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Közérdekû telefonszámok
Az Egészségház címe: Árpád utca 14.
Dr. Mentényi Tibor háziorvos,
343-828
h, sz, p: 13–19, k, cs: 7–13
Dr. Gurin Ferenc háziorvos,
344-623
h, sz: 15–19; k, cs: 8–12, p: 12–16
Új Egészségház: Árpád u. 61.
Dr. Becka Éva háziorvos,
344-343
h, sz, p: 8–12; k, cs: 13–19
Dr. Hollós Ildikó házi gyermekorvos,
343-973
h, s: 9.30–12.30; k: 13–16
cs: 15–17; p: 11.30–14.30
Egészséges tanácsadás: kedd 10–12
Dr. Bartos Mária gyermekgyógyász
Páty, Torbágyi út. 343-534
2006. március 1-tõl:
h 8–10, k 8–9, sz 16.30–18, cs 8–10,
p 9–11, tanácsadás csak
egészségeseknek: szerda 15–16.30
Dr. Szabó Valéria fogszakorvos,
344-623
h, sz, p: 9–14; k, cs: 14–18.30
Dr. Zambelly Judit fogszakorvos
Rét köz 3. 06 (20) 567-41-79
h, sz: 14–18.30; k, cs: 9–12
Védõnõi szolgálat, 344-625
Csecsemõ és kisgyerek tanácsadás:
kedd 8.30–12
Gyermekorvossal: kedd 10–12
Várandós kismamák tanácsadás:
Polgár Anna védõnõ szerda:
12.30–14.30
Ondrik Jánosné védõnõ hétfõ: 13–15
Toók Istvánné védõnõ
szerda: 14.30–16
Fogadóórára a várakozási idõ
csökkentése érdekében idõpontot
kell kérni.
Polgár Anna fogadóórája csütörtök:
8–9 óra
Ondrik Jánosné fogadóórája szerda:
8.30–9.30
Toók Istvánné fogadóórája hétfõ 8–9
CTG vizsgálatra elõzetesen
megbeszélt idõpontban továbbra is
lehet jönni.
Minden hónap elsõ csütörtökén
9 órakor tanácsadás szülész
szakorvossal.

Katolikus Plébánia: 343-717
Református Lelkészi Hivatal: 343-386
Hivatalos idõ: k 16.30–18, sz 9–12
Mûvelõdési Ház: 343-550
Okmányiroda:
Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25.
Fax: 06 (23) 457-701
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
személyi igazolvány: 06 (23) 457-563
hétfõ: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00,
p: 8.30–12
lakcímkártya ügyben:
06 (23) 457-701
h: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00,
p: 8.30–12
egyéni vállalkozói igazolvány:
06 (23) 457-562
h: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00
közlekedésigazgatási ügyben:
06 (23) 457-552, 553
h: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00
vezetõi engedély ügyben:
06 (23) 457-700
h: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00
Helios Patika:
Páty, Széchenyi u. 1. 343-529
Hétfõtõl péntekig: 8–18,
szombat 8–13
T-Com helyi hibabejelentõ: 143
Központi hibabejelentõ:
06 (80) 555-103
Szolgáltatások megrendelése,
információkérés: 06 (30) 225-7779,
343-527 Omray Ferenc
Hibabejelentések:
Csatorna- és vízhálózat: 343-994
TIGÁZ 2 Kft. hibabejelentõ
Bicske, Szent László u. 50.
06 (40) 502-501
Budapesti Elektromos Mûvek Rt.
Érdi Fogyasztói Iroda: www.elmu.hu
2030 Érd, Budai út 24.
06 (40) 38-38-38
Közterületen lévõ villanyszolgáltatás
meghibásodását a polgármesteri hivatal titkárságán is be lehet jelenteni
az 555-530-as telefonszámon.

Budakeszi ügyelet: este 7 órától reggel
8 óráig 451-920, 451-731

Volán-menetrend elérhetõ az
interneten: www.wap.menetrendek.hu

Mentõk telefonszáma: 104
Budakeszi Rendõrõrs:
06 (23) 450-007
Budaörsi Rendõrkapitányság:
06 (23) 420-055
Rendõrségi segélykérõ telefonszám:
107 vagy 112
Tûzoltók: 105
Helyi tûzoltók: 343-832

