JEGYZİKÖNYV

Páty Község Önkormányzata
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint
Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/

2008. január 09-én 15.00 órakor megtartott

összevont bizottsági ülésérıl

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Jelen vannak:

PÜB részérıl:

Hiányzik:

TGB részérıl:

Hiányzik:
KT részérıl:

Kollár Tamás elnök
Dr. Sal Béla
Porkoláb József
Dr. Braun Gyula külsıs tag
Kind László bizottsági tag (beteg).

Király Endre elnök
Dr. Sal Béla
Moldován Jenı
Biernaczky Miklós és Szabó István
Dr. Bognár András polgármester
Michels Gábor alpolgármester
Sági György alpolgármester
Zsarnóczay István képviselı

Polgármesteri Hivatal részérıl:

Bánsághy Balázs mb.jegyzı
Báldogi Éva jkv.vezetı

Állandó meghívott:

Dr. Fister Mihály ügyvéd

*****

Az ülést vezetik:

Kollár Tamás PÜB elnök és
Király Endre TGB elnök

Ügyrendre vonatkozóan: amely napirendi pont mindkét bizottságtól is döntéshozatalt
igényel, abban az esetben a bizottságok külön-külön szavaznak.

*****

Király Endre TGB elnök a jelenléti ív alapján megállapítja:
a PÜB 4 fıvel jelen van:

határozatképes,

a TGB 3 fıvel jelen van:

határozatképes.

*****
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Király Endre TGB elnök elmondja, a meghívóval 17 napirendi pont került kiküldésre, ezen
kívül még 2 elıterjesztést javasol felvételre, egyrészt a Muhari fejlesztési területtel
kapcsolatban megérkeztek az árajánlatok a szabályozási tervekre vonatkozóan, másrészt a
Saubermacher Kft ismételten küldött egy szerzıdésmódosítási javaslatot a szemétszállítással
kapcsolatban.
A napirendi pontokkal kapcsolatban más észrevétel, javaslat nem történt, az elnökök 19
napirendi pont megtárgyalására tesznek javaslatot.
A PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2008. (I. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy a 2008. I. 09-i összevont bizottsági
ülésen a kialakított sorrendben az alábbi napirendi pontokat tárgyalják:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vámosi-Nagy Julianna kérelme 1118 hrsz közterület megvásárlására
Szennyvíztelep bıvítése
Tulajdonosi hozzájárulás Develop Invest Kft. részére
2008. évi átmeneti költségvetés
Javaslat nevelési tanácsadásra
Vízközmő KHT engedményezés
Közvilágítás fejlesztésére árajánlat (Kincsem köz, Pincehegy)
Pilis-Buda-Zsámbék Kistérség menetrendi tájékoztatója
Páty Község belterületi úthálózat tervezésére tervezési árajánlatok
Balogh Krisztina kérelme
TBG HUNGÁRIA – BETON Kft. kérelme
2008-as évben elvégzendı Szabályozási Tervek tervezıi kiválasztása
WJP közétkeztetési szerzıdés módosítása (nyersanyagár emelése)
Szerzıdések áttekintése az évkezdésre való tekintettel
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium tájékoztatója
lehetıségekrıl
Magtár tervezésének elindítása
Elismerı címek adományozására javaslat
Tervezési ajánlatok
Saubermacher Kft.szerzıdés módosítási javaslata

pályázati

**
A TGB egyhangúlag,34 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy a 2008. I. 09-i összevont
bizottsági ülésen a kialakított sorrendben az alábbi napirendi pontokat tárgyalják:
1.
2.
3.
4.
5.

Vámosi-Nagy Julianna kérelme 1118 hrsz közterület megvásárlására
Szennyvíztelep bıvítése
Tulajdonosi hozzájárulás Develop Invest Kft. részére
2008. évi átmeneti költségvetés
Javaslat nevelési tanácsadásra
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vízközmő KHT engedményezés
Közvilágítás fejlesztésére árajánlat (Kincsem köz, Pincehegy)
Pilis-Buda-Zsámbék Kistérség menetrendi tájékoztatója
Páty Község belterületi úthálózat tervezésére tervezési árajánlatok
Balogh Krisztina kérelme
TBG HUNGÁRIA – BETON Kft. kérelme
2008-as évben elvégzendı Szabályozási Tervek tervezıi kiválasztása
WJP közétkeztetési szerzıdés módosítása (nyersanyagár emelése)
Szerzıdések áttekintése az évkezdésre való tekintettel
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium tájékoztatója pályázati
lehetıségekrıl
Magtár tervezésének elindítása
Elismerı címek adományozására javaslat
Tervezési ajánlatok
Saubermacher Kft.szerzıdés módosítási javaslata

*****

1. napirendi pont
Tárgy:
Vámosi-Nagy Julianna kérelme 1118 hrsz közterület megvásárlására
Elıterjesztı: polgármester

Michels Gábor alpolgármester felhívja a figyelmet, sok ilyen probléma van, még nem tudni
pontosan, milyen formban kerül a terület rendezésre, ezért mérlegeljék a döntést.
Dr. Braun Gyula bizottsági tag emlékeztet, korábban már született határozat arra
vonatkozóan, hogy mérjék fel ezeket a problémás elkerítéseket, amit véleménye szerint
mindenképpen rendezni kell.
Király Endre TGB elnök elmondja, mivel az ingatlan a törzsvagyon része, elıször
forgalomképessé kell tenni, , majd szabályozási terv módosítást kell megrendelni.
Mivel a Bizottságok nem tudtak egységes álláspontot kialakítani, ezért úgy döntöttek, hogy a
Képviselı-testület elé két alternatívát terjesztenek.
TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
a)
a 1118 hrsz-ú ingatlan eladását nem támogatja, mivel az a kataszter szerint a
törzsvagyon része, forgalomképtelen besorolásban.
b)
javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Páty, Somogyi B. u.41. számú
1118
hrsz-ú önkormányzati ingatlanból 50 m2-t, a forgalomképessé tétele után,
ingatlan elıtti
Vámosi-Nagy Julianna részére 20.000 Ft + ÁFA/m2 (összesen: 1.000.000 Ft + ÁFA) áron
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értékesítse azzal, hogy a járulékos költségeket (szabályozási terv módosítás) vevı elıre
megfizeti. A Bizottság javasolja továbbá, hogy kérjék fel a jegyzıt, hogy az ingatlan
forgalomképessé tételéhez a Község Vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 1162006.
(III. 30.) rendelet módosítását terjessze be a soron következı testületi ülésre.
**
PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
2/2008. (I. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
a)
a 1118 hrsz-ú ingatlan eladását nem támogatja, mivel az a kataszter szerint a
törzsvagyon része, forgalomképtelen besorolásban.
b)
javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Páty, Somogyi B. u.41. számú
ingatlan elıtti 1118 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból 50 m2-t, a forgalomképessé tétele után,
Vámosi-Nagy Julianna részére 20.000 Ft + ÁFA/m2 (összesen: 1.000.000 Ft + ÁFA) áron
értékesítse azzal, hogy a járulékos költségeket (szabályozási terv módosítás) vevı elıre
megfizeti. A Bizottság javasolja továbbá, hogy kérjék fel a jegyzıt, hogy az ingatlan
forgalomképessé tételéhez a Község Vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 1162006.
(III. 30.) rendelet módosítását terjessze be a soron következı testületi ülésre.

*****

2. napirendi pont
Tárgy:
Szennyvíztelep bıvítése
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök

Sági György alpolgármester elmondja, az új iparterületek kialakulásával a meglévı
szennyvíztisztító telep kapacitása bıvítésre szorul, mely bıvítéshez a teleptıl délre lévı
szomszédos területrészek igénybe vétele szükséges. Javasolja, indítsák el az eljárást, elsı
körben hívják meg a tulajdonosokat a következı bizottsági ülésre és kínáljanak fel számukra
700 Ft/m2 vételárat; amennyiben nem sikerül megegyezni, úgy végsı esetben el kell indítani
a kisajátítást.
TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság támogatja a szennyvíztelep bıvítését, ennek
érdekében kezdeményezi a bıvítéshez szükséges területrész tulajdonosaival a kapcsolat
felvételt. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az érintett tulajdonosokat keresse meg a
terület megvásárlásának szándékával.
**
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PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
3/2008. (I. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a szennyvíztelep bıvítését, ennek érdekében
kezdeményezi a bıvítéshez szükséges területrész tulajdonosaival a kapcsolat felvételt. A
Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az érintett tulajdonosokat keresse meg a terület
megvásárlásának szándékával.

*****

3. napirendi pont
Tárgy:
Tulajdonosi hozzájárulás Develop Invest Kft. részére
Elıterjesztı: polgármester

Érdemi vita nem volt, a TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
4/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Develop Invest Kft. (1133
Budapest, Vág u.5.) részére megadja a tulajdonosi hozzájárulást a Páty, Pincehegy 1524 hrszú ingatlan elektromos energia ellátása céljából 1 KV fogyasztói földkábel építéséhez a 1542/2
hrsz-ú, valamint a 1644/10 és 1644/14 hrsz-ú községi közterületen.

*****

4. napirendi pont
Tárgy:
2008. évi átmeneti költségvetés
Elıterjesztı: polgármester

Dr. Sal Béla bizottsági tag elmondja, az önkormányzatnak van érvényes költségvetési
rendelete, a többletbevétel teljesült, nincs jogilag probléma, ezért nem érti, miért van szükség
átmeneti költségvetés benyújtására.
Kollár Tamás PÜB elnök javasolja, hogy a testületi ülésig pontosítsa a Pénzügyi
Irodavezetı, hogy mindenképpen szükséges-e az átmeneti költségvetés, amennyiben
szükséges, akkor nyújtsák be testületi ülésre.
Szavazás nem történt.

*****
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5. napirendi pont
Tárgy:
Javaslat nevelési tanácsadásra
Elıterjesztı: jegyzı

Sági György alpolgármester elmondja, a kistérségek azért alakultak, hogy megkönnyítsék az
önkormányzatok életét; jó lenne tudni, hogy a saját kistérségünk konkrétan milyen
feladatköröket vesz át és az mennyibe kerül az önkormányzatunknak. Javasolja, kérjenek egy
összeállítást erre vonatkozóan, hogy a költségvetésnél már tisztán lássanak és tudjanak
kalkulálni a felmerülı költségekkel.
TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
5/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a jegyzıt a kistérségi
feladatkörök összeállítására, valamint azok anyagi vonzatának kimutatására.
**
PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
4/2008. (I. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a jegyzıt a kistérségi feladatkörök
összeállítására, valamint azok anyagi vonzatának kimutatására.

*****

6. napirendi pont
Tárgy:
Vízközmő KHT engedményezés
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök

Sági György alpolgármester elmondja, nem érti, mirıl akar rendelkezni Dr. Váci Zoltán,
hiszen az önkormányzat elállt a pertıl, a KHT megszőnt.
Michels Gábor alpolgármester elmondja, hogy az 1.668.000 Ft kifizetésérıl van Kt.
határozat, és volt arról szó, hogy az Alapítvány vigye tovább.
Dr. Sal Béla bizottsági tag felveti, vajon megteheti-e az önkormányzat, hogy a még két évre
járó összeget nem fizeti meg?
Király Endre TGB elnök megállapítja, hogy a Bizottságok nem kompetensek a kérdésben,
nincs mirıl szavazni.

