JEGYZİKÖNYV

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2008. október 08-án (szerda) 15.00 órakor megtartott
Képviselı-testületi ülésérıl

Készült:
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 08-án
(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 képviselı

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 13 fıvel jelen van, határozatképes.
Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, további javaslat?
Porkoláb József képviselı:
PVK Kft. 2007. évi mérleg beszámolójához a könyvvizsgáló cégtıl nem érkezett meg a
hitelesítés, javasolja napirendrıl levenni.
Michels Gábor alpolgármester:
Bocskai István Általános Iskola közbeszerzési szerzıdés módosítása, felújítási szerzıdés
módosítása elıterjesztések a vállalkozóval további egyeztetést igényelnek, javasolja
napirendrıl levenni.
Páty, Ma2 és Körtés I. lakóterület Szabályozási Terv elfogadásához a fıépítész véleménye
nem érkezett meg, javasolja napirendrıl levenni.
További észrevétel nem érkezett, Dr. Bognár András polgármester az elhangzott
javaslatokkal 18 napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 396/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2008. október 08-i ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.
2.
3.
4.

Útépítés vállalkozói szerzıdés módosítása
Útépítés pótmunkáira kiegészítı szerzıdés kötése
330/2008. (XIII. 27.) és 368/2008. (IX. 10.) határozatok visszavonása
Közép-Európai Terminál Kft-vel kötött Együttmőködési megállapodás módosítása
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Páty, Sasfészek-tó NA 160-as szennyvíz-nyomóvezeték építési munkáira árajánlat
Páty, Déli elkerülı út engedélyezési tervére árajánlat
Ivóvízkút tervezésére árajánlat
Termálkút tervezésére árajánlat
Kerékpárutak tanulmányterv árajánlatok
Szabadság tér 1. beépíthetıségi százalék megnövelése – Szabályozási terv módosítása
Töki út – Móricz Zs. u. csapadékvíz elvezetésre árajánlat
Tüzép terület kimérése
Önkormányzat – Károly Róbert Fıiskola Együttmőködési megállapodás tervezet
Tulajdonosi hozzájárulás
Vázsonyi Bernadették ingatlanrész vásárlási kérelme
Zsámbéki Kanyar „Lakóparkért” Egyesület – Önkormányzat közötti polgári peres ügy
Rekreációs övezet megrendelése
Területcsere

*****
Dr. Bognár András polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére, melyet
szavazásra tesz fel.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 397/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2008. október 08-i ülésén a
napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyalja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ivóvízkút tervezésére árajánlat
Termálkút tervezésére árajánlat
Kerékpárutak – tanulmányterv tervezésére árajánlat
330/2008. (XIII. 27.) és 368/2008. (IX. 10.) határozatok visszavonása
Útépítés vállalkozói szerzıdés módosítása
Útépítés pótmunkáira kiegészítı szerzıdés kötése
Közép-Európai Terminál Kft-vel kötött Együttmőködési megállapodás módosítása
Páty, Sasfészek-tó NA 160-as szennyvíz-nyomóvezeték építési munkáira árajánlat
Páty, Déli elkerülı út engedélyezési tervére árajánlat
Vázsonyi Bernadették ingatlanrész vásárlási kérelme
Szabadság tér 1. beépíthetıségi százalék megnövelése – Szabályozási terv módosítása
Töki út – Móricz Zs. u. csapadékvíz elvezetésre árajánlat
Tüzép terület kimérése
Tulajdonosi hozzájárulás
Rekreációs övezet megrendelése
Önkormányzat – Károly Róbert Fıiskola Együttmőködési megállapodás tervezet
Zsámbéki Kanyar „Lakóparkért” Egyesület – Önkormányzat közötti polgári peres ügy
Területcsere

