JEGYZİKÖNYV

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

2008. május 14-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 hiányzik.

KT részérıl:

Dr. Bognár András polgármester
Michels Gábor alpolgármester
Sági György alpolgármester
Székely Csaba képviselı
Tollner József 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 5 fıvel jelen van:

határozatképes.
*****
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Király Endre TGB elnök megnyitja az ülést, elmondja, a meghívóval 22 elıterjesztés került
kiküldésre, megkérdezi, van-e valakinek észrevétele, javaslata.
Kind László képviselı javasolja a 4. napirendi pont (Rákóczi út patakpart rendezése)
levételét, elmondja, az ügyben eljárt, így az elıterjesztés okafogyottá vált.
Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı a 15. napirendi pont (2008. évi Költségvetési rendelet
módosítása) levételét javasolja, mivel az elıterjesztés készítése még mindig folyamatban van.
Király Endre TGB elnök a 13. napirendi pont (Vízbázis) levételét javasolja, mivel nem
érkeztek meg a várt információk.
Michels Gábor alpolgármester a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése c. pályázaton
történı részvétel c. szóbeli elıterjesztését javasolja napirendre venni, amelyhez tájékoztató
anyagot oszt ki.
Porkoláb József PÜB tag javasolja napirendre venni a Páty Fejlesztéséért Alapítvány
elszámolását a Pátyi Tavasszal kapcsolatban.
Miután nincs több észrevétel, javaslat, az így összeállt napirendi pontokat a kialakított
sorrenddel Király Endre TGB elnök szavazásra teszi fel.
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
85/2008. (V. 14.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy a 2008. V. 14-i összevont
bizottsági ülésen a kialakított sorrendben az alábbi napirendi pontokat tárgyalják:
1.
Szabadság tér terület rendezése
2.
Mélyárok utca vízelvezetés kivitelezés
3.
Pincehegy alatti pihenıhely kialakítása
4.
Kommunális gép vásárlása
5.
Kastély tervezés közbeszerzés elindítása
6.
Páty Fejlesztéséért Alapítvány elszámolása a Pátyi Tavasz rendezvénnyel
kapcsolatban
7.
Sasfészektó terv bemutatása
8.
Játszótér létesítése
9.
Úttervezés (Zsámbéki kanyar)
10.
HÉSZ egységes szerkezet aktualizálása
11.
Óvoda tervezés
12.
Óvoda telekegesítés megindítása
13.
M1 Üzleti Park bıvítés, fakivágási munkák, fapótlás
14.
Dobogó utcában súlykorlátozó táblák elhelyezésére kérelem
15.
Tulajdonosi hozzájárulás (T-Mobile energiaellátás)
16.
M-ENERGY Bt. tulajdonosi hozzájárulás kérése
17.
Biatorbágy Város Szabályozási Terve
18.
UPC szolgáltatásról tájékoztatás
19.
Körtés utcai lakók murvázási kérelme
20.
Iparterület csatornázás
21.
A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése c pályázaton részvétel
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A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2008. (V. 14.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy a 2008. V. 14-i összevont bizottsági
ülésen a kialakított sorrendben az alábbi napirendi pontokat tárgyalják:
1. Szabadság tér terület rendezése
2. Mélyárok utca vízelvezetés kivitelezés
3. Pincehegy alatti pihenıhely kialakítása
4. Kommunális gép vásárlása
5. Kastély tervezés közbeszerzés elindítása
6. Páty Fejlesztéséért Alapítvány elszámolása a Pátyi Tavasz rendezvénnyel
kapcsolatban
7. Sasfészektó terv bemutatása
8. Játszótér létesítése
9. Úttervezés (Zsámbéki kanyar)
10. HÉSZ egységes szerkezet aktualizálása
11. Óvoda tervezés
12. Óvoda telekegesítés megindítása
13. M1 Üzleti Park bıvítés, fakivágási munkák, fapótlás
14. Dobogó utcában súlykorlátozó táblák elhelyezésére kérelem
15. Tulajdonosi hozzájárulás (T-Mobile energiaellátás)
16. M-ENERGY Bt. tulajdonosi hozzájárulás kérése
17. Biatorbágy Város Szabályozási Terve
18. UPC szolgáltatásról tájékoztatás
19. Körtés utcai lakók murvázási kérelme
20. Iparterület csatornázás
21. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése c pályázaton részvétel

