JEGYZİKÖNYV

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

2008. június 04-én 14.30 órai kezdettel 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

Polgármesteri Hivatal részérıl:

Varga Istvánné Pénzügyi Ir.vez.
Szantner Ernı 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 5 fıvel (teljes létszámban) jelen van:

határozatképes,

a TGB 6 fıvel (teljes létszámban) jelen van:

határozatképes.

*****
Király Endre TGB elnök megnyitja az ülést, elmondja, a meghívóval 18 elıterjesztés került
kiküldésre, megkérdezi, van-e valakinek észrevétele, javaslata.
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Sági György alpolgármester javasolja napirendre venni a „Kossuth utca 110 és 111 hrsz-re
vételi szándék” címő, ülés elıtt kiosztott elıterjesztését.
Michels Gábor alpolgármester javasol 20. napirendi pontként „Egyebek” címmel a Bocskai
Általános Iskola felújítási munkáival kapcsolatban az iskola vezetése kérelmét megtárgyalni.
Miután nincs több észrevétel, javaslat, az így összeállt napirendi pontokat a kialakított
sorrenddel Király Endre TGB elnök szavazásra teszi fel.
A TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
103/2008. (06. 04.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy a 2008. június 04-i
összevont bizottsági ülésen a kialakított sorrendben az alábbi napirendi pontokat tárgyalják:
1.
Szakértı Kft. beszámolója a PVK Kft. átvilágításáról
2.
Kossuth utca 110 és 111 hrsz-re vételi szándék
3.
Vázsonyi András 661 hrsz ingatlanrész megvásárlási kérelme
4.
Dudás József kérelme
5.
2008. évi költségvetési rendelet módosítása
6.
Környezetvédelmi alapban virágosításra elkülönített összeg felhasználása
7.
Költségvetésben szereplı még fennmaradó fejlesztési feladatok
8.
Mélyárok utca (Sárcsúszda) kivitelezésére árajánlatok
9.
PVK Kft. adósságrendezése
10.
Tulajdonosi hozzájárulás kérése (MULTI VILLANY Kft.)
11.
Tulajdonosi hozzájárulás kérése (SENTOR-MI Kft.)
12.
235/2008. (05. 21.) Kt. határozat módosítása
13.
Torbágyi úti partfal
14.
Bocskai közben lakók kérelme
15.
Rákóczi u. 11. szám alatti (volt állateledel üzlet) bérbevétele
16.
Szennyvíztelep tervezésére árajánlat bekérése (Solidus Kft.)
17.
Csatorna kiváltás
18.
Sasfészek É-i feltárójánál ingatlan csere út miatt
19.
Elkerülı utak engedélyeztetési eljárásának elindítása
20.
Egyebek
**
A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
67/2008. (06. 04.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy a 2008. június 04-i összevont bizottsági
ülésen a kialakított sorrendben az alábbi napirendi pontokat tárgyalják:
1.
Szakértı Kft. beszámolója a PVK Kft. átvilágításáról
2.
Kossuth utca 110 és 111 hrsz-re vételi szándék
3.
Vázsonyi András 661 hrsz ingatlanrész megvásárlási kérelme
4.
Dudás József kérelme
5.
2008. évi költségvetési rendelet módosítása
6.
Környezetvédelmi alapban virágosításra elkülönített összeg felhasználása
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Költségvetésben szereplı még fennmaradó fejlesztési feladatok
Mélyárok utca (Sárcsúszda) kivitelezésére árajánlatok
PVK Kft. adósságrendezése
Tulajdonosi hozzájárulás kérése (MULTI VILLANY Kft.)
Tulajdonosi hozzájárulás kérése (SENTOR-MI Kft.)
235/2008. (05. 21.) Kt. határozat módosítása
Torbágyi úti partfal
Bocskai közben lakók kérelme
Rákóczi u. 11. szám alatti (volt állateledel üzlet) bérbevétele
Szennyvíztelep tervezésére árajánlat bekérése (Solidus Kft.)
Csatorna kiváltás
Sasfészek É-i feltárójánál ingatlan csere út miatt
Elkerülı utak engedélyeztetési eljárásának elindítása
Egyebek

*****

1. napirendi pont
Tárgy:
Szakértı Kft. beszámolója a PVK Kft. átvilágításáról
Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
A napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: Szakértı Kft-tıl 4 fı, PVK Kft. ügyvezetıje

Elıterjesztés:
A Szakértı Kft-t korábbi testületi döntés alapján megbíztuk a PVK Kft. átvilágításával. Az
anyag elkészült, melyet a megbízott Kft. az ülésen ismertet (anyag helyszínen kerül
kiosztásra).
Kérem a Tisztelt Bizottságot az elıterjesztés megtárgyalására és a döntés meghozatalára.
*
A Szakértı Kft. munkatársai röviden ismertetik az átvilágításról készült anyag fıbb pontjait, a
PVK Kft. helyzetértékelésérıl és a javaslatok összefoglalásáról. (Teljes anyag a Polgármesteri
Hivatal Titkárságán)

Az elıterjesztés tájékoztató jellegő volt, határozathozatal nem történt.

