JEGYZİKÖNYV

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

2008. szeptember 03-án 14.00 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
Czinkóczky Attila külsıs tag
Hiányzik: Moldován Jenı külsıs tag

KT részérıl:

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

Polgármesteri Hivatal részérıl:

Bánsághy Balázs mb.jegyzı
Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı
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 jelen van:

határozatképes,

a TGB 5 fıvel jelen van:

határozatképes.

*****
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A meghívóval 25 napirendi pont került kiküldésre.
További szóbeli elıterjesztés javaslatok a napirendi pontokhoz:
Páty, M1 autópálya lehajtójának és a települést elkerülı útlejegyzési/kisajátítási
forgalmi értékbecslési szakvélemény
Geodéziai felmérési munkák – Szabadság tér 1.
Útlejegyzés
Közép-Európai Terminál Kft. – közmőfejlesztési hozzájárulás
Közép-Európai Terminál Kft. – tulajdonosi hozzájárulás
Arany János utcai játszótér
Építész Kft. – Kincsem közben tereprendezés
Traktor vásárlás
Útépítés - pótmunkák
Háziorvosi szolgálat
Kerékpárverseny – támogatási kérelem
Csatornázás
Az összeállt napirendi pontokat a kialakított sorrenddel Király Endre TGB elnök szavazásra
teszi fel.
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
135/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy a 2008. szeptember 03-i
összevont bizottsági ülésen a kialakított sorrendben az alábbi napirendi pontokat tárgyalják:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Traktorvásárlás
Meregyán Róbert Kossuth L. u. 99. szám alatti (volt Gyógyszertár) ingatlan
bérbevételi szándéka
Beszámoló a 2008. I. féléves gazdálkodásról
Pálfi László ingatlan területrész vásárlási kérelme
1265 hrsz. ingatlan felajánlása eladásra (Karácsony Margit)
915 hrsz. ingatlan felajánlása eladásra (özv. Juhász Pálné)
M1 autópálya lehajtójának és a települést elkerülı ingatlan-nyilvnántartásba történı
átvezetéshez szükséges fökdmérési munka elvégzésére árajánlat (SZIN(T)VONAL
Bt.)
Dudás József – önkormányzati bérlakás vásárlás
25/2008. (VIII. 29.) rendelethez kapcsolódó településfejlesztési szerzıdés
Önkormányzat – Immoconstruct Management Építıipari és Mérnöki Kft. közötti
szerzıdés
Páty, belterületi határ – Erkel utca – Rákóczi út – Füzespatak által határolt terület (ún.
Strand terület) Szabályozási Terve
Diós Emlékpark elszámolás
Pályázat közlekedésbiztonsági beavatkozásra
Páty, 0165/2 hrsz-ú ingatlan természetvédelmi védettség alá helyezése
Szabadság tér 1. – kerítés tervdokumentációja + Geodéziai felmérési munkák
Burgondia utcai lakosok útjavítási kérelme
28/2005. (I 26.) Kt. határozat módosítása a víziközmő fejlesztési hozzájárulásról
Andrew Vago 07/13 hrsz. ingatlan telekmegosztása
„Nekem szülıfalum” címő kiadvány támogatása
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Védınıi Szolgálat kérelme
Kerékpárverseny- támogatási kérelem
63/2008. (II. 13.) határozat visszavonása
Polgármester jutalmazása
Kossuth Lajos utca területhatárok rendezése (szóbeli elıterjesztés)
Páty, Pincehegy szabályozása
Polgármesteri Hivatal – számítógépes fejlesztés (szóbeli elıterjesztés)
Páty, belterület digitális közmő alaptérkép tervezési munkái (szóbeli elıterjesztés)
Útépítés - többletmunkák
Közép-Európai Terminál Kft. – közmőfejlesztési hozzájárulás
Közép-Európai Terminál Kft. – tulajdonosi hozzájárulás
Arany János utcai játszótér
Háziorvosi szakszolgálat
Páty, M1 autópálya lehajtójának és a települést elkerülı útlejegyzési/kisajátítási
forgalmi értékbecslési szakvélemény
Építész Kft. – Kincsem közben tereprendezés
Csatornázás (szóbeli elıterjesztés)
***