*****

1. napirendi pont
Tárgy:
Szabadság tér terület rendezése
Elıterjesztı: TGB
A napirendi ponthoz írásos elıterjesztés nem készült.
Király Endre TGB elnök:
Ahhoz, hogy az önkormányzati lakásokat külön hrsz-en tartsák nyilván, a lakások elıtti
közterületbıl kell hozzácsatolni az ingatlanhoz.
Sági György alpolgármester:
A beépítési százalékkal van probléma, ezért is kell ezt meglépni.
Michels Gábor alpolgármester:
A használatbavételi engedély készen van Budakeszin, felelıs mőszaki ellenır aláírása kell és
utána eladható az ingatlan.
Dr. Sal Béla TGB, PÜB tag:
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Felveti a kerítés kérdését, javasolja, hogy az önkormányzat csináltassa meg mihamarabb.
Király Endre TGB elnök:
Az elhangzottak figyelembevételével határozati javaslatot tesz, melyet a TGB egyhangúlag, 5
igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta.
86/2008. (V. 14.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
1.
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek,
hogy a Szabadság tér 1. sz. alatti ingatlanhoz hozzá csatolandó terület kitőzését rendelje meg.
2.
A Bizottság felkéri továbbá a jegyzıt, hogy az ingatlannal kapcsolatban készítse elı a
vagyonrendelet módosítást.
3.
A Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy a Szabadság tér 1. sz. alatti önkormányzati
tulajdonban lévı ingatlanok kerítésének elkészítésére kérjen be árajánlatokat.

*****

2. napirendi pont
Tárgy:
Mélyárok utca vízelvezetés kivitelezés
Elıterjesztı: TGB
Elıterjesztés:
Mint a T. Bizottság elıtt is ismert a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága határozatban írta elı, hogy a Mélyárok utca (Sárcsúszda)
vízelvezetését a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıséggel engedélyeztetett terv alapján építsük ki. Mellékelem az ÉP-GÉP Kft munkára
adott árajánlatát és annak elfogadását javaslom. Meg kívánom jegyezni, hogy a helyi útépítést
végzı vállalkozók (URMUFA stb.) nem vállalták a munkát arra való hivatkozással, hogy ez
nem útépítési munka.
Munka nettó értéke: 7.414.098 Ft
bruttó érték: 8.898.117 Ft
**
Szantner Ernı Mőszaki Irodavezetı:
Az útfelügyelet határozata alapján hatósági kötelezettsége van az önkormányzatnak, hogy a
vízügyi hatóság által jóváhagyott terv alapján 2008. június végéig elkészíttesse a
munkálatokat, mely a bekért árajánlat alapján bruttó 8.898.117 Ft.
Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı:
Közbeszerzés alá esik, és legalább három árajánlat kell.
Sági György alpolgármester:
Véleménye szerint helyi vállalkozótól is kellene árajánlatot kérni. Ez kimaradt a
közbeszerzésbıl, de a kiírásban +20%-ot hagytak, így beleférhet.
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Dr. Sal Béla TGB + PÜB tag:
Javasolja, hogy a Zsámbéki-kanyar vízelvezetésével együtt csinálják meg.
Király Endre TGB elnök szavazásra teszi fel a kialakított határozati javaslatot.
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
87/2008. (V. 14.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a
hatósági kötelezettség miatt a Mélyárok utca (Sárcsúszda) vízelvezetését építtesse meg, és a
testületi ülésig a Hivatal további árajánlatokat kérjen be.

*****

3. napirendi pont
Tárgy:
Pincehegy alatti pihenıhely kialakítása
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester
Elıterjesztés:
A Kincsem köz végén, a Pincehegyre felmenı útszakasznál (az önkormányzat által
hozzávásárolt területen) célszerőnek tartanánk egy kulturált pihenıhely kialakítását oly
módon, hogy elhelyeznénk egy kb. 5 méteres szaletlit, alatta és a hozzá vezetı utat térkıvel
kirakva. A pihenıhely a közösségi programok alkalmával, vagy akár a hétvégeken a lakosok
számára a szabadidı eltöltésére alkalmas helyszínné válna.
Ezen munkálatokra, valamint a már korábban elkészült Pincehegyre vezetı meredek
útszakasz biztonságossá tételéhez korlát kiépítésére árajánlat érkezett az Épít-Ész Kft-tıl
összesen nettó 2.520.000 Ft értékben.
**
Király Endre TGB elnök:
A beérkezett árajánlat „szők”, testületi ülésig részletesebb árajánlatot kér.
Porkoláb József PÜB tag:
Javasolja, hogy a területen lévı fedetlen kutat a szaletlivel hasonló kivitelben fedjék le,
balesetveszélyes.
Dr. Sal Béla TGB, PÜB tag:
Véleménye szerint a terület nagyobb tervezést igényel, javasolja, kérjék fel a jegyzıt, hogy
rendeljen látványtervet a területre.
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
88/2008. (V. 14.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a
Kincsem köz végén lévı önkormányzati területen kialakítandó pihenıhely és a meglévı kút
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lefedésére, továbbá a Pincehegyre felvezetı útszakaszon korlát kiépítésére, az Épít-Ész Kfttıl érkezett bruttó 2.520.000 Ft összegő árajánlatot fogadja el és a munkálatokat rendelje meg.
*
A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
65/2008. (V. 14.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Kincsem köz
végén lévı önkormányzati területen kialakítandó pihenıhely és a meglévı kút lefedésére,
továbbá a Pincehegyre felvezetı útszakaszon korlát kiépítésére, az Épít-Ész Kft-tıl érkezett
bruttó 2.520.000 Ft összegő árajánlatot fogadja el és a munkálatokat rendelje meg.

*****

4. napirendi pont
Tárgy:
Kommunális gép vásárlása
Elıterjesztı: Kind László képviselı
Elıterjesztés:
A Képviselı-testület korábban már döntött arról, hogy kosaras gépet vásárol a falugondnoki
csoport részére a település közterületein lévı fák gallyazására. Erre árajánlatot kértünk, és kb.
20 millió + ÁFA Ft összegben kaptunk ajánlatot használt gépre. Ezért, tovább gondolva, hogy
több funkció ellátására legyen alkalmas a beszerezendı eszköz, további árajánlatokat kértünk.
Mivel ezek a típusú gépek a több funkció miatt speciálisak, ezért a piaci lehetıségek
korlátozottak. Elızetesen árajánlatot kértünk, és az IHÁSZ Kereskedıház Kft. UNITRAC 92
kommunális alapgépre (eurokompatibilis), valamint a hozzá csatlakozó kiegészítıkre (3
oldalra billenı plató, tolólap, sózógép, daru, frontkasza, markolókanál, emelıkosár,
faaprítógép), összesen kb. 160.000 euró értékben kaptunk árajánlatot.
Mivel a PVK Kft. 100%-os tulajdonú önkormányzati cég, ezért a közbeszerzési törvény
ugyanúgy vonatkozik a kft-re, mint az önkormányzatra. Emiatt az értékhatár miatt nemzeti
nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. (A közbeszerzési eljárás dokumentációját a
MultiContact Kft. – a keret megállapodás értelmében – már készíti.)
A gép beszerzéséhez zártvégő pénzügyi lízing igénybevételét javasolok, olyan
konstrukcióban, hogy az ÁFA megfizetése a kezdı összeg befizetésével történne, a
fennmaradó vételár pedig 36 havi törlesztéssel. Javaslom továbbá, hogy a kezdı összeg a
PVK Kft. részére tıkeemelés címén átadott 10 millió forintból történjen.
**
Sági György alpolgármester:
A gép beszerzésére támogatja a fenti megoldást, mivel az nem terheli az önkormányzat
hitelképességét.
Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı:
Felhívja a figyelmet, hogy a gép használatára az önkormányzatnak bérleti szerzıdést célszerő
kötni a PVK Kft-vel.
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A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
89/2008. (V. 14.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy
utasítsa a PVK Kft. ügyvezetıjét kommunális gép és tartozékai (3 oldalra billenı plató,
tolólap, sózógép, daru, frontkasza, markolókanál, emelıkosár, faaprítógép, hóeke, seprı)
vásárlására vonatkozó nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indítsa el. A pénzügyi fedezetét
zártvégő lízing igénybevételével határozza meg oly módon, hogy az ÁFA megfizetése a
kezdı összeg befizetésével történjen, a fennmaradó vételár pedig 36 havi törlesztéssel. Az
induló részlet és az ÁFA kifizetése a PVK Kft. részére tıkeemelés címén átadott 10 millió
forintból történjen. A PVK Kft. ügyvezetıje a közbeszerzési eljárásról folyamatosan
beszámolási kötelezettséggel tartozik.
A Bizottság úgy határoz továbbá, hogy a PVK Kft. tulajdonában lévı kommunális gép
bérlésére, használatára kössön bérleti szerzıdést köt a PVK Kft-vel, melynek feltételeit a
képviselı-testületi ülésig meghatározzák.

*****

5. napirendi pont
Tárgy:
Kastély tervezés közbeszerzésének elindítása
Elıterjesztı: Sági György és Michels Gábor alpolgármesterek
Elıterjesztés:
Korábbi döntések eredményeként a Várady Kastélyt a Polgármesteri Hivatal és a Mővelıdési
Ház kialakítása céljából vásárolja meg az önkormányzat. Elsı lépésként elindítottuk a
megvásárlásra és a hitel felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárást. Következı lépésként a
felújítási tervezéssel kapcsolatban kell dönteni, melyre az elızetesen bekért tájékoztató árak
figyelembevételével, egyszerő hirdetmény nélküli meghívásos közbeszerzési eljárást kell
kiírnunk. A keret megállapodás alapján felkértük a MultiContact Kft-t a felújítási tervezéssel
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására; (az ajánlattételi dokumentáció a bizottsági
ülésig elkészül, ott kerül kiosztásra).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a március 5-i bizottsági ülésen tájékoztató jelleggel bemutatott
felmérési, elıkészítési és átalakítási tervezıi kutató munkára vonatkozó árajánlatokkal
kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság határozatot hozott, mely határozat azonban a kötelezı
közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt nem hajtható végre, ezért azt javasoljuk visszavonni.
**
Érdemi vita nem volt, a bizottságok az alábbi határozatokat hozták:
A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
66/2008. (V. 14.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy a 48/2008. (III. 05.) határozatát
visszavonja.
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A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
90/2008. (V. 14.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testület részére, hogy
a Páty Rákóczi út 15. sz. alatti volt Várady Kastélyra a felmérési, kutatási és felújítási tervre
vonatkozó egyszerő hirdetmény nélküli meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatására, a
keret megállapodás alapján bízza meg a MultiContact Kft-t.
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja továbbá a Képviselı-testületnek,
hogy a Várady Kastély felmérési, kutatási és felújítási tervére vonatkozó ajánlattételi
dokumentációját fogadja el.

*****

6. napirendi pont
Tárgy:
Páty Fejlesztéséért Alapítvány elszámolása Pátyi Tavasz rendezvénnyel
kapcsolatban
Elıterjesztı: Porkoláb József PÜB tag
Szóbeli elıterjesztés.
Porkoláb József PÜB tag:
Javasolja, kérjék fel a jegyzıt, hogy a következı bizottsági ülésre a Pátyi Tavasz
rendezvénnyel kapcsolatban a Páty Fejlesztéséért Alapítványt kérje fel az elszámolásra.
Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı:
Megállapodásban rögzítve van, mikor kell elszámolnia az Alapítványnak.
Sági György alpolgármester:
Támogatja a javaslatot, mivel kiemelt, célirányos rendezvényrıl van szó.

*****

7. napirendi pont
Tárgy:
Sasfészektó terv bemutatása
Elıterjesztı: TGB
A napirendi ponthoz írásos anyag nem készült.
Az ülésen részt vett a területen beruházó és az általa tervezéssel megbízott tervezı iroda
képviselıje, akik bemutatták az elkészült terveket.
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
91/2008. (V. 14.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testület részére, hogy
tulajdonosi hozzájárulását adja meg a Terminál Közép-Európai Ingatlan-Fejlesztı Kft. (1092.
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Budapest, Köztelek u. 6.) részére, az M1 Üzleti Park bıvítés, Páty – Tó egyesített vízjogi
engedélyének beszerzéséhez.