*****
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NAPIREND ELİTT
Porkoláb József képviselı:
- ismerteti az október 23-i programot, ami a Mővelıdési Ház igazgatójával egyeztetve lett; a
megemlékezésen jelen lesz Jeszenszky Géza volt külügyminiszter és Bíró Ildikó parlamenti
képviselı;
- tájékoztatja a Testületet, hogy a tömegközlekedés struktúrájának átalakítása érdekében a
térség polgármesterei egyeztetı tárgyalást tartottak; elkezdıdött az a folyamat, aminek
végeredményeként megvalósul Pátyról a biatorbágyi vasútállomásra történı buszcsatlakozás.
Junek Mariann képviselı:
- jelzi, hogy az iskola költségvetésében megjelent az építkezés általi plusz áram, víz és
csatornadíj, kérdése, ki lesz ennek a tételnek a költségviselıje.
Sági György alpolgármester:
- az elmúlt évek átlaga alapján kiszámítva a fıvállalkozót terheli a költség a szerzıdés szerint;
- beszámol az elkerülı, lehajtó terület tulajdonosaival történt tárgyalásról, úgy érzi jó irányba
haladnak a dolgok, nem lesz akadály az út építésével kapcsolatban;
Tollner József képviselı:
- az útjavításra ígért sódert nem kapták meg, kérdése, hogy áll a dolog;
- Porkoláb József képviselı társának válaszul elmondja, mivel az október 23-i megemlékezés
nem politikai dolog, elegánsnak tartaná, ha a „másik oldalról” is hívnának vendéget az
ünnepre;
Dr. Bognár András polgármester:
- a Testület biztosította a murvát, csak gyakorlati intézkedést igényel a dolog;
Székely Csaba képviselı:
- testületi döntés van arról, hogy próbaidıre interneten közvetítik az üléseket, kérdése a
jegyzıhöz, miért nem lett eddig végrehajtva.

*****

1. napirendi pont
Elıterjesztı: Porkoláb József képviselı,
Sági György és Michels Gábor alpolgármesterek
Tárgy:
Ivóvízkút tervezésére árajánlat

Porkoláb József képviselı:
A témában már készült egy tanulmányterv, mely különbözı sarokpontokat határozott meg;
három kútra van szükség; a mostani árajánlat az elsı kútra vonatkozik; tavasszal már
elkezdıdhet a fúrás; megfelelı minıségő víz esetén kell a további döntést meghozni.
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Sági György alpolgármester:
Támogatja, még ebben a ciklusban el lehet készíteni az új ivóvízbázist; javasolja, hogy az
önkormányzat vásárolja meg a területet, ahol a kút létesül, mivel az jelenleg a Pilisi Parkerdı
Gazdaság tulajdonában van.
Michels Gábor alpolgármester:
A határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy a terveket az önkormányzat digitális formában
is kéri.
Más érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot a javasolt módosítással szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 398/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a település önálló ivóvíz
ellátását szolgáló vízmő-kútjának tervezésére érkezett árajánlatok közül az AQUAFONTANA Bt. (1221 Budapest, Leányka u. 3.) 950.000 Ft + ÁFA összegő árajánlatát fogadja
el és a munkát megrendeli azzal, hogy a teljesítési határidı 2008. december 20., fizetési
határidı a teljesítéstıl számított 30 nap. A tervezı a terveket digitális formában is köteles
átadni.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a vállalkozási szerzıdés elkészítésére,
a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester, ügyvéd

*****

2. napirendi pont
Elıterjesztı: Porkoláb József képviselı,
Sági György és Michels Gábor alpolgármesterek
Tárgy:
Termálkút tervezésére árajánlat