*****
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2. napirendi pont
Tárgy:
Kossuth utca 110 és 111 hrsz-re vételi szándék
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester

Elıterjesztés:
A Kincsem köz végén, a Pincehegyre felmenı útszakasznál folyamatban van egy pihenıhely
kialakítása, mely pihenıhely a közösségi programok alkalmával, vagy akár a hétvégeken a
lakosok számára a szabadidı eltöltésére alkalmas helyszín. Ezt tovább gondolva felmerült az
úgynevezett „Pátyi Nagyrét” kialakítása, melynek megvalósításához javaslom a Kossuth utca
110 és 111 helyrajzi számú ingatlanokból a pataktól a Pincehegyig terjedı terület
megvásárlását. A tulajdonosokkal történt elızetes tárgyalások során kiderült, hogy nem
zárkóznak el az eladástól. Javaslom, hogy méressük fel a megvásárolandó területet és 2.500
Ft/m2-es árral tegyünk javaslatot az ingatlanrészek megvételére.
*
Az elıterjesztéssel kapcsolatban érdemi vita nem volt, mindkét bizottság egyhangúlag (TGB
6 igen, PÜB 5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta:

104/2008. (06. 04.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Képviselıtestületnek a Kossuth u. 110-111 hrsz-ú ingatlanokból a patak Kossuth utcai partjától a
Pincehegyig terjedı terület megvásárlását a tartalékkeret terhére.
A Bizottság javasolja továbbá a megvásárolandó terület értékbecslésének, kitőzésének és
megosztási vázrajzának megrendelését.

*

68/2008. (06. 04.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Képviselı-testületnek a
Kossuth u. 110-111 hrsz-ú ingatlanokból a patak Kossuth utcai partjától a Pincehegyig terjedı
terület megvásárlását a tartalékkeret terhére.
A Bizottság javasolja továbbá a megvásárolandó terület értékbecslésének, kitőzésének és
megosztási vázrajzának megrendelését.

*****
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3. napirendi pont
Tárgy:
Vázsonyi András 661 hrsz ingatlanrész megvásárlási kérelme
Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
A napirendi pont tárgyalásánál Vázsonyi Andrásné kérelmezı jelen van.

Elıterjesztés:
Vázsonyi András 2071. Páty, Erkel u. 2. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult a
Képviselı-testülethez, hogy a 661 hrsz-ú ingatlan egy részét, melyet már több mint 40 éve
használ, megvásárolhassa 4000.- Ft+ÁFA /m2 árért.
Kérem, a Tisztelt Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a képviselı-testület részére az ingatlan
eladása vonatkozásában.
*
Kollár Tamás PÜB elnök:
A kérelmezı a területet kb. 40 éve használja, az elbirtoklás is „megállna”, de inkább kérelmet
nyújtott be.
Tulajdonos:
Nem akarják elbirtokolni, méltányos árat kér megállapítani.

Mindkét bizottság egyhangúlag (TGB 6 igen, PÜB 5 igen szavazattal) az alábbi határozatot
hozta.

105/2008. (06. 04.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Képviselıtestületnek a Páty, 661 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonban lévı ingatlanból, melyben
önkormányzat is tulajdonos, 320 m2 terület értékbecsült m2 áron történı eladását Vázsonyi
András 2071 Páty, Erkel u. 2. szám alatti lakos részére azzal, hogy a telekmegosztás
költségeit vevı fizeti.
*

69/2008. (06. 04.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Képviselı-testületnek a Páty,
661 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonban lévı ingatlanból, melyben önkormányzat is
tulajdonos, 320 m2 terület értékbecsült m2 áron történı eladását Vázsonyi András 2071 Páty,
Erkel u. 2. szám alatti lakos részére azzal, hogy a telekmegosztás költségeit vevı fizeti.