A kóbor ebek bejelenthetõk:
Tuncsik József, gyepmester,
06 (20) 9728-231
Kéményseprõk: 06 (24) 365-204
Kábel TV Nagykanyar Kft.
06 (23) 343-042
TV Network Kft.
06 (1) 270-9544
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Szavazókörök, 2006. április 9.
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a
szavazókörök szerinti utcabeosztás az
alábbiak szerint változott, valamint a lakosságszám növekedése miatt 5. számú
választókör került kialakításra.
1. számú szavazókör címe:
2071 Páty, Bocskai u. 9.
1. számú szavazókörbe tartozó utcák:
Ady Endre utca – teljes
Arany János utca – teljes
Bartók Béla utca – teljes
Cseresznyés utca – teljes
Deák Ferenc utca – teljes
Dózsa György utca – teljes
Erdõ utca – teljes
Forrási tér – teljes
Guyon Richárd utca – teljes
Határ út – teljes
József Attila utca – teljes
Kodály Zoltán utca – teljes
Mocsai Gyula utca – teljes
Munkás tér – teljes
Õsz utca – teljes
Petõfi Sándor utca – teljes
2. számú szavazókör címe:
2071 Páty, Rákóczi u. 19.
2. számú szavazókörbe tartozó utcák:
Bánya utca – teljes
Csilla von Boeselager utca – teljes
Dobogó utca – teljes
Erdõalja utca – teljes
Fazekas Mihály utca – teljes
Fenyves utca – teljes
Füzespatak utca – teljes
Galagonya utca – teljes
Gyártelep utca – teljes
Gyopár utca – teljes
Gyöngyvirág út teljes
Hajnalka utca – teljes
Hegyalja utca – teljes
Hunyadi János utca – teljes
Ibolya utca – teljes
Jókai köz – teljes
Kankalin utca – teljes
Kovács Imre utca – teljes
Kökény utca – teljes
Külterület – teljes
Liget köz – teljes
Maros utca – teljes
Mézeshegyi lejtõ – teljes
Mézeshegyi utca – teljes
Napraforgó utca – teljes
Orgona utca – teljes
3. számú szavazókör címe:
2071 Páty, Iskola utca 16.
3. számú szavazókörbe tartozó utcák:
Árpád utca – teljes
Bocskai utca – teljes
Erkel utca – teljes
Iskola utca – teljes
Kossuth Lajos utca – teljes
Kölcsey utca – teljes
Liliom utca – teljes
Május 1. utca – teljes
Móricz Zsigmond utca – teljes

4. számú szavazókör címe:
2071 Páty, Kossuth Lajos u. 77.
4.számú szavazókörbe tartozó utcák:
Akácfa utca – teljes
Bacsó Béla utca – teljes
Bem József utca – teljes
Bocskai István utca – teljes
Burgondia utca – teljes
Csalogány utca – teljes
Elvira krt.
Fagyöngy
Fecske utca – teljes
Forrás utca – teljes
Fürj utca – teljes
Gyopár utca – teljes
Kuckóhegyi utca – teljes
Liget utca – teljes
Mályva utca – teljes
Mélyárok utca – teljes
Mézeshegy utca – teljes
Nefelejcs utca – teljes
Pestihegyi utca – teljes
Pincehegy utca – teljes
Rigó utca – teljes
Som utca – teljes
Somogyi Béla utca – teljes
Szilfa utca – teljes
Tavasz utca – teljes
Torbágyi utca – teljes
Váradi József utca – teljes
Viola utca – teljes

Virágvölgy utca – teljes
Völgy sétány – teljes
Völgy utca – teljes
Vörösmarty utca – teljes
5. számú szavazókör címe:
2071 Páty, Bocskai u.9.
5. számú szavazókörbe tartozó utcák:
Árnyas utca – teljes
Õzike utca – teljes
Pintérhegyi utca – teljes
Rákóczi utca – teljes
Rét köz
Rét utca – teljes
Rózsa utca – teljes
Százszorszép utca – teljes
Sziklai Sándor utca – teljes
Széchenyi utca – teljes
Széchenyi tér utca – teljes
Tátika utca – teljes
Telki út
Töki utca – teljes
Tölgyfa utca – teljes
Tulipán utca – teljes
Tündér utca – teljes
Vaddisznó utca – teljes
Vadrózsa utca – teljes
Várhegyi utca – teljes
Vihar utca – teljes
Zrínyi utca – teljes
Helyi Választási Iroda

HIRDETMÉNY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITÛZTE

AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK
2006. ÉVI ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT
AZ ELSÕ FORDULÓ NAPJA:

2006. ÁPRILIS 9. VASÁRNAP
A MÁSODIK FORDULÓ NAPJA:

2006. ÁPRILIS 23. VASÁRNAP
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.
A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrõl 2006. február 10-ig kapnak értesítést.
A névjegyzék 2006. február 8-tól február 15-ig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban.

AJÁNLÁS
A választáson jelöltet ajánlani 2006. március 17-ig ajánlószelvényen lehet.
A jelöléshez legalább 750 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ választópolgár belföldön igazolással, külföldön a Magyar Köztársaság
nagykövetségein és fõkonzulátusain adhatja le szavazatát.
Igazolás kiadását ajánlott levélben 2006. április 4-ig,
személyesen vagy meghatalmazott útján 2006. április 7-én 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2006. március 17-én 16.00 óráig
lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi listára lehet.
Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban a választási irodához lehet fordulni.