Porkoláb József képviselı:
Hasonlóan az elızı elıterjesztéshez, tavasszal kezdıdne a fúrás melynek eredményétıl függ a
további döntés.
Sági György alpolgármester:
Javasolja, hogy párhuzamosan kérjenek árajánlatot a termálfürdı megvalósítására, koncepció
tanulmányterv készítésére.
Kollár Tamás képviselı:
A fıépítész javaslatára a testület hozott már egy határozatot, hogy „design and build”
tervpályázatot írnak ki.
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Dr. Sal Béla képviselı:
Elsı körben azt kell meghatározni, hogy milyen formában, sajáterıs beruházással vagy
szakmai befektetı bevonásával koncessziós formában kívánjuk hasznosítani a területet;
döntıen a termálkút fúrás eredményétıl függ, hogy milyen lehetıségeink lesznek; úgy
gondolja, hogy az önkormányzat a projekt sikere érdekében vállalja fel a termálkút fúrás
költségeit, valamint biztosítsa a terület térítésmentes hosszútávú használati jogát a majdan
pályázat útján kiválasztott szakmai befektetı részére; ez lehetne az önkormányzat önrésze a
vízikomplexum megvalósulása érdekében.
Michels Gábor alpolgármester:
A figyelı kutak jó minıségő vizet jeleznek; egyetért, hogy párhuzamosan indítsák el a
koncepció tanulmánytervét, egyetért, hogy elsı lépésben kérjenek be árajánlatokat, mivel
hosszú folyamatról van szó, ne veszítsenek idıt. Javasolja továbbá a határozati javaslat
módosítását hasonlóan az elızıhöz, hogy a terveket digitális formában is kérik.
Porkoláb József képviselı:
Felveti, nem ütközik-e a közbeszerzéssel, ha már most árajánlatokat kérnek be.
Sági György alpolgármester:
Azért is célszerő most ajánlatot kérni, hogy tudják, milyen nagyságrendő beruházásról
beszélnek.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot a javasolt kiegészítéssel szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 399/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Páty, Pincehegy fölötti
önkormányzati tulajdonban lévı 7 hektáros rekreációs területen létesítendı termálfürdı
termálvízigényéhez termálkút tervezésére beérkezett árajánlatok közül az AQUA-FONTANA
Bt. (1221 Budapest, Leányka u. 3.) 1.000.000 Ft + ÁFA összegő árajánlatát fogadja el és a
munkát megrendeli azzal, hogy a teljesítési határidı 2008. december 20., fizetési határidı a
teljesítéstıl számított 30 nap. A tervezı a terveket digitális formában is köteles átadni.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a vállalkozási szerzıdés elkészítésére,
a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester, ügyvéd
**

Dr. Bognár András polgármester ezután szavazásra teszi fel Sági György alpolgármester
javaslatát, melyet a Képviselı-testület 10 igen, 3 tartózkodás szavazattal elfogadott és az
alábbi határozatot hozta.
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Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 400/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a termálfürdı megvalósításához
koncepció tanulmányterv készítésére árajánlatokat kér be.
Határidı:

azonnal

*****

3. napirendi pont
Elıterjesztı: Porkoláb József képviselı
Tárgy:
Kerékpárutak – tanulmányterv tervezésére árajánlat

Sági György alpolgármester:
Felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzat csak abban az esetben fizesse a rá esı részt,
amennyiben a többi önkormányzat is befizeti az ı rájuk esı részt.
Több érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal
az alábbi határozatokat hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 401/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a kerékpárforgalmi hálózat nyomvonal
tanulmánytervének elkészítésére beérkezett árajánlatok közül a Fejér Európa Kft. 1.800.000 +
ÁFA összegő árajánlatát fogadja el és a 2009. évi költségvetésében bruttó 360.000 Ft-ot
különít el a Biatorbágy-Budajenı-Budakeszi-Herceghalom-Páty-Telki települések területére
vonatkozó kerékpárút-hálózat tanulmányterv elkészítésére, mely összeget támogatásként a
Budaörs Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi költségvetésének keretében átad a BTT-nek.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy megkösse a BTT-vel kötendı
pénzeszköz-átadási megállapodást.
**
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 402/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a kerékpárforgalmi hálózat nyomvonal
Budajenıtıl Perbál-Tök-Zsámbék irányban történı kibıvítése érdekében megbízza Porkoláb
József képviselıt, hogy a Pilisi Kistérséggel vegye fel a kapcsolatot.

*****
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4. napirendi pont
Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester
Tárgy:
330/2008. (XIII. 27.) és 368/2008. (IX. 10.) határozatok visszavonása

Érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 403/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 330/2008. (VIII. 27.) és
368/2008. (IX. 10.) határozatokat visszavonja.