*****
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4. napirendi pont
Tárgy:
Dudás József kérelme
Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Elıterjesztés:
Dudás József (Páty, Dózsa Gy.u.8/b. sz. alatti lakos) azzal a kérelemmel fordult a Pénzügyi
Bizottsághoz, hogy a részére felajánlott önkormányzati bérlakás megvásárlásával élni kíván
oly módon, hogy a felajánlott 5,8 millió forint vételárat az önkormányzat módosítsa 5 millió
forintra, mivel családja anyagi teherbíró képessége miatt ennyit tud kifizetni.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, tárgyalja meg a kérelmet és hozzon döntést a 196/2008. (IV.
28.) Kt. határozat figyelembevételével.
*
Dr. Sal Béla bizottsági tag javasolja, fogadják el a kérelmet, így rendezve lesz a lakás sorsa.
Király Endre TGB elnök felveti, kérelmezı már rendezhette volna a tartozását, ha
szándékában áll megvásárolni a lakást.
Kind László PÜB tag javasolja, a bizottság abban az esetben támogassa a kérelmet, ha
kérelmezı rendezte az önkormányzat felé fennálló tartozását.
A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
70/2008. (06. 04.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Képviselı-testületnek a Páty,
Dózsa Gy. u. 8/b. szám alatti önkormányzati bérlakás bruttó 5 millió forint vételáron történı
értékesítését Dudás József részére az önkormányzat felé fennálló tartozásának rendezését
követıen.

*****

5. napirendi pont
Tárgy:
2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Elıterjesztı: Polgármester

Elıterjesztés:
Páty község Önkormányzat 6/2008 ( II.12..) Kt. számú rendelet 2008. évi költségvetés
módosítását terjesztem a Tisztelt Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elé elé.
A költségvetési rendelet módosítását a 2007.évi beszámolóban elfogadott pénzmaradványnak
a tartalékba helyezése, és a 2007.évi kötelezettség vállalásnak megfelelı felosztása, és szabad
pénzmaradványból képzett tartaléknak, és a tervezett tartaléknak a képviselıi testületi
határozatok alapján az elıirányzatok rendezése, a hitel bevetéli forrásként és felhalmozási
kiadásként történı elıirányzása valamint a központi költségvetésbıl kapott támogatások
elıirányzat növelése indokolja.
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A szakfeladatokon belül a járulékok jogcím szerint természetbeni és pénzbeli megosztása. A
környezetvédelmi alap felosztása.
A költségvetés fıösszege a pénzmaradvány összegével, a hitel összegével és a központi
támogatásból kapott összeggel növekedik, összesen: 529 211 e Ft.-al.
Kiadások:
A felhalmozási kiadások elıirányzatát a hitelbıl, az elızı évi pénzmaradvány és a tartalék
terhére növeltük ( kastély vásárlás, iskola tervezése, iskolai, óvodai eszközök, Kincsem köz,
burkolása, stb.)
Személyi juttatások:
Az elıirányzatot a központi támogatás jogcímen (a fél havi 13. havi illetmény, és a
bérfejlesztés) fedezetére kapott és az elızı évi pénzmaradvány terhére, a 2007.év december
hónapban kifizetett jutalmak a 2008.évi költségvetésben jelennek meg teljesítésként ezért
szükséges a jutalom maradvány összegével növelni a személyi juttatást.
A dologi kiadások elıirányzata a tartalékból, a pénzmaradványból és a felhalmozási kiadásból
történı átcsoportosításból nı.
A szociális feladatokon a vizitdíj összegével nı az elıirányzat.
A Környezet védelmi alap számla 2008.évre történı felosztását a melléklet tartalmazza.
Kérem, hogy a rendeletet vitassák meg, majd döntsenek annak elfogadásáról.
*
Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı:
A Bocskai úti járdaépítés elıirányzata kimaradt, ezzel meg kello növelni a fıösszeget, mely
ezáltal 538.001 eFt-ra változik.

Érdemi vita nem volt, a PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
71/2008. (06. 04.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Képviselı-testületnek a
2008. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását a módosított 538.001 eFt
fıösszeggel, valamint a környezetvédelmi alap illegális hulladék felszámolás sor 1.980 eFt-ra
történı módosításával.

*****

6. napirendi pont
Tárgy:
Környezetvédelmi alapban virágosításra elkülönített összeg felhasználása
Elıterjesztı: Király Endre képviselı

