi, ha valaki széppé akarja tenni a környezetét,
azt lehet egyesület nélkül is csinálni.
Kind László képviselı hozzáfőzi, célkitőzésük egy önerıs szervezıdést igényel, mivel az
önkormányzat nem áll úgy anyagilag, hogy ezt finanszírozni tudja. Bejelenti érintettségét és
egyben név szerinti szavazást javasol.
Szabó István képviselı elmondja, véleménye szerint, az egyesület ha jól dolgozik és ha
választáskor képviselıt szeretne indítani, miért ne indíthatna; javasolja a névhasználat
megadását.
Székely Csaba képviselı szerint, ez a testület demokratikus gondolkodásának próbaköve;
továbbá a névhasználat megadása pozitív lehetıség lehet a következı választáskor.
Michels Gábor alpolgármester elmondja, neki errıl most is az a véleménye, mint korábban,
nevezetesen, a sorrend szerinte az, hogy elıször egy kialakult összefogás tesz valamit a faluért,
amihez aztán keresnek egy jogi formát, de itt fordítva látja, valakik kerestek egy jogi formát, van
már szervezet, de még nincs tartalom, még nem tettek semmit a faluért.
Dr. Sal Béla képviselı válaszában elmondja, hogy képviselı társának nyitott szemmel
kellene járnia, amikor Kind László vagy más egyesületi tag házánál, üzleténél jár, mert akkor
láthatná milyen széppé, virágossá varázsolták környezetüket, tehát már évek óta bizonyítják,
hogy tettek és tenni akarnak a falunkért.
Tollner József képviselı véleménye szerint hasznos lesz az egyesület, szerinte megtöltik
tartalommal, általuk lesz egy bázis, ahol a lakosok megkereshetik egymást ilyen irányú
érdeklıdéssel. Elmondja még, ilyen témában ı nem javasolna titkos szavazást.
Porkoláb József képviselı elmondja, hogy a zöldfelületi tervek az önkormányzat
fejlesztésében szerepel; az egységes kialakítás miatt az egyesületnek egyeztetnie kellene az
önkormányzattal és nem ad hoc jellegően ültetni. Felmerül továbbá a karbantartás kérdése is.
Végezetül megjegyzi, Zsarnóczay képviselı úr, mint a Környezetvédelmi bizottság elnöke,
valamint ZSMTE alelnöke, jelentıs érdemekkel rendelkezik a területek gondozása kapcsán,
elvárható lett volna, ha ilyen kezdeményezés van a képviselık között, hogy az egyesület
elıször a Környezetvédelmi Bizottsághoz menjen.
Dr. Sal Béla képviselı válaszában elmondja, hogy hála Istennek ott még nem tartunk, hogy
egy egyesület megalakításához az önkormányzat engedélyére lenne szükség. Felhívja a
figyelmet, hogy a napirend tárgya Páty helységnév használatának és nem egy civil szervezet
létrejöttének engedélyezése. Ha a Képviselı-testület nem járul hozzá a névhasználathoz,
akkor más néven kerül bejegyzésre az egyesület.
Kind László képviselı megjegyzi, neki nincs tudomása arról, hogy Zsarnóczay képviselı
társa virágot ültetett volna.
Zsarnóczay István képviselı hozzászólását szó szerint kéri rögzíteni:
„Vissza szeretném utasítani Kind László úr rossz indulatú megjegyzését, szeretném vele
közölni, bár ı nem tudja, hogy 9 éve minden évben mi ültettük be az önkormányzat elıtt a
virágágyást, szeretném közölni Kind László úrral, hogy 12 ezer forintért a Diósban vettünk
fát, az is ott van, és azon kívül számtalan egyéb környezetvédelmi tevékenységet tettünk a
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településért, de azt hiszem, az nem témája ennek a napirendi pontnak. Pusztán csak a
személyes érintettségem miatt kívántam megjegyezni, azon kívül pedig úgy gondolom, (és
megint csak azért, mert név szerint megszólított engem Kind László képviselı úr), ha még
ezer évig él, akkor sem fog tizedannyit tenni, mint amit én, vagy az egyesületünk személy
szerint tett a településért. El szeretném mondani, hogy egy millió forintot hoztunk a
településnek a Sasfészek-tó kezelési tervéért, és egyebeket, de ez nem ide tartozik,
köszönöm.”
Sági György alpolgármester elmondja, most még korainak tartja a támogatást; amennyiben
az egyesület dolgozik, és egy év múlva bizonyítanak, abban az esetben támogatja; megjegyzi,
nem szimpatikus neki az egyesületbe történı belépés, ahhoz ugyanis információi szerint
ajánlás szükséges, ezáltal már nem egyértelmő, hogy bárki beléphet az egyesületbe. Felveti
még, miért csak két képviselı tudott az egyesület megalakulásáról, lehet, hogy többeket
érdekelt volna.
Dr. Sal Béla képviselı válaszában elmondja, hogy az egyesületbe mindenkit szeretettel
várnak, aki az egyesület alapszabályában foglaltakat elfogadja és tevékenyen részt vesz a
munkában. Az egyesület tagjává az a személy válhat, akinek felvételét két tag támogatja. Ez
egy széles körben elterjedt gyakorlat az egyesületeknél, mely nem tekinthetı szigorúnak,
ilyen a Pátyi Fideszé is. Ellenben a Páty Zsámbéki-Kanyar Lakóparkért Egyesületbe csak az
ott lakók léphetnek be.
Kollár Tamás képviselı elmondja, az ajánlás alapján történı tagfelvétel zárttá teszi az
egyesületet.
Sági György alpolgármester emlékeztet, hogy az alakuló ülésen elfogadták, hogy nem
veszik figyelembe az érintettséget, úgy gondolja, mint képviselı, jogában áll szavazni.
Dr. Bognár András polgármester elmondja, az SZMSZ szerint viszont szavazni kell az
érintettségrıl, valamint a sorrendben elhangzott javaslatokról. Megkezdi a szavazást.
Elıször szavazásra teszi fel, hogy Kind László képviselı szavazhat-e a határozati javaslatról?
A Képviselı-testület 12 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 359/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Kind László képviselı
szavazhat a „Virágos Pátyért Egyesület – Páty név használatának kérelme” címő elıterjesztés
határozati javaslatáról.
**

Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel, hogy Dr. Sal Béla képviselı
szavazhat-e a határozati javaslatról?
A Képviselı-testület 12 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 360/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dr. Sal Béla Leó
képviselı szavazhat a „Virágos Pátyért Egyesület – Páty név használatának kérelme” címő
elıterjesztés határozati javaslatáról.
**
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel, hogy a határozati javaslatról titkosan
szavazzanak-e?
A Képviselı-testület 6 igen, 6 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 361/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elvetette az a javaslatot, mely szerint a
„Virágos Pátyért Egyesület – Páty név használatának kérelme” címő elıterjesztés határozati
javaslatáról titkos szavazást tart.
**
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel, hogy a határozati javaslatról név
szerint szavazzanak-e?
A Képviselı-testület 7 igen, 4 nem, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 362/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a „Virágos Pátyért
Egyesület – Páty név használatának kérelme” címő elıterjesztés határozati javaslatáról
névszerinti szavazást tart.
**
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Veres Erika Igazgatási Irodavezetı a szavazáshoz név szerint szólítja a képviselıket.
Dr. Bognár András polgármester
Michels Gábor alpolgármester
Sági György alpolgármester
Junek Mariann képviselı
Kind László képviselı
Király Endre képviselı
Kollár Tamás képviselı
Porkoláb József képviselı
Dr. Sal Béla képviselı
Szabó István képviselı
Tollner József képviselı
Székely Csaba képviselı
Zsarnóczay István képviselı

tartózkodik
tartózkodik
tartózkodik
tartózkodik
igen
tartózkodik
tartózkodik
tartózkodik
igen
igen
igen
igen
tartózkodik
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Fenti szavazás eredményeként a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 363/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy nem járul hozzá
ahhoz, hogy a „Virágos Pátyért Egyesület” nevében a „Pátyért” település nevet használhassa.