Választási Iroda
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KÖZMEGHALLGATÁS
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
2005. december 08-án (csütörtökön) 17.00 órakor megtartott
KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL a pátyi mûvelõdési ház nagytermében
Jelen vannak: a testület 10 fõvel: dr. Bognár András polgármester, Éri István alpolgármester, Nagy Ferencné alpolgármester, Cseke Zoltán, Fórizs Bertalan, Kollár Tamás,
Michels Gábor, ifj. Nagy Ferenc, Sági György, Zsarnóczay István, összesen 9 képviselõ
Polgármesteri hivatal részérõl: dr. Homonnay Dorottya
jegyzõ, Varga Istvánné Pénzügyi Iroda vezetõ, Szantner Ernõ
Mûszaki iroda vezetõ, dr. Farkas Nándor szervezési ügyintézõ, Pécsiné Báldogi Éva jegyzõkönyv-vezetõ.
A közmeghallgatás résztvevõi kb. 55–60 pátyi lakos.
Dr. Bognár András polgármester köszönti a megjelenteket
és megnyitja az ülést.
Elmondja, hogy a közmeghallgatás nyilvános testületi ülés,
a megválasztott 14 fõs képviselõ-testületbõl 10 fõ megjelent,
így az ülés határozatképes, a közmeghallgatás megtartható.
Tájékoztatja a résztvevõket, hogy a közmeghallgatást a
mindenkori polgármester vezeti, az ülésrõl jegyzõkönyv készül hangfelvétel alapján. Elõször megtartja beszámolóját az
önkormányzat 2005. évi költségvetés teljesítésérõl, utána a
hallgatóság kérdéseket tehet fel a képviselõ-testületnek.
Dr. Bognár András polgármester beszámolója Páty Község
Önkormányzatának 2005. évi költségvetés teljesítésérõl
(a jegyzõkönyv a beszámolót a sarokszámokra és az egyes
lényegi elemekre szûkíti)
A pátyi költségvetés 2005. évben teljesült.
Fõösszeg:
1 517 000 000 Ft
Bevételek mindösszesen:
691 000 000 Ft
Ebbõl a fõbb bevételek:
állami költségvetésbõl
384 000 000
ebbõl a helyi lakosság szja
visszajuttatott összege
135 000 000
saját bevételek
204 000 000
ebbõl iparûzési adó, vállalkozói
kommunális adó
128 000 000
lakossági kommunális adó
17 000 000
külterületi építményadó
4 000 000
telekadó
4 000 000
gépjármûadó
25 000 000
Kiadások mindösszesen:
743 000 000 Ft
Ebbõl a fõbb kiadások:
személyi és mûködési kiadások
310 000 000
(iskola, óvoda, mûvelõdési ház, polgármesteri hivatal)
fejlesztési felhalmozási kiadások
és beruházások
29 000 000
egészségügy, védõnõi ellátás
8 000 000
szociális ellátás
8 700 000
civil szervezetek támogatása
84 000 000
(PAV Kft, alapítványok, nyugdíjas klubok,
Mézeshegy Kft.)
hitelek és kölcsönök
24 000 000
Differencia:
52 000 000 Ft
mely az elmúlt évek tartalékából lett pótolva
A lakossági és kommunális adó, valamint a külterületi építményadó és telekadó összesen 25 millió Ft, melybõl fedezzük
a közvilágítást, szemétszállítást, hulladékkezelést, hó eltakarítást, közterület fenntartást stb., mely költség összesen 44 millió Ft. A különbözetet az egyéb bevételekbõl (pl. iparûzési
adó) kell pótolni.
Ezek azok a fõszámok, melyek biztosították, hogy az alulfinanszírozott állami támogatás mellett a község mûködött.
Az önkormányzat három legnagyobb munkája
– ipari parkkal kapcsolatos kérdések
– lakóterületekkel kapcsolatos kérdések, valamint