Elıterjesztés:
Felmerült, hogy a környezetvédelmi alapba virágosításra elkülönített összeg felhasználásáról
döntsünk (villanyoszlopokon futómuskátlik elhelyezése, parkosítás, stb.).
A környezetvédelmi alap ezidáig nem került felosztásra, mivel a végleges felosztásról a
Képviselı-testület a 102/2008. (III. 12.) határozatában döntött, mely értelmében azt a
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költségvetési rendelet módosításakor határozza meg. Ennek figyelembevételével javaslom a
két elıterjesztés együttes tárgyalását.
A 2008. március 12-i elıterjesztés (mint melléklet) tartalmazza a Környezetvédelmi,
Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát.
A Környezetvédelmi alap terhére eddig beállított összegek:
101/2008. (III. 12.) határozat – Diós Emlékpark rekonstrukciója 1.700.000 Ft összegben, és a
182/2008. (IV. 23.) határozat – Csila von Boeselager emlékhely kerítés helyreállítási
munkálatai: 320.000 Ft + ÁFA összegben.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hozzon döntést a környezetvédelmi alap felosztásáról.
*
Király Endre TGB elnök:
A környezetvédelmi alap virágosításra elkülönített összegbıl a Széchenyi tér és Kincsem köz
(elején) virágosítását, parkosítását javasolja. Árajánlat testületi ülésig érkezik.
Mindkét bizottság egyhangúlag (TGB 6 igen, PÜB 5 igen szavazattal) az alábbi határozatot
hozta.
72/2008. (06. 04.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a képviselı-testületnek a
Széchenyi tér és a Kincsem köz elején történı parkosítás, virágosítás megrendelését a
környezetvédelmi alap virágosításra elkülönített összeg terhére.
*
106/2008. (06. 04.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a képviselıtestületnek a Széchenyi tér és a Kincsem köz elején történı parkosítás, virágosítás
megrendelését a környezetvédelmi alap virágosításra elkülönített összeg terhére.

*****
7. napirendi pont
Tárgy:
Költségvetésben szereplı még fennmaradó fejlesztési feladatok
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Elıterjesztés:
A 2008. évi költségvetésbe betervezett feladatok, melyekben még nem történt intézkedés:
1.
Füzespatak tervezése
1.250.000 + ÁFA
2.
Vákumos csatorna kiváltása
21.666.000 + ÁFA
3.
Kerékpár út tervezése
2.500.000 + ÁFA
4.
Rákóczi út tervezése
3.333.000 + ÁFA
(Árpád u. – CBA között)
5.
Dobogó u. telkek kisajátítás
5.000.000 + ÁFA
*
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1. Füzespatak tervezése:
Porkoláb József PÜB tag:
A Füzespatak tervezésével kapcsolatban a geodéziai felmérés elkészült, javasolja, hogy a
tervezésre indítsanak pályázatot.
2. Vákumos csatorna kiváltása:
PVK Kft. adósságrendezésénél tárgyalva.
3. Kerékpár út tervezése:
Porkoláb József PÜB tag:
Folynak a tárgyalások, idén sikerül öt településsel közös nevezıre jutni.
Sági György alpolgármester:
Megvalósíthatóbbnak látja, ha csak Pátyon alakítanának ki kerékpár utat.
4. Rákóczi út tervezése (Árpád u. – CBA mögött)
Dr. Sal Béla bizottsági tag:
Mőszaki tartalmat tartalmazó egységes árajánlatkérı anyagot kell összeállítani.
5. Dobogó u. telkek kisajátítás:
Sági György alpolgármester:
Már a múlt ciklusban is többször foglalkoztak a témával, adatokból lehetne kiindulni, melyek
még mindig hiányosak.
Az elıterjesztés kapcsán a TGB egy határozatot hozott, egyhangúlag, 6 igen szavazattal:

107/2008. (06. 04.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy a fıépítésszel együtt
a Rákóczi út (Árpád u. – CBA között) tervezésére mőszaki tartalmat tartalmazó egységes
árajánlatkérı anyagot állítsanak össze és terjesszék bizottság elé.

*****
8. napirendi pont
Tárgy:
Mélyárok utca (Sárcsúszda) kivitelezésére árajánlatok
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