*****

5. napirendi pont
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság,
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Tárgy:
Útépítés vállalkozói szerzıdés módosítása

Dr. Bognár András polgármester:
Elkészült az útépítést kivitelezı céggel történı szerzıdés módosítás és kiegészítı szerzıdés,
figyelembe véve a mőszaki ellenır, közbeszerzési tanácsadó véleményét; a határozati
javaslatot elfogadásra javasolja.
Érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 404/2008. (X. 08.) határozata
Páty község Önkormányzat Képviselı-testülete az UTÉPPARK Bt-vel (8000 Székesfehérvár,
Sóstói u.7.) 2008. június 19-én az útépítésre megkötött vállalkozói szerzıdését, a
közbeszerzési tanácsadó javaslatait figyelembe véve akként módosítja, hogy a Torbágyi úti
járda megépítésének elmaradása miatt a vállalási árat nettó 4.158.672 Ft összeggel csökkenti.
A szerzıdésmódosítás elıkészítésére a Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet,
az aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelıs:
polgármester, ügyvéd
Határidı:
azonnal

*****
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6. napirendi pont
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság,
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Tárgy:
Útépítés pótmunkáira kiegészítı szerzıdés kötése
Együtt tárgyalva az elızı napirendi ponttal.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 405/2008. (X. 08.) határozata
Páty község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az útépítés folyamán
felmerült pótmunkákra az UTÉPPARK Bt. (8000 Székesfehérvár, Sóstói u.7.) által adott nettó
39.162.046 Ft összegő árajánlatot elfogadja.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet, hogy a közbeszerzési tanácsadó
javaslatait figyelembe véve a kiegészítı építési beruházási szerzıdést készítse el, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
azonnal

*****

7. napirendi pont
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Tárgy:
Közép-Európai Terminál Kft-vel kötött Együttmőködési megállapodás
módosítása

Sági György alpolgármester:
A szerzıdés módosítás elızménye: beruházó a közmőfejlesztési hozzájárulás összegébıl 5%
kedvezményt kap, amennyiben azt október 31-ig megfizeti; a befolyt összeg a csatorna és
vízátemelı megépítési költségének a fedezete.
További érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 406/2008. (X. 08.) határozata
Páty község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat és a
Terminál Közép-Európai Ingatlan-fejlesztı Kft. Együttmőködési Megállapodás Módosítását
elfogadja.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet az Együttmőködési Megállapodás
Módosítás elıkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
azonnal
*****
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8. napirendi pont
Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester
Tárgy:
Páty, Sasfészek-tó NA 160-as szennyvíz-nyomóvezeték építési munkáira
árajánlat

Hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 407/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Sasfészek-tó
gazdasági terület NA 160-as szennyvíz-nyomóvezeték építésére és szennyvíz-átemelı
telepítésére a beérkezett árajánlatok közül a NOVOBAU Közmő- és Mélyépítı Kft. (2800
Tatabánya II., Kossuth u. 54.) 52.500.000 Ft + ÁFA összegő ajánlatát fogadja el.
Fedezete: a beruházó által fizetendı közmőfejlesztési hozzájárulás összegébıl.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a vállalkozói szerzıdés elkészítésére,
a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
a fedezet beérkezésekor

*****

9. napirendi pont
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság,
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Tárgy:
Páty, Déli elkerülı út engedélyezési tervére árajánlat

Király Endre képviselı:
A határozati javaslat kiegészítését javasolja azzal, hogy a tervezı a terveket digitális formában
is köteles átadni.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot a javasolt kiegészítéssel szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 408/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Déli elkerülı út
engedélyezési tervének elkészítésére, a Fejér Európa Kft. (8000 Székesfehérvár, Koronázó tér
1.) 2.500.000 Ft + ÁFA összegő árajánlatát elfogadja.
A tervezı a terveket digitális formában is köteles átadni.
A tervezési szerzıdés elkészítésére a Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet, az
aláírására felhatalmazza a polgármestert.
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Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester, ügyvéd

*****

10. napirendi pont
Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester
Tárgy:
Vázsonyi Bernadették ingatlanrész vásárlási kérelme

Hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 409/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Páty Község
Önkormányzat tulajdonát képezı Páty, 662 hrsz-ú ingatlan 4/100-ad tulajdoni hányadát bruttó
800.000.- Ft egyösszegő eladási ár megfizetése ellenében értékesíti Vázsonyi András,
Vázsonyi Mónika és Vázsonyi Bernadett 2071 Páty, Erkel u. 2. sz. alatti lakosok részére
egymás között 2/100 – 1/100 – 1/100 tulajdoni arányban.
A képviselı-testület felkéri a Fister Ügyvédi Irodát az ingatlan adásvételi szerzıdés
elkészítésére, felhatalmazza a polgármester urat a szerzıdés aláírására.
Felelıs:
Határidı:

Polgármester, Jegyzı, Ügyvéd
2008. október 31.