*****

12. napirendi pont
Tárgy:
„Nekem szülıfalum” címő kiadvány támogatása
Elıterjesztı: polgármester

Király Endre képviselı elmondja, bizottsági ülésen tárgyalták az elıterjesztést; vita volt a
támogatás összegérıl, a Pénzügyi Bizottság 100.000 Ft-os támogatást javasolt. Véleménye
szerint a volt polgármester tesz a faluért, javasolja, hogy 250.000 Ft + ÁFA összegő
támogatást kapja meg.
Porkoláb József képviselı véleménye szerint elvárható lenne, hogy a kiadvány megjelenése
elıtt kérjen támogatást Wiedermann Gábor, és ne kész tények elé állítsa az önkormányzatot.
Tollner József képviselı elmondja, a kiadvány a faluról szól, piár értéke van, támogatja a
250.000 Ft + ÁFA összeg megadását.
Székely Csaba képviselı elmondja, egyetért Porkoláb József képviselı társával, korábban
kellett volna kérni a támogatást, és akkor a kiadványban feltüntethették volna, hogy a pátyi
önkormányzat támogatásával készült; nincs továbbá információja a terjesztéssel kapcsolatban,
hány példány jelent meg, kik kapnak belıle, stb.
Dr. Bognár András polgármester válaszában elmondja, Wiedermann úr az önkormányzat
részére is biztosított példányokat; a kiadvány tartalmazza a legutóbbi beruházásokat, reklám
értékő, a lakosokhoz ingyen lesz eljuttatva. Javasolja, hogy 250.000 Ft + ÁFA összeggel
támogassák. További érdemi hozzászólás nem történt, javaslatát szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület 12 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 364/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 250.000 Ft + ÁFA összeggel
hozzájárul a „Nekem szülıfalum” címő könyv megjelentetéséhez a mőködési kiadásból
történı átcsoportosítással.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester
*****
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13. napirendi pont
Tárgy:
Kerékpárverseny támogatása
Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Király Endre képviselı elmondja, bizottsági ülésen tárgyalták az elıterjesztést, ismert,
népszerő rendezvény a környéken, javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Több érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 365/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 200.000 Ft-os támogatásban
részesíti a 2008. ıszi kerékpárverseny lebonyolítását, melynek szervezıje Merkl Imre. Fenti
összeggel való elszámolást 2008. október 31-ére tőzi ki.
Fedezete:
a környezetvédelmi alapból
A Képviselı-testület a támogatási szerzıdés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester

*****

14. napirendi pont
Tárgy:
Védınıi Szolgálat támogatása
Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 366/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 50.000 Ft-os támogatásban
részesíti a Védınıi Szolgálatot az Anyatejes Világnap alkalmából gyermeküket anyatejükkel
tápláló édesanyák köszöntésére szervezett rendezvény megtartására.
Fedezete:

a környezetvédelmi alapból a védınıi szolgálatra történı átcsoportosítással

Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester

*****
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15. napirendi pont
Tárgy:
Polgármester jutalmazása
Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Dr. Bognár András polgármester az elıterjesztés tárgyalásának levezetését átadja Michels
Gábor alpolgármesternek.
Michels Gábor alpolgármester elmondja, az elıterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
tárgyalta, és egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását támogatták.
A határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 9 igen, 1 nem, 3 tartózkodás szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 367/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dr. Bognár András
polgármestert egy havi munkabérének megfelelı jutalomban részesíti.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
jegyzı

*****

16. napirendi pont
Tárgy:
Útépítés többletmunkái
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester, Michels Gábor alpolgármester,
Király Endre képviselı, Kind László képviselı