A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
89/2008. (09. 03.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy a 2008. szeptember 03-i összevont
bizottsági ülésen a kialakított sorrendben az alábbi napirendi pontokat tárgyalják:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Traktorvásárlás
Meregyán Róbert Kossuth L. u. 99. szám alatti (volt Gyógyszertár) ingatlan
bérbevételi szándéka
Beszámoló a 2008. I. féléves gazdálkodásról
Pálfi László ingatlan területrész vásárlási kérelme
1265 hrsz. ingatlan felajánlása eladásra (Karácsony Margit)
915 hrsz. ingatlan felajánlása eladásra (özv. Juhász Pálné)
M1 autópálya lehajtójának és a települést elkerülı ingatlan-nyilvnántartásba történı
átvezetéshez szükséges fökdmérési munka elvégzésére árajánlat (SZIN(T)VONAL
Bt.)
Dudás József – önkormányzati bérlakás vásárlás
25/2008. (VIII. 29.) rendelethez kapcsolódó településfejlesztési szerzıdés
Önkormányzat – Immoconstruct Management Építıipari és Mérnöki Kft. közötti
szerzıdés
Páty, belterületi határ – Erkel utca – Rákóczi út – Füzespatak által határolt terület (ún.
Strand terület) Szabályozási Terve
Diós Emlékpark elszámolás
Pályázat közlekedésbiztonsági beavatkozásra
Páty, 0165/2 hrsz-ú ingatlan természetvédelmi védettség alá helyezése
Szabadság tér 1. – kerítés tervdokumentációja + Geodéziai felmérési munkák
Burgondia utcai lakosok útjavítási kérelme
28/2005. (I 26.) Kt. határozat módosítása a víziközmő fejlesztési hozzájárulásról
Andrew Vago 07/13 hrsz. ingatlan telekmegosztása
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

„Nekem szülıfalum” címő kiadvány támogatása
Védınıi Szolgálat kérelme
Kerékpárverseny- támogatási kérelem
63/2008. (II. 13.) határozat visszavonása
Polgármester jutalmazása
Kossuth Lajos utca területhatárok rendezése (szóbeli elıterjesztés)
Páty, Pincehegy szabályozása
Polgármesteri Hivatal – számítógépes fejlesztés (szóbeli elıterjesztés)
Páty, belterület digitális közmő alaptérkép tervezési munkái (szóbeli elıterjesztés)
Útépítés - többletmunkák
Közép-Európai Terminál Kft. – közmőfejlesztési hozzájárulás
Közép-Európai Terminál Kft. – tulajdonosi hozzájárulás
Arany János utcai játszótér
Háziorvosi szakszolgálat
Páty, M1 autópálya lehajtójának és a települést elkerülı útlejegyzési/kisajátítási
forgalmi értékbecslési szakvélemény
Építész Kft. – Kincsem közben tereprendezés
Csatornázás (szóbeli elıterjesztés)

*****

1. napirendi pont
Tárgy:
Traktorvásárlás
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester
Szóbeli elıterjesztés:
Az önkormányzat tulajdonában lévı régi traktorra vételi szándékot jeleztek; kérdés, eladjuk-e,
vagy a Városgazdálkodási csoport tudja-e még használni?
Mivel a traktor leselejtezésre került, a bizottság levette napirendrıl az elıterjesztést.

*****

2. napirendi pont
Tárgy:
Meregyán Róbert Kossuth L. u. 99. szám alatti (volt Gyógyszertár) ingatlan
bérbevételi szándéka
Elıterjesztı: PÜB elnök
Elıterjesztés:
Meregyán Róbert kérelemmel fordult a Képviselı-testület felé, mely szerint a Kossuth u. 99.
szám alatt található volt Gyógyszertár épületét szeretné bérbe venni, melyben kisgép
kölcsönzı – és szerviz profilú vállalkozást indítana be.
Az épületet kísérıvel megtekintette, melynek felújítását kb. 2 millió forintra becsülte (utcai,
udvari homlokzat vakolása, színezése, nyílászárók, bejárait ajtó vasrács, kerítés, kertkapu
festése, riasztó beszerelése).
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Az elıterjesztést már korábban tárgyalták bizottsági ülésen; mivel a településen nincs ilyen
jellegő szolgáltatás, támogatták a bérbeadást.
Kérem a Bizottságot, hogy határozza meg a bérleti díjat és a bérbeadás feltételeit.
**
A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/2008. (09. 03.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselıtestületnek, hogy a Kossuth L. u.99. szám alatti (volt Gyógyszertár) 50 m2 alapterülető
ingatlant határozatlan idıre, 3 hónapos felmondással, kisgép kölcsönzés és szerviz céljára adja
bérbe a SZIME-BAU Kft. (telephely: 1045 Bp., Pozsonyi u. 4/D.; levelezési cím: 2071 Páty,
Füzespatak u. 32.) részére.
A bérleti díjat 60.000 Ft + ÁFA összegben javasolja meghatározni, mely bérleti díjból bérlı, a
Mőszaki Iroda igazolása alapján, az invesztíció felének a mértékéig 20.000 Ft + ÁFA
összeget fizessen.