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. A munkára az ÉP-GÉP Kft, az ÉpítÉsz M+M Kft, a Klinker-Bau Bt, az URMU-FA Kft és a Zava-Ép Kft adott árajánlatot.
Az ajánlatok az alábbiak:
ÉP-GÉP Kft
Munka nettó értéke: 7.414.098 Ft
bruttó érték: 8.898.117 Ft
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Épít-Ész M+M Kft
Munka nettó értéke: 6.579.720 Ft
bruttó érték: 7.895.664 Ft
Klinker-Bau Bt
Munka nettó értéke: 6.914.688 Ft
bruttó érték: 8.297.626 Ft
URMU-FA Kft
Munka nettó értéke: 6.057.000 Ft
bruttó érték: 7.268.400 Ft
Zava-Ép Kft
Munka nettó értéke: 6.288.028 Ft
bruttó érték: 7.545.634 Ft
Javaslom, hogy a munka elvégeztetésére a ………………………. Kft-t bízzuk meg. A két
ajánlattevı között a különbség 277234 Ft mely 3.8 % különbséget mutat. Az alacsonyabb
ajánlatot tevı elınye az alacsonyabb ár, hátránya, hogy vízépítési gyakorlattal nem
rendelkezik. A magasabb ajánlatot adó elınye a vízépítési gyakorlat, hátránya a 3,8%-al
magasabb ár.
Kérem a t. Bizottság döntését abban, hogy kivel végeztessük el a munkát figyelembe véve azt,
hogy minit vízjogi engedélyes terv megvalósításának átvételébe a vízügyi hatóság is
beleszólhat.
*
Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı:
Az útfelújításra kiírt közbeszerzésbe be kellett volna tenni.
Sági György alpolgármester:
Nem tudták még akkor, kötelezettség miatt kell megcsinálni.
Király Endre TGB elnök:
A Klinker-Bau Bt. és az URMU-FA Kft. adott teljes árajánlatot, a többinél hiányzik a
kerítésre árajánlat; javasolja testületi ülésre ıket tovább vinni.
Sági György alpolgármester:
A mőszaki ellenıri feladatokkal javasolja megbízni a Darvas és Sipos Kft-t. testületi ülésig
árajánlat kell.
A TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
108/2008. (06. 04.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy a Mélyárok utca
(Sárcsúszda) kivitelezésére érkezett árajánlatok közül az URMU-FA Kft. és a Klinker-Bau Bt.
árajánlatát terjeszti a képviselı-testület elé, továbbá javasolja a testületnek, hogy a mőszaki
ellenırzési feladatokkal bízza meg a Darvas és Sípos Mélyépítı Szolgáltató és Tanácsadó
Kft-t.

*****
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9. napirendi pont
Tárgy:
PVK Kft. adósságrendezése
Elıterjesztı: Pénzgyüi és Ügyrendi Bizottság
A napirendi pont tárgyalásánál a PVK Kft. ügyvezetıje, Juhász László jelen van.

Elıterjesztés:
A PVK Kft. Önkormányzat felé fennálló tartozása az alábbi tételekbıl tevıdik össze:
Kölcsön
21 millió Ft + kamat, összesen kb. 26.500.000 Ft
Tavalyi évre kiszámlázott használati díj
nettó 22.436.000 Ft + ÁFA
Elmaradt villanyszámla
243.000 Ft + ÁFA
A fennálló tartozás mindösszesen 49.179.000 Ft (mely összeg a kamatszámítás miatt nem
teljes egészében pontos).
Korábbi testületi döntés alapján a PVK Kft. a kölcsön tartozását Páty Község területén a
vákuumrendszer átalakítását gravitációs rendszerre, valamint a kiépítetlen területekre a
csatornahálózat megépítésével teljesíti. Ennek figyelembevételével az eddig megrendelt
munkálatok a 460/2007. (XI. 28.) ÉS 461/2007. (XI. 28.) határozatokban elfogadottak,
valamint az utolsó testületi ülésen víz vonatkozásában bruttó 20.000 Ft/m, csatorna
vonatkozásában bruttó 25.000 Ft/m vállalkozási áron az Ma2 Pincehegy feletti terület
határokra a víz-, csatornabeállások kiépítése.
Az elıterjesztéshez Juhász László PVK Kft ügyvezetıje az ülésen ad további anyagot.
*
Juhász László ügyvezetı kioszt egy összesített táblázatot, mely tartalmazza az elkészült
munkálatokat. A második táblázat azokat a csatorna kiváltás (építés) és vízgerinc beállásokat
tartalmazza, melyekre nincs önkormányzati megrendelés, így azt pótolni kell.
Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı:
Keretszerzıdés megkötését javasolja az önkormányzat és a PVK Kft. között az
adósságrendezés fejében elvégzendı közmő munkálatokra.
Sági György alpolgármester:
Javasolja, hogy a megépült részek mőszaki átadás-átvételével bízzák meg a Darva és Sipos
Kft-t.
A kialakult álláspont után a PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
73/2008. (06. 04.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy PVK Kft.
önkormányzat felé fennálló tartozása terhére rendelje meg az alábbi munkálatokat:
1.
víz vonatkozásában bruttó 20.000 Ft/m, csatorna vonatkozásában bruttó 25.000 Ft/m
vállalkozási áron a csatorna kiváltás (építés), vízgerinc és beállások kiépítését az alábbi
területeken:
Munkás tér, Ibolya utca, Gyopár utca, Füzespatak sor, Burgondia utca, Kovács
Imre utca, Bocskai köz vonatkozásában csatorna kiváltás (építés),
Burgondia utca vízgerinc,
Bocskai utca víz és csatorna.
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2.
Páty, Töki utca, és Móricz Zs. utca vákuumos csatornaszakasz (összesen 1025 fm)
kiváltás megépítését (árajánlat testületi ülésig).
3.
A Bizottság javasolja továbbá a képviselı-testületnek, hogy a Páty területén a PVK
Kft. által elvégzett csatorna építés, csatorna kiváltás, vízgerinc és beállások munkálatok
mőszaki ellenırzési feladataival bízza meg a Darvas és Sipos Mélyépítı és Szolgáltató
Tanácsadó Kft-t (árajánlat testületi ülésig).