Sági György alpolgármester elmondja, legutóbbi testületi ülésen már elfogadásra kerültek a
többletmunkák, meg is lettek rendelve, és már csinálják. Az árajánlat most készült el, amit a
mőszaki ellenır leellenırzött; a kivitelezı ugyanazt a m2 árat adta ajánlatában, mint
korábban, elfogadásra javasolja.
Porkoláb József képviselı felhívja a figyelmet, hogy a megjelölt fedezet egy része a
kerékpár út forrása, amelyre még az idén szükség lesz, mivel a kistérségtıl a tervek
hamarosan megérkeznek.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 368/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az út többletmunkákra
beadott Bruttó 16.017.180 Ft összegő árajánlatot elfogadja, és a fedezetét a kerékpár út
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tervezésre, az MA2 pincehegy feletti terület víz, csatorna építésre elıirányzott összegbıl,
valamint a környezetvédelmi alapból 4.000.000 Ft összeg átcsoportosításából biztosítja.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a szerzıdés elkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester, ügyvéd

*****

17. napirendi pont
Tárgy:
333/2008. (VII. 02.) határozat módosítása
Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester

Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı elmondja, fenti határozat 3. pontjának módosítása
szükséges, de az egységes szerkezetbe foglalás érdekében célszerő a határozatot visszavonni
és új határozatot hozni.

Érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester az 1. határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 369/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 333/2008 (VIII. 27.)
határozatát visszavonja.
**
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 370/2008. (IX. 10.) 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
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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
450.000.000,- Ft erejéig, az OTP Bank Nyrt. számára elsı helyi keretbiztosítéki jelzálogjogot,
elidegenítési és terhelési tilalmat alapítsanak.
A Képviselı-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, a felett
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

*****

18. napirendi pont
Tárgy:
POLI-PARAGON – Önkormányzat közötti, 2008. január 10-én létrejött
Kivitelezıi Fıvállalkozói Szerzıdés V. pont Fizetési feltételek módosítása
Elıterjesztı: polgármester

Dr. Bognár András polgármester elmondja, 15-ére összehívott egy rendkívüli képviselıtestületi ülést, de csak hét képviselı jött el, a Testület nem volt határozatképes. Sürgısen
döntést kellett volna hozni a POLI-PARAGON Kft. szerzıdés módosításával kapcsolatban.
Most elıterjeszti a határozati javaslatot, melyet elfogadásra javasol.
Székely Csaba képviselı elmondja, a sikertelen ülésen egyhangúan elfogadták a határozati
javaslatot, amennyiben jogilag rendben van és nem sérti a közbeszerzést, úgy támogatja.
Dr. Fister Mihály ügyvéd elmondja, a fizetési ütemezés változik; hiányolja, miért nincs
mellékelve a pénzügyi, mőszaki ütemezés.
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Sági György alpolgármester szintén hiányolja a pénzügyi ütemezést, tudomása szerint a Kft.
megígérte, hogy testületi ülésig megküldi; mivel sok minden változott, szükségesnek tart egy
mőszaki bejárást; továbbá a mőszaki teljesítés mellé kell egy pénzügyi teljesítés; a terveket
késın kapta meg az önkormányzat, ezáltal csúszik a kivitelezés is; nyilvánvaló, hogy kell az
átütemezés, de mellé kell a pénzügyi ütemezés is.
Király Endre képviselı elmondja, amennyiben szerzıdést módosítanak, szeretne tudni több
részletet, pl. meg lesz-e oldva idıben az iskolában a főtés; továbbá szeretne látni egy
kimutatást a fıbb fázisokról, dátumokkal, hogy adott esetben az számonkérhetı legyen. Ezek
hiányában nem tudja elfogadni a szerzıdés módosítást.
Dr. Sal Béla képviselı elmondja, a határozati javaslat ebben a formában nem elfogadható;
nem tartalmaz összeget, nem tudni hol tart a mőszaki készültség, hiányzik a közbeszerzést
bonyolító társaság nyilatkozata arról, hogy a módosítás megfelel a közbeszerzési törvénynek.
Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı elmondja, a banknak igent kellett mondani hétfın, a
jelenlévı hét képviselı erre fel is hatalmazta; a számla beérkezett, október 7-én kell fizetni a
banknak.
Dr. Fister Mihály ügyvéd javasolja, hogy a jövı heti testületi ülésre hozzák vissza az
elıterjesztést, addig meglesznek a döntéshozáshoz szükséges hiányzó anyagok.
Dr. Bognár András polgármester elmondja, mivel pillanatnyilag információ hiányában nem
tudnak döntést hozni, ezért szavazásra teszi fel az elnapolásra vonatkozó javaslatot.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 371/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy támogatja a POLIPARAGON Fıvállalkozó és Kereskedelmi Kft. és az Önkormányzat 2008. január 10-én
létrejött Kivitelezıi Fıvállalkozói Szerzıdés fizetési feltételekre vonatkozó módosítást, de
információ hiányában a soron következı testületi ülésen tárgyalja.