*****

3. napirendi pont
Tárgy:
Beszámoló a 2008. I. féléves gazdálkodásról
Elıterjesztı: polgármester

Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı tájékoztatja a bizottságokat az önkormányzat elsı
félévi helyzetérıl.
A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2008. (09. 03.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a Képviselı-testületnek
elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2008. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

*****

4. napirendi pont
Tárgy:
Pálfi László ingatlan területrész vásárlási kérelme
Elıterjesztı: PÜB elnök, TGB elnök
Elıterjesztés:
Pálfi László, Vörösmarty utca 46. szám alatti pátyi lakos azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy a telke mellett húzódó 1807/1 hrsz-ú közterületbıl, a szomszédja
(1773 hrsz) által megvásárolt rész folytatását megvásárolhassa és a telkéhez csatolhassa.
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Miután a 1773 hrsz-ú ingatlanhoz a hozzácsatolás megtörtént, célszerő a kérelmet támogatni.
Amennyiben a Bizottság támogatja az ingatlanrész eladását, az alábbi lépéseket kell
megtenni: kiméretni a 1807/2 hrsz-hez csatolandó, értékesítendı részt; vagyonrendelet
módosítással forgalomképessé tenni, valamint értékbecslését megrendelni. Értékesítés esetén
az eljárás költségviselésével kapcsolatban is döntést kell hozni.
Kérjük a tisztelt Bizottságot, hozzon döntést az ügyben.
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
136/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága támogatja, hogy
a 1807/2 hrsz-ú terület tulajdonosának kérésére a 1807/1 hrsz-ú közterületbıl elfoglalt rész
kerüljön értékesítésre 5.500 Ft/m2 + ÁFA összegben; ehhez
módosítani kell a terület szabályozási tervét a jelenleg kialakult állapotnak
megfelelıen;
a területet a vagyonrendelet módosításával forgalomképessé kell tenni;
az új megosztási vázrajz alapján a földhivatali eljárást le kell folytatni.

*****

5. napirendi pont
Tárgy:
1265 hrsz. ingatlan felajánlása eladásra (Karácsony Margit)
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök
Elıterjesztés:
Karácsony Margit, Páty, Burgondia u. 57. sz. alatti lakostól megkeresés érkezett az
Önkormányzathoz, melyben 1265 hrsz-ú ingatlanját megvételre ajánlja.
Kérjük a tisztelt Bizottságot, tárgyalja meg az elıterjesztést és hozzon döntést a beadvány
ügyében.
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
137/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy
nem kívánja megvásárolni a 1265 hrsz-ú megvételre ajánlott ingatlant.

*****
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6. napirendi pont
Tárgy:
915 hrsz. ingatlan felajánlása eladásra (özv. Juhász Pálné)
Elıterjesztı: PÜB elnök, TGB elnök
Elıterjesztés:
Özv. Juhász Pálné, Páty, Árpád u. 20. sz. alatti lakostól megkeresés érkezett az
Önkormányzathoz, melyben 915 hrsz-ú, Magtárral szomszédos ingatlanját megvételre ajánlja.
Kérjük a tisztelt Bizottságot, tárgyalja meg az elıterjesztést és hozzon döntést a beadvány
ügyében.
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
138/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága támogatja a Páty,
Árpád u. 20. sz. alatti, 915 hrsz-ú, Magtárral szomszédos ingatlan megvásárlását.
A Bizottság felkéri Sági György alpolgármestert, hogy özv. Juhász Pálné tulajdonossal vegye
fel a kapcsolatot és kérjen árajánlatot az ingatlanra.

*****

7. napirendi pont
Tárgy:
M1 autópálya lehajtójának és a települést elkerülı ingatlan-nyilvántartásba
történı átvezetéshez szükséges földmérési munka elvégzésére árajánlat
(Szin(t)vonal Bt.)
Elıterjesztı: TGB elnök
Elıterjesztés:
Korábbi képviselı-testületi döntésnek megfelelıen készül, a Páty, M1 autópálya lehajtó és a
települést elkerülı út tervezése. Az utak ingatlan-nyilvántartásban történı átvezetéséhez
szükséges földmérési munka elvégzése.
E munkára adott árajánlatot Pál Tamás földmérı a Szin(t)vonal Bt képviselıje.
Az árajánlat tartalmazza:
• a tervezett út nyomvonala által érintett földrészletek igénybevételérıl Vázlatrajz és
Terület kimutatás készítését 70.000 Ft+20%ÁFA azaz bruttó 84.000.- Ft
• Változási vázrajz és mőszaki munkarészei/ kisajátítási munkarészek elkészítése
(elıreláthatóan
40
db.
földrészlet
figyelembevételével
38.000
Ft+20%ÁFA/földrészlet), azaz bruttó 1.824.000.- Ft.
A munka összesen: bruttó: 1.908.000.- Ft.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy vitassa meg a beérkezett árajánlatot.
**
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A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2008. (09. 03.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a Képviselı-testületnek
elfogadásra javasolja a Szin(t)vonal Bt bruttó 1.908.000.- Ft-os árajánlatát, a Páty M1
autópálya lehajtójának és a települést elkerülı út ingatlan-nyilvántartásban történı
átvezetéséhez szükséges földmérési munkákra, mely tartalmazza a tervezett út nyomvonala
által érintett földrészletek igénybevételérıl vázlatrajz és terület-kimutatás készítését:
70.000Ft+ÁFA azaz bruttó 84.000.- Ft
valamint,
a változási és mőszaki munkarészei/kisajátítási munkarészek elkészítését (elıreláthatóan 40
db földrészlet figyelembevételével 38.000.- Ft+20% ÁFA / földrészlet, azaz bruttó
1.824.000.- Ft.

