JEGYZİKÖNYV

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2008. december 03-án (szerdán) 15 órai kezdettel megtartott
Képviselı-testületi ülésérıl

Készült:
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. december 03-án
(szerdán) 15 órai kezdettel megtartott ülésérıl a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
JELEN VANNAK:
A Képviselı-testület 12 fıvel:
Dr. Bognár András polgármester, Michels Gábor
alpolgármester, Sági György alpolgármester, Junek Mariann, Kind László, Király Endre,
Kollár Tamás, Dr. Sal Béla, Szabó István, Székely Csaba, Tollner József, Zsarnóczay István
képviselık.
Hiányzik:

Porkoláb József, Soós István képviselık

Önkormányzat részérıl:

Bánsághy Balázs mb.jegyzı

Polgármesteri Hivatal részérıl:

Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı
Báldogi Éva jegyzıkönyvvezetı

*****

Dr. Bognár András polgármester megnyitja az ülést.
Király Endre képviselı, TGB elnök szót kérve elmondja, az elıterjesztések java részét az
elızı napon megtartott TGB és PÜB együttes ülésén tárgyalták, ezért azon elıterjesztések
nyilván csak ülés elıtt kerülhettek kiosztásra.
Sági György alpolgármester javasolja napirendre venni „Kincsem köz út átminısítése” címő
szóbeli elıterjesztését.
Michels Gábor alpolgármester javasolja napirendre venni „GlobalStone Kft. – határozat
módosítás” címő szóbeli elıterjesztését.
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel a javasolt napirendi pontokat.
A Képviselı-testület a napirendi pontokat egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 493/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 2008. december 03-i
ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Önkormányzat – Muhari Sándor közötti Megállapodás tervezet a Jenei I. területre
2. Településfejlesztési szerzıdés Önkormányzat – Muhari Sándor között a 690 hrsz-ú
területekre
3. Muhari Sándor – Önkormányzat közötti telek csere
4. PVK Kft. értéknövelı beruházásainak elszámolása
5. Közmővelıdési rendelet megalkotása
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6. Bem utca – Bocskai utca csatorna közmőfejlesztési hozzájárulás felülbírálásai kérelem
7. Simon Krisztián 1844/2 hrsz ingatlan ügye
8. Tansped Közlekedési Szakközépiskola és Oktatási Központ – Bocskai István
Általános Iskola közötti bérleti szerzıdés felbontása
9. Fı út program Páty átkelési szakasz (Rákóczi út) tovább tervezéséhez szempontok
kialakítása
10. M1 Üzleti Park beruházásnál, a projekten kívüli többletkapacitás igények
költségkihatásai
11. Bocskai István Általános Iskola riasztó kiépítésére árajánlat
12. Várady Kastély főtési rendszer kiválasztása
13. Páty, Rákóczi út 74. (régi posta épület) főtési és gázszerelési munkáinak árajánlata
14. Hivatal szervezet fejlesztési projekt indítása
15. Közmő pályázat
16. Volt TSZ terület Szabályozási Tervére vonatkozó rendelet korrigálása
17. Közérdekő kötelezettségvállalás tárgyában megállapodás tervezet a 0157/4 hrsz
vonatkozásában
18. Mővelıdési Ház kérelme
19. Munkavédelmi szerzıdés felbontása
20. TOM-DOG FOOD Kft. kérelme
21. Régi posta épület hasznosítása
22. Bocskai István Általános Iskola – épület tetıfedési munkálatai
23. Vagyonrendelet módosítása
24. Kincsem köz út átminısítése
25. GlobalStone Kft- határozat módosítás