– a csatorna beruházás, mely 2,5 éves munka után most került aláírásra.
Ezek részletesebben:
1. Ipari parkkal kapcsolatos kérdések
A képviselõ-testület rendeletben kijelölte azokat a területeket – közel 300 hektárnyi terület -, melyek tulajdonosait
megkeresték és felajánlották a fejlesztés lehetõségét. 140 hektárnyi terület tulajdonosa fogadta el az önkormányzat felajánlását, mely szerint az önkormányzat a tulajdonosok beleegyezésével elkészíti az adott terület szabályzási tervét és beruházási tervét; ennek megfelelõen kialakulnak az ipari területre
megfelelõ teleknagyságok (kb. 0,5-1-1,5 hektáros területek),
megfelelõ infrastruktúrával, azzal a feltétellel, hogy ennek fejében a tulajdonos a területének 5%-át adományként átadja a
községnek. Ebbõl következõen kb. 20 hektár olyan területe
lesz a községnek, mely ipari területre alkalmas, szabályozási
tervvel, beruházási tervvel ellátva, melynek mai piaci értékbe
kb. 30–40 millió Ft. Folyamatban van, hogy a tsz tulajdonából
kb. 36,5 hektárnyi útmennyiség kerül még a község tulajdonába. Ilyen nagymértékû beruházást csak közbeszerzési eljárás
útján lehet végezni; ez megtörtént, az elsõ 70 hektáros blokk,
melynek már van egy még el nem fogadott szabályozási terve,
ez a Sasfészek tótól Herceghalom felé esõ területen a 100-as
út és az autópálya közötti terület; a másik pedig az autópályától Páty felé esõ területen 2 × 70 hektáros terület, összességében tehát 210 hektár. Ezzel kb. 600–800 milliónyi Ft-hoz jut a
falu telkek formájában.
2. Lakóterületi fejlesztés
A Körtés II. kb. 15 hektáros terület, melyre a képviselõ-testület elsõ körben megkötötte a szerzõdést a terület tulajdonosaival. Ennek értelmében 60 nap biztosított a tulajdonosoknak,
2
hogy az önkormányzat letéti számlájára m -enként 650 Ft-ot
helyezzenek el. További feltétel még, hogy az adott területen a
beruházónak el kell végeznie az infrastruktúra kialakítását, addig feltételhez kötött építési tilalom áll fenn A víz-, villany-, útés vízelvezetés hálózatának szakhatósági átvétele után térítésmentesen a falu tulajdonába kerül a megépített vezetékrendszer. Ha minden feltétel teljesül, az önkormányzat kiadja az
építési engedélyeket, amelyhez még szükséges a víz és csatorna
hozzájárulás befizetése, ez lakóegységenként 750 000 Ft + áfa.
Ezen a 15 hektáros területen várhatóan 130–140 telek kerül kialakításra, ebbõl következõen kb. 100 milliós nagyságrendû bevételre lehet számítani. Ugyanerre az analógiára fog megvalósulni a Jenei III. terület, kb. 10 hektáron kb. 80 telek. Ezen túlmenõen a volt tsz területén lévõ majorság, mely kb. 10 hektárnyi terület, szintén a falu rendelkezésére fog állni.
Golfpálya: országgyûlési képviselõk megkeresésével sikerült elérni, hogy a golfpálya terület bekerült az agglomerációs
törvénybe. A belga tulajdonossal történõ alku része, hogy egy
összegben 300 millió Ft-ot fizet az önkormányzatnak annak
érdekében, hogy a területet különleges sportövezetté legyen
nyilvánítva. A golfpálya közepén üdülõházakat is kialakíthat2
nak, melyekre a jelenleg 300 Ft/m -es építményadó évente várhatóan további 7,5 millió bevételt hoz a községnek akkor is, ha
a pálya nem mûködik.
3. Csatorna beruházás
2003. január 1-jétõl az önkormányzat saját cége, a PAV Kft.
üzemelteti a vizet és a csatornát. A pillanatnyilag is keservesen
mûködõ vákuumos csatornarendszer korszerûsítése halaszthatatlanná vált, ezért a képviselõ-testület úgy döntött, hogy ki
kell váltani gravitációs rendszerre. Ennek a vízrendszernek
négy nagy eleme lesz: 1. szennyvíztisztító bõvítés; 2. ivóvíz tározó bõvítés; 3. központi vízlágyító beépítése... 4. maga a gravitációs gerincvezeték. A 2,5 éves munka magában foglalja a
tulajdonviszonyok tisztázását, tervek elkészíttetését, engedélyeztetést, stb. A beruházás több mint 600 millió Ft, mely nagy-
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ságrendnél a törvény elõírja a nemzetközi közbeszerzést. A
tender gyõztesével, a Hajdú–PURATOR Konzorciummal a
szerzõdés aláírásra került. A beruházás egy államilag garantált, 4%-os megtérülési mutatóval rendelkezõ hitelbõl fog
megvalósulni az önkormányzat számlavezetõ bankján, az
OTP-n keresztül. A hiteltörlesztés üteme a következõ: az elsõ
három évben csak a kamatot kell fizetni (valamivel több mint
20 millió Ft/év), majd 17 éven keresztül évi 54 millió Ft. A
megtérülés biztosítéka az új rákötõk folyamatos befizetése,
ami várhatóan 1000 bekötéssel számolva több mint a hitel
összege. A jelenleg fizetendõ víz és csatornadíjban a használati díj 180 Ft, a falu éves fogyasztása 300 000 m3 fölött van, tehát
innen is jelentõs összeg jön. Mivel 2010-re várhatóan az állami
támogatás teljes mértékben el fog tûnni és anélkül a jelenlegi
víz- és csatornadíj közel 1100 Ft, a képviselõ-testület megbízott egy céget megfelelõ vízbázis keresésére annak érdekében,
hogy a település saját kúttal rendelkezzen. Amennyiben ez
megvalósul, akkor kb. 50–60 Ft lesz az ivóvíz m3 ára.