*****

19. napirendi pont
Tárgy:
288/2008. (VII. 02.) határozat módosítása
Elıterjesztı: jegyzı

Érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
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Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 372/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 288/2008. (VII. 02.)
határozatot módosítja akként, hogy a „……. Sillay Tamás részére …….” szövegrész helyébe
„….. Tom-dog Food Kft. (2071 Páty, Burgondia u. 20., képviselıje: Sillay Tamás) ………”
szövegrész lép.
Határidı:
azonnal
Felelıs:
ügyvéd
*****
Kind László képviselı elment, a Testület létszáma: 12 fı.
*****

20. napirendi pont
Tárgy:
Kossuth Lajos utca – telekhatár rendezés
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester

Sági György alpolgármester elmondja, tárgyaltak a Kossuth utca képviselıivel, és abban
maradtak, ahhoz, hogy tisztázódjon a tulajdonosok és az önkormányzat közötti telekhatárok
rendezésével kapcsolatos vita a jogos/jogtalan területhasználatot illetıen, szükséges egy
komplett területfelmérés. Egy árajánlat érkezett a Docu-Mentor Bt-tıl.
Michels Gábor alpolgármester elmondja, az árajánlat nem teljeskörő, egyrészt a patakot is
fel kellene mérni, javasolja, hogy tovább tervezésre alkalmas, digitális formában is kerüljön
átadásra a felmérés, továbbá készítsenek egy összehasonlítást a földhivatali ingatlannyilvántartással.
Sági György alpolgármester javasolja, hogy kérjenek be egységesen több árajánlatot
Michels Gábor alpolgármester úr által elhangzottakkal kiegészítve.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a javaslatot
szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 373/2008. (IX. 10.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kossuth Lajos utcai
telekhatárok rendezése érdekében a Kossuth Lajos utcai hídtól a Torbágyi útig a páros oldalra
vonatkozólag árajánlatokat kér be a komplett területfelmérésre az alábbi szempontok alapján:
adatgyőjtés a területi, ill. megyei földhivatalban,
geodéziai felmérés,
felmérési vázrajz elkészítése, amely földrészletenként tartalmazza a területi eltérések
pontos kimutatását,
összehasonlítás a földhivatali ingatlan-nyilvántartással,
kódolatlan, továbbtervezésre alkalmas, digitalizált formában történı átadással.
*****
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21. napirendi pont
Tárgy:
Kommunális gép – közbeszerzési eljárás eredményhirdetés
Elıterjesztı: Bíráló Bizottság

Sági György alpolgármester tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a PVK Kft. által
kommunális gép beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárásra két pályázó jelentkezett; mindkét
pályázat érvénytelen volt, mivel nem feleltek meg a pályázat kiírás feltételeinek; ezért új
közbeszerzési eljárás kiírása szükséges.
A napirendi pont tájékoztató jellegő volt, határozat hozatalt nem igényelt.
*****

22. napirendi pont
Tárgy:
2008. október 23-i ünnepség
Elıterjesztı: Porkoláb József képviselı

Porkoláb József képviselı tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a helyi Fidesz szeretné a
2008. évi október 23-i ünnepséget megrendezni, amihez kéri az önkormányzat támogatását.

Dr. Bognár András polgármester felkéri képviselı urat, hogy a következı testületi ülésre
nyújtson be egy programot, amelybıl konkrétan látható lesz az elképzelés.

*****
Dr. Bognár András polgármester bezárja az ülést.
*****

határozatok: 348-tól 373-ig
rendelet:
26/2008.

Kmf.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı

helyett:

Bánsághy Balázs
mb.jegyzı
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