*****

8. napirendi pont
Tárgy:
Dudás József – önkormányzati bérlakás vásárlás
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester
Szóbeli elıterjesztés:
A 264/2008. (VI. 11.) határozatában a Testület úgy döntött, hogy Dudás József részére a Páty,
Dózsa Gy. u. 8/b. szám alatti önkormányzati bérlakást értékesíti. Dudás József a vételárat
banki kölcsönbıl kívánta kifizetni, de mivel a banktól nem kapott kölcsönt, a határozatot
vissza kell vonni.
A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2008. (09. 03.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselıtestületnek, hogy 264/2008. (VI. 11.) számú határozatát vonja vissza.

*****

9. napirendi pont
Tárgy:
25/2008. (VIII. 29.) rendelethez kapcsolódó településfejlesztési szerzıdés
Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester
Elıterjesztés:
A legutóbbi képviselı-testületi ülésen felmerült, hogy a Páty teljes közigazgatási területére a
helyi közterületek, utak és közmővek lejegyzésének szabályozásáról szóló rendelet további
módosítást igényel, mivel a belterületi építési engedély kiadásának feltétele vonatkozásában
célszerő lenne az 1.§ (4) bekezdését kiegészíteni azzal, hogy „kivéve, ha az önkormányzat és
fejlesztı közötti településfejlesztési szerzıdés másképp nem rendelkezik”.
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Kérem, hogy a bizottság alakítsa ki állásfoglalását.
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
139/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága a 25/2008. (VIII.
29.) rendelet módosításaként az alábbi szövegezést javasolja elfogadásra a Képviselıtestületnek:
„1. §
Az 1.§ (4) bekezdés szövegrésze helyett az alábbi szövegrész lép:
(4)
Páty község belterületén építési engedély kiadásának feltétele, hogy a telkek
OTÉK elıírásoknak megfelelı teljes közmőellátása biztosított legyen, azaz ha a
vízellátás, a szennyvíz közcsatornás elvezetése és a villamos energia ellátás már
rendelkezésre áll, továbbá a telkek feltáró útja szilárd burkolattal rendelkezik,
amelyeknek csapadékvíz elvezetése és közvilágítása is már megoldott, kivéve ott,
ahol a szabályozási terv másképp rendelkezik, vagy az önkormányzat és a
tulajdonos közötti településfejlesztési szerzıdés másképp rendelkezik

*****

10. napirendi pont
Tárgy:
Önkormányzat – Immoconstruct Management Építıipari és Mérnöki Kft.
közötti szerzıdés
Elıterjesztı: TGB elnök
Elıterjesztés:
Szerzıdés tervezet

11. napirendi pont
Tárgy:
Páty, belterületi határ – Erkel utca – Rákóczi út – Füzespatak által határolt
terület (ún. Strand terület) Szabályozási Terve
Elıterjesztés:
Rendelet tervezet

A két napirendi pont együtt tárgyalva.
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
140/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
1.
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága úgy dönt,
hogy a Strand területen nem kíván uszodát létesíteni.
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2.
A Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a Strand területre vonatkozó Szabályozási Terv a)
verzióját javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.
3.
A Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Szabályozási Terv
elfogadásának a feltétele a fejlesztési szerzıdés elfogadása, melyben meghatározzák hány
lakás épülhet egy telken belül, továbbá beruházó lakásonként 175.000 Ft közmőfejlesztési
hozzájárulás befizetését vállalja.
4.
A Bizottság felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a szerzıdés elıkészítésére.

*****

12. napirendi pont
Tárgy:
Diós Emlékpark elszámolása
Elıterjesztı: Porkoláb József képviselı
Szóbeli elıterjesztés:
Porkoláb József képviselı ismerteti a Diós Emlékparkkal kapcsolatos elszámolást.
A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
94/2008. (09. 03.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy a Diós
Emlékparkkal kapcsolatos elszámolást elfogadja.

*****
13. napirendi pont
Tárgy:
Pályázat közlekedésbiztonsági beavatkozásra
Elıterjesztı: Polgármester
Elıterjesztés:
2008. szeptember 15.-i határidıvel pályázatot lehet benyújtani a településen áthaladó országos
közutak átkelési, valamint lakott területekhez közvetlenül kapcsolódó szakaszain a forgalom
csillapítására, gyalogosok védelmének növelésére, a jármővek sebességének csökkentésére: - így gyalogátkelıhely kiépítése középszigettel és sávelhúzással, szükség esetén sárga
villogóval, nyomógombos jelzılámpával, a település belépési pontján kapuzat létesítése
sávelhúzással, buszöböl létesítése , áthelyezése, KRESZ jelzést felvillantó sebességkorlátra
figyelmeztetı berendezés.
A pályázat összege felhasználható a beavatkozáshoz szükséges területszerzésre, tervezésre,
kivitelezésre.
Megkezdett beavatkozást nem finanszíroznak.
A pályázathoz minimum 10 % önrészt kell biztosítani, a pályázaton elnyerhetı összeg
15 000 000 Ft
Amennyiben a Tisztelt Képviselı Testület lehetıséget lát a pályázatban, úgy meg kell bízni
egy pályázatíró céget a pályázat elkészítésére.
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A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
141/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy a „Pályázat közlekedésbiztonsági beavatkozásra” címmel
meghirdetett pályázaton vegyen részt
Fıutca program keretében a CBA-nál gyalogos átkelıhely tervezése,
Iskola utca – Rákóczi út keresztezıdési csomópont forgalmi rendezése
tervezésére / kivitelezésére.
A pályázathoz szükséges önrészt 1.500.000 Ft összeget biztosítja.
A pályázat megírására kérje fel a MultiContact Kft-t.