A beszámoló végeztével dr. Bognár András polgármester
elmondja, legnagyobb értéknek azt tartja, hogy a falu és intézményei 3 éven keresztül különösebb gond nélkül mûködik, és
sikerült megalapozni a fejlõdés útját. Kéri, ha bárkinek van
közérdekû kérdése, most tegye fel. Javaslatokat is szívesen
vesznek, de annak figyelembevételével, hogy fejlesztési célokra alig több mint 20 millió Ft jut.
Kérdések, hozzászólások
ifj. Robb Dénes:
1) A polgármester választási programjában ígért Fõ út parkosítása hogyan áll, megtörtént-e, ki vette át és mennyibe került?
2) Az önkormányzatnak milyen koncepciója van a fiatalok
lakáshoz jutását illetõen?
Polgármester:
A program megvalósításához képviselõ-testületi jóváhagyás szükséges, a falunak 22 millió Ft-ja van fejlesztésre, ebbõl
kell gazdálkodni és a sorrendiséget felállítani. A település központi problémája a csatorna, minden erõ ide összpontosult.
Bialaczky Miklós:
Milyen fórumon kíván pályázati pénzekhez jutni a falu,
volt-e már ilyen és jövõre mik a terveik?
Polgármester:
Nagyon kevés az a pályázat, ami önrész nélkül mûködik, a
pátyi önrész sajnos 0 Ft. De sikerült megnyerni valakit, aki vállalta az önrészt, így a falu hozzájutott egy kukásautóhoz és 10
db egyenként több egységbõl álló hulladékszigethez, melyek a
település 10 különbözõ pontján kerülnek elhelyezésre a szelektív hulladékgyûjtés érdekében. Várhatóan a választáskor 1
milliárd Ft lesz a kasszában, ha befolynak a pénzek, a jövõben
nagyobb lehetõségek lesznek, hogy pályázati alapra elkülönítsenek.
Havas Vince:
Felkészült-e az önkormányzat arra, hogy levezényelje az
építést, pl. hogy minõségileg megfelelõ utakat kapjon a falu.
Polgármester:
Minden területen közbeszerzésen kell kiválasztani azokat,
akik a kivitelezést, mûszaki ellenõri feladatokat ellátják. Pl. a
csatornával kapcsolatban az átvétel csak abban az esetben történik meg, ha a szakhatóság azt megfelelõnek tartja. Ezen kívül a számla 10%-a visszatartásra kerül, ami csak féléves próbaüzem után fizetendõ ki. Egyébként a kivitelezõ cég referenciái is garancia a jó munkavégzésre.
Havas Vince:
Van-e a falunak falugondnoka, van-e erre elkülönített
pénz, van-e koncepció arra, hogy a falu szebben nézzen ki.
Polgármester:
Van gondnok, januártól egy kisebb szervezeti egységgel,
munkaeszközökkel ellátva fog mûködni és feladata közé tartozik a falu képének szebbé tétele is. Egyébként ez a lakosokon is múlik, pl. ne szemeteljenek, szépítsék környezetüket.
Udvardi Béla:
Véleménye szerint a közakaratra nem kíváncsi a megválasztott testület, nem látja értelmét a közmeghallgatásnak. Sé-
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relmezi, hogy miért nem kérik ki a lakosság véleményét a döntések meghozatala elõtt. Végezetül kíváncsi, vajon mennyi a
képviselõk honoráriuma.
Polgármester:
Sértõnek tartja a rágalmazásokkal teli hozzászólást. Elmondja, hogy a képviselõk honoráriuma törvényesen van
megállapítva, nyilvános, a költségvetési rendeletben megtekinthetõ bárkinek. A Kt. ülések is nyilvánosak, bárki részt vehet.
Sági György képviselõ:
Õ is visszautasítja a rágalmakat, elmondja, a testület tisztességesen képviseli a település érdekeit, bizonyíték erre a
már megkötött és folyamatban lévõ szerzõdések. Megjegyzi,
Udvardi Béla úr volt képviselõ, lehetõsége lett volna megoldani az általa felvetett problémákat, pl. megállítani a felelõtlen
vagyongazdálkodást, vagy megakadályozni a rossz döntéshozást pl. vákuumos csatornarendszer. Ezeknek a következményeit viseli még most is a falu.
Puskás Ferenc:
Elmondja, kellemetlen helyzetbe hozza a falugyûlés hangulata, azt hitte, olyan emberek gyûlnek itt össze, akik tenni
akarnak Pátyért. Szerinte a parttalan vitának nincs értelme, vitatkozni lehet, hogy mi volt régen, de ettõl a falunak nem lesz
jobb. Egyetért azzal, hogy a törvények adta lehetõségek és az
anyagi keretek megszabják, hogy mit lehet csinálni és mit nem.
Ha nincs pénz, az önkormányzat keze meg van kötve. Szerinte
a továbblépés egyik megoldása lehetne az, hogy a lakosság vállalna többet a közösségért, a faluért. Ehhez valamilyen önszervezõdés kellene, akiben van ehhez akarat, összefogással,
értelmes célkitûzésekkel, nem pártpolitikában, nem 4 évben
gondolkodva, Tenni akarással a közösség, a falu érdekéért
elõbbre jutnának.
Polgármester:
Megköszöni a hozzászólást. Elmondja, amit elkezdtek, az
egy folyamat, a következõ felállásnak mûködõképesen tudják
átadni a falut.
Polgármester:
A szünet után köszönti és bemutatja Berényi Zoltán alezredest, a Budakeszi Rendõrõrs parancsnokát, aki a közbiztonsági helyzetrõl tart rövid tájékoztatót.
Berényi Zoltán alezredes:
Elmondja, 2005. április 1-jétõl van ebben a beosztásban, a
Budaörsi Rendõrkapitánysághoz tartozik, mint Budakeszi
Rendõrõrs, 9 település van a felügyelete alatt, ahova rendõrt
kell biztosítani és a bûncselekményeket „kordában tartani”.
Páty a lakosság számának arányához képest igen jó helyzetben van a bûncselekmények elkövetése tekintetében: néhány