*****
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai elmentek.
*****

10. napirendi pont
Tárgy:
Tulajdonosi hozzájárulás kérése (MULTI VILLANY Kft.)
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Elıterjesztés:
A MULTI VILLANY Villamosipari Tervezı és Kivitelezı Korlátolt Felelısségő Társaság
Páty, Iskola utca 3. villamos energia hálózat bıvítését tervezi. A 330/1, és 610 helyrajzi
számú közútszakaszok Önkormányzati tulajdonban vannak, így azon szakaszokhoz a
Képviselı-testület tulajdonosi hozzájárulása szükséges.
Mellékelem a helyszínrajzokat és a tulajdoni lapokat, valamint a kábelnyomvonal
látványtervét.
*
Érdemi vita nem volt, TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
109/2008. (06. 04.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz,
hogy a 330/1 és 610 helyrajzi számú közútszakaszok elektromos hálózat bıvítéséhez a
MULTI VILLANY Villamosipari Tervezı és Kivitelezı Kft. részére a tulajdonosi
hozzájárulását megadja.

*****
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11. napirendi pont
Tárgy:
Tulajdonosi hozzájárulás kérése (SENTOR-MI Kft.)
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Elıterjesztés:
A SENTOR-MI Korlátolt Felelısségő Társaság Páty, Bocskai utcai lakóterület (Bocskai u.Petıfi u.-Várady u.) távközlési ellátását tervezi. A 886 (Bocskai u.). 885 (Petıf S. u.) és a
887/4 (Váradi u) helyrajzi számú közútszakaszok Önkormányzati tulajdonban vannak, így
azon szakaszokhoz a Képviselı-testület tulajdonosi hozzájárulása szükséges.
Mellékelem a helyszínrajzokat és a tulajdoni lapokat. A teljes tervanyag mérete miatt nem
csatolható. Megtekinthetı a Mőszaki irodán.
*
Érdemi vita nem volt, TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
110/2008. (06. 04.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy
a 886 (Bocskai u.), 885 (Petıfi S. u.) és a 887/4 (Váradi u.) helyrajzi számú közútszakaszokon
a Bocskai utcai lakóterület távbeszélı hálózatának bıvítéséhez a SENTOR-MI Kft. részére a
tulajdonosi hozzájárulását megadja.

*****

12. napirendi pont
Tárgy:
235/2008. (05. 21.) Kt. határozat módosítása
Elıterjesztı: Településfejlesztési lés Gazdálkodási Bizottság

Elıterjesztés:
Dr. Fister Mihály ügyvéd, egyeztetést folytatott Andrew Vago valamint Páty Község
Önkormányzata közötti elıszerzıdés teljesítésének ügyében, a mőszaki iroda vezetıjével, és
jobbnak látják, ha a 235/2008. (V.21.) számú határozatunkban megjelölt határidıt módosítjuk.
A határidı módosítás mindkét fél érdekeinek figyelembevételével, 2008. szeptember 30.
lenne.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy támogassa a Képviselı-testület felé, az elıszerzıdés
teljesítési határidejének kitolását.
*

Érdemi vita nem volt, a TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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111/2008. (06. 04.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a
235/2008. (05.21.) Kt. határozatban megjelölt 2008. július 15-i idıpontot 2008. szeptember
30-i idıpontra módosítani.

*****

13. napirendi pont
Tárgy:
Torbágyi úti partfal
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Elıterjesztés:
A 2007. november 07.-i bizottsági ülésen megtárgyalásra került a Torbágyi úti partfal
állapotának ügye. Az ügy tárgyalása során kérdésként merült fel, hogy a kérdéses útszakaszok
milyen tulajdonúak.
A Földhivatali nyilvántartás segítségével megállapítottuk, hogy a kérdéses szakaszok a
Pincehegy Önkormányzati úthálózat részét képezik.
A legutóbbi Bizottsági ülésen az a döntés született hogy kérjünk be árajánlatot a Magyar
Közút Állami Közútkezelı Kht Közép-magyarországi Regionális Fımérnökségtıl (Budapest
Árbóc u. 6. 1133) a Torbágyi úti buszváró és a MONICOMP közötti átereszeinek és a
Torbágyi út 13 elıtti acélkorlát kiépítésére.
Megkeresésünkre a KHT a mellékelt árajánlatot adta. Az árajánlat az acélkorlát kiépítését
nem tartalmazza.
*
A kialakult álláspont után a TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
112/2008. (06. 04.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a
Torbágyi úti partfal ügyében a szakértıi szakvélemény szerinti munkát végeztesse el és a
testületi ülésig további árajánlatokat kér be.