*****
14. napirendi pont
Tárgy:
Páty, 0165/2 hrsz-ú ingatlan természetvédelmi védettség alá helyezése
Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Elıterjesztés:
Magosány Árpád a mellékelt levélben kezdeményezte a Páty 0165/2 hrsz-ú ingatlan
természetvédelmi védettség alá helyezését.
Kérem, hogy t. Bizottságot, hogy az ügyben szíveskedjen állást foglalni.
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
142/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy a
„Páty, 0165/2 hrsz-ú ingatlan természetvédelmi védettség alá helyezése” c. elıterjesztést
leveszi napirendrıl és átadja a Környezetvédelmi Egészségügyi és Közbiztonsági
Bizottságnak.
*****
15. napirendi pont
Tárgy:
Szabadság tér 1. – kerítés tervdokumentációja + Geodéziai felmérési munkák
Elıterjesztı: TGB elnök
Elıterjesztés:
A 2008. július 16-i testületi ülésen elfogadásra került a Szabadság tér Szabályozási terve,
mely értelmében az önkormányzati ingatlanhoz a közterületbıl 9 m szélességben oldalkert
kerül kiszabályozásra. A területrész határolására szolgáló kerítés tervdokumentációját Szécsi
Zsolt fıépítész elkészítette, melyet bizottság elé terjesztek.
Kérem a tisztelt Bizottságot, hozza meg döntését az elıterjesztéssel kapcsolatban.
**
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A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
143/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy a
Szabadság tér 1. ingatlan megosztási vázrajzát és kitőzését megrendeli a Kotta és Társa Bt-tıl
70.000 Ft + ÁFA összegben.
Felelıs:
Mőszaki Iroda (megrendelés elkészítése)
Határidı:
azonnal
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
144/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy
Szökrön Péter vállalkozótól megrendeli a Szabadság tér 1. geodéziai felmérését 50.000 Ft +
ÁFA összegben.
Felelıs:
Mőszaki Iroda (megrendelés elkészítése)
Határidı:
azonnal
*****

16. napirendi pont
Tárgy:
Burgondia utcai lakosok útjavítási kérelme
Elıterjesztı: TGB elnök, PÜB elnök
Elıterjesztés:
A Burgondia u. 56. – 78. lakói a mellékelt levélben kérték az út javítását (1261/2 hrsz
közterület).
A Mőszaki Iroda tájékoztatása alapján az út valóban javításra szorul.
A Pénzügyi Iroda tájékoztatása alapján ezen munkálatokra a 2008. évi költségvetésben már
nincs fedezet.
Kérjük a bizottság állásfoglalását az elıterjesztéssel kapcsolatban.
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
145/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy
felkéri Kind László képviselıt, hogy a Burgondia utcai útjavítással kapcsolatban mérje fel a
területet, és annak alapján tárgyalják tovább az elıterjesztést.

*****
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17. napirendi pont
Tárgy:
28/2005. (I. 26.) Kt. határozat módosítása a víziközmő fejlesztési
hozzájárulásról
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester
Elıterjesztés:
A Bizottság által már korábban tárgyalt, és az önkormányzat érdekeire figyelemmel
elıterjesztem a víziközmő fejlesztési hozzájárulásról szóló 28/2005. (I. 26.) Kt. határozat
módosítását akként, hogy vízközmő esetében a fejlesztési hozzájárulás kötelezıen az építési
engedély kiadása elıtt, csatorna vonatkozásában pedig kötelezıen a használatbavételi
engedély kiadása elıtt kerüljön megfizetésre az önkormányzat részére.
Kérem a Bizottság támogatását a határozati javaslat elfogadásához.
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
146/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek a 28/2005. (I. 26.) Kt. határozat alábbi módosítását:
1. pont módosítása: „… közmőfejlesztési hozzájárulást érvényesítsen” szövegrész helyett:
„közmőfejlesztési hozzájárulás érvényesítéséhez igazolást ad ki”.
8. pont módosítása: A közmőfejlesztési hozzájárulás összegét a Páty Polgármesteri
Hivatal 117420001-15390235-02130000 számú elkülönített fejlesztési számlájára kell
befizetni.
9. pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: „…., a 11. pont vonatkozásában 2008. október 1jétıl kell alkalmazni.”
11. pont:
Vízközmő esetében a fejlesztési hozzájárulást kötelezıen az építési
engedély kiadása elıtt, csatorna vonatkozásában legkésıbb a használatbavételi engedély
kiadása elıtt kell megfizetni.
11. pont 12. pontra módosul.