*****
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7. napirendi pont
Tárgy:
Közvilágítás fejlesztésére árajánlat (Kincsem köz, Pincehegy)
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester

Sági György alpolgármester elmondja, legelıször arról volt szó, hogy a Kincsem köz
közvilágítását terveztetik meg, majd a tájház megvásárlásával ez kibıvült a Pincehegyre
vezetı úttal; végül az egész Pincehegyre. Célszerőnek tartja, hogy terveztessék meg
kompletten a Kincsem köztıl az egész Pincehegyre vonatkozóan, ha van engedélyes terv,
akkor a kivitelezés pénz függvényében szakaszosan megvalósítható.
Michels Gábor alpolgármester elmondja, elıször döntsenek a tervezésrıl, az M-ENERGY
BT. ajánlatát tartja elfogadhatónak.
Dr. Sal Béla képviselı javasolja, hogy a kivitelezésre a 2008. évi költségvetésben
tervezzenek be 8 millió forintot.
PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
5/2008. (I. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az M-ENERGY
Bt. (2316 Tököl, József Attila u. 81.) árajánlatát a Kincsem köz és a Pincehegy
közvilágításának fejlesztésével kapcsolatban az alábbiak szerint fogadja el:
Tervezésre vonatkozóan:
Páty, Rákóczi út és Pincehegy közötti sétáló utca közvilágítása: bruttó 561.600 Ft
Páty, Torbágyi út – Pincehegy boros pincék közvilágítása:
bruttó 784.800 Ft
A kivitelezésre vonatkozóan a Bizottság a 2008. évi költségvetésben 8.000.000 Ft + ÁFA
összeget javasol betervezni a Páty, Rákóczi út és Pincehegy közötti sétáló utca
közvilágításának kiépítésére és a szükséges 22 db oszlopra és világítótestre.
**
TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
6/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az
M-ENERGY Bt. (2316 Tököl, József Attila u. 81.) árajánlatát a Kincsem köz és a Pincehegy
közvilágításának fejlesztésével kapcsolatban az alábbiak szerint fogadja el:
Tervezésre vonatkozóan:
Páty, Rákóczi út és Pincehegy közötti sétáló utca közvilágítása: bruttó 561.600 Ft
Páty, Torbágyi út – Pincehegy boros pincék közvilágítása:
bruttó 784.800 Ft
A kivitelezésre vonatkozóan a Bizottság a 2008. évi költségvetésben 8.000.000 Ft + ÁFA
összeget javasol betervezni a Páty, Rákóczi út és Pincehegy közötti sétáló utca
közvilágításának kiépítésére és a szükséges 22 db oszlopra és világítótestre.

*****
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8. napirendi pont
Tárgy:
Pilis-Buda-Zsámbék Kistérség menetrendi tájékoztatója
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök

Király Endre TGB elnök elmondja, az anyag tájékoztatásul került elıterjesztésre, kérdezi,
van-e valakinek észrevétele.
Porkoláb József bizottsági tag javasolja, vegyék fel a kapcsolatot a KHT-val annak
érdekében, hogy it lehet tenni a helyi közlekedéssel kapcsolatban. Tudomása szerint a Volán
telephelyet keres, célszerőnek tartja átgondolni, hogy érdemes-e ezzel foglalkozni.
Dr. Sal Béla bizottsági tag véleménye szerint mindenképp érdemes foglalkozni ezzel, hiszen
akkor minden garázsmenet Pátyról indul és Pátyra érkezik.
TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
7/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a soron következı bizottsági
ülésre meghívja a Közlekedéstudományi Intézet KHT. irodavezetıjét a Pilis-Buda-Zsámbék
Kistérség Volán menetrendjével kapcsolatban.

*****

9. napirendi pont
Tárgy:
Páty Község belterületi úthálózat tervezésére tervezıi árajánlatok
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester

Sági György alpolgármester elmondja, a csapadékvíz elvezetés tervezésre már elfogadták az
árajánlatot, majd döntöttek arról, hogy a belsı önkormányzati utakra is kérnek árajánlatot, ami
most beérkezett. Ha ezt most elfogadják, akkor legalább a fı győjtı utakra célszerő a
tervezést megrendelni.
Dr. Braun Gyula bizottsági tag felhívja a figyelmet, hogy
megvalósíthatósági tervre vannak pályázati lehetıségek, használják ki.