statisztikai adat a hivatalba lépése óta Pátyra vonatkoztatva
tényadatok: 90%-ban vagyon elleni bûncselekmény (gépkocsi lopás, feltörés, családi, hétvégi házbetörések, besurranók,
mobiltelefon lopások, stb.), áprilisban 11 db, májusban 17
db, (ha emelkedik, az erõt oda összpontosítják, de az azzal
jár, hogy máshol fog emelkedni), júniusban 15 db, júliusban 9
db (látszik, hogy ide növelték a létszámot), augusztusban 9
db, szeptemberben 11 db, októberben 10 db, és novemberben 1 db!!! vagyonelleni bûncselekmény történt. Tudni kell,
hogy Pátynak nincs körzeti megbízottja, az állás meg van hirdetve, jelentkezõ még nincs. Felhívja a figyelmet, hogy ünnepek elõtt mindig emelkedik a bûncselekmények száma, ami
azzal is megelõzhetõ, ha mindenki jobban odafigyel értékeire. Megköszöni a képviselõ-testület hozzájárulását, 60 ezer
forintos üzemanyag utalványt kapott november–december–január hónapokra, hogy járõr autóval még többször meg
tudjanak jelenni Pátyon. Felkéri a hallgatóságot, ha valakinek van kérdése, tegye fel.
Havas Vince:
Elmondja, õ már sajnos volt sértett és nem igazán érzékelte
a rendõrség részérõl az együttmûködést. Kérdése, hogyan le-
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hetne a Fõ utcában még jobban visszaszorítani a gyorshajtást,
ami rendkívül veszélyezteti a gyerekeket, valamint nagyon balesetveszélyesek az üzletek elõtti szabálytalan parkolások is.
Berényi Zoltán alezredes:
Szoktak traffipaxozni, legutóbb 3 nap alatt 3 millió Ft bírságot szabtak ki; a szabálytalan parkolásnál a bírságolás csak akkor célravezetõ, ha az kifejezetten személyhez kötött, egyébként a jelenlegi törvények miatt – ha nincs ott az autó vezetõje
– csak plusz papírmunkát eredményez. Közlekedési táblák kijelölése és elhelyezése az önkormányzat hatásköre a
PEMÁK-kal együttmûködve.
Udvardi Béla:
Elmondja, neki a fekvõrendõrökkel van baja, szerinte ott
alakítják ki azokat, ahol vissza akarják szorítani a közlekedést.
Polgármester:
Megköszöni az alezredes úr tájékoztatását és a témához
kapcsolódóan még elmondja: megbíztak egy céget azzal, hogy
tervezze meg az egész Fõ utca biztonságos közlekedését, hol
legyen lassító, gyalogátkelõ, közlekedési lámpa, stb. Hét helyen szerettek volna gyalogátkelõhelyet kialakítani, a hatóság
három helyen engedélyezte; közlekedési lámpa elhelyezését a
szakhatóság nem javasolja, mivel fõútvonalról van szó, lassítaná a forgalmat. Az önkormányzat mindent megtett, sajnos
meg van kötve a keze.
Czailik Zoltán:
Elmondja, a Budapestre való bejutás csúcsidõben nagyon
nehézkes, a Volánt érdekeltté kéne tenni, hogy ne Budakeszire hordja az embereket, hanem a torbágyi vasútállomásra, ezáltal az utazók idõt nyernének. Megjegyzi még, bár lényegesen
sikerült javítani a parlagfû helyzeten, még jócskán vannak parlagfüves területek.
Jakab úr:
Szerinte is megoldást kellene találni a Fõ utcára, nagyon
sok gyerek közlekedik ott, nagy a forgalom és sokan gyorsan
hajtanak. Felveti még, miért nincs honlapja Pátynak, szerinte
ez a mi világban súlyos hiba, alapvetõ dolognak kéne lenni.
Végezetül úgy gondolja, ha a közmeghallgatás kezdési idõpontját késõbbre tették volna, többen eljöttek volna.
Polgármester:
Külön szabálysértési elõadó foglalkozik a parlagfûvel, jelentõs bírságok kerültek kiszabásra. Közlekedéssel kapcsolatban van egy olyan elképzelés, hogy az önkormányzat vásárolna egy 20–30 személyes kisbuszt, ami Torbágyra hordaná az
embereket a vonathoz igazodva, de ez sajnos megint pénzfüggvénye. Ami a részvételt illeti, a közmeghallgatás idõpontja idõben számos forgalmas helyen ki lett plakátolva, számos
név szerinti meghívót küldtek ki, értesítve lett az összes civilszervezet, aki akart, az el tudott jönni, egyébként sajnos korábban sem voltak többen. Honlap készítésére szerzõdést kötött az önkormányzat, a megvalósítás folyamatban van.
Sági György képviselõ:
Megerõsíti a polgármester válaszát abban, hogy közlekedés
témában mindent megtett az önkormányzat a PEMÁK-kal
közremûködve, zebrák kijelölését, lámpa elhelyezését stb. sajnos annyi valósul meg belõle, amennyit a hatóságok engedélyeznek.
Egy pátyi lakos:
Nem tudja elfogadni, hogy a hatóság nem engedélyez, szerinte tovább kell menni, minden fórumot megkeresni annak
érdekében, hogy a gyerekek Pátyon ne veszélyeztetett körülmények között közlekedjenek.
Polgármester:
Zárószavában elmondja, ez az elsõ testület, amely gyarapítja a falu vagyonát, és tisztességgel adja át a stafétabotot a következõknek. Miután nincs több hozzászólás, kérdés, megköszöni a részvételt és bezárja az ülést 20 órakor.
(A Rákóczi utca szerepel Fõ utcaként.)
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Tisztelt pátyi adózók!
Az adózásról szóló jogszabályok lehetõvé teszik, hogy az
adózó polgár az általa befizetett személyi jövedelemadójának
1%-át valamelyik Magyarországon bejegyzett egyház részére
felajánlhatja.
Kérem Önöket, hogy felajánlásaikat az alábbi, Pátyon is
mûködõ egyházak részére tegyék meg.
Római katolikus egyház