*****
Dr. Bognár András polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére, melyet
szavazásra tesz fel.
A Képviselı-testület a napirendi pontok sorrendjére vonatkozó javaslatot egyhangúlag, 12
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 494/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 2008. december 03-i
ülésén a napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyalja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vagyonrendelet módosítása
Közmővelıdési rendelet megalkotása
Önkormányzat – Muhari Sándor közötti Megállapodás tervezet a Jenei I. területre
Településfejlesztési szerzıdés Önkormányzat – Muhari Sándor között a 690 hrsz-ú
területekre
Muhari Sándor – Önkormányzat közötti telek csere
PVK Kft. értéknövelı beruházásainak elszámolása
Bem utca – Bocskai utca csatorna közmőfejlesztési hozzájárulás felülbírálásai kérelem
Simon Krisztián 1844/2 hrsz ingatlan ügye
Tansped Közlekedési Szakközépiskola és Oktatási Központ – Bocskai István
Általános Iskola közötti bérleti szerzıdés felbontása
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10. Fı út program Páty átkelési szakasz (Rákóczi út) tovább tervezéséhez szempontok
kialakítása
11. TOM-DOG FOOD Kft. kérelme
12. M1 Üzleti Park beruházásnál, a projekten kívüli többletkapacitás igények
költségkihatásai
13. Bocskai István Általános Iskola riasztó kiépítésére árajánlat
14. Várady Kastély főtési rendszer kiválasztása
15. Régi posta épület hasznosítása
16. Páty, Rákóczi út 74. (régi posta épület) főtési és gázszerelési munkáinak árajánlata
17. Hivatal szervezet fejlesztési projekt indítása
18. Közmő pályázat
19. Volt TSZ terület Szabályozási Tervére vonatkozó rendelet korrigálása
20. Közérdekő kötelezettségvállalás tárgyában megállapodás tervezet a 0157/4 hrsz
vonatkozásában
21. Mővelıdési Ház kérelme
22. Munkavédelmi szerzıdés felbontása
23. Bocskai István Általános Iskola – épület tetıfedési munkálatai
24. Kincsem köz út átminısítése
25. GlobalStone Kft- határozat módosítás
*****
NAPIREND ELİTT:
Tollner József képviselı:
- ismételten elmondja, hogy a Dózsa Gy. út elején a csatornaáthelyezés miatt az út
annyira megrongálódott, hogy javítást igényel; kérdése, mikor szállíttatja le az
önkormányzat a korábban megígért sódert;
- felveti, hogy a Pátyi Kurír kb. egyharmad részét reklámok teszik ki;
- kérdezi a jegyzıtıl, mi a helyzet belsı ellenırzés ügyében, mivel a Budaörsi
Kistérségtıl azt a tájékoztatást kapta, hogy ık végzik az önkormányzat belsı
ellenırzését.
Dr. Bognár András polgármester:
A holnapi napon szállíttat sódert a Dózsa Gy. út elejére.
Bánsághy Balázs mb.jegyzı:
Testületi döntés van arról, hogy a Kistérségtıl nem kívánjuk igénybe venni a belsı
ellenırzést, nincs aláírva erre vonatkozóan szerzıdés.
Székely Csaba képviselı:
Az Ötv. lehetıvé teszi, hogy az önkormányzat civilszervezetek részére szakmai tanácskozási
jogot adhat; javasolja, hogy vizsgálják meg, melyik civilszervezet szakmai tevékenysége
indokolja, hogy megkaphassa ezt a jogot (pl. a Pátyi Szülıi Egyesület), és ennek megfelelıen
módosítsák az SZMSZ-t.
Felveti továbbá, hogy a napokban tapasztalt vízhiány kellemetlenül érintette a lakosokat, sok
panasz érkezett hozzá is, hogy nem volt megfelelı a tájékoztatás a víz elzárással
kapcsolatban.
*****
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1. napirendi pont
Tárgy:
Vagyonrendelet módosítása
Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester

Király Endre képviselı elmondja, az elfogadott jövı évi koncepcióba a módosítás már
beépítésre került, az elılépések megtételéhez fontos a módosítás elfogadása.
Szabó István képviselı felveti, hogy a falu felé kommunikálni kellene, mi lesz a Mővelıdési
Ház, és Polgármesteri Hivatal ingatlan-együttessel, ha realizálódik a Kastélyba költözés.
Sági György alpolgármester válaszában elmondja, még nem tudni, mi lesz a sorsa az
ingatlanoknak, de így holt tıke; nincs eladva egyik ingatlan sem, valószínő, fedezet lesz a
hitelfelvételhez.
Több érdemi hozzászólás nem volt, Dr. Bognár András polgármester a rendelet tervezetet
szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a rendelet tervezetet 11 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és megalkotta
az alábbi rendeletet.
Páty Község Önkormányzata Képviselı–testületének
36/2008. (XII. 08.) rendelete
Páty Község Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
35/2008. (XII.01.) rendelet módosításáról

*****

2. napirendi pont
Tárgy:
Közmővelıdési rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Bánsághy Balázs mb. jegyzı

Kollár Tamás képviselı felhívja a figyelmet egy szerkesztési hibára, (nem jók a
hivatkozások), amit javítani kell.
Dr. Bognár András polgármester elmondja, természetesen javítva lesz; miután más érdemi
hozzászólás nem történt, a rendelet tervezetet a szerkesztési hiba kijavításával szavazásra teszi
fel.
A Képviselı-testület a rendelet tervezetet egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzatának
37/2008. (XII. 08.) rendelete
a közmővelıdés helyi feladatairól
*****
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3. napirendi pont
Tárgy:
Önkormányzat – Muhari Sándor közötti Megállapodás tervezet a Jenei I.
területre
Elıterjesztı: Sági György és Michels Gábor alpolgármesterek

Sági György alpolgármester elmondja, elızetes tárgyalások eredményeként a Jenei I. terület
vonatkozásában az Önkormányzat és a tulajdonos elviekben megállapodott a fıbb
sarokpontokban, javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Érdemi vita nem volt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot szavazásra
teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 495/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Muhari
Sándorral kötendı Megállapodás tervezet Páty Jenei I. területre vonatkozó sarokpontjait:
- fejlesztı vállalja, hogy 2009. március 31-ig befizeti az össztelekadót,
- önkormányzat vállalja, hogy a 2 évi (2008. és 2009.) befizetett telekadó mértékéig
beszáll az érintett terület útépítés költségeibe.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a Megállapodás tervezet 2008.
december 17-i képviselı-testületi ülésre történı elkészítésére.
Felelıs:
Határidı:

ügyvéd
2008. december 17.