*****

14. napirendi pont
Tárgy:
Bocskai közben lakók kérelme
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Elıterjesztés:
A Bocskai köz útburkolatának megóvása ügyében lakossági megkeresés érkezett az
önkormányzathoz. Az utak karbantartására kiírt közbeszerzési pályázatban ez a „tétel” nem
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szerepel, továbbá a költségvetésben elıirányzat sincs rá, mivel a kiírt utakra a teljes
elıirányzat felhasználódik. Mivel a közbeszerzési kiírás lehetıséget ad +20% mennyiségi
eltérésre, ezért a folyamatban lévı közbeszerzésbe még esetleg bevehetı. Ehhez tételes
költségkiírás és árajánlat szükséges.
Kérem a Tisztelt Bizottságot hozza meg döntését az elıterjesztéssel kapcsolatban.
*
Király Endre TGB elnök:
A kért munkálatok elvégzésére a költségvetésben nincs fedezet, továbbá az elıterjesztésben
említett 20% mennyiségi eltérés mégsem lehetséges; ezek figyelembevételével nem javasolja
támogatni a kérelmet.
A TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
113/2008. (06. 04.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz,
hogy fedezet hiányában nem áll módjában támogatni a Bocskai közben lakók útburkolat
megóvása és helyrehozatala ügyében beadott kérelmét.

*****

15. napirendi pont
Tárgy:
Rákóczi u. 11. szám alatti (volt állateledel üzlet) bérbevétele
Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Elıterjesztés:
A Rákóczi u. 11. szám alatti üzlethelyiségünket (volt kutyaeledel üzlet) az elızı bérlı
visszaadta. A bérlı részére az eddig meghatározott bérleti díj összege, 2008 évben bruttó
41.000.- Ft. volt.
Az üzletre két bérbevételi szándék érkezett.
- Szili Tünde (2071. Páty, Mocsai Gy. u. 5.)
- Sillay Tamás (2071. Páty, Burgondia u. 20.)
Kérem, a Tisztelt Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a képviselı-testület részére a következı
bérlı személyére, valamint a bérleti díj összegére.
*

Király Endre TGB elnök:
Mi alapján lehet dönteni?
Szantner Ernı Mőszaki Irodavezetı:
Licitálás alapján; a licitálás eredménye kerüljön elıterjesztésre.
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A TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
114/2008. (06. 04.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy a Rákóczi u. 11.
szám alatti (volt állateledel üzlet) bérbevételére érkezett ajánlatokat bocsássa licitálásra a piaci
árhoz igazított kiinduló árral, majd a licitálás eredményét terjessze képviselı-testület elé.
Felelıs:
Határidı:

jegyzı
azonnal
*****

16. napirendi pont
Tárgy:
Szennyvíztelep tervezésére árajánlat bekérése (Solidus Kft.)
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Elıterjesztés:
Korábbi döntéseinknek megfelelıen árajánlatot kértünk be a szennyvíztelep tervezésére a
Solidus Kft-tıl. Az árajánlat a bizottsági ülésen kerül kiosztásra.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy vitassa meg a Solidus Kft. árajánlatát.
*
Dr. Sal Béla bizottsági tag:
Szükségesnek tartja, de kész terv készítését javasolja, melynek része lehet a tanulmányterv.
Javasolja továbbá, hogy a földmérési munkákra is a Solidus Kft. adjon árajánlatot.
Michels Gábor alpolgármester:
Tanulmányterv azért kell, mert arra kapnak elvi vízjogi engedélyt; mivel a fejlesztések miatt
lépni kell, javasolja, indítsák el a folyamatot.
115/2008. (06. 04.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy a Páty, szennyvíztisztító
telep bıvítésére engedélyes tervezıi árajánlatot kér be a Solidus Kft-tıl, mely tartalmazza a
földmérési munkákra, és ha szükséges, a tanulmánytervre vonatkozó árajánlatot is.

*****
17. napirendi pont
Tárgy:
Csatorna kiváltás
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Elıterjesztés:
Jelenleg községünkben vízjogi létesítési engedély van a
- Töki u. és Határ út I. II. ütem
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- Szennyvízcsatorna hálózat bıvítés I . II. ütem
- Mélyárok u – Sárcsúszda
- Telki út csapadékvíz elvezetés Füzes patakba
Ennek tudatában számba kellene venni, hogy a továbbiakra vonatkozóan árajánlatokat kérjünk
e be, vagy közbeszerzés elindítása mellett döntsünk.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy vitassa meg a napirendet.
*
Az elıterjesztés a PVK Kft. adósságrendezése címő napirendi ponttal együtt tárgyalva.
*****

18. napirendi pont
Tárgy:
Sasfészek É-i feltárójánál ingatlan csere út miatt
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Elıterjesztés:
A Sasfészek-tó fejlesztési terület kapcsán a beruházó-fejlesztı a következı kéréssel fordult a
T. Képviselı-testület felé:
A Sasfészek-Tó fejlesztési terület (fı)feltáró útja a Sasfészek-tótól É-ra kerülne kialakításra, a
tótól É-ra elhelyezkedı 4605 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlanon.
Az ingatlan kialakítása figyelembe vette, hogy ezen a területen az út töltésen kell, hogy
haladjon (kb. 10m szintkülönbség a tó szintjéhez képest).
Ahhoz, hogy a kialakításra kerülı töltés ill. ennek megfelelıen a rézső a tótól minél É-abbra
kerülhessen (kevésbé "zavarva" a tavat) és az út a szabványoknak is megfeleljen szükséges
lenne a mellékelt területcsere az Önkormányzat és a fejlesztı tulajdonában lévı ingatlanok
vonatkozásában.
A kialakuló ingatlanok területnagyságai nem változnának, kizárólag cserérıl van szó.
*
Érdemi hozzászólás nem történt, a TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
116/2008. (06. 04.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a
Sasfészek-tótól É-ra lévı 4605 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában
járuljon hozzá a mellékelt változási vázrajz szerinti területcseréhez a 4606 hrsz ingatlan
tulajdonosával (Terminál Közép-Európai Ingatlan fejlesztı Kft.) azzal, hogy a területcsere
vonatkozásában az eljárás lebonyolítása és a költségek viselése a 4606 hrsz tulajdonosát
terheli.

*****
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19. napirendi pont
Tárgy:
Elkerülı utak engedélyeztetési eljárásának elindítása
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Elıterjesztés:
Elkészültek az elkerülı út tervei, mely az ülésen kerül bemutatásra.
A tervek megismerését követıen fel kellene állítani az ezzel kapcsolatos teendıket,
esetlegesen szükségesek e még egyeztetések, mielıtt elindítjuk az engedélyeztetési eljárást.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy vitassa meg az elıterjesztést.
*
Király Endre TGB elnök:
Az elkerülı utak tervei elkészültek, hatósághoz benyújthatók.
Michels Gábor alpolgármester:
Ismerteti a tanulmányterv különbözı variációit; javasolja, hogy nyomvonalként a 7+6C+6E
változatot támogassák.
Érdemi vita nem volt, a TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
117/2008. (06. 04.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a Páty,
Ipari park elkerülı utak engedélyezési tervének, valamint a tanulmánytervben meghatározott
variációk közül a 7+6C+6E nyomvonal elfogadását.

*****

20. napirendi pont
Tárgy:
Egyebek
Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester

Elıterjesztés:
Emlékeztetı
a Páty, Bocskai Általános Iskola felújítási munkák megkezdéséhez szükséges munkaterület
átadás feltételeinek megbeszélésérıl, annak ütemezésérıl 2008. május 30-án megtartott
egyeztetésrıl
6.) A helyiségek összerámolásához, kiürítéshez, a gazdasági bejárat szabaddá tételéhez az
Iskola vezetése a Polgármesteri Hivatal karbantartó részlegének a segítségét kívánja igénybe
venni, mivel saját létszáma ezen feladatok elvégzésére nem áll rendelkezésére. Ezen
tevékenységnek kapcsolódnia kell az elızı pontban leírt ütemezéshez.
*
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Michels Gábor alpolgármester:
Az iskola vezetése kéri, hogy az önkormányzat döntésével erısítse meg, hogy a hivatal
karbantartó részlege segíthet az iskolában végzendı munkákban.
A TGB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
118/2008. (06. 04.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy utasítsa a
Hivatal Városgazdálkodási Csoportjának vezetıjét, hogy a Bocskai István Általános
Iskolában a felújítási munkák megkezdéséhez szükséges munkálatokban (helyiségek
összerámolása, kiürítése, stb.) igény esetén részt vegyenek.

*****

Király Endre TGB elnök bezárja az ülést.
határozatok:

TGB 103-tól 118-ig
PÜB 67-tıl 73-ig
Kmf.

Kollár Tamás
PÜB elnök

Király Endre
TGB elnök
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