*****

8. napirendi pont
Tárgy:
Játszótér létesítése
Elıterjesztı: TGB
Elıterjesztés:
Lakossági kezdeményezés született EU szabványnak megfelelı játszótér kialakítására, melyre
gyerekes családok körében nagy igény merült fel, melyben segítı támogatást is nyújtanának.
A játszótér javasolt helyei: Közösségi Ház udvara
Régi Posta udvara
Kincsem köz
A kezdeményezés megvalósításához a T. Bizottság javaslata és a Képviselı-testület döntése
szükséges.
**
Király Endre TGB elnök:
Uniós elıírásoknak megfelelıen kell elkészíteni; pontosítani kellene a helyszíneket a faluban;
majd terveztetni, engedélyeztetni, átvetetni, karbantartani; idei költségvetésben nincs rá
fedezet;
Sági György alpolgármester:
Nem terhelhetı tovább az idei költségvetés, ezért javasolja, hogy idén mérjék fel a
lehetıségeket, esetleg terveztessék meg és jövıre kiviteleztessék. Támogatja továbbá, hogy az
Arany J. utca – Bartók B. utca sarkán a meglévı tervek alapján újítsák fel a játszóteret.
Szécsi Zsolt fıépítész:
Felhívja a figyelmet, hogy elavult játszóterek felújítására 40%-os önrésszel lehet pályázni.
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
92/2008. (V. 14.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság megbízza Sági György alpolgármestert és
Kind László képviselıt, mérjék fel, hogy Páty Község területén hol alakíthatók ki játszóterek.
A Bizottság felkéri továbbá a jegyzıt, hogy az Arany J. utca – Bartók B. utca sarkán lévı
játszótér felújítására a meglévı tervek alapján kérjen be kivitelezıi árajánlatot, valamint
kérjen be árajánlatokat játszóterek felújítására vonatkozó pályázati anyag megírására.
*****
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9. napirendi pont
Tárgy:
Úttervezés (Zsámbéki kanyar)
Elıterjesztı: TGB
Elıterjesztés:
Páty Község Zsámbéki út melletti lakóterület belsı út hálózatának tervezésére – tervezıi
árajánlat érkezett a SOLIDUS Kft-tıl.
A tervezési költség, mely a hatósági díjakat nem tartalmazza 3.542.400.- Ft.
**
Király Endre TGB elnök:
Korábbi tervek egyrészt nem az önkormányzat nevére szóltak, másrészt le is jártak; indokolt
újraterveztetni; pénzügyi fedezete a 32 millió forintos céltartalék.
Sági György alpolgármester:
A fedezetként megjelölt összeg még nem realizálódott; dönteni kell, hogy aszfaltozzanak-e
vagy terveztessenek; a csapadékvíz elvezetés megoldása miatt a terveztetés az észszerő.
Dr. Sal Béla TGB, PÜB tag:
Fogadják el a Solidus Kft. ajánlatát azzal, hogy a polgármester akkor írhatja alá a szerzıdést,
ha a fedezet realizálódott.
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
93/2008. (V. 14.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, a Páty
község Zsámbéki út melletti lakóterület belsı út hálózatának tervezésére a Solidus Kft-tıl
beérkezett bruttó 3.542.400 Ft összegő tervezıi árajánlatát a céltartalék terhére elfogadni
azzal, hogy a polgármester által a szerzıdés aláírására akkor kerülhet sor, amikor a fedezet
realizálódik.

*****

10. napirendi pont
Tárgy:
HÉSZ egységes szerkezet aktualizálása
Elıterjesztı: TGB
Elıterjesztés:
Ismeretes, hogy keret megállapodás értelmében az Epsylon-Natura Kft-tıl több szabályozási
terv készítését rendelte meg az önkormányzat. A bizottsági ülésre meghívtuk az EpsylonNatura Kft. képviselıit, hogy alakítsuk ki az önkormányzat és a tervezı kft. közötti
megállapodás feltételeit a folyamatban lévı szabályozási tervek egységesítésére, valamint a
HÉSZ elkészült egységes szerkezetbe foglalt anyag folyamatos aktualizálása vonatkozásában.

**
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Szécsi Zsolt fıépítész:
Ismerteti, hogy elsı körös egyeztetésen 6 szab.terv módosítás van, második körön 9 szab.terv
módosítás van, továbbá 4 szerkezeti terv módosítás, ezeket kell egységes szerkezetbe foglalni,
valamint az egyéb, még felmerülı ügyeket, hogy a fıépítészi hivatal számára áttekinthetı
legyen; a tervezıkkel összeülnek jövı héten kedden és átnézik, hogy állnak a szabályozási
tervek hatósági ügyei, amelyrıl a képviselı-testületi ülésen tájékoztatást adnak.
Michels Gábor alpolgármester:
Az egységes szerkezetbe illesztés benne van az Epsylon-Natura Kft. szerzıdésében.

*****

11. napirendi pont
Tárgy:
Óvoda tervezés
Elıterjesztı: Sági György és Michels Gábor alpolgármesterek
Elıterjesztés:
Korábbi elképzelés szerint elindítanánk a Rákóczi úti ”Csibe ovi” korszerősítését, európai
színvonalúvá tételét, oly módon, hogy a régi „Csibe ovit” lebontatnánk és helyébe újat
építtetnénk. A felépülendı új óvodával több csoport kialakítása lenne a cél, ezért
kihasználnánk azt, hogy a megépült „Pátyolgató Óvodában” kialakított közös helyiségeket
(pl. óvónıi szoba, orvosi szoba, stb.) már nem kell az épülendı óvodában kialakítani.
Javasoljuk, hogy az új „Csibe ovi” építésének terveztetését indíttassuk el.
**
Sági György alpolgármester:
Ismerteti az elıterjesztést; az ÁNTSZ-el megtörtént az egyeztetés, amit majd a kiválasztott
tervezınek figyelembe kell venni;
Szécsi Zsolt fıépítész:
Elıször a telekegyesítésrıl kell dönteni, ha az átminısítés megtörtént, akkor lehet tervezıi
megbízást adni; addig párhuzamosan engedélyezési terv szintő vázlattervet lehet csináltatni.
Dr. Sal Béla TGB, PÜB tag:
Költségvetési szempontból nem támogatja több csoport létrehozását.
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
94/2008. (V. 14.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság támogatja, hogy a régi „Csibe ovi” helyére
új óvodát építsenek és javasolja a Képviselı-testületnek, hogy ennek kialakítására kérjenek be
tervezıi árajánlatokat.

*****
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12. napirendi pont
Tárgy:
Óvoda telekegesítés megindítása
Elıterjesztı: Sági György és Michels Gábor alpolgármesterek

Együtt tárgyalva a 11. napirendi ponttal.

Elıterjesztés:
A Rákóczi úti „Csibi ovi” helyére tervezett új óvodában célszerő minél több csoportot
indítani, ezért nagyobb területet kell beépíteni. Mivel a beépítési százalék meghatározott, a
nagyobb beépítettség érdekében nagyobb területtel kell rendelkeznünk; ezért javasoljuk, hogy
a Széchenyi tér és a „Csibe ovi” között lévı közterületbıl 5 méter széles területet vegyünk el,
amit hozzáteszünk a meglévı területhez, továbbá az Árpád utca. 1. ingatlannal az egészet
összevonjuk egy területté. Ehhez szabályozási terv készítését kell megrendelnünk, az utat
átminısíteni, törzsvagyonból kivenni és a kitőzést megrendelni.
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
95/2008. (V. 14.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testület részére, hogy
az új Csibe ovi kialakítása érdekében – a keret megállapodás alapján – kérje fel az EpsylonNatura Kft-t, hogy a Rákóczi u., Árpád u., Petıfi u., Széchenyi utcák által határolt területre
készítsen szabályozási tervet, továbbá a szabályozási terv módosításban az Árpád utca 1. és 3.
sz. alatti lakóingatlanokat intézményi területté minısítse.

*****

13. napirendi pont
Tárgy:
M1 Üzleti Park bıvítés, fakivágási munkák, fapótlás
Elıterjesztı: TGB
Elıterjesztés:
A Terminál Közép-Európai Ingatlan-Fejlesztı Kft. azzal a kéréssel fordult
Önkormányzatunkhoz, hogy az M1 Üzleti Park bıvítése során a fakivágási engedélyben
meghatározott fák pótlását, mely egy már korábban kiadott fakivágási határozatban elıírt
(HÉSZ-ben elıirányzottak szerint) került elıírásra, Önkormányzatunk gondolja át.
Véleményük szerint, ha a jelenleg beadott fakivágási engedélyünket is a HÉSZ-ben
hivatkozott elıírások szerint lesz elbírálva, úgy a kivágott fák pótlása az abban foglalt
számítási mód szerint fizikailag is lehetetlen.
**
Érdemi vita nem volt, a TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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96/2008. (V. 14.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testület részére, hogy
a HÉSZ rendeletet módosítsák akként, hogy egy db kivágott fát négy db fa ültetésével
pótolják.

*****
Junek Mariann TGB tag elment, a TGB létszáma: 4 fı, határozatképes.
*****

14. napirendi pont
Tárgy:
Dobogó utcában súlykorlátozó táblák elhelyezésére kérelem
Elıterjesztı: TGB
Elıterjesztés:
A Dobogó úthálózatának megóvása érdekében beadvány érkezett az önkormányzathoz az
építtetık által megrongált burkolatok helyreállítására és a súlykorlátozás betartásának
érvényesítésére.
**
Michels Gábor alpolgármester:
Súlykorlátozást a gyakorlatban nem lehet érvényesíteni; meg kell vizsgálni annak a
lehetıségét, hogy a közmőfejlesztési hozzájárulásban hogyan képezhetı útalap.
Szantner Ernı Mőszaki Irodavezetı:
Meg kell nézni, van-e olyan jogszabály, ami alapján az önkormányzat hozhat ilyen jellegő
rendeletet.
A TGB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
97/2008. (V. 14.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy vizsgálja meg az
úthasználati díj bevezetésének lehetıségét és tegyen rá javaslatot.

*****
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15. napirendi pont
Tárgy:
Tulajdonosi hozzájárulás (T-Mobile energiaellátás)
Elıterjesztı: TGB
Elıterjesztés:
A MULTILEN Kft. (2336 Dunavarsány, Pf. 47.) elkészítette a Páty3349 hrsz alatti Pannon
tornyon tervezett T-Mobile állomás energiaellátási és villámvédelmi kiviteli tervét.
A tervben szereplı mőszaki megoldás nyomvonalának kialakításához Páty Község
Önkormányzat Képviselı-testületének tulajdonosi hozzájárulása szükséges.
Az energiaellátás a közterületi elektromos oszlopról történik.
**
Érdemi vita nem volt, a TGB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
98/2008. (V. 14.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a
MULTILEN Kft részére a Páty 3349 hrsz. alatti Pannon tornyon tervezett T-Mobile állomás
energiaellátási és villámvédelmi kiviteli tervében szereplı nyomvonal kialakításához a
tulajdonosi hozzájárulás megadását.

*****

16. napirendi pont
Tárgy:
M-ENERGY Bt. tulajdonosi hozzájárulás kérése
Elıterjesztı: TGB
Elıterjesztés:
Az M-ENERGY Bt. (Tököl, József Attila u. 81.) megtervezte a Páty Kincsem köz (Rákóczi út
és Pincehegy között) és a Páty Pincehegyen a dísz és közvilágítási hálózat létesítését.
A tulajdonosi hozzájáruláshoz szükséges a T. Bizottság javaslata és a Képviselı-testület
döntése.
**
Érdemi vita nem volt, a TGB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
99/2008. (V. 14.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselıtestület részére az M-ENERGY Bt. (Tököl, József A. u. 81.) részére a tulajdonosi
hozzájárulás megadását a Páty Kincsem köz (Rákóczi út és Pincehegy között) és a Páty
Pincehegyen a dísz és közvilágítási hálózat létesítéséhez.

*****
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17. napirendi pont
Tárgy:
Biatorbágy Város Szabályozási Terve
Elıterjesztı: TGB
Elıterjesztés:
Biatorbágy Város polgármesterétıl megkeresés érkezett, hogy önkormányzatunk részt kíván-e
venni a készülı Szabályozási Terv módosításuk véleményezési eljárásában; a készülı
Szabályozási Tervükkel kapcsolatban továbbá írásbeli nyilatkozatunkat kérik Páty település
fejlıdése és építése rendje szempontjából jelentıs terveinkrıl, intézkedéseinkrıl, ezek várható
lefolyásáról, valamint a pátyi önkormányzat hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályon
alapuló olyan követelményekrıl, melyeket a tervezés során kiemelten figyelembe kell
venniük.
Javaslom, hogy a bizottság jelöljön ki képviselıket, valamint a fıépítészt, hogy tárgyalás
keretén belül tájékoztassák a biatorbágyi önkormányzatot a jelenleg folyamatban lévı
fejlesztési elképzeléseinkrıl, továbbá fejezzük ki szándéknyilatkozatunkat, hogy a biatorbágyi
szabályozási terv módosítási eljárásban rész kívánunk venni.

A Bizottság az elıterjesztést levette napirendrıl, mivel az észrevételezési határidı lejárt.

*****

18. napirendi pont
Tárgy:
UPC szolgáltatásról tájékoztatás
Elıterjesztı: Szabó István TGB tag
Elıterjesztés:
UPC Kft. azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy lehetıségként Önkormányzatunk járuljon
hozzá egy esetleges elızetes felméréshez, mely szerint községünkben kiépítenék a vezetékes
telefon, internet és kábel tv-t.
Az elıterjesztés mellékleteként szerepel egy összefogó ismertetés a bekötési díjakról, ill. a
szolgáltatások havi díjairól.
**
Michels Gábor alpolgármester:
Kevés az információ, javasolja, hívják meg a következı bizottsági ülésre, aki a beadványt
benyújtotta.
Szabó István TGB tag:
Tudomása szerint egyelıre piacfelmérés szinten tartanak.
A Bizottság a napirendi pont tárgyalását elhalasztotta több információ beérkezéséig.

*****
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19. napirendi pont
Tárgy:
Körtés utcai lakók murvázási kérelme
Elıterjesztı: TGB
Elıterjesztés:
A Körtés utcai lakók kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy a Körtés utca aszfalttal
nem borított részét az önkormányzat murváztassa le, mivel a környékben megkezdett
építkezések beindulásával a nagy teherautó forgalom, továbbá a hegyrıl lezúduló csapadékvíz
egyre járhatatlanabbá teszi az utat mind a gyalogosforgalom, mind a gépkocsiforgalom
számára.
**
Sági György alpolgármester:
A Kossuth utcából felszedett mart aszfalttal javasolja az út járhatóvá tételét.
Dr. Sal Béla képviselı:
Egyetért, javasolja továbbá, hogy a Pintérhegyi út folytatását is csináltassák meg egyúttal.
A TGB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
100/2008. (V. 14.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselıtestület részére hogy a Körtés utca aszfalttal nem borított részének felületkezelését a Kossuth
utcából felvett mart aszfalttal oldják meg.

*****

20. napirendi pont
Tárgy:
Iparterület csatornázása
Elıterjesztı: TGB
Elıterjesztés:
Sasfészek iparterület szennyvízelvezetés nyomvonala magánterületet érint, ezért szolgalmi jog
bejegyzése szükséges.
Az érintett 4206 hrsz-ú ingatlan Kovács Bálint tulajdona. Tulajdonos nyilatkozott, hogy a
szolgalmi jog földhivatali bejegyzéséhez térítésmentesen hozzájárul.
A földhivatali bejegyzéshez szükséges vázrajz elkészítésére árajánlat lett bekérve a Szintvonal
Bt-tıl (ülésen kerül kiosztásra).
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy javasolja elfogadásra a Képviselı-testület részére a
Szintvonal Bt. vázrajzra adott árajánlatát. Ezt követıen Dr. Fister Mihály ügyvédet bízza meg
a tulajdonossal kötendı megállapodás elkészítésével, a polgármestert hatalmazza fel a
megállapodás aláírásával.
**
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Érdemi vita nem volt, a TGB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
101/2008. (V. 14.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testület részére, hogy
a Sasfészek Iparterület szennyvízelvezetésének érdekében a területet érintı
magántulajdonossal, Kovács Bálinttal kössön megállapodást a 4206 hrsz-u ingatlanra
szolgalmi jog bejegyzésére vonatkozóan. A földhivatali bejegyzéshez szükséges vázrajz
elkészítésére a Bizottság javasolja továbbá a Szintvonal Bt. 30.000.- Ft + ÁFA /
földrészletenként megadott árajánlatát.

*****

21. napirendi pont
Tárgy:
A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése c pályázaton részvétel
Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester
Szóbeli elıterjesztés.
Michels Gábor alpolgármester:
Tájékoztatja a Bizottságot az NFÜ által az Államreform Operatív Program keretén belül kiírt
pályázatról, melyben a települési önkormányzatok polgármesteri hivatalainak
szervezetfejlesztésére lehet pályázni. Javasolja a pályázaton való indulást.
A TGB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
102/2008. (V. 14.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testület részére, hogy
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Államreform Operatív Program keretén belül „A
polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” címmel kiírt
pályázaton induljanak.

*****
Király Endre TGB elnök bezárja az ülést.
határozatok:

TGB 85-tıl 102-ig
PÜB 64-tıl 66-ig
Kmf.

Kollár Tamás
PÜB elnök

Király Endre
TGB elnök
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