*****

4. napirendi pont
Tárgy:
Településfejlesztési szerzıdés Önkormányzat – Muhari Sándor között a 690
hrsz-ú területekre
Elıterjesztı: Sági György és Michels Gábor alpolgármesterek

Dr. Bognár András polgármester elmondja, hasonlóan az elızı napirendhez, az elızetes
tárgyalások eredményét tükrözi a határozati javaslat, melyet elfogadásra javasol.
Érdemi vita nem volt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot szavazásra
teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
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Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 496/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Páty 690 és
020/31 hrsz-ú területekre a tulajdonossal kötendı Településfejlesztési szerzıdés tervezetet az
alábbiak szerint:
- az ingatlan tulajdonos megfizeti a 650 Ft/m2 településfejlesztési hozzájárulást a
rendelet hatályba helyezése elıtt, 2008. december 17-ig; az összeget az Önkormányzat
elkülönített bankszámláján letétbe helyezi;
- Önkormányzat vállalja a területre vonatkozó Szabályozási Terv hatályba helyezését
2008. december 31-ével;
- a Megállapodás tervezet (3) II. 4./ harmadik bekezdésében „…az építkezési
munkálatok megkezdését követıen a tényleges rácsatlakozáskor” szövegrész helyébe
az alábbi szövegrész lép: „…a helyi rendeletnek megfelelıen.”
Amennyiben a településfejlesztési hozzájárulás összege legkésıbb 2008. december 17-ig nem
kerül átutalásra az Önkormányzat számlájára, abban az esetben az Önkormányzat nem helyezi
hatályba a területre vonatkozó Szabályozási Terv rendeletet.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a Településfejlesztési szerzıdés
elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
azonnal

*****

5. napirendi pont
Tárgy:
Muhari Sándor – Önkormányzat közötti telek csere
Elıterjesztı: Sági György és Michels Gábor alpolgármesterek

Dr. Bognár András polgármester elmondja, szintén korábbi tárgyalások eredményeként
született az elıterjesztés és a határozati javaslat.
Érdemi vita nem volt, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 497/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy értékkülönbözet nélkül az
Önkormányzat a tulajdonát képezı 2547 ingatlant elcseréli, valamint az elızetes
megállapodások során felajánlott 028/39 és 028/40 hrsz-ú ingatlanok helyett az ingatlan
tulajdonosától/tulajdonosaitól elfogadja az 1/1 tulajdoni arányú 691/115, 691/135, 691/138,
691/141, 691/151, 691/153, 022/10 hrsz-ú ingatlanokat, valamint az ½ tulajdoni arányú
691/155 hrsz-ú ingatlant.
Fentiek alapján elfogadja az Ingatlan Csereszerzıdés tervezetet, az Ingatlan Ajándékozási
Szerzıdés tervezetet és a Letéti Szerzıdés tervezetet.
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A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a szerzıdések elkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
azonnal

*****

6. napirendi pont
Tárgy:
PVK Kft. értéknövelı beruházásainak elszámolása
Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester

Dr. Bognár András polgármester elkészült a PVK Kft. értéknövelı beruházásainak
elszámolása, melyet elfogadásra javasol.
Dr. Sal Béla képviselı hozzáfőzi, a költségek között vannak nem értéknövelı tételek, ezzel
nullszaldóra kerülhet a cég; javasolja, hogy a mőszaki tartalmat a Darvas és Sipos Kft.
igazolja le, és ezzel a kiegészítéssel módosítsák a határozati javaslatot.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a módosított
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 498/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testület úgy határoz, hogy a PVK Kft. 2008. évi
használati díj fizetési kötelezettségének terhére, a tárgyévben elvégzett, mellékelt táblázat
szerinti értéknövelı felújítások kimutatott összegébıl a Darvas és Sipos Kft. szakvéleménye
által leigazolt összegő felújításokat fogadja el.
A mőszaki szakvélemény elkészítésének költségviselıje a PVK Kft.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, PVK Kft. ügyvezetıje
azonnal

*****

Porkoláb József képviselı megérkezett, a Testület létszáma: 13 fı.