Technikai szám: 0011

Református egyház

Technikai szám: 0066

A vonatkozó jogszabályok lehetõvé teszik, hogy a befizetett
adó további 1%-át valamelyik Magyarországon bejegyzett alapítvány vagy egyesület részére ajánlhatják fel.
Kérem Önöket, hogy további felajánlásukat az alábbi,
Pátyon mûködõ civil szervezetek részére tegyék meg.
Pátyi Református Templomért Alapítvány
Adószám: 18661363-1-13
Pátyi Római Katolikus Temetõkápolnáért Alapítvány
Adószám: 18696028-1-13
Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány
Adószám: 18687996-1-13
Páty Fejlesztéséért Alapítvány
Adószám: 19179801-1-13
Páty Faluközösségért Alapítvány
Adószám: 18663468-1-13
Regionális Együttmûködési Alapítvány
Adószám: 18068533-1-13
Pátyi Futball Klub
Adószám: 19179351-1-13
Páty Község Diákjaiért Alapítvány
Adószám: 18676398-1-13
Mon Kyokushin Karate Sport Egyesület
Adószám: 18246173-1-43
Páty Községi Tûzoltó Egyesület
Adószám: 18690761-1-13
Felajánlásaikat a helyi egyházi és civil szervezetek nevében
tisztelettel megköszönöm.
Dr. Bognár András
polgármester

Felhívás a Páty Fejlesztéséért
Alapítvány támogatására
Kérjük Önöket, hogy amennyiben a befizetett személyi jövedelemadó 1%-át alapítványunk részére kívánja felajánlani,
úgy az adóbevallási csomagban található
RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
nyomtatványnak „A kedvezményezett adószáma” rovatát
az alábbiak szerint töltse ki:

1 9 1 7 9 8 0 1–1–1 3
Amennyiben Ön helyett a munkáltatója készíti el az adóbevallását, kérjük, hogy e fenti rendelkezõ nyilatkozatot munkáltatója bérelszámolásának adja át.
Nemes cselekedet lenne, ha ajánlani tudnák alapítványunkkal szimpatizáló barátaik, munkatársaik számára is,
hogy a Páty Fejlesztéséért Alapítványt* jelöljék meg kedvezményezettnek.
Alapítványunk iránti lojalitását ezúton is megköszönjük.
Reményi László
a kuratórium titkára
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2005. december 14-én (szerdán) 15.00 órakor megtartott nyílt ülése
Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Éri István
alpolgármester, Cseke Zoltán, Fórizs Bertalan, Furuglyás
Péterné, Kollár Tamás, Michels Gábor, Moldován Jenõ, ifj.
Nagy Ferenc, Sági György, Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna,
Zsarnóczay István, összesen 11 képviselõ
Nagy Ferencné alpolgármester és Soós István képviselõ jelezték, hogy késõbb érkeznek.
Polgármesteri hivatal részérõl: dr. Homonnay Dorottya
jegyzõ, dr. Fister Mihály ügyvéd, Varga Istvánné Pénzügyi Iroda vezetõ, dr. Farkas Nándor szervezési ügyintézõ, Pécsiné
Báldogi Éva jegyzõkönyv-vezetõ.
Éri István alpolgármester elmondja, a Schlick Mérnöki
Irodával kötött vízi közmû beruházás mûszaki ellenõrzésére
kötött megbízási szerzõdést a kft. meg kívánja szüntetni, ezért
kéri napirendre venni a mûszaki ellenõr kiválasztására az egyszerû közbeszerzési eljárás megindításáról szóló szóbeli elõterjesztését.