*****

11. napirendi pont
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Tárgy:
Szabadság tér 1. beépíthetıségi százalék megnövelése – Szabályozási terv
módosítása

Sági György alpolgármester:
Bejelenti érintettségét.
Dr. Bognár András polgármester:
Három önálló ingatlan létrejöttéhez szükséges a szabályozási terv módosítása, mivel a
jelenlegi elıírásoknak megfelelıen nincs meg a legkisebb telekalakításhoz szükséges terület
nagyság.
Michels Gábor alpolgármester:
Javasolja, akkor kössék össze a „Fı utca program”-mal is, és módosító indítványként a Telki
úttól a Füzespatakig a beépítés mértékét 60%-ban állapítsák meg, amennyiben a beépítés
vállalkozás vagy intézmény céljára történik.
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További érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester elıször
szavazásra teszi fel Sági György alpolgármester érintettségét.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 410/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a „Szabadság tér 1. terület
beépíthetıségi százalék megnövelése” címő elıterjesztés határozati javaslatáról Sági György
alpolgármester szavazhat.
**
Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel a módosító
indítvánnyal kiegészítve.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 411/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Kossuth Lajos
utca- 1301 hrsz. út- 1281 hrsz. út- Mélyárok utca által határolt terület (Szabadság tér)
Szabályozási Tervének módosítását az Epsylon-Natura Kft-tıl megrendeli akként, hogy a
beépítés mértéke 30%-ról 40%-ra változzon.
A Képviselı-testület úgy dönt továbbá hogy a Telki úttól a Füzespatakig a beépítés mértékét
60%-ban állapítja meg, amennyiben a beépítés vállalkozás vagy intézmény céljára történik.
Továbbá a Gyógyszertártól az Iskola utcáig sőrőbb beépítést kezdeményez.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a megbízási szerzıdés elkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester, ügyvéd

*****

12. napirendi pont
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester
Tárgy:
Töki út – Móricz Zs. u. csapadékvíz elvezetésre árajánlat

Sági György alpolgármester:
Bizottsági ülésen támogatták az elıterjesztését; árajánlat érkezett a Klinker-Bau Kft-tıl,
melyet elfogadásra javasol.
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Dr. Sal Béla képviselı:
Jelen esetben a csapadékos idıjárás beállta elıtti sürgıs kármegelızésrıl van szó, ezért a
munkát attól függetlenül is meg kell rendelni, hogy a pénzügyi fedezet jelen költségvetésben
még nem látszik, várhatóan a többletbevételek nyújtanak majd fedezetet.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel
a Klinker-Bau Kft. árajánlatát.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 412/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Töki út, Móricz Zs. utca
és Rákóczi út mederburkolási munkáira beérkezett árajánlatok közül a KlinkerBau Bt. (2071
Páty, Bacsó B.u.6.) ajánlatát fogadja el bruttó 1.777.200 Ft összegben.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a vállalkozási szerzıdés elkészítésére,
a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
azonnal

*****

13. napirendi pont
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester
Tárgy:
Tüzép terület kimérése

Sági György alpolgármester:
Lakossági bejelentés érkezett, hogy a Tüzép a telekhatárán túl raktároz; a Tüzépet hivatalból
felkeresték, és a jegyzı azt a választ kapta, hogy a saját területüket használják. Ennek
jogosságát úgy lehet megállapítani, ha felméretik a telekhatárokat.
Dr. Bognár András polgármester:
A felmérésre javasolja a Docu-Mentor Bt-t megbízni, 100.000 Ft + ÁFA összegő szóbeli
árajánlata alapján.
Több érdemi hozzászólás nem történt, a határozati javaslatot a javaslatával kiegészítve
szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 413/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Tüzépnél a magánterület és
a közterületi telekhatár kitőzését és vázrajz készítését (digitális formában is) megrendeli a
Docu-Mentor Bt-tıl (2071 Páty, Töki u. 61.) az ajánlata alapján 100.000 Ft + ÁFA összegben.
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Felelıs:
Határidı:

jegyzı
azonnal

*****

14. napirendi pont
Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester
Tárgy:
Tulajdonosi hozzájárulás

Hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 414/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a STENTOR-M1 Mérnöki
Iroda Kft. részére a 4609 és a 4614 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévı közterületen épülı
távközlési hálózat mélyépítési munkáinak elvégzéséhez a tulajdonosi hozzájárulását megadja.
A Képviselı-testület feljogosítja a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester
azonnal

*****

15. napirendi pont
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester
Tárgy:
Rekreációs övezet megrendelése

Sági György alpolgármester:
A Testület korábban döntött arról, hogy rekreációs program keretében élmény-termálgyógyfürdı megvalósítását indítja el. Mivel jelenleg a rekreációs terület a Fenyves erdı alatt
van, javasolja, hogy a rekreációs övezetet tegyék át a Pincehegy feletti Ma2 önkormányzati
tulajdonban lévı területre, ahová a fürdıt tervezik, és rendeljék meg a szükséges szabályozási
terv módosítását.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot a javasolt kiegészítéssel szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
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Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 415/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy árajánlatokat kér be a
rekreációs központ koncepció és engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére,
valamint az út- és közmő építési engedélyezési tervdokumentációk elkészítésére.
A Képviselı-testület úgy dönt továbbá, hogy a Páty, pincehegy feletti Ma2 területen „Hegyi
dülı” rekreációs övezet kialakítására az Epsylon-Natura Kft-tıl megrendeli a szükséges
szabályozási terv módosítását.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a tervezési szerzıdés elkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, jegyzı, ügyvéd
azonnal

*****

16. napirendi pont
Elıterjesztı: Sági György és Michels Gábor alpolgármesterek
Tárgy:
Önkormányzat – Károly Róbert Fıiskola Együttmőködési megállapodás
tervezet

Sági György alpolgármester:
Az elızetes tárgyalások eredményeként elkészült a fıiskolával kötendı együttmőködési
megállapodás tervezet; bizottság tárgyalta és támogatta.
Kollár Tamás képviselı:
A megállapodás tervezetben módosítást javasol, nevezetesen: a 2.1. második bekezdésben az
„összehangolja” helyett inkább „elısegíti az összehangolást” tartja célszerőbbnek; továbbá a
2.1. nyolcadik bekezdést javasolja kiegészíteni „lehetıségei szerint” kifejezéssel, e nélkül
konkrét elkötelezettségnek fogható fel a helyiségek biztosítása.
Sági György alpolgármester:
Emlékeztet, hogy a Tansped Oktatási Központ bejelentette telephelyeként a pátyi általános
iskolát, javasolja, hogy a jegyzı vizsgálja ki, hogy kapott-e ehhez tulajdonosi hozzájárulást a
testülettıl.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot Kollár Tamás képviselı által javasoltakkal 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 416/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a humánerıforrás
fejlesztés folyamatos és helyi igényekre épülı kielégítése érdekében az Önkormányzat
elfogadja a Károly Róbert Fıiskolával (3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.). kötendı
Együttmőködési Megállapodás tervezetet az alábbi módosításokkal:
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2.1. második bekezdésben: „összehangolja” kifejezés helyett „elısegíti az összehangolást”
kifejezés lép;
2.1. nyolcadik bekezdés kiegészül „lehetıségei szerint” kifejezéssel.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
azonnal
**

Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel Sági György alpolgármester
javaslatát.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 417/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy felkéri a jegyzıt, vizsgálja
ki, hogy a Tansped Közlekedési Szakközépiskola és Oktatási Központ Pest megyei
Önkormányzat fıjegyzıjének pátyi székhelyet bejegyzı határozata milyen törvényi
feltételekkel lett kiadva, továbbá szükség esetén kérje a felelıs személyének megállapítását.
Felelıs:
Határidı:

jegyzı
azonnal
*****

Porkoláb József képviselı elment, a Testület létszáma 12 fı, határozatképes.

*****

17. napirendi pont
Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester
Tárgy:
Zsámbéki Kanyar „Lakóparkért” Egyesület – Önkormányzat közötti polgári
peres ügy

Király Endre képviselı bejelenti érintettségét.
Dr. Fister Mihály ügyvéd:
A kevés információ miatt a bíró még nem jutott el addig a stádiumig, hogy döntést hozzon; a
felperes képviselıje az eljárás szüneteltetését kérte; mivel egyoldalúan nem lehet
szüneteltetni, ı, mint az önkormányzat ügyvédje a tárgyalás elnapolását kérte, mivel a
szüneteltetés kéréséhez testületi felhatalmazás szükséges. Felhívja a figyelmet, amennyiben
hat hónapon belül egyik fél sem kéri a per folytatását, abban az esetben az eljárás megszőnik.
A Testület ennek a tudatában döntsön.
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Dr. Bognár András polgármester:
A közös párbeszéd, jó szándék ellenére perelték be az önkormányzatot; javasolja, hogy
folytassák a pert. Kéri továbbá a Testület felhatalmazását , hogy a lakosságot tájékoztathassa a
perrel kapcsolatban a kialakult helyzetrıl.
Székely Csaba képviselı:
Volt az egyesület ülésén; demokratikus döntéshozatal van, és a szüneteltetésrıl döntöttek; az
egyesület komoly változáson ment át, elnökcsere, jogi képviselı váltás alatt van; elfogadja a
szüneteltetést, közeledésnek veszi.
Dr. Sal Béla képviselı:
Mivel az önkormányzat rossz hírét keltették, csak egy jogerıs bírósági végzés tudja
hiteltérdemlıen helyreállítani az önkormányzat tisztességét; szükség van jogerıs bírósági
végzésre, nem javasolja a szüneteltetést.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel
Király Endre képviselı érintettségét.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 12 szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 418/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Király Endre képviselı a
„Zsámbéki-Kanyar Lakóparkért Egyesület – Önkormányzat közötti polgári peres ügy” címő
elıterjesztés határozati javaslatáról szavazhat.
**
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel, hogy a Testület nem járul hozzá a per
szüneteltetéséhez, továbbá felhatalmazza a polgármestert a lakosság tájékoztatására.
A Képviselı-testület 9 igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 419/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty Zsámbéki-Kanyar
Lakóparkért Egyesület – Önkormányzat között a közutak burkolatának helyreállítása tárgyú
per szüneteltetéséhez nem járul hozzá.
A Képviselı-testület egyben felkéri a polgármestert, hogy a lakosságot tájékoztassa a perrel
kapcsolatban kialakult helyzetrıl.

*****
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18. napirendi pont
Elıterjesztı: Sági György és Michels Gábor alpolgármesterek
Tárgy:
Területcsere

Sági György alpolgármester:
Az elkerülı úttal kapcsolatban mind az önkormányzat, mind a tulajdonos érdekeit figyelembe
véve született meg a területcserével kapcsolatos szóbeli megállapodás, melyet Testület elé
terjesztünk. Javasoljuk a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 420/2008. (X. 08.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati
tulajdonban lévı 2701 hrsz-ú ingatlanból 5000 m2 területet, 5000/11750-ed tulajdoni
hányadot, elcserél a Papp Sándor (2051 Biatorbágy, Iharos 0159 hrsz lakos) tulajdonában
lévı, Páty területén található 0157/4 hrsz-ú ingatlanból 5000 m2 területre, 5000/103028-ad
tulajdoni hányaddal. A területek között értékkülönbözet nem áll fenn.
A terület értékét a közbeszerzési eljárásban meghatározott értékbecslés tartalmazza.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet az ingatlan csereszerzıdés
elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
azonnal
*****

Dr. Bognár András polgármester megállapítja, hogy minden napirendet megtárgyaltak és
bezárja az ülést.

*****

határozatok: 396-tól 420-ig

Kmf.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı

helyett:

Bánsághy Balázs
mb.jegyzı
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