*****
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7. napirendi pont
Tárgy:
Bem utca – Bocskai utca csatorna közmőfejlesztési hozzájárulás felülbírálásai
kérelem
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Székely Csaba képviselı elmondja, információi szerint nem új építkezık adták be a
felülbírálási kérelmet; a kérelmezık befizették volna a rájuk esı közmőfejlesztési
hozzájárulást, de nem volt rá lehetıségük, így önhibájukon kívül kimaradtak.
Tollner József képviselı egyetért Székely képviselı társával, hogy a kérelmezık
önhibájukon kívül kerültek ebbe a helyzetbe; véleménye szerint az önkormányzatnak
méltányosságból kedvezményt kellene adni ezeknek az embereknek.
Dr. Bognár András polgármester leszögezi, a gerincvezeték kialakítása pénzbe került;
kérdése, ha eltekintenek a jelenlegi közmőfejlesztési hozzájárulás összegétıl, akkor ki fogja
megfizetni a különbözetet.
Michels Gábor alpolgármester felveti továbbá, nem lehet egyértelmőben behatárolni, kik
azok, akik önhibájukon kívül nem tudták megfizetni a hozzájárulási költséget; véleménye
szerint kezelhetetlen a dolog, mert pontosan meg kellene határozni, melyik ház mikor épült.
Elmondja még, rossz precedensnek tartaná, ha az önkormányzat méltányosabb csatlakozási
díj megfizetését támogatná, véleménye szerint a törlesztı részlet fizetés idejének a
megnövelése a járható út.
Király Endre képviselı elmondja, ez az eset nem azonos azzal, amikor szociális rászorultság
miatt adott kedvezményt az önkormányzat; az érintettek részére részletfizetési kedvezményt
javasol.
Dr. Sal Béla képviselı szintén a részletfizetési kedvezmény megadásával ért egyet.
Zsarnóczay István képviselı elmondja, az érvényben lévı rendelet 6 havi részletfizetést
enged a közmőfejlesztési hozzájárulás megfizetésére; javasolja, a Pénzügyi Bizottság
tárgyalja meg a rendelet módosítást, a részletfizetés meghosszabbításával.
További érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester Zsarnóczay
István képviselı javaslatát szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 499/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a „Bem utcai, Bocskai
utcai lakók csatorna közmőfejlesztési hozzájárulás felülbírálási kérelme” címő elıterjesztést
visszautalja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak azzal, hogy a Bizottság az érintetteket
támogatandó, vizsgálja felül a közmőfejlesztési hozzájárulásról szóló rendeletet és tegyen
javaslat a részletfizetés futamidejének megnövelésére.
*****
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8. napirendi pont
Tárgy:
Simon Krisztián 1844/2 hrsz ingatlan ügye
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Érdemi hozzászólás nem volt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
(A szavazáskor Michels Gábor alpolgármester és Junek Mariann képviselı nincs jelen.)
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 500/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testület úgy határoz, hogy a 1844/3 hrsz-ú ingatlanra
elıszerzıdést köt Simon Krisztiánnal azzal a kikötéssel, hogy önkormányzat az ingatlant
térítésmentesen átadja vevı részére, amennyiben vevı vállalja az ingatlan szabályozási terv
módosításának költségeit, és hozzájárul az ingatlanon áthaladó csatornavezetékkel
kapcsolatos szolgalmi jog bejegyzéséhez. Az Epsylon-Natura Kft-tıl árajánlatot kérünk be a
1844/3 hrsz-ú ingatlan szabályozási terv módosítására.
Felelıs:
jegyzı, ügyvéd
azonnal
Határidı:

*****

9. napirendi pont
Tárgy:
Tansped Közlekedési Szakközépiskola és Oktatási Központ – Bocskai István
Általános Iskola közötti bérleti szerzıdés felbontása
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Dr. Bognár András polgármester elmondja, a Bocskai István Általános Iskola és a Tansped
Oktatási Központ közötti bérleti szerzıdés felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az
Oktatási Központ nem folytatja a bérleti szerzıdés szerinti tevékenységet az Iskolában, ezért a
bizottsági ülésen egyhangúlag támogatták azt a javaslatot, mely szerint a szerzıdés kerüljön
felbontásra.
Érdemi hozzászólás nem történt, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
(A szavazáskor Michels Gábor alpolgármester és Junek Mariann képviselı nincs jelen.)
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 501/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete utasítja a Bocskai István Általános Iskola mb.
igazgatóját, hogy a Tansped Közlekedési Szakközépiskola és Oktatási Központtal kötött
bérleti szerzıdést mondja fel.

10

Felelıs:
Határidı:

Polgármester, Junek Mariann mb.igazgató
azonnal

*****

10. napirendi pont
Tárgy:
Fı út program Páty átkelési szakasz (Rákóczi út) tovább tervezéséhez
szempontok kialakítása
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Király Endre képviselı elmondja, bizottsági ülésen a Reformút Kft. bemutatta a Rákóczi út
és a Telki út közötti szakasz útépítési engedélyezési tervet, amit megtárgyaltak és a
továbbtervezéshez szükséges szempontokat meghatározták. Ezeket tükrözik a határozati
javaslatok; a kerékpár út kialakításával kapcsolatban elmondja, mivel annak szigorú elıírásai
vannak (utcaszélesség, távolság, stb.), ami miatt a Rákóczi úton a kerékpársáv kialakítása nem
javasolt, ezért a bizottság az ún. b) verziót fogadta el, vagyis a kerékpárutat nem ott javasolják
kialakítani.
Székely Csaba képviselı a kerékpárút megvalósítását támogatja; a Pátyon átvezetı „zöld út”
programban a nyomvonal már meg van tervezve, véleménye szerint, mivel a kerékpár
közlekedési eszköz, ezért a fıútvonalon szükségesnek tartja a kerékpár út kialakítását.
Tollner József képviselı elmondja, a járdán hivatalosan nem lehet kerékpározni, mivel
balesetveszélyes; egyetért azzal, mivel sokan kerékpároznak a fıúton, ezért ott kellene
meghatározni egy biztonságos kerékpárutat, hiszen úgyis ott kerékpároznak; szükségesnek
tart még kerékpárparkoló kialakítását is. Név szerinti szavazást kér a témában.
Kollár Tamás képviselı felveti, szélesebb járdából felfestve ki lehet alakítani kerékpár utat,
vagy legyen szélesebb a fıút és annak a szélén legyen a kerékpárút.
Sági György alpolgármester elmondja, Pátyon a fı közlekedési út a Rákóczi út, ahol az
üzletek vannak és amelyeknek a száma növekedni fog; nyilván a vásárlók az üzletek elıtt
kívánnak parkolni, ezért a kerékpárút kialakítása csak a parkolók rovására történhet. Felhívja
a figyelmet, nem arról van szó, hogy nem akarnak kerékpárutat kialakítani Pátyon, hanem a
nyomvonal meghatározásában nincs egyetértés. Mivel a Rákóczi út nem elég széles ahhoz,
hogy kerékpárutat is parkolókat is ki lehessen alakítani, ezért a félreértések elkerülése végett
javasolja, hogy bontsák szét a két dolgot; egyrészt szavazzanak arról, hogy Páty területén
kívánnak-e kerékpárutat megvalósítani, másrészt szavazzanak külön arról is, hogy a Rákóczi
úton a parkolóhelyek rovására kívánnak vagy nem kívánnak kerékpárutat megvalósítani.
Végezetül elmondja, hiányolja, hogy a Kerékpár Szövetséget nem vonták be a tervezésbe.
Porkoláb József képviselı elmondja, érzékelhetı a feszültség a témában, továbbra is
fenntartja az álláspontját, mely szerint a Rákóczi utat jelöljék meg a kerékpárút
nyomsávjának. Véleménye szerint a kerékpáros egyenrangú közlekedı, biztosítani kell
számára a biztonságos közlekedést; továbbá ez a település belsı motorizált közlekedését is
visszaszorítaná.
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Zsarnóczay István képviselı elmondja, a Budavidék Zöldút által készülı prezentációban
Pátyon a Kossuth Lajos utcán javasolják a kerékpárút nyomvonalát; véleménye szerint ez
azért is jó, mert szerinte ott célszerő kialakítani a kerékpárutat, ahol legkisebb a motoros
közlekedés és minél kevesebb a környezeti ártalom; módosító indítványként javasolja itt
meghatározni a nyomvonalat.
Dr. Bognár András polgármester az elhangzottakra tekintettel a szavazás menete az alábbi
lesz: az elsı módosító indítvány (Tollner József képviselı) értelmében szavazni kell a név
szerinti szavazásról, a második és harmadik módosító indítvány (Sági György alpolgármester)
értelmében a kerékpár út megvalósításáról, majd a Rákóczi úti nyomvonalról; amennyiben az
nem kap elég szavazatot, a Kossuth utcai nyomvonal kialakításáról (Zsarnóczay István
képviselı módosító indítványa), végül az elıterjesztés második határozati javaslatáról, mely a
Rákóczi út és a Telki út közötti szakasz tervezésére vonatkozik.
Fentiek értelmében elıször szavazásra teszi fel, hogy a kerékpárút megvalósításával
kapcsolatos módosító indítványokról név szerinti szavazást tartsanak-e.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 502/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Páty közigazgatási
területén kerékpárút megvalósítása és a nyomvonal meghatározása vonatkozásában név
szerint szavaz.
**
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel, legyen-e Páty közigazgatási területén
kerékpárút, melyrıl a képviselık név szerint szavaznak.
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
Székely Csaba képviselı
Tollner József képviselı
Zsarnóczay István képviselı

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 503/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Páty közigazgatási
területén kerékpárút megvalósítását támogatja.

**
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Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel, hogy a Rákóczi úton a parkolóhelyek
rovására kíván-e kialakítani kerékpárutat, melyrıl a képviselık név szerint szavaznak.
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
Székely Csaba képviselı
Tollner József képviselı
Zsarnóczay István képviselı

nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
igen
nem
igen
nem
igen
nem

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 504/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Páty közigazgatási
területén a Rákóczi út északi oldalán, a Telki út és a Sportpálya közötti szakaszon, a
kialakítandó parkolóhelyek rovására nem kíván kerékpár útvonalat kialakítani.

**
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel azt a módosító indítványt, mely
szerint a létesítendı kerékpárút nyomvonalát a Kossuth utca felújított szakaszán kívánják
megvalósítani, melyrıl a képviselık név szerint szavaznak.
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
Székely Csaba képviselı
Tollner József képviselı
Zsarnóczay István képviselı

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 505/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Páty közigazgatási
területén létesítendı kerékpárút nyomvonalát a Kossuth utca felújított szakaszán kívánja
megvalósítani.
**
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Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel az elıterjesztés második határozati
javaslatát.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 506/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a fıút program keretében a
Reformút Kft. által készített Rákóczi út - Telki út és Sportpálya közti szakaszára vonatkozó útépítési engedélyezési tervét a felsorolásban szereplı szempontok szerint kéri elkészíteni:
-

új óvoda elıtti buszmegálló áthelyezése a kastély elé,
pékség elıtti buszmegálló áthelyezése mindkét irányba a CBA elé,
zebrák elhelyezése Coop-nál, Széchenyi térnél, Árpád utcánál,
lassító sziget: Árpád utcánál,
kanyarodó sáv (3 sáv) kialakítása az Iskola utcai keresztezıdésben,
színes térkı járda burkolat,
kapubehajtók elıtt 15 cm-re kiemelt legyen,
fák védelmében 15 cm magas kiemelt szegély,
lehetıség szerint padok elhelyezése,
a parkolók 6 cm-re felemeltek legyenek,
térkı legyen,
világítás az utakra és a járdákra is.

*****

11. napirendi pont
Tárgy:
TOM-DOG FOOD Kft. kérelme
Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 507/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a TOMDOG FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között létrejött Páty, Rákóczi u. 11. szám alatti
ingatlanra vonatkozó bérleti szerzıdést közös megegyezéssel 2008. december 1-jével
felbontja és eltekint a kéthónapos felmondási idıtıl.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
ügyvéd
**
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Sági György alpolgármester az elıterjesztéshez kapcsolódva elmondja, megkeresés érkezett
egy építıipari vállalkozótól irodahelyiség bérlésére; miután a pavilon december 1-jétıl
megüresedik, javasolja a helyiség bérbe adását, 30.000 Ft + ÁFA összegre mérsékelve a
bérleti díjat, 2 havi kaució megfizetése mellett.
Érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester Sági György
alpolgármester javaslatát szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 508/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Rákóczi u. 11. szám alatti
pavilont 2008. december 1-jétıl a Reliance & Quality Kft. (2071 Páty, Ibolya u.23.) részére,
meghatározatlan idıre, 2 hónapos felmondási idıvel 30.000 Ft/hó + ÁFA összegő díjért bérbe
adja. Bérbe vevı a bérleti szerzıdés megkötésével egyidıben 2 havi bérleti díjnak megfelelı
összegő kauciót köteles fizetni.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a bérleti szerzıdés elkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.

*****

12. napirendi pont
Tárgy:
M1 Üzleti Park beruházásnál, a projekten kívüli többletkapacitás igények
költségkihatásai
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság,
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Hozzászólás nem történt. Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 12 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 509/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testület úgy határoz, hogy az M1 Üzleti Park
beruházásnál, víz-, és csatornaépítés kapcsán a többletkapacitás érdekében nem kíván pénzt
fektetni, ezért a Szabályozási Tervben, ill. közmőtervben foglaltak szerinti megépítését
támogatja.
Felelıs:
Határidı:

polgármester
azonnal

*****
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13. napirendi pont
Tárgy:
Bocskai István Általános Iskola riasztó kiépítésére árajánlat
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság,
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

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 Önkormányzat Képviselı-testületének 510/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testület úgy határoz, hogy a Bocskai Iskola felújított
épületének védelmében, riasztó kiépítésére a Congel Kft. (2051. Biatorbágy, Szilfa u. 7.)
árajánlatát fogadja el bruttó 513.000.- Ft összegért, és a munkálatokat megrendeli.
Felelıs:
Jegyzı
azonnal
Határidı:

*****

14. napirendi pont
Tárgy:
Várady Kastély főtési rendszer kiválasztása
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság,
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Dr. Bognár András polgármester elmondja, az elıterjesztést bizottsági ülésen részletesen
megtárgyalták, annak függvényében megszületett a képviselı-testület felé a határozati
javaslat; megkérdezi, van-e további észrevétel.
Hozzászólás nem történt, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 12 igen, 2 tartózkodás szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 511/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Várady Kastély főtési
rendszerének kialakítását, Fan-Cool rendszerő kondenzációs gázkazánnal, kompresszoros
hőtı egységgel, langyos padlófőtéssel, és a hideg helyiségekben lapradiátor elhelyezésével
kívánja megoldani. Felkéri Dr. Sal Béla képviselıt, hogy a fenti főtési rendszer kialakítása
vonatkozásában a Hunitech Kft-vel való kapcsolattartásra.
Határidı:

azonnal

*****
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15. napirendi pont
Tárgy:
Régi posta épület hasznosítása
Elıterjesztı: Kind László képviselı

Kind László képviselı elmondja, az ingatlan hosszú távú hasznosítására célszerő lenne a
saját tulajdonú Közmő Kft. és a Városgazdálkodási csoport elhelyezése, ami a Polgármesteri
Hivatal majdani új önkormányzati épületbe (Kastély) történı költözésével, a zökkenı
mentesebb kommunikáció és kapcsolattartás érdekét is szolgálná.
Dr. Fister Mihály ügyvéd felhívja a figyelmet, hogy a PVK Kft. esetében, amennyiben az
önkormányzat telephelyként, vagy székhelyként kívánja az ingatlant megjelölni, az alapító
okirat módosítást (illeték, közzététel, stb.) von maga után. Javasolja, hozzon most a Testület
egy elvi döntést az ingatlan hasznosításáról és a következı testületi ülésre terjesszék be
ismételten; mivel az ingatlanban jelenleg laknak, a bérleti szerzıdés felmondása szükséges;
továbbá meg kell határozni a PVK Kft. és a Városgazdálkodási csoport részére a birtokbaadás
idıpontját is.
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 az alábbi
határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 512/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati
tulajdonban lévı, Rákóczi út 74. szám alatti ingatlant (volt posta épület) a saját tulajdonú
PVK Kft. telephelyeként (iroda), valamint a Városgazdálkodási csoport korszerő elhelyezését
biztosítva kívánja hasznosítani:

*****

16. napirendi pont
Tárgy:
Páty, Rákóczi út 74. (régi posta épület) főtési és gázszerelési munkáinak
árajánlata
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság,
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

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.
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Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 513/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Rákóczi út 74. (régi
posta épület) ingatlanon nem kívánja a főtési és gázszerelési munkálatokat elvégeztetni.