ilyen

projektre,

Michels Gábor alpolgármester elmondja, engedélyes tervdokumentációra van szükség,
inkább arra kéne pályázni.
Sági György alpolgármester fontosnak tartja, hogy a PVK Kft. ügyvezetıje készítsen egy
jelentést, mely tartalmazza, mely utcák vannak már kiváltva a vákuumos rendszerrıl
gravitációs rendszerre, továbbá melyek a további tervei, valamint 100 m-es kiváltás milyen
költségtakarítást jelent.
Dr. Sal Béla bizottsági tag elmondja, beszéltek már róla, hogy nem célszerő a közbeszerzési
értékhatárt túllépni, ezért 10 millió forintot fognak beállítani a 2008. évi költségvetésbe
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tervezési költségekre, ami a Solidus Kft. ajánlatát figyelembe véve kb. 10 km útszakaszra
elég.
TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
8/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Páty
Község önkormányzati úthálózatának tervezésére a Solidus Építmény és Kommunális
Tervezı Kft. (1021 Bp. Hővösvölgyi út 38/b.) árajánlatát fogadja el bruttó 984.000 Ft/km
összegben. A Bizottság egyben javasolja, hogy a 2008. évi költségvetésbe 10.000.000 Ft-ot
tervezzenek be úthálózat tervezésére és az ezen összegbe beleférı kb. 10 km hosszú
útszakaszt utcákban határozza meg:
A Bizottság javasolja továbbá a Képviselı-testületnek, hogy kérje fel Sági György
alpolgármestert a szükséges felmérésekre.
**
PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
6/2008. (I. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Páty Község
önkormányzati úthálózatának tervezésére a Solidus Építmény és Kommunális Tervezı Kft.
(1021 Bp. Hővösvölgyi út 38/b.) árajánlatát fogadja el bruttó 984.000 Ft/km összegben. A
Bizottság egyben javasolja, hogy a 2008. évi költségvetésbe 10.000.000 Ft-ot tervezzenek be
úthálózat tervezésére és az ezen összegbe beleférı kb. 10 km hosszú útszakaszt utcákban
határozza meg:
A Bizottság javasolja továbbá a Képviselı-testületnek, hogy kérje fel Sági György
alpolgármestert a szükséges felmérésekre.

*****
10. napirendi pont
Tárgy:
Balogh Krisztina kérelme (Biatorbágyi út járda javítása)
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök
Érdemi vita nem volt.
TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
9/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a 2008. évi járda felújítási
tervben figyelembe veszi a Torbágyi utat és a Hóvirág utcát.
A Bizottság egyben felkéri a jegyzıt, hogy felmért mőszaki paraméterek alapján kérjen be
árajánlatot és az árat a jövı évi költségvetésbe tervezzék be.
**
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PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
7/2008. (I. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy a 2008. évi járda felújítási tervben
figyelembe veszi a Torbágyi utat és a Hóvirág utcát.
A Bizottság egyben felkéri a jegyzıt, hogy felmért mőszaki paraméterek alapján kérjen be
árajánlatot és az árat a jövı évi költségvetésbe tervezzék be.

*****

11. napirendi pont
Tárgy:
TBG HUNGÁRIA – BETON Kft. kérelme
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök

Dr. Sal Béla bizottsági elmondja, a betonkeverı autók súlyosak, az utakkal úgyis problémák
vannak, nem javasolja új betonüzem létesítését.
Sági György alpolgármester megjegyzi, a Kft. azt kérdezi, van-e az önkormányzatnak erre a
célra eladó ingatlanja; véleménye szerint, amennyiben az önkormányzatnak nincs, úgy mástól
fog vásárolni.
TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
10/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy jelenleg településfejlesztés
és gazdálkodás szempontjából nincs eladó területe az önkormányzatnak betonkeverı üzem
létesítésére.
A Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy fentiek figyelembevételével válaszolja meg a TBG
HUNGÁRIA – BETON Kft. kérelmét.

*****

12. napirendi pont
Tárgy:
2008-as évben elvégzendı Szabályozási Tervek tervezıi kiválasztása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök

Michels Gábor alpolgármester elmondja, felvetıdött, hogy az egységesítés érdekében
célszerő lenne, ha a szabályozási tervezéseket egy céggel végeztetné az Önkormányzat. Az
Epsylon-Natura Kft. eddigi munkáira való tekintettel javasolja, hogy az Önkormányzat
kössön keret megállapodást a kft-vel az említett munkálatokra.
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TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
11/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Páty
Község szabályozási tervezési munkálataira kössön keret megállapodást az Epsylon-Natura
Kft-vel.

*****

13. napirendi pont
Tárgy:
WJP közétkeztetési szerzıdés módosítása (nyersanyagár emelése)
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök

Dr. Sal Béla bizottsági tag elmondja, az élelmiszer alapanyag árának KSH szerinti emelése
van a szerzıdésben, tudomása szerint a képviselı-testületi ülésig bejelentésre kerül a KSH
szám.
PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
8/2008. (I. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy szerezze be a KSH 2007. évi
fogyasztói árindexét és annak figyelembevételével terjessze be képviselı-testületi ülésre a
WJP közétkeztetési szerzıdés módosítása c. elıterjesztést.

*****

14. napirendi pont
Tárgy:
Szerzıdések áttekintése az évkezdésre való tekintettel
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök

1.

Schätz Andrea – Önkormányzat közötti szerzıdés

A Bizottságok álláspontja: mivel a szerzıdésben meghatározott tevékenységek nem
igényelnek folyamatos munkavégzést, javasolják a szerzıdés felbontását; konkrét eseteknél
eseti megbízási szerzıdést kell kötni.
PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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9/2008. (I. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Páty Község
Önkormányzata és Schätz Andrea egyéni vállalkozó között, oktatási szakértıi feladatok
ellátásának tárgyában kötött megbízási szerzıdést bontsa fel.
**
TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
12/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Páty
Község Önkormányzata és Schätz Andrea egyéni vállalkozó között, oktatási szakértıi
feladatok ellátásának tárgyában kötött megbízási szerzıdést bontsa fel.

***
2.

NAS Tanácsadó és Szolgáltató Iroda Kkt. – Önkormányzat közötti szerzıdés

A Bizottságok álláspontja: a munka- és tőzvédelmi feladatok ellátására jelenleg külön
szerzıdés van a Kkt. és az Iskola, a Hivatal, valamint a falugondnokok, közhasznú munkások,
védınık, Mővelıdési Ház között; a három szerzıdést össze kell vonni egy szerzıdésbe,
annak figyelembevételével, hogy a szerzıdésben meghatározott feladatokból melyek
teljesültek eddig; meg kell nézni továbbá, hogy az önkormányzat számára melyek a kötelezı
feladatok és lehet-e eseti feladatokra szerzıdést kötni.
PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
10/2008. (I. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy a NAS Tanácsadó és Szolgáltató
Kkt. – Önkormányzat közötti szerzıdés módosítást – három szerzıdést összevonni egy
szerzıdésbe - készítse elı a Kkt. vezetıjével történt elızetes egyeztetés alapján.
**
TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
13/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy a NAS Tanácsadó és
Szolgáltató Kkt. – Önkormányzat közötti szerzıdés módosítást – három szerzıdést
összevonni egy szerzıdésbe - készítse elı a Kkt. vezetıjével történt elızetes egyeztetés
alapján.
***
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3.

Krónikás Bt. – Pátyi Kurír nyomdai kivitelezése

A Bizottság álláspontja: A Pátyi Kurír nyomdai kivitelezését régóta a Krónikás Bt. végzi,
eddig megrendelésre; célszerő lenne velük szerzıdést kötni.
PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
11/2008. (I. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Pátyi Kurír 2008.
évi nyomdai elıállítására kössön szerzıdést a Krónikás Bt-vel.
**
TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
14/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a
Pátyi Kurír 2008. évi nyomdai elıállítására kössön szerzıdést a Krónikás Bt-vel.

***

4.

PVK Kft. – Önkormányzat között használati díjra vonatkozó megállapodás

A Bizottságok álláspontja: a szerzıdést az alábbiak szerint kell módosítani: az elsı részlet az
állami támogatás átutalását követı harmadik munkanapon (legkésıbb tárgyév május 30-án), a
további részleteket minden hónap 30-án átalányfizetéssel, az elızı évi tényadatok alapján
megállapított átalánydíjjal. Végleges elszámolás következı év január 31.
PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
12/2008. (I. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a PVK Páty
Vagyonkezelı és Közmő Üzemeltetı Kft. között 2006. december 20-án létrejött
MEGÁLLAPODÁS használati díj fizetésére vonatkozó részét (2. pont) 2008. január 1-tıl
kezdıdı hatállyal módosítsa akként, hogy a használati díjat a PVK Kft. az Önkormányzat
részére az alábbiak szerint utalja: az elsı részletet az állami támogatás átutalását követı
harmadik munkanapon (legkésıbb tárgyév május 30-án), a további részleteket minden hónap
30-án átalányfizetéssel, az elızı évi tényadatok alapján megállapított átalánydíjjal. Végleges
elszámolás következı év január 31.
**
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TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
15/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a
PVK Páty Vagyonkezelı és Közmő Üzemeltetı Kft. között 2006. december 20-án létrejött
MEGÁLLAPODÁS használati díj fizetésére vonatkozó részét (2. pont) 2008. január 1-tıl
kezdıdı hatállyal módosítsa akként, hogy a használati díjat a PVK Kft. az Önkormányzat
részére az alábbiak szerint utalja: az elsı részletet az állami támogatás átutalását követı
harmadik munkanapon (legkésıbb tárgyév május 30-án), a további részleteket minden hónap
30-án átalányfizetéssel, az elızı évi tényadatok alapján megállapított átalánydíjjal. Végleges
elszámolás következı év január 31.

***

5.

SZT-Szép Tamás Könyvvizsgáló- s Adótanácsadó Kft. – Önkormányzat közötti
szerzıdés

A Bizottságok álláspontja: a szerzıdés 2008. áprilisában lejár, nincs teendı.
***

6.

Ferich és Tsa Bt. – Önkormányzat közötti szerzıdés weboldal üzemeltetésére

Király Endre TGB elnök elmondja, Ferich Lászlóné tájékoztatta, hogy a továbbiakban nem
kíván a Hivatal honlapjának karbantartásával foglalkozni, ezért utána nézett és ugyanezen
megbízási díjért a Quercus Consulting Kft. vállalná a megbízást. Az ajánlatot elfogadásra
javasolja.
PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
13/2008. (I. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Ferich és Társa
Bt. – Önkormányzat közötti megbízási szerzıdést 2008. január 1-i hatállyal bontsa fel, és a
Quercus Consulting Kft-vel kössön szerzıdést az Önkormányzat honlapjának feltöltésére, az
adatbázis folyamatos karbantartására, frissítésére.
**
TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
16/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a
Ferich és Társa Bt. – Önkormányzat közötti megbízási szerzıdést 2008. január 1-i hatállyal
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bontsa fel, és a Quercus Consulting Kft-vel kössön szerzıdést az Önkormányzat honlapjának
feltöltésére, az adatbázis folyamatos karbantartására, frissítésére.

*****

15. napirendi pont
Tárgy:
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium tájékoztatója pályázati
lehetıségekrıl
Elıterjesztı: TGB elnök

A napirendi pont tájékoztató jellegő, döntéshozatalt nem igényel.

*****

16. napirendi pont
Tárgy:
Magtár tervezésének elindítása
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök

Michels Gábor alpolgármester elmondja, elsı körben meg kellene határozni a tervezési
programot, annak függvényében tudnák indítani a tervezést.
Sági György alpolgármester javasolja, miután az önkormányzatnak van már fıépítésze,
kérjék ki a véleményét.
A Bizottságok az elıterjesztést megfelelı információ hiányában levették napirendrıl.

*****

17. napirendi pont
Tárgy:
Elismerı címek adományozására javaslat
Elıterjesztı: polgármester

Michels Gábor alpolgármester javasolja, hogy a rendeletben az emléklapot emlékéremre
módosítsák.
PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
14/2008. (I. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy
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a helyi kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendeletben az
emléklapot emlékéremre módosítsák, továbbá
Laboda Gábor országgyőlési képviselı úr részére Páty Község Díszpolgára kitüntetı
címet adományozza, és
Gulyás Dénes országgyőlési képviselı úr részére Pátyért Emlékérem kitüntetı címet
adományozza.
**
TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
17/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy
a helyi kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendeletben az
emléklapot emlékéremre módosítsák, továbbá
Laboda Gábor országgyőlési képviselı úr részére Páty Község Díszpolgára kitüntetı
címet adományozza, és
Gulyás Dénes országgyőlési képviselı úr részére Pátyért Emlékérem kitüntetı címet
adományozza.

*****

18. napirendi pont
Tárgy:
Tervezési ajánlatok
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök

1.

Páty hrsz. 028/39-55 területek övezeti átsorolására (Ma2) árajánlat

PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
15/2008. (I. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy fogadja el a Páty
hrsz. 028/39-55 területek övezeti átsorolására (Ma2), az Epsylon-Natura Kft-tıl (1139 Bp.
Váci út 87.) érkezett 600.000 Ft + 120.000 Ft ÁFA, összesen bruttó 720.000 Ft összegő
árajánlatát.
**
TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
18/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy
fogadja el a Páty hrsz. 028/39-55 területek övezeti átsorolására (Ma2), az Epsylon-Natura Kft-
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tıl (1139 Bp. Váci út 87.) érkezett 600.000 Ft + 120.000 Ft ÁFA, összesen bruttó 720.000 Ft
összegő árajánlatát.
***

2.

Páty hrsz. Láposi 0185/11 és 21 területekkel szabályozási terv bıvítésre árajánlat

PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
16/2008. (I. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy fogadja el a Páty
hrsz. Láposi 0185/11 és 21 területekkel szabályozási terv bıvítésére, az Epsylon-Natura Kfttıl (1139 Bp. Váci út 87.) érkezett 480.000 Ft + 96.000 Ft ÁFA összesen bruttó 576.000 Ft
összegő árajánlatát.
**
TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
19/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy
fogadja el a Páty hrsz. Láposi 0185/11 és 21 területekkel szabályozási terv bıvítésére, az
Epsylon-Natura Kft-tıl (1139 Bp. Váci út 87.) érkezett 480.000 Ft + 96.000 Ft ÁFA összesen
bruttó 576.000 Ft összegő árajánlatát.
***

3.

Páty hrsz. 2272-2298 területek szab. terv módosítására (Körtés I.) árajánlat

PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
17/2008. (I. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy fogadja el a Páty
hrsz. 2272-2298 területek (Körtés I.) szabályozási terv módosítására, az Epsylon-Natura Kfttıl (1139 Bp. Váci út 87.) érkezett 280.000 Ft + 56.000 Ft ÁFA, összesen bruttó 336.000 Ft
összegő árajánlatát.
**
TGB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
20/2008. (I. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy
fogadja el a Páty hrsz. 2272-2298 területek (Körtés I.) szabályozási terv módosítására, az
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Epsylon-Natura Kft-tıl (1139 Bp. Váci út 87.) érkezett 280.000 Ft + 56.000 Ft ÁFA, összesen
bruttó 336.000 Ft összegő árajánlatát.

*****

19. napirendi pont
Tárgy:
Saubermacher Kft. szerzıdés módosítási javaslat
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök

A Bizottságok álláspontja: a szemétszállítási díjjal kapcsolatban fenntartják a korábbi
döntésüket.

*****

Király Endre TGB elnök bezárja az ülést.

határozatok:

PÜB 1-tıl 17-ig
TGB 1-tıl 20-ig

Kmf.

Kollár Tamás
PÜB elnök

Király Endre
TGB elnök
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