Napirendi pontok:
1. MA-2 terület övezetbe sorolás
2. PORTATERV Kft. szerzõdéseinek felülvizsgálata,
szerzõdések felbontása
3. Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság 2006. évre szóló megállapodása
4. Az általános forgalmi adó törvény változásának hatása
Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság gazdálkodására
5. Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság megállapodás tervezete Szemerei
Ferenc vállalkozóval és az Autószerviz Páty Betéti
Társasággal
6. Haris Sándor vételi ajánlata
7. Dr. Szeiler Erika peres ügye
8. Buru István kérelme
9. Új vagyonrendelet kidolgozásáról való döntéshozatal
10. Polgármester jutalmazása
11. Gravitációs csatorna építéséhez szükséges kisajátítási
kártalanítás szakértõi díja
12. Óvoda bõvítéséhez ingyenes ingatlancsere
13. Nagy Anna kérelme
14. Király Mónika kérelme
15. Lévai Viola támogatási kérelme
16. Kerékné Monori Klára átcsoportosítási kérelme
17. Víziközmû és csatorna beruházáshoz kapcsolódó mûszaki
ellenõri szerzõdés felbontásának ügye, a tárgyban
lefolytatandó új egyszerû közbeszerzési eljárás megindítása

Napirend elõtti felszólalások
Sági György képviselõ tájékoztatja a képviselõ-testület tagjait, hogy az IPP ügyvezetõje kiküldte az ipari terület tulajdonosainak a szerzõdéseket aláírásra.
Zsarnóczay István képviselõ szó szerint kéri rögzíteni hozzászólását.
„Szeretném megkérdezni, hogy miként lehetséges, hogy
kaptam két jegyzõkönyvi határozatot, amelynek határozati
számai különböznek, azonban tartalmuk megegyezik. Hangsúlyozni kívánom továbbá, hogy mindkettõ aláírt, hiteles kivonat. Mégpedig így szólt: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 225/2005 (VI. 08.)-i határozat, Páty Önkormányzat
Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a Kincsem-köz közvilágításának megoldását támogatja, illetve felkéri a Településfejlesztési Bizottságot, hogy a megvalósítás érdekében körültekintõen járjon el.”; aztán van egy újabb, aláírt és hiteles jegyzõkönyvi határozat, ami 226/2005 (VI. 08.)-at viseli ugyanez-

zel a tartalommal. Ugye ez nem nevetséges, kérdésem, hogy
hogyan kaphattam ezt hiteles határozatként, különösen annak
fényében kérdezem, hogy nemrég a testület meghozott egy
helyi védettséget megszüntetõ döntést, ennek kapcsán a Közigazgatási Hivatal azt a tájékoztatást kapta többek között,
hogy a hivatalban nem lelhetõ fel a rendelet tervezeti aláírt
példány csak nekem öröm, hogy a nem talált rendeletet megtaláltam. Még pedig egy többoldalas anyag közepén. A másik
nyomós érve a Közigazgatási Hivatalnak pedig az volt, hogy
nem volt hiteles aláírt példány a hivatalban. Most kézbe kaptam két Ön által hitelesített, illetve aláírt határozatot, amibõl
az egyik nem igaz. Pedig ugye jól tudom, a kiadott, és hitelesített határozat közokirat. Várom a válaszát.”
Dr. Homonnay Dorottya jegyzõ válaszában elmondja, utána fog nézni, nyilvánvalóan a jegyzõkönyvbõl lett kiállítva a hitelesített jegyzõkönyvi kivonat, össze fogják vetni. Másik kérdésére válaszolva pedig elmondja, az elõdjétõl (dr. Lukács
Sándortól) kapta a Közigazgatási Hivatal ezt a tájékoztatást,
az ügyet még az õ ideérkezése elõtt bolygatták meg, keresték a
hitelesített, aláírt, kihirdetett rendeleti példányokat, amit a hivatal nem tudott prezentálni. Ebbõl lett a törvényességi észrevétel. De még egyszer megjegyzi, mindez az õ ideérkezése
elõtt történt, rendbe rakva már az õ ittléte alatt lett, és végezetül nem érti miért rajta kéri ezt számon a képviselõ.
Zsarnóczay István képviselõ:„Jó, csak hangsúlyozom, hogy
most kaptam megint ugyanolyat, amit a késõbb, akár egy pár
év múltán, hogyha most nem derül ki egy másik ügy folytán,
hogy két különbözõ határozati számon ugyanaz a határozat
van, ott ugyanaz a helyzet megint fönnállhat.”
Dr. Homonnay Dorottya jegyzõ megerõsíti elõbbi válaszát,
hogy utána fog nézni, és összevetik a jegyzõkönyvvel, amibõl
készül a kivonat.
Zsarnóczay István képviselõ:
„Jó, akkor szeretném megkérdezni, hogy a Mûszaki Iroda
elkészítette-e az ügyészséghez továbbítandó anyagot a Fõkút
tetõi és a Töki úti lovarda ügyében, ennek a határideje december 5-e volt.”
Dr. Homonnay Dorottya jegyzõ elmondja, neki bemutatták
a levelet, úgy tudja, hogy polgármester úrhoz benyújtották aláírásra.
Zsarnóczay István képviselõ:
„Köszönöm szépen, a következõt szeretném megkérdezni,
hogy úgy tudom a képviselõ-testületnek végre lett hajtva a
396/2005 (X. 26.) számú határozata, amely így szól: Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy kezdeményezi a Közlekedés Felügyeletnél a községben lévõ Gazdabolt keresztezõdésnél forgalmi visszapillantó tükör elhelyezését. A feladatot a Mûszaki Iroda kapta meg intézkedés céljából, lassan két hónapja, szeretném megkérdezni, hogy történt-e intézkedés ezzel kapcsolatban.”
Szantner Ernõ Mûszaki Iroda vezetõ elmondja, megkeresték a Közlekedés Felügyeletet, de mivