JEGYZİKÖNYV

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

2008. április 09-én 15.00 órakor megtartott

összevont bizottsági ülésérıl

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Jelen vannak:

PÜB részérıl:

Kollár Tamás elnök
Porkoláb József
Dr. Sal Béla
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
Székely Csaba képviselı
Zsarnóczay István képviselı

Polgármesteri Hivatal részérıl:

Varga Istvánné Pénzügyi Ir.vez.
Szantner Ernı Mőszaki Ir.vez.
Báldogi Éva jkv.vezetı

Állandó meghívott:

Dr. Fister Mihály ügyvéd
Szécsi Zsolt fıépítész

*****

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 5 fıvel jelen van:

határozatképes,

a TGB 6 fıvel jelen van:

határozatképes.
*****
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Király Endre TGB elnök megnyitja az ülést, elmondja, a meghívóval 14 elıterjesztés került
kiküldésre, ülés elıtt került kiosztásra 15-21-ig elıterjesztés; javasolja még napirendre venni
„Elkerülı út tervezés kiegészítés” címő szóbeli elıterjesztését, majd megkérdezi, van-e
további javaslat, észrevétel a napirendi pontokhoz.
Kind László PÜB tag javasolja napirendi venni „Csilla von Boeselager út kátyúsítás” c.
szóbeli elıterjesztését.
Moldován Jenı TGB tag javasolja napirendre venni „TSZ elıtti kamion parkolás” c. szóbeli
elıterjesztését.
Sági György alpolgármester javasolja napirendre venni „Területrész vásárlás” c.
elıterjesztését, mely írásos anyagát szétosztja.
Miután több javaslat nem érkezett, Király Endre TGB elnök összesen 25 elıterjesztés
megtárgyalására tesz javaslatot.
A TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
71/2008. (VI. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy a 2008. IV. 09-i
összevont bizottsági ülésen a kialakított sorrendben az alábbi napirendi pontokat tárgyalják:
1.
Sportpálya fejlesztése
2.
Projektor bérlési feltételeinek meghatározása
3.
Mézeshegy Szabályozási Terve
4.
Tervtanács felállítása
5.
Pincehegy helyi védettség alá vonása
6.
Páty, Pincehegy Ma2 fejlesztés, 0109/4 hrsz. ingatlan földvédelmi járulék fizetése
7.
Tervezési ötletpályázat kiírása
8.
Görkorcsolya pálya kialakítására árajánlat
9.
Tőzoltó szertár és felszerelés használatba adása
10.
A pátyi Árpád jeloszlop és a Széchenyi szobor megtisztításának árajánlata
11.
Pátyi Katolikus Egyház kérelme
12.
1038 hrsz-ú ingatlan értékesítése (szóbeli elıterjesztés)
13.
Kossuth L. utcai lakók (déli oldal MK2 Szabályozási tervvel) kapcsolatos levele
14.
Kincsem köz folytatásaként kialakított díszburkolatú járda kitőzése,
15.
Kossuth L.u. 38. sz. alatti ingatlan egy részének megvásárlása
16.
Az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának zárszámadása
17.
2008. évi közbeszerzési ütemterv elfogadása
18.
„Víziközmő beruházás” kivitelezıjének kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárással kapcsolatos per
19.
Református Temetı vízdíjfizetése
20.
2008. évi hulladékkezelési díj
21.
Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület levele
22.
Csilla von Boeselager emlékhely kerítés helyreállítására árajánlat
23.
Elkerülı út tervezés kiegészítés
24.
Csilla von Boeselager úton kátyúk megszüntetése
25.
TSZ elıtti kamion parkolás
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A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
54/2008. (IV. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy a 2008. IV. 09-i összevont bizottsági
ülésen a kialakított sorrendben az alábbi napirendi pontokat tárgyalják:
1.
Sportpálya fejlesztése
2.
Projektor bérlési feltételeinek meghatározása
3.
Mézeshegy Szabályozási Terve
4.
Tervtanács felállítása
5.
Pincehegy helyi védettség alá vonása
6.
Páty, Pincehegy Ma2 fejlesztés, 0109/4 hrsz. ingatlan földvédelmi járulék fizetése
7.
Tervezési ötletpályázat kiírása
8.
Görkorcsolya pálya kialakítására árajánlat
9.
Tőzoltó szertár és felszerelés használatba adása
10.
A pátyi Árpád jeloszlop és a Széchenyi szobor megtisztításának árajánlata
11.
Pátyi Katolikus Egyház kérelme
12.
1038 hrsz-ú ingatlan értékesítése (szóbeli elıterjesztés)
13.
Kossuth L. utcai lakók (déli oldal MK2 Szabályozási tervvel) kapcsolatos levele
14.
Kincsem köz folytatásaként kialakított díszburkolatú járda kitőzése,
15.
Kossuth L.u. 38. sz. alatti ingatlan egy részének megvásárlása
16.
Az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának zárszámadása
17.
2008. évi közbeszerzési ütemterv elfogadása
18.
„Víziközmő beruházás” kivitelezıjének kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárással kapcsolatos per
19.
Református Temetı vízdíjfizetése
20.
2008. évi hulladékkezelési díj
21.
Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület beadványa (szóbeli elıterjesztés)
22.
Csilla von Boeselager emlékhely kerítés helyreállítására árajánlat
23.
Elkerülı út tervezés kiegészítés
24.
Csilla von Boeselager úton kátyúk megszüntetése
25.
TSZ elıtti kamion parkolás
*****