*****

17. napirendi pont
Tárgy:
Hivatal szervezet fejlesztési projekt indítása
Elıterjesztı: Sági György és Michels Gábor alpolgármesterek

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 Önkormányzat Képviselı-testületének 514/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az elnyert „Polgármesteri
Hivatal Szervezetfejlesztése” címő ÁROP pályázat teljes projektmenedzsment szolgáltatás
ellátására megbízza a viaD’oro Közoktatásfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (8230
Balatonfüred, Vajda J. u. 33.) bruttó 970.000 Ft összeg vállalási árért.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a megbízási szerzıdés elkészítésére, a
polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelıs:
Határidı:

polgármester, ügyvéd
azonnal

*****

18. napirendi pont
Tárgy:
Közmő pályázat
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság,
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Király Endre képviselı felhívja a figyelmet, ismételten egy pályázaton történı indulásról
szól az elıterjesztés.
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.
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Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 515/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy indul Páty Község
komplex szennyvíztisztítási projektjének megvalósításához kapcsolódó, vissza nem térítendı
KEOP-2008-1.2.0 pályázaton.
A pályázati dokumentáció elkészítésére elfogadja a K&H Bankcsoport Pályázati igazgatóság
ajánlatát 1.500.000,- Ft + ÁFA (azaz egymillió-ötszázezer forint + ÁFA), valamint pozitív
elbírálás esetén + a megítélt támogatási összeg 1 (egy)%-a+ÁFA összegben.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Jegyzı

*****

19. napirendi pont
Tárgy:
Volt TSZ terület Szabályozási Tervére vonatkozó rendelet korrigálása
Elıterjesztı: Bánsághy Balázs mb. jegyzı

Érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a rendelet tervezetet
szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
38/2008. (XII. 08.) rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló
18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról
Erkel utca (670 hrsz.) – 666 hrsz. út – Erkel utca (641/2 hrsz.) – Füzes-patak (633 hrsz.)
– belterületi határ – 4380 hrsz. út által
határolt terület szabályozási tervének kiegészítése

*****

20. napirendi pont
Tárgy:
Közérdekő kötelezettségvállalás tárgyában megállapodás tervezet a 0157/4
hrsz vonatkozásában
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester

Sági György alpolgármester elmondja, fenti terület vonatkozásában az önkormányzat fél
hektárt cserével, fél hektárt pedig a terület átminısítése címén szerez meg a területbıl,
valamint az út területét is; az önkormányzatnak kettı célja van, egyrészt, hogy fejlıdjön a
terület, másrészt, hogy 1 hektár területe legyen; az 1 hektár közvetlenül az út mellett kerül
kiszabályozásra; a tulajdonossal történt tárgyalások során tapasztalható az együttmőködés;
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ahhoz, hogy a szabályozási terv elfogadása után a terület „mőködıképes” legyen, szükséges a
mővelési ágból való kivonás; felvetıdött, hogy amennyiben a mővelési ág váltás költségét
tulajdonos nem tudja pénzben megfizetni, abban az esetben a költségeket természetben is
megválthatná; kéri a Testület felhatalmazását, hogy az erre irányuló egyeztetı tárgyalást
lefolytathassa.
Dr. Fister Mihály ügyvéd javasolja, hogy a Testület hozzon határozatot a mővelési ágból
való kivonás járulékos költségeinek megfizetésére vonatkozóan, és amennyiben a Testület
úgy dönt, hogy a költségeket természetben is megválthatja a tulajdonos, abban az esetben a
földterület négyzetméter árát is jelöljék meg pontosan.
Sági György alpolgármester elmondja, bruttó 4.800 Ft/m2 árat határoztak meg.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel
az ügyvéd által megfogalmazott szóbeli határozati javaslatot.
A Képviselı-testület a szóbeli határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 516/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 0157/4 hrsz-ú terület
vonatkozásában, a mővelési ágból való kivonás járulékos költségei (földvédelmi járulék,
humuszolási terv elkészítése, régészeti szakvélemény) megfizetését, amennyiben a tulajdonos
nem tudja pénzben teljesíteni, abban az esetben a költségeket természetben is megválthatja
4.800 Ft/m2 földterület áron.
A Képviselı-testület felhatalmazza Sági György alpolgármestert az erre irányuló egyeztetı
tárgyalások lefolytatására.