*****

18. napirendi pont
Tárgy:
Andrew Vago 07/13 hrsz. ingatlan telekmegosztása
Elıterjesztı: TGB elnök
Elıterjesztés:
Elkészült a 07/13 hrsz-ú ingatlan záradékolt megosztási vázrajza, illetve az ide vonatkozó
terület-kimutatás.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy egyeztessék le, a tulajdonosokkal.
Melléklet:
- záradékolt változási vázrajz
- terület-kimutatás
- Ingatlan Adásvételi Elıszerzıdés (Andrew Vago)
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A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
147/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága felkéri a jegyzıt,
hogy a 07/13 hrsz-ú ingatlan telekmegosztása ügyében soron kívül intézkedjen.

*****

19. napirendi pont
Tárgy:
„Nekem szülıfalum” címő kiadvány támogatása
Elıterjesztı: polgármester

Elıterjesztés:
Wiedermann Gábor volt polgármester megjelentette „Nekem szülıfalum” címő kiadványának
III. részét, mely színvonalas formában bemutatja községünk legújabb beruházásait is.
Javaslom, hogy a kiadvány megjelentetését az önkormányzat a még rendelkezésre álló
250.000 Ft, civilszervezetek támogatása elıirányzat terhére támogassa.
**
A PÜB 1 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
95/2008. (09. 03.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága nem javasolja, hogy a „Nekem
szülıfalum” címő kiadványt 250.000 Ft + ÁFA összeggel támogassa az önkormányzat.
**
A PÜB 1 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
96/2008. (09. 03.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága nem javasolja, hogy a „Nekem
szülıfalum” címő kiadványt 150.000 Ft + ÁFA összeggel támogassa az önkormányzat.
**
A PÜB 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
97/2008. (09. 03.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága nem javasolja, hogy a „Nekem
szülıfalum” címő kiadványt 100.000 Ft + ÁFA összeggel támogassa az önkormányzat.
*****
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20. napirendi pont
Tárgy:
Védınıi Szolgálat kérelme
Elıterjesztı: PÜB elnök
Elıterjesztés:
Védınıi Szolgálat kérelmezı levele

A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
98/2008. (09. 03.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Önkormányzat javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy 50.000 Ft-os támogatásban részesítse a Védınıi Szolgálatot az
Anyatejes Világnap alkalmából gyermeküket anyatejükkel tápláló édesanyák köszöntésére
szervezett rendezvény megtartására.
Fedezete:
a környezetvédelmi alapból a védınıi szolgálatra történı átcsoportosítással

*****

21. napirendi pont
Tárgy:
Kerékpárverseny - támogatási kérelem
Elıterjesztı: PÜB elnök
Elıterjesztés:
Merkl Imre támogatási kérelme

A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
99/2008. (09. 03.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Önkormányzat javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy 200.000 Ft-os támogatásban részesítse a 2008. ıszi
kerékpárverseny lebonyolításának szervezıjét, Merkl Imrét.
Fedezete:
a környezetvédelmi alapból

*****

22. napirendi pont
Tárgy:
63/2008. (II. 13.) határozat visszavonása
Elıterjesztı: PÜB elnök
Elıterjesztés:
Az Oktatási Szociális és Közmővelıdési Bizottság már korábban tárgyalt e határozat
visszavonásáról, és azt tovább utalta a Pénzügyi Bizottságnak megtárgyalásra, miszerint a
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Pátyolgató Óvoda munkavállalói létszámát 2008. július 1-jétıl 1 fıvel csökkenti. Óvodával és
szülıkkel történt egyeztetések kapcsán arra az eredményre jutottunk, hogy célszerő lenne az
eredeti létszám megtartása az óvoda további zökkenımentes mőködése érdekében.
Ennek viszont pénzügyi fedezetet kell biztosítani a költségvetési évre.
Kérjük a tisztelt Bizottságot, hozzon döntést az ügyben.
**
A PÜB 2 igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
100/2008. (09. 03.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága nem támogatja a 63/2008. (II.
13.) Kt. határozat visszavonását.

*****

23. napirendi pont
Tárgy:
polgármester jutalmazása
Elıterjesztı: PÜB elnök
Szóbeli elıterjesztés:
Kollár Tamás PÜB elnök a köztisztviselık napja alkalmából a polgármester jutalmazását
elıterjeszti, kéri a Bizottságot, vitassák meg és állapítsák meg a jutalmazás mértékét.
**
A PÜB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
101/2008. (09. 03.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselıtestületnek, hogy Dr. Bognár András polgármestert egy havi munkabérének megfelelı
jutalomban részesítse.

