JEGYZİKÖNYV

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

2008. január 30-án 16.00 órakor megtartott

összevont bizottsági ülésérıl

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Jelen vannak:

PÜB részérıl:

Hiányzik:

Kollár Tamás elnök
Dr. Sal Béla
Porkoláb József
Kind László
Dr. Braun Gyula külsıs tag.

TGB részérıl:

Király Endre elnök
Junek Mariann
Dr. Sal Béla
Szabó István
Moldován Jenı
Czinkóczky Attila külsıs tag

KT részérıl:

Dr. Bognár András polgármester
Michels Gábor alpolgármester
Sági György alpolgármester
Soós István képviselı
Székely Csaba képviselı
Zsarnóczay István képviselı

Polgármesteri Hivatal részérıl:

Varga Istvánné Pénzügyi Ir.vez.
Szantner Ernő Mőszaki Ir.vez.
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:
a TGB 6 fıvel jelen van:

határozatképes,
határozatképes.
*****

2

Király Endre TGB elnök elmondja, a meghívóval 14 napirendi pont került kiküldésre;
megkérdezi, van-e valakinek további javaslata a napirendi pontokhoz.
Moldován Jenı TGB tag javasolja napirendre venni az Erkel utcai kamionparkoló rendezése
c. szóbeli elıterjesztését.
A napirendi pontokkal kapcsolatban más észrevétel, javaslat nem volt, a bizottsági elnökök
szavazásra teszik fel.
A PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/2008. (I. 30.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy a 2008. I. 30-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.

PVK Kft. gazdasági beszámoló
PVK Kft. válaszai TGB kérdéseire
Kincsem köz közvilágításának kivitelezésre vonatkozó árajánlata
Páty Pincehegy útépítés
Páty elkerülı út tervezése
Önkormányzati bérlakások értékesítése
Europolis víz rákötés – árajánlat
Vízbázis
Couper Consulting szerzıdésének felülvizsgálata
Bevezetı utakra üdvözlı tábla kihelyezése
Dobogó utcai útlejegyzésekkel kapcsolatos kártalanítás
2008. évre tervezett fejlesztések
Fıépítészi észrevételek (szóbeli elıterjesztés)
2008. évre tervezett útfelújítások végiggondolása
Erkel utcai kamionparkoló rendezése (szóbeli elıterjesztés)
**

A TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2008. (I. 30.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy a 2008. I. 30-i összevont
bizottsági ülésen a kialakított sorrendben az alábbi napirendi pontokat tárgyalják:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PVK Kft. gazdasági beszámoló
PVK Kft. válaszai TGB kérdéseire
Kincsem köz közvilágításának kivitelezésre vonatkozó árajánlata
Páty Pincehegy útépítés
Páty elkerülı út tervezése
Önkormányzati bérlakások értékesítése
Europolis vízrákötés
Vízbázis
Couper Consulting szerzıdésének felülvizsgálata
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bevezetı utakra üdvözlı tábla kihelyezése
Dobogó utcai útlejegyzésekkel kapcsolatos kártalanítás
2008. évre tervezett fejlesztések
Fıépítészi észrevételek (szóbeli elıterjesztés)
2008. évre tervezett útfelújítások végiggondolása
Erkel utcai kamionparkoló rendezése (szóbeli elıterjesztés)
*****

1. napirendi pont
Tárgy:
PVK Kft. gazdasági beszámolója
Elıterjesztı: Porkoláb József képviselı
Együtt tárgyalva a 2. napirendi ponttal.
A napirendi pont tárgyalásakor a PVK Kft. ügyvezetı jelen van.

Porkoláb József PÜB tag:
A PVK Kft. Felügyelı Bizottsága többször igyekezett feltárni a PVK Kft. gazdálkodását;
mivel több problémát észleltek, úgy döntöttek, hogy a PÜB és TGB elé tárják a megállapított
tényeket, adatokat.
Sági György alpolgármester:
Számok nem stimmelnek Porkoláb képviselı társa elıterjesztésében; az amortizáció nem
lehet teher, azt „bekaszírozza” a fogyasztótól, és az önkormányzatot illeti, mint pld. ÁFA. Az
önkormányzat a költségvetésébe az 53 millió forintot bevételként, mi lesz, ha nem tudja
megfizetni a PVK?
Soós István képviselı:
A PVK-nak vannak kintlévıségei is; az amortizációt a felvett hitelek visszafizetésére szánná;
az átvilágítást javasolja, szükséges-e minden elem a PVK mőködéséhez (pl. létszám).
Sági György alpolgármester:
Az amortizációt nem szabad összemosni a hitellel.
Király Endre TGB elnök:
A cég a jelenlegi állapotában mőködıképes, vagy csıdben van? A kintlévıség kezelhetı?
Kollár Tamás PÜB elnök:
Ezekre próbáltunk rávilágítani, ezért hoztuk bizottság elé; Mi a kiút?
Zsarnóczay István képviselı:
A kintlévıség a vízdíj tartozás, ami ki lett számlázva az ügyfeleknek, de nem folyt be.
Szabó István TGB tag:
Mitıl van ilyen helyzetben a cég? A vízdíjban lévı 42 Ft felújítási díj nem elegendı?
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Michels Gábor alpolgármester:
A m3-enkénti 42 Ft-ot az ügyvezetı állapítja meg; emlékeztet, hogy testületi ülésen a vízdíj
megállapításának tárgyalásakor hiányolták a tételes ár összetételt. Ha hosszú távon
veszteséges, akkor el kell gondolkodni azon, hogy mással üzemeltessük a közmővet.
Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı:
Nem tudunk valós képet kialakítani, mivel nincsenek számszaki adataink, kiadás-bevétel, stb.;
a FEB véleménye nem elég, nem teljes, meg kellene vizsgálni, miért nem tudja kifizetni az
adósságait.
Kollár Tamás PÜB elnök:
Ezért hoztuk bizottság elé, mert felszínre kerültek a problémák.
Kind László PÜB tag:
Beleöltünk 1 milliárd forintot és egyre magasabbak a díjak; javaslom, ne fogadjuk el a FEB
jegyzıkönyvet.
Soós István képviselı:
A problémák meghaladják a FEB és a bizottságok ítélıképességét, javaslom az átvilágítást,
ami választ ad olyan kérdésekre, mint pl. mennyit ér a cég, mi a teherbírása, stb.
Király Endre TGB elnök:
Azért volt vezetı váltás a Kft. élén, mert úgy ítéltük meg, hogy a vezetés miatt nem hozza a
cég az elvárásainkat; megtörtént a vezetıváltás és most sem úgy üzemel a cég, ahogy
elvárjuk; az átvilágítás esetleg megmondja, hogy veszteséges a cég, de mi a megoldás?
Sági György alpolgármester:
Vezetıváltáskor kellett volna átvilágítani; most is tudjuk, hogy nem tud fizetni; eladni nem
célszerő, ha az amortizációt kivonjuk, tönkremegy.
Czinkóczky Attila külsıs TGB tag:
Mi az akadálya, hogy a cég készítse el a saját átvilágítását? Évek óta ugyanez a téma, nem
érti; minden adatnak rendelkezésre kell állnia.
Székely Csaba képviselı:
Fél éve van új vezetés mindig új dolog jelentkezik; az ügyvezetı talán már tudja, milyen céget
vezet; javasolja, hogy a FEB számoltassa be az ügyvezetıt számszakilag, naprakészen.
Dr. Sal Béla PÜB és TGB tag:
A 2006. évi mérleg 10 millió forint adózott nyereséget mutat; átadáskor is készült „mérleg”,
nézzék meg; az ügyvezetı felelıssége, kötelessége a tulajdonos elé tárni , ha válságtervet tart
szükségesnek; lássuk el alaptevékenységen kívüli feladatokkal; az ügyvezetı kérjen segítséget
és nyújtson be válság költségvetést; ha ez megvan, akkor hozzanak döntést, adják meg az
esélyt.
Sági György alpolgármester:
Egyetért; arról már döntöttek, hogy az adósságot ledolgozza, de mit kezdjenek a 27 millió
forint amortizációval?
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Dr. Sal Béla PÜB és TGB tag:
Lehetıség van mással üzemeltetni, ha nem tudják fönntartani.
Porkoláb József PÜB tag:
Ne feledjék a Körtés I. és a Jenei szerzıdési kötelezettséget.
Sági György alpolgármester:
Ha a költségvetésbe beállítják ezt a hiányt, akkor meg kell határozni, mit vegyenek ki.
Király Endre TGB elnök:
Döntést kéne hozni, hogy az átvilágítást akarjuk-e vagy sem, továbbá a válságtervvel
kapcsolatban, ki készítse el, és mikorra?
Sági György alpolgármester:
Legfontosabb a kiadási oldalt megnézni, abból kb. látható, hogy a vezetés rossz-e.
Szabó István TGB tag:
Javasolja, hogy az ügyvezetı számoljon be két hét múlva, hogy milyen intézkedéseket terve a
cég gazdálkodásának normalizálására.
Dr. Sal Béla PÜB és TGB tag:
Nem jó a kéthetes határidı, még nincs mérleg.
Sági György alpolgármester:
Dolgoztassuk le az adósságot, úgyis szeretnénk kiváltani a vákuumos rendszert gravitációs
rendszerre; de figyeljünk a saját költségvetésünkre; ha erre az évre lemondunk az
amortizációról, akkor le kell mondanunk másról is. 74 millió forintról van szó és a február 13i testületi ülésen a költségvetést el kell fogadni.
Michels Gábor alpolgármester:
Évente ugyanez a probléma; a pénz mindig csak megy bele a kft-be; tudni kéne, megéri-e? ne
várjanak a mérlegig, gazdasági áttekintést, válságtervet máris csinálni kéne.
Lukácsi Zoltán PVK Kft. ügyvezetı:
A testületi ülésig nem tudja produkálni.
Király Endre TGB elnök megállapítja, hogy információ hiányában nem tudnak tovább
lépni, ezért berekeszti a napirendi pont tárgyalását.

**
2. napirendi pont
Tárgy:
PVK Kft. válasza TGB feltett kérdéseire
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök
Együtt tárgyalva az 1. napirendi ponttal.

*****
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3. napirendi pont
Tárgy:
Kincsem köz közvilágításának kivitelezésre vonatkozó árajánlata
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester
A napirendi pont tárgyalásakor Tornek János, az ERSTO Kft. cégvezetıje jelen van.
Sági György alpolgármester:
Jó lenne, ha április 20-ra, a Pátyi Tavaszi Fesztiválra elkészülne; a Széchenyi térre javasol
kültéri órát állítani, továbbá a Kincsem közben a kandeláberek mellett néhány padot és
hulladékgyőjtıt is elhelyezni.
Zsarnóczay István képviselı:
Egyetért, a dekoratív kialakítás érdekében kéri a támogatást.
Dr. Sal Béla képviselı:
Felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési értékhatárt ne lépjék túl.
A PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2008. (I. 30.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Rákóczi út – Pincehegy közötti gyalog út
díszkivilágításának kivitelezésére az ERSTO Építı és Villanyszerelıipari Kft. árajánlata
alapján javasolja megrendelni a 22 db kandelábert 8.141.152 Ft + ÁFA áron, továbbá 420
méter nyomvonalon kábelfektetést 2.527.260 Ft + ÁFA áron, valamint 1 db kültéri órát a
Széchenyi térre 533.688 Ft + ÁFA áron. A Bizottság további mőtárgyakat (utcai pad, utcai
hulladékgyőjtı) a képviselı-testületi ülésig beérkezı árajánlat alapján javasol megrendelni.
**
A TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
22/2008. (I. 30.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy a Rákóczi út – Pincehegy
közötti gyalog út díszkivilágításának kivitelezésére az ERSTO Építı és Villanyszerelıipari
Kft. árajánlata alapján javasolja megrendelni a 22 db kandelábert 8.141.152 Ft + ÁFA áron,
továbbá 420 méter nyomvonalon kábelfektetést 2.527.260 Ft + ÁFA áron, valamint 1 db
kültéri órát a Széchenyi térre 533.688 Ft + ÁFA áron. A Bizottság további mőtárgyakat (utcai
pad, utcai hulladékgyőjtı) a képviselı-testületi ülésig beérkezı árajánlat alapján javasol
megrendelni.
**
A PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
22/2008. (I. 30.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy a Kossuth utcából a Pincehegyig
terjedı szakaszra a kitőzést rendelje meg.
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A TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
22/2008. (I. 30.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy a Kossuth utcából a
Pincehegyig terjedı szakaszra a kitőzést rendelje meg.

*****

4. napirendi pont
Tárgy:
Pincehegy útépítés - árajánlat
Elıterjesztı: TGB elnök

Michels Gábor alpolgármester:
A két bejárat burkolása és a vízelvezetés a legfontosabb.
Sági György alpolgármester:
Elıször adják el a pincehelyeket és a befolyt összeg fordítódjék a Pincehegy útépítésére.
A Bizottságok támogatják a Pincehegy két bejáratának útépítését és vízelvezetését; pénzügyi
forrása a lakóingatlanok eladásából lehet, ezért a költségét a költségvetésbe nem tervezik be.
A napirendi pont tájékoztatójellegő volt, határozat hozatal nem történt.

*****

5. napirendi pont
Tárgy:
Páty elkerülı úttervezés - árajánlat
Elıterjesztı: TGB elnök

A napirendi pont tárgyalásához szükséges árajánlatok nem érkeztek be, ezért a
bizottságok az elıterjesztést napirendrıl levették.

*****
Szabó István TGB tag elment, a TGB létszáma: 5 fı.
*****
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6. napirendi pont
Tárgy:
Önkormányzati bérlakások értékesítése
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök

Soós István képviselı:
Arra kellene törekedni, hogy a bank vegye meg a lakásokat, így az ügyfél neki tartozna.
Sági György alpolgármester:
Csak azokat a lakásokat értékesítsék, ahol a bérlı notóriusan nem fizet.
Király Endre TGB elnök:
A bérleti szerzıdéseket fel kell mondani, ki kell értesíteni a bérlıket, hogy élnek-e
elıvásárlási jogukkal értékbecsült áron? A befolyt összegbıl támogatni lehetne a rászorulók
lakásbérlését.
A PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/2008. (I. 30.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati lakások bérlıit
értesítsék, hogy a lakásokat az önkormányzat értékesíteni kívánja, ezért nyilatkozzanak arról,
hogy kívánnak-e élni elıvásárlási jogukkal és értékbecsült áron megvásárolni az ingatlant.
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/2008. (I. 30.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati
lakások bérlıit értesítsék, hogy a lakásokat az önkormányzat értékesíteni kívánja, ezért
nyilatkozzanak arról, hogy kívánnak-e élni elıvásárlási jogukkal és értékbecsült áron
megvásárolni az ingatlant.

*****

7. napirendi pont
Tárgy:
Europolis vízrákötés
Elıterjesztı: TGB elnök

Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı felhívja a figyelmet a közbeszerzési értékhatárra,
javasolja, hogy az árajánlatot annak figyelembevételével fogadják el.
Király Endre TGB elnök:
A vízellátást az önkormányzat építteti ki, forrásoldala: a tulajdonos elıre kifizeti a 40%
közmőfejlesztési hozzájárulást.
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A PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2008. (I. 30.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Sasfészektó gazdasági terület vízellátására, mérıhely
kiépítésére és bekötıvezeték építésére a Novobau Kft. árajánlatát 9.990.000 Ft + ÁFA
értékben javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra.
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2008. (I. 30.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság a Sasfészektó gazdasági terület
vízellátására, mérıhely kiépítésére és bekötıvezeték építésére a Novobau Kft. árajánlatát
9.990.000 Ft + ÁFA értékben javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra.

*****

8. napirendi pont
Tárgy:
Vízbázis
Elıterjesztı: TGB elnök

Az elıterjesztés okafogyottá vált, a bizottságok nem tárgyalták.

*****

9. napirendi pont
Tárgy:
Cooper Consulting szerzıdésének felülvizsgálata
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök

Király Endre TGB elnök:
Fölösleges pályázatfigyelésért fizetni, néhány képviselı úgyis figyeli.
A PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25/2008. (I. 30.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Önkormányzat –
Cooper Consulting Kft. között pályázat menedzsment szolgáltatásra kötött szerzıdést az
önkormányzat módosítsa akként, hogy az 50.000 Ft + ÁFA pályázatfigyelési díjat az
önkormányzat nem kívánja fizetni.
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A Bizottság felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet, hogy a képviselı-testületi ülésre a szerzıdés
módosítást készítse el.
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25/2008. (I. 30.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a
Önkormányzat – Cooper Consulting Kft. között pályázat menedzsment szolgáltatásra kötött
szerzıdést az önkormányzat módosítsa akként, hogy az 50.000 Ft + ÁFA pályázatfigyelési
díjat az önkormányzat nem kívánja fizetni.
A Bizottság felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet, hogy a képviselı-testületi ülésre a szerzıdés
módosítást készítse el.

*****

10. napirendi pont
Tárgy:
Bevezetı utakra üdvözlı tábla
Elıterjesztı: TGB elnök

Király Endre:
Iránymutatást kér, milyen anyagból, milyen felirattal készüljenek az üdvözlı táblák?
Michels Gábor alpolgármester:
Javasolja, hogy a táblákat terveztessék meg.
Dr. Bognár András polgármester:
Van kapcsolata, elérhetıségét átadja a TGB elnöknek.

A napirendi pont tájékoztató jellegő volt, határozat hozatal nem történt.
Az elıterjesztést az árajánlat beérkezése után tárgyalják tovább.

*****

11. napirendi pont
Tárgy:
Dobogó utcai útlejegyzésekkel kapcsolatos kártalanítás
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök

Sági György alpolgármester:
Minden esetet meg kell vizsgálni, jár-e vagy sem a kártalanítás.
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Szantner Ernı Mőszaki Irodavezetı:
Lehet jogi állásfoglalás szerint, vagy politikai állásfoglalás szerint dönteni; mindkét esetben
értékbecslés alapján tud az önkormányzat fizetni, mindkét esetben igazságügyi szakértı
igénybevétele szükséges.
Dr. Sal Béla képviselı:
Felveti, párhuzamosan mehet-e a kisajátítás, az idıvesztés miatt?
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2008. (I. 30.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy a képviselı-testületi
ülésig kérjen be igazságügyi szakértıi árajánlatot a Dobogó utcai útlejegyzésekkel
kapcsolatos kártalanítás ügyében.

*****
Kollár Tamás PÜB elnök elment, a PÜB létszáma: 3 fı.
*****

12. napirendi pont
Tárgy:
2008. évre tervezett fejlesztések
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök

Király Endre TGB elnök:
Döntést kell hozni a Magtár épületének funkcióját illetıen, továbbá koncepció szintjén
dönteni kell a Kastély megvásárlásával kapcsolatban.
Sági György alpolgármester:
Javaslata: alsó szintet kisebb létszámú csoportoknak sportcélra kialakítani, középsı szinten
helyet kaphatnának civilszervezetek, helyi pártok, az emeleten vendégszobák kialakítása
lehetne.
Porkoláb József képviselı:
Kérjék fel a fıépítészt, adjon ötletpályázatot, a legoptimálisabb kihasználtságra.
Michels Gábor alpolgármester:
A tervezési programot akkor is saját maguknak kell megadni; egyetért Sági alpolgármester
javaslatával, az alsó szinteket többfunkciós közösségi célokra, az emeletet pedig
vendégszobák kialakítására.
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A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
27/2008. (I. 30.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság a Magtár funkcióját illetıen az
alsó szintre:
kisebb létszámú csoportoknak sportrendezvényekre,
középsı szintre:
civilszervezetek, helyi pártok,
emeletre:
vendégszobák
kialakítását javasolja.
A Bizottság egyben tervezıi javaslatokat kér be fenti funkciók kialakítására.
**
Király Endre TGB elnök:
Elvi döntést kellene hozni a Kastély megvásárlásával kapcsolatban, akarják-e vagy sem,
mibıl történik a felújítása, stb.
Sági György alpolgármester:
Történtek már elızetes megbeszélések; banki hitelbıl v. vissza nem térítendı állami
támogatásból megvásárolható, elıször döntsék el az irányt, aztán megkeresik a pénzügyi
megoldást.
Porkoláb József képviselı:
Túlzott hitelfelvételt nem javasol.
Michels Gábor alpolgármester:
Jó hitelfelvétellel nincs probléma;
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
28/2008. (I. 30.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Páty területén lévı Kastély
tulajdonosával felveszi a kapcsolatot vételi szándék ügyében.

*****

13. napirendi pont
Tárgy:
Fıépítészi észrevételek
Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester

Michels Gábor alpolgármester:
A HÉSZ áttanulmányozása kapcsán a fıépítészi észrevételekhez javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
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A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2008. (I. 30.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság a folyamatban lévı HÉSZ módosítások
területei közül:
-

a belterületi határ – Erkel utca – Rákóczi út – Füzespatak által határolt területre (volt
strandfürdı), valamint
a Kossuth Lajos utca – 1329 sz. út – 1400 sz. út – belterületi határ – 2598/2 sz. út –
0143/1 sz. út által határolt területre („Pincehegy feletti Mk-2 terület”)

készülı rendezési terveket megalapozó fejlesztési javaslattal egyetért és a képviselıtestületnek javasolja a településszerkezeti terv szükséges módosítását.

*****

14. napirendi pont
Tárgy:
2008. évre tervezett útfelújítások végiggondolása
Elıterjesztı: TGB elnök

Király Endre TGB elnök:
A Zsámbéki kanyar útépítésére a 2008. évi költségvetésben a bizottság javaslatára
elkülönítettek pénzösszeget; árajánlatot kértek be, a bruttó 89 millió forintos ajánlat
tartalmazza a földmunkát, a szegélykı és szikkasztó árat; fedezet: kb. 200 ingatlanról van szó;
ha 90% befizeti a 260 ezer forintot ingatlanonként, az kb. 46 millió forint; az önkormányzat
hozzátenné a költségvetésben elkülönített részt, valamint a rendeletben meghatározott 10%-ot.
Dr. Fister Mihály ügyvéd lediktálja a határozati javaslatot, melyet a TGB egyhangúlag, 5
igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
30/2008. (I. 30.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság a Képviselı-testületnek elfogadásra
javasolja, hogy a jelenlegi útépítési hozzájárulási érdekeltségrıl szóló rendelet értelmében, a
Zsámbéki kanyar útépítésével kapcsolatban a lakókra terhelik a költségeket és amennyiben a
lakók 2008. május 15-ig ingatlanonként 260.000 Ft összeg önerıt befizetnek, úgy az
önkormányzat kipótolja a fennmaradó részt. Határidı elmulasztása esetén, lakók 90% önkormányzat 10% költségmegosztás mellett az önkormányzat követelését bírósági úton
behajtja.
Amennyiben az útépítéssel érintett ingatlanok 80%-a részérıl az önerı befizetésre kerül, úgy
az útépítést az önkormányzat megindítja.

*****

14

15. napirendi pont
Tárgy:
Erkel utcai kamionparkoló rendezése
Elıterjesztı: Moldován Jenı bizottsági tag

Moldován György külsıs TGB tag ismerteti, hogy az Erkel utcában rendszeresen kamionok
parkolnak, kéri, hogy a Hivatal vizsgálja meg a kiadott telephely engedélyeket.
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
31/2008. (I. 30.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy a Páty, Erkel utcai
kamion parkolás rendezése ügyében számoljon be a kiadott telephely engedélyekrıl.

*****

Király Endre TGB elnök bezárja az ülést.

határozatok:

PÜB 20-tól 25-ig
TGB 21-tıl 31-ig

Kmf.

Kollár Tamás
PÜB elnök

Király Endre
TGB elnök
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