*****

21. napirendi pont
Tárgy:
Mővelıdési Ház kérelme
Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 517/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Mővelıdési Ház
kulturális szervezıi státuszát 4 órásról 6 órásra minısíti 2009. január 1-jétıl.
Nagy Márton közalkalmazott részére 2009. január 1-jétıl bruttó 120.000 Ft személyi bért
állapít meg.
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A státuszbıvítéshez szükséges 1.274.000 Ft összeggel a Mővelıdési Ház költségvetési
elıirányzatát megnöveli
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Jegyzı

*****

22. napirendi pont
Tárgy:
Munkavédelmi szerzıdés felbontása
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

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 Önkormányzat Képviselı-testületének 518/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat és a
NAS Tanácsadó és Szolgáltató Iroda Kkt. között 2006. 05. 10-én,
-

a Bocskai István Általános Iskola épületeiben jelentkezı munka- és tőzbiztonsági
szakmai feladatok teljes körő ellátására kötött,
a Polgármesteri Hivatal épületeiben jelentkezı munka- és tőzbiztonsági szakmai
feladatok teljes körő ellátására kötött,
a Polgármesterrel, mint munkáltatóval munkaszerzıdésben álló falugondnokok,
közhasznú munkások, védınık, Mővelıdési Ház alkalmazottai jelentkezı munka- és
tőzbiztonsági szakmai feladatok teljes körő ellátására kötött

Megbízási Szerzıdéseket 2008. december 31-i határidıvel felbontja.
Felelıs:
Határidı:

jegyzı, ügyvéd
azonnal
**

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 519/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat
irányítása alá tartozó óvoda, iskola, hivatal, gondnokság, védınık munkabiztonsági
szaktevékenységének ellátására, Molnár Mihály vállalkozótól (2144 Kerepes, Szilasligeti u.
34.) érkezett 21.000 Ft/negyedév összegő árajánlatát elfogadja és 2009. január 1-jétıl megköti
a Megbízási Szerzıdést.
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A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a Megbízási szerzıdés elkészítésére, a
Polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester, ügyvéd

*****

23. napirendi pont
Tárgy:
Bocskai István Általános Iskola – épület tetıfedési munkálatai
Elıterjesztı: Király Endre képviselı

Király Endre képviselı elmondja, tudomása szerint az iskola új szárny tetıfedési munkái
még nincsenek befejezve, az épületen még nincs tetı; miután az esızés komoly problémákat
okozhat, a vagyontárgyak védelme érdekében szükséges lenne tudni, mikorra készül el a teljes
tetı. Javasolja, hogy szólítsák fel a kivitelezıt, hogy nyilatkozzon.
Michels Gábor alpolgármester hozzáfőzi, felvetıdött még a szertár teteje is, javasolja,
egészítsék ki a határozati javaslatot arra vonatkozóan is.
Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot a javasolt kiegészítéssel szavazásra
teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 520/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy felszólítja a POLIPARAGON Kft-t, mint a Bocskai István Általános Iskola bıvítés kivitelezıjét, hogy
nyilatkozzon a tetıfedési munkákkal kapcsolatban:
- milyen típusú tetı kerül megépítésre,
- mikorra készülnek el teljesen a tetıfedési munkálatok,
- mikorra készül el a szertár teteje.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Polgármester

*****
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24. napirendi pont
Tárgy:
Kincsem köz út átminısítése
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester

Sági György alpolgármester elmondja, a pátyi nagyrét kialakításához szükséges terület,
valamint a Kincsem köz út átminısítéséhez a szerkezeti terv és szabályozási terv készítése
szükséges, melyet javasol megrendelni.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 521/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy megrendeli az EpsylonNatura Kft-tıl a Pincehegy alatti területen 104, 105, 110, 111 hrsz-ú ingatlanok megosztása és
a közbensı ingatlanokkal való egyesítése után kialakuló területbıl megvalósítandó „Pátyi
Nagyrét”-hez szükséges szerkezeti terv és szabályozási terv elkészítését.
Felelıs:
Határidı:

jegyzı
azonnal

*****

25. napirendi pont
Tárgy:
GlobalStone Kft- határozat módosítás
Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester

Érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 522/2008. (XII. 03.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 448/2008.(XI.10.)
határozatát módosítja. A határozat szövegében a cég megnevezése, és telephelye az alábbiak
szerint módosul: GlobalStone Magyarország Építıipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(2089. Telki, İzike u. 586.)
A határozat egységes szerkezetben:
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a GlobalStone
Magyaroroszág Építıipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2089 Telki, İzike u. 586.)
részére bruttó 5.500 Ft/m2 áron a 2701 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból 6000
négyzetméter mérető földterületet értékesít. A vételár tartalmazza a víz-, csatorna
közmőfejlesztési hozzájárulás díját.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet az adásvételi szerzıdés elkészítésére,
a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Határidı:
2008. december 20.
polgármester,
ügyvéd
Felelıs:
*****
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Dr. Bognár András polgármester megállapítja, hogy minden napirendi pontot
megtárgyaltak, és bezárja az ülést.

*****

határozatok: 493-tól - 522-ig
rendelet:
36-tól - 38-ig

Kmf.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı

helyett:

Bánsághy Balázs
mb.jegyzı
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