*****

24. napirendi pont
Tárgy:
Kossuth Lajos utca területhatárok rendezése
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester
Szóbeli elıterjesztés:
Sági György alpolgármester elıterjeszti a Kossuth Lajos utca területhatárok rendezését;
vannak tulajdonosok, akik önkormányzati területet foglalnak, van ahol az önkormányzat
foglal el magánterületet; szükséges a kiszabályozás.
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A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
148/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága támogatja a
Kossuth Lajos utcai területhatárok rendezését; a megoldás érdekében felkéri Sági György
alpolgármestert, hogy az ügyben eljárjon, és kérjen be árajánlatokat a terület felmérésére.

*****
Kollár Tamás PÜB elnök elment, a PÜB létszáma: 4 fı.
*****
25. napirendi pont
Tárgy:
Páty, Pincehegy szabályozása
Elıterjesztı: TGB elnök
Elıterjesztés:
Mellékletben felsorolásként olvashatók a Pincehegy szabályozásával kapcsolatban felmerülı
igények az Önkormányzat részérıl, valamint a területhez kapcsolódó rajzi melléklet.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékletben szereplı szempontokat vitassák meg.
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
149/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága javasolja, hogy a
Pincehegy Szabályozási Terve tartalmazzon egy különleges jogi intézmény szakaszt, mely
rendelkezik a nem használt, beomlott, rossz állapotú pincehelyek önkormányzati tulajdonba
vételérıl.

*****

26. napirendi pont
Tárgy:
Polgármesteri Hivatal – számítógépes fejlesztés
Elıterjesztı: jegyzı
Szóbeli elıterjesztés:
Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı elmondja, a Testület döntött a Hivatal számítógépes
gépparkjának felújításáról, de az árajánlat nem tartalmazta a munkadíjat, ami kb. 3-400.000
Ft. Kéri, hogy a bizottság hozzon döntést az ügyben.
**
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A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
150/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy a
Polgármesteri Hivatal számítógépes fejlesztése címő elıterjesztést leveszi napirendrıl azzal,
hogy további információk beszerzése után tárgyalja ismét.

*****

27. napirendi pont
Tárgy:
Páty, belterület digitális közmő alaptérkép tervezési munkái
Elıterjesztı: TGB elnök
Szóbeli elıterjesztés:
Solidus Kft. „Emlékeztetı Páty, belterület digitális közmő alaptérkép tervezési munkáiról”
tárgyú levele. (bejövı iktatószáma: 162-2/2008.)
Az elıterjesztés tájékoztató jellegő volt, döntéshozatalt nem igényel.

*****

28. napirendi pont
Tárgy:
Útépítés - többletmunkák
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester
Szóbeli elıterjesztés:
Sági György alpolgármester: A településen folyó út felújítási munkálatokra a többlet
munkaigényt az elızı testületi ülésen elfogadtuk, de a felmérés és a beárazás bizottsági ülésre
készült el, mely összegszerően a csatolt árajánlat alapján Bruttó 16.017.180 Ft. Ezek a
munkák a folyamatban lévı munkálatok egy részéhez szorosan kapcsolódnak ( kapubejárók ),
másrészt az elfogadott többletmunkák ( Hóvirág, járdák ).
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
151/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselı-testületnek az út többletmunkákra beadott Bruttó 16.017.180 Ft összegő
árajánlatot elfogadását. Fedezetként a kerékpár út tervezésre, az MA2 pincehegy feletti terület
víz, csatorna építésre elıirányzott összegbıl, valamint a környezetvédelmi alapból 4.000.000
Ft összeg átcsoportosítását javasolja.
*****
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29. napirendi pont
Tárgy:
Közép-Európai Terminál Kft. – közmőfejlesztési hozzájárulás
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester
Szóbeli elıterjesztés:
Sági György alpolgármester:
A Közép-Európai Terminál Kft-vel történt tárgyalások folyamán sikerült megegyezésre jutni,
miszerint a 2007. augusztus 13-án aláírt Együttmőködési megállapodásban lefektetett
közmőfejlesztési hozzájárulás összegének fennmaradó részét megfizeti még ebben az évben.
Ebben az esetben a teljes közmőfejlesztési díjból az önkormányzat 5% kedvezményt ad.
Megegyezés szerint Közép-Európai Terminál Kft. 5 %-ot jóteljesítési garanciaként visszatart
a kifizetésbıl, melyet 1 év elteltével számolunk el. Ebbıl következıen idén, 44 Millió Ft az az
összeg, amit a Terminál Kft. megfizet az Önkormányzat részére. Valamint Önkormányzat
átvállalja a szennyvíz csatorna átemelı villamos energia kiépítésének költségeit, kb. 3,3 millió
Ft (ami tartalmazza a hálózatfejlesztési díjat is.)
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
152/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy a Közép-Európai Terminál Kft-vel 2007. augusztus 13-án aláírt
Együttmőködési megállapodásban foglaltakat módosítsa akként, hogy a Közmőfejlesztési
hozzájárulás összegébıl önkormányzat 5%-os kedvezményt ad, valamint hozzájárul ahhoz,
hogy 5%-ot a Terminál Kft. jóteljesítési garanciaként visszatartson 1 évre. Önkormányzat
átvállalja továbbá a szennyvíz csatorna átemelı villamos energia kiépítésének költségeit,
amely a hálózatfejlesztési díjat is magában foglalja.
*****
30. napirendi pont
Tárgy:
Közép-Európai Terminál Kft. –tulajdonosi hozzájárulás
Elıterjesztı: TGB elnök
Szóbeli elıterjesztés:
Király Endre TGB elnök: A Közép-Európai Terminál Kft. kérelmet nyújtott be tulajdonosi
hozzájárulás megadásához, a 4604 hrsz-ú (Sasfészek-tó) kapcsolatban, Páty M1 üzleti park
bıvítés I. ütem Durvaterep-rendezéséhez, melyet a tóparttal szomszédos területen végeznek.
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
153/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy a Páty M1 üzleti park bıvítés I. ütem Durvaterep-rendezéséhez, a
4604 hrsz-ra (Sasfészek-tó) a tulajdonosi hozzájárulását adja meg.
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31. napirendi pont
Tárgy:
Arany János utcai játszótér
Elıterjesztı: TGB elnök
Elıterjesztés:
Mint ismert a Tisztelt Bizottság elıtt, elkészült az Arany János utcai játszótér. A hivatalos
használatbavétel elıfeltétele, a játszótér szabványossági felülvizsgálata.
Mellékelem a fenti munkára adott árajánlatot é javaslom elfogadását.
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
154/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz,
hogy az Arany János utcai játszótér szabványossági felülvizsgálatára adott (ARCER Kft.)
árajánlatot bruttó 72.912 Ft értékben elfogadja.
Felelıs:
Határidı:

Mőszaki Iroda (megrendelés elkészítése)
azonnal

*****

32. napirendi pont
Tárgy:
Háziorvosi szolgálat
Elıterjesztı: Sági György alpolgármester
Szóbeli elıterjesztés:
Sági György alpolgármester: Dr. Mentényi Tibor háziorvos szerzıdése 2008. december 31-én
lejár; Tájékozódni kell, meghosszabbítja-e a szerzıdését, vagy más orvossal kell szerzıdést
kötni.
**
A TGB álláspontja:
Sági György alpolgármester vegye fel a kapcsolatot Dr. Mentényi Tiborral információ szerzés
céljából; az elıterjesztést a KEKB-nek is tárgyalni kell.

*****
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33. napirendi pont
Tárgy:
Páty,
M1
autópálya
lehajtójának
és
a
települést
útlejegyzési/kisajátítási forgalmi értékbecslési szakvélemény
Elıterjesztı: TGB elnök

elkerülı

Elıterjesztés:
A Páty, M1 autópálya lehajtó és a települést elkerülı út vonatkozásában szükséges
útlejegyzési/kisajátítási forgalmi értékbecslési szakvélemény készítése, melyre Dr. Erdélyiné
Somorjai Ágnestıl 60.000 Ft + ÁFA / db árajánlatot kaptunk. Az elıreláthatóan 40 db
földrészlet figyelembevételével ez összesen 2.400.000 Ft + ÁFA összeg.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a beérkezett árajánlatról.
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
155/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága javasolja a
Képviselı-testület részére, hogy a Páty, M1 autópálya lehajtó és a települést elkerülı utak
vonatkozásában útlejegyzési/kisajátítási forgalmi értékbecslési szakvélemény készítésére Dr.
Erdélyiné Somorjai Ágnestıl érkezett 60.000 Ft + ÁFA / db árajánlatot fogadja el.

*****

34. napirendi pont
Tárgy:
Építész Kft. – Kincsem közben tereprendezés
Elıterjesztı: TGB elnök
Szóbeli elıterjesztés:
Király Endre TGB elnök:
A Kincsem köz kialakítása kapcsán tereprendezési munkálatokat kellett végezni, melyre a
vállalkozó 50.000 Ft + ÁFA összegő számlát nyújtott be.
**
A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
156/2008. (09. 03.) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz,
hogy elfogadja az Építész Kft. által a Kincsem köz tereprendezési munkálataira benyújtott
50.000 Ft + ÁFA összegő számláját.
Felelıs:
Határidı:

Mőszaki Iroda (megrendelés elkészítése)
azonnal
*****
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35. napirendi pont
Tárgy:
Csatornázás
Elıterjesztı: Székely Csaba képviselı
Szóbeli elıterjesztés
**
Székely Csaba képviselı, elıterjesztı elment az ülésrıl, ezért a Bizottság levette napirendrıl
az általa javasolt szóbeli elıterjesztést.

*****

Király Endre TGB elnök megállapítja, hogy minden napirendi pontot megtárgyaltak és
bezárja az ülést.

határozatok:

TGB 135-tıl 156-ig
PÜB 89-tól 101-ig

Kmf.

Kollár Tamás
PÜB elnök

Király Endre
TGB elnök
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