NAPIREND ELİTT
Király Endre TGB elnök elmondja, elkészült a HÉSZ egységes szerkezete CD-n, melyet
kioszt a képviselıknek. Elmondja továbbá tájékoztatásul, hogy a Határ út külsı részének
helyreállítása megtörtént, valamint a Zsámbéki-kanyarban történt útbeszakadást bejelenti a
jegyzınek.
Zsarnóczay István képviselı elmondja, tölgycsemetéket tudna ingyenesen hozni, csak a
szállítást kellene kifizetni; elvi támogatást kér, hogy elhozhatja-e ıket.
Czinkóczky Attila külsıs TGB tag felajánl facsemetéket a Kincsem közbe.

*****
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1. napirendi pont
Tárgy:
Sportpálya fejlesztése
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök
A napirendi pont tárgyalásánál az ajánlattevı jelen van.

Király Endre TGB elnök:
Felveti, vajon egy sportcsarnok épület illik-e a faluképbe?
Michels Gábor alpolgármester:
Szimpatikus az ötlet, de az iskola felújítása kapcsán készülı sportcsarnokkal hogyan lesz
majd összekapcsolható?
Sági György alpolgármester:
Az iskolai sportcsarnokot mindenképp meg kell csinálni. Ennél a beruházásnál az
önkormányzat lenne a készfizetı kezes, kérdés, bevállalható-e?
Dr. Sal Béla bizottsági tag:
Vitatja, hogy a beruházás elkészültével önfenntartó lesz a vállalkozás; felhívja a figyelmet,
amennyiben a bérleti díjból nem sikerül kitermelni a teljes részletet (pl. az iskolai
sportcsarnok komoly konkurencia lesz), a különbözetet az önkormányzat számlájáról fogja a
bank leemelni; felmerül továbbá, hogy a hitel visszafizetésénél hogyan alakul az ÁFA kérdés;
jó az ötlet, hosszú távon szükség is lenne rá, de jelenleg az önkormányzatnak nincs erre
pénze; megoldásként javasolja, hogy a területet biztosítsa az önkormányzat, de a hitelfelvételt
kezesség nélkül oldja meg a beruházó.
Ajánlattevı elmondja, már megvalósult, mőködı projektbıl indultak ki, jó tapasztalatokkal.

A TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
72/2008. (VI. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy a Futsal Arena
létrehozásához szükséges pénzügyi fedezet feltételeit vizsgálja meg, és a projekt
finanszírozásáról annak tükrében dönt.
*****
2. napirendi pont
Tárgy:
Projektor bérlési feltételeinek meghatározása
Elıterjesztı: PÜB elnök

A bizottsági tagok véleménye megegyezik abban, hogy a projektort a Mővelıdési Ház ne adja
bérbe, aki használni szeretné, a Mővelıdési Házban használhatja.

A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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55/2008. (IV. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy nem járul hozzá a Mővelıdési Házban
használandó projektor bérbe adásához.

*****

3. napirendi pont
Tárgy:
Mézeshegy Szabályozási Terve
Elıterjesztı: TGB elnök

Király Endre TGB elnök:
A szabályozási tervvel az a cél, hogy azon a területen is realizálni tudja az önkormányzat az
adóbevételeket.
Sági György alpolgármester:
Körbe kell járni, ha a terület átminısítése megtörténik, milyen kötelezettségeket ró az
önkormányzat számára.
Michels Gábor alpolgármester:
Javasolja, bízzák meg az Epsylon-Natura Kft-t, hogy a terület átminısítésével kapcsolatban
adjon teljes körő állásfoglalást.

A TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
73/2008. (IV. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy kérjen teljes
felmérést az Epsylon-Natura Kft-tıl a Mézeshegy Szabályozási Tervére vonatkozóan, különös
tekintettel, hogy milyen mértékő szabályozási terv módosítást igényel a terület, amennyiben
az önkormányzat szándéka értelmében a területen
nagyobb legyen a beépíthetıség (10%),
az ingatlanok állandó lakrész céljára alkalmasak legyenek (adó kivetése céljából)
az önkormányzat kötelezettségeire vonatkozóan.

*****
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4. napirendi pont
Tárgy:
Tervtanács felállítása
Elıterjesztı: TGB elnök

Szécsi Zsolt fıépítész:
Tervtanács felállítása kötelezı feladat a települési önkormányzatoknak; a Kamara által
javasolt építészek nyilván tiszteletdíjért vállalják a megbízatást, helyi építészek valószínőleg,
díjazás nélkül vállalják, erre több településen van példa.
Sági György alpolgármester:
Ha kötelezı feladat az önkormányzat számára, akkor központi pénzt is kellene a feladathoz
rendelni; ha ez nincs, nem látja értelmét, az önkormányzatnak van fıépítésze.
Király Endre TGB elnök:
Szükségesnek tartja, hogy a falu képének hosszú távú kialakításában egy szakmai stábra
támaszkodhassanak.
Dr. Sal Béla bizottsági tag:
Ha térítésmentesen meg tudnak nyerni építészeket erre a célra, akkor egyetért a tervtanács
felállításával.
Michels Gábor alpolgármester:
Csak véleményezési joguk van, az pedig van a fıépítésznek is; véleménye szerint a szakmai
munkát meg kell fizetni, ellenkezı esetben nem számon kérhetı.
Kind László PÜB tag:
Fölöslegesnek tartja, elegendı a fıépítész.

Király Endre TGB elnök a vitát lezárva szavazásra teszi fel, hogy támogatja-e a bizottság a
Tervtanács felállítását, amennyiben az díjazás nélkül létrehozható.
A szavazás eredménye 3 igen, 3 nem, ezért a bizottság nem tudott döntést hozni.

*****

5. napirendi pont
Tárgy:
Pincehegy helyi védettség alá vonása
Elıterjesztı: TGB elnök

Zsarnóczay István képviselı:
A HÉSZ szerint jelen pillanatban is védett a Pincehegy.
Szantner Ernı Mőszaki Irodavezetı:
A Közigazgatási Hivatal azért tett törvényességi észrevételt, mert a védettségi eljárásban az
elızetes eljárás nem lett lefolytatva.
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Szécsi Zsolt fıépítész:
Javasolja, hogy az önkormányzat indítsa el újra a helyi védettség alá vonási eljárást,
megjegyzi, a pályázati lehetıségek is jobbak lesznek ez által.
A TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
74/2008. (IV. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a
Pincehegy helyi védettség alá helyezését, és a szükséges eljárás soron kívüli elindítását.

*****
6. napirendi pont
Tárgy:
Páty, Pincehegy Ma2 fejlesztés, 0109/4 hrsz ingatlan földvédelmi járulék
fizetése
Elıterjesztı: TGB elnök
A napirendi pont tárgyalásánál Polgár Balázs ügyvéd, az IPP Kft. részérıl jelen van.
Polgár Balázs ügyvéd ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Fister Mihály ügyvéd elmondja, a határozati javaslat tartalma megfelelı, de ilyen jellegő
határozat már született, és a testületi ülésre annak a határozatnak az alaki formájára készítsék
elı a határozati javaslatot.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
A TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
75/2008. (IV. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy a Képviselı-testület
részére elfogadásra javasolja a 218/2005. (VI.08.) Kt. Határozatnak megfelelıen a
Budakörnyéki Földhivatal elıtt 10326/2008 számon folyamatba lévı Páty k. terület 109/4
hrsz. ingatlan területének mővelésbıl történı kivonásra („Más célú hasznosítás
engedélyezésére”) irányuló eljárásban, a kiszabásra kerülı földvédelmi járulék egynegyed
részének kifizetését, oly módon, hogy a földhivatali eljárás keretén belül, a tulajdonosok
járulékfizetési, vállalási nyilatkozatot tesznek Nikl István személy részére, abból a célból,
hogy az összeg nevezett személy által a Budakörnyéki Földhivatal részére kifizetésre
kerüljön.
**
A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
56/2008. (IV. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy a Képviselı-testület részére elfogadásra
javasolja a 218/2005. (VI.08.) Kt. Határozatnak megfelelıen a Budakörnyéki Földhivatal elıtt
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10326/2008 számon folyamatba lévı Páty k. terület 109/4 hrsz. ingatlan területének
mővelésbıl történı kivonásra („Más célú hasznosítás engedélyezésére”) irányuló eljárásban, a
kiszabásra kerülı földvédelmi járulék egynegyed részének kifizetését, oly módon, hogy a
földhivatali eljárás keretén belül, a tulajdonosok járulékfizetési, vállalási nyilatkozatot tesznek
Nikl István személy részére, abból a célból, hogy az összeg nevezett személy által a
Budakörnyéki Földhivatal részére kifizetésre kerüljön.

*****

7. napirendi pont
Tárgy:
Tervezési ötletpályázat kiírása
Elıterjesztı: TGB elnök

Dr. Sal Béla bizottsági tag:
Támogatja, de pontosabb paraméter meghatározás kell.
Király Endre TGB elnök:
Elvi döntést kell hozni, elinduljanak-e egyáltalán, és ha igen, milyen feltételrendszerrel. A
pályázati díj kb. 1-1,5 millió Ft.
Sági György alpolgármester:
Támogatja, de meg kellene jelölni a forrás oldalt is.

A TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
76/2008. (IV. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság felkéri Szécsi Zsolt fıépítészt, hogy
dolgozza ki a Fı utca arculatának kialakítási lehetıségét és a júniusi bizottsági ülésre terjessze
be.

*****

8. napirendi pont
Tárgy:
Görkorcsolya pálya kialakítására árajánlat
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök

Király Endre TGB elnök:
Felveti a zajszint és a balesetveszély kérdését.
Szabó István TGB tag:
Támogatja, jó ötletnek tartja.
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Dr. Fister Mihály ügyvéd:
Javasolja, hogy elızetesen készíttessenek tanulmánytervet; továbbá felhívja a figyelmet, hogy
komoly szakhatósági elıírásnak kell megfelelni.

A TGB 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2008. (IV. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság nem támogatja Páty község sport telepén
görkorcsolya pálya építését.

*****

9. napirendi pont
Tárgy:
Tőzoltó szertár és felszerelés használatba adása
Elıterjesztı: TGB elnök

Érdemi vita nem volt.

A TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
78/2008. (IV. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet, hogy a
benyújtott megállapodás tervezet alapján, a soron következı képviselı-testületi ülésre készítse
el az önkormányzat és a Pátyi Tőzoltó Egyesület közötti megállapodást, a Tőzoltó szertár és
felszerelések használati tulajdonba adásáról.

*****

10. napirendi pont
Tárgy:
A pátyi Árpád jeloszlop és a Széchenyi szobor megtisztításának árajánlata
Elıterjesztı: PÜB elnök

Érdemi vita nem volt.

A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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57/2008. (IV. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a pátyi Árpád jeloszlop és a
Széchenyi szobor megtisztítására, Csák Attilától (2071 Páty, Mélyárok u.3.) érkezett bruttó
20.000 Ft összegő árajánlatot, és a munka elvégzésére felkérik.

*****

11. napirendi pont
Tárgy:
Pátyi Katolikus Egyház kérelme
Elıterjesztı: PÜB elnök

Király Endre TGB elnök:
Az a telek, ami ennek a támogatásnak a fedezete, még nincs kifizetve az önkormányzat
részére.
Sági György alpolgármester:
A költségvetésben azt fogadták el, hogy ezeket a pénzeket akkor fizetik ki, ha realizálódik a
forrás oldala.

Mivel az összeg átadásáról a 2008. évi költségvetési rendelet rendelkezik, a bizottságnak nem
kell döntést hoznia.

*****

12. napirendi pont
Tárgy:
1038 hrsz-ú ingatlan értékesítése (szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Schumiczky András.

Szantner Ernı Mőszaki Irodavezetı:
A tavalyi testületi határozat alapján a telekosztási vázrajz elkészült; az egyeztetések során
kiderült, hogy más a telekosztás; pert lehet indítani azok ellen, akik illetéktelenül használják a
területet; döntést kell hozni új vázrajz készíttetésérıl, vagy a jelenlegi vázrajz szerint a
telekalakítás elindításáról.
Dr. Sal Béla bizottsági tag:
Egyszer már döntöttek az ügyben, azt kell végrehajtani. A jelenlegi kerítések nem a helyükön
vannak, fel kell mérni a jelenlegi állapotot és az eljárást lefolytatni.
Schumiczky András:
Hárman 15 millió forintért megvennék a területet.
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Sági György alpolgármester:
Javasolja a terület eladását.
Michels Gábor alpolgármester:
Elıtte kérjenek rá értékbecslést.

A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
58/2008. (IV. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy a 1038 hrsz-ú ingatlan
értékbecslését rendelje meg.
**
A TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
79/2008. (IV. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy a 1038 hrsz-ú
ingatlan vonatkozásában a meglévı vázrajz szerinti telekalakítást indítsa el.

*****

13. napirendi pont
Tárgy:
Kossuth L. utcai lakók (déli oldal MK2 Szabályozási Tervvel) kapcsolatos
levele
Elıterjesztı: TGB elnök

Dr. Fister Mihály ügyvéd:
felhívja a figyelmet, hogy a levélben leírtak nem fedik a valóságot. Javasolja, hogy a jegyzı
válaszolja meg a levelet, hogy a szabályozási terv szakhatósági eljárása folyamatban van.
A napirendi pont tájékoztató jellegő volt, döntéshozatalt nem igényel.

*****

14. napirendi pont
Tárgy:
Kincsem köz folytatásaként kialakított díszburkolatú járda kitőzése
Elıterjesztı: TGB elnök
Együtt tárgyalva a 15. napirendi ponttal.
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15. napirendi pont
Tárgy:
Kossuth L.u. 38. sz. alatti ingatlan egy részének megvásárlása
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester

Dr. Fister Mihály ügyvéd:
A sétáló utca megépítéséhez az önkormányzatnak meg kell vásásrolni egy ingatlanrészt;
ennek feltétele a tulajdonossal történı megegyezés és a telekmegosztási vázrajz elkészítése;
két döntést kell hozni, egyrészt földmérıt megbízni, másrészt telekmegosztási vázrajz és
értékbecslés alapján elıszerzıdést kötni.

A TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80/2008. (IV. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a képviselıtestület részére, a Páty 106 hrsz-ú, természetben Páty, Kossuth L. u. 38. szám alatti ingatlan,
Kossuth L. utcai, utcafrontról nézve, hátsó oldali részének telekmegosztási határozat alapján,
mint önálló ingatlanrésznek a megvásárlását értékbecsült áron.
A Bizottság javasolja továbbá a képviselı-testületnek, hogy a Kincsem köz folytatásaként
kialakított díszburkolatú járda nyomvonalának kitőzési vázrajzának, valamint a járda
átvezetési szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges vázrajz elkészítésére a SZIN(T)VONAL
BT. (2092. Budakeszi, Arany J. u. 11.II/1.) által adott 65.000 Ft + 20% ÁFA Ft összegő
árajánlatát fogadja el, és rendelje meg a geodéziai munka elvégzését.
A Bizottság javasolja a képviselı-testületnek az értékbecsült áron történı ingatlan adásvételi
elıszerzıdés, a hagyatéki eljárások jogerıs befejezése után a végleges adásvételi szerzıdés
megkötését. A Bizottság javasolja a testületnek, hogy az adásvételi elıszerzıdés, végleges
szerzıdés elkészítésére kérje fel Dr. Fister Mihály ügyvédet, míg annak aláírására Dr. Bognár
András polgármestert.
Az ingatlan rész megvásárlásához szükséges fedezet a költségvetési tartalékkeretbıl kerül
biztosításra.
Felelıs:
Határidı:

Polgármester, Jegyzı, Ügyvéd
2008. április 30.
**

A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
59/2008. (IV. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a képviselı-testület részére, a
Páty 106 hrsz-ú, természetben Páty, Kossuth L. u. 38. szám alatti ingatlan, Kossuth L. utcai,
utcafrontról nézve, hátsó oldali részének telekmegosztási határozat alapján, mint önálló
ingatlanrésznek a megvásárlását értékbecsült áron.
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A Bizottság javasolja továbbá a képviselı-testületnek, hogy a Kincsem köz folytatásaként
kialakított díszburkolatú járda nyomvonalának kitőzési vázrajzának, valamint a járda
átvezetési szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges vázrajz elkészítésére a SZIN(T)VONAL
BT. (2092. Budakeszi, Arany J. u. 11.II/1.) által adott 65.000 Ft + 20% ÁFA Ft összegő
árajánlatát fogadja el, és rendelje meg a geodéziai munka elvégzését.
A Bizottság javasolja a képviselı-testületnek az értékbecsült áron történı ingatlan adásvételi
elıszerzıdés, a hagyatéki eljárások jogerıs befejezése után a végleges adásvételi szerzıdés
megkötését. A Bizottság javasolja a testületnek, hogy az adásvételi elıszerzıdés, végleges
szerzıdés elkészítésére kérje fel Dr. Fister Mihály ügyvédet, míg annak aláírására Dr. Bognár
András polgármestert.
Az ingatlan rész megvásárlásához szükséges fedezet a költségvetési tartalékkeretbıl kerül
biztosításra.
Felelıs:
Határidı:

Polgármester, Jegyzı, Ügyvéd
2008. április 30.

*****

Junek Mariann TGB tag elment, a TGB létszáma: 5 fı.
*****

16. napirendi pont
Tárgy:
Az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának zárszámadása
Elıterjesztı: PÜB elnök

Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı ismerteti a zárszámadás fıbb adatait.
Érdemi vita nem volt.
A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2008. (IV. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek az önkormányzat 2007.
évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadását.

*****
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17. napirendi pont
Tárgy:
2008. évi közbeszerzési ütemterv elfogadása
Elıterjesztı: TGB elnök

Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı:
ismerteti az ütemtervet, egy módosítást javasol, a III. 1. eljárási típusa nem két szakaszos,
hanem nyílt.
Érdemi vita nem volt.
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
81/2008. (IV. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság a 2008. évi közbeszerzési ütemtervet
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
**
A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2008. (IV. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 2008. évi közbeszerzési ütemtervet elfogadásra javasolja
a Képviselı-testületnek.

*****

18. napirendi pont
Tárgy:
„Víziközmő beruházás” kivitelezıjének kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárással kapcsolatos per
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök

Dr. Fister Mihály ügyvéd tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy az ügyben a fellebbezés már
benyújtásra került.
A Bizottságok az elıterjesztést napirendrıl levették.

*****
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19. napirendi pont
Tárgy:
Református Temetı vízdíjfizetése
Elıterjesztı: PÜB elnök

Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı:
Nincs szerzıdés se a szolgáltatóval, se az üzemeltetıvel. Felveti, miért kellene az
önkormányzatnak belefolynia ebbe?
Dr. Sal Béla:
Javasolja, fizessék ki a hátralékot a PVK Kft-nek, utána majd lerendezik; meg kell kötni a
szerzıdést, az egyház jelölje meg, ki lesz a fizetı.

A TGB 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2008. (IV. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy
utasítsa a PVK Kft. ügyvezetıjét, hogy április 30-ig kössön szolgáltatói szerzıdést a
Református Temetıvel a temetıi víz fogyasztására. Amennyiben a szerzıdés kötés nem jön
létre, abban az esetben a PVK Kft. szüntesse meg a vízszolgáltatást.
**
A PÜB 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2008. (IV. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy a pátyi Református Temetı 657.072
Ft összegő víztartozásának megfizetésével kapcsolatban adjon javaslatot a soron következı
képviselı-testületi ülésen.

*****

20. napirendi pont
Tárgy:
2008. évi hulladékkezelési díj
Elıterjesztı: polgármester

Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı:
Elmondja, ismételten megkeresés érkezett a hulladékkezelési díjjal kapcsolatban, melyben a
Saubermacher Kft. közölte, hogy amennyiben az önkormányzat nem fogadja el a szerzıdés
módosításukat, abban az esetben kötelezı minimális közszolgáltatást fognak végrehajtani.
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Sági György alpolgármester:
A szerzıdés 2012-ig él, kötelesek aszerint teljesíteni. Válaszolja meg a levelet a Pénzügyi
Irodavezetı, hogy az önkormányzat továbbra is fenntartja a korábbi álláspontját.

A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
83/2008. (IV. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság a szemétszállítási díjjal kapcsolatban
fenntartja korábbi döntését, mely szerint az eredeti megállapodás szerinti díjkalkulációhoz
ragaszkodnak.

*****

21. napirendi pont
Tárgy:
Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület beadványa (szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök

Kollár Tamás PÜB elnök:
A Páty Zsámbéki-kanyar „Lakóparkért” Egyesület Elnöksége levelet küldött az önkormányzat
jegyzıjének, továbbá a PÜB elnöknek és a TGB elnöknek ÁSZ vizsgálat ügyében,
nevezetesen, hogy a 128/2005. Kt. határozat nem lett végrehajtva.
Dr. Bognár András polgármester:
Az ÁSZ-nak nincs jogköre a vizsgálati jelentéssel foglalkozni.
Dr. Fister Mihály ügyvéd felhívja a figyelmet, az ügy nem bizottsági kompetencia, a
beadványt a jegyzınek kell megválaszolni.

*****

22. napirendi pont
Tárgy:
Csilla von Boeselager emlékhely kerítés helyreállítására árajánlat
Elıterjesztı: polgármester

A Bizottságok az elıterjesztést levették napirendrıl azzal, hogy a képviselı-testületi ülésre
több árajánlattal kerül elıterjesztésre.

*****
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23. napirendi pont
Tárgy:
Elkerülı út tervezés kiegészítés (szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: TGB elnök

Király Endre TGB elnök:
A szakhatósági egyeztetés során kiderült, hogy az egész elkerülı út terveztetését egybe kell
kezelni, a kivitelezés már lehet szakaszos. Az úttervezésre szóbeli árajánlat érkezett 1.300.000
Ft + ÁFA összegben; ezt megemelheti még – amennyiben a szakhatóság elıírja – egy
hídépítés, melynek tervezése 500.000-800.000 Ft között várható. Az árajánlat írásban a
testületi ülésig megérkezik.

A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
84/2008. (IV. 09.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja
az elkerülı út tervezésére érkezett szóbeli árajánlatot.
**
A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2008. (IV. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja az elkerülı út
tervezésére érkezett szóbeli árajánlatot.

*****

24. napirendi pont
Tárgy:
Csilla von Boeselager úton kátyúk megszüntetése
Elıterjesztı: Kind László PÜB tag

Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı felhívja a figyelmet, hogy a költségvetésbe be van
tervezve kátyúzásra pénz, testületi ülésre csak árajánlatokat kell hozni.

*****
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25. napirendi pont
Tárgy:
TSZ elıtti kamion parkolás (szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Moldován Jenı külsıs TGB tag

Moldován Jenı külsıs TGB tag visszavonja elıterjesztését.

*****

Király Endre TGB elnök bezárja az ülést.

határozatok:

TGB 71-tıl 84-ig
PÜB 54-tıl 63-ig

Kmf.

Kollár Tamás
PÜB elnök

Király Endre
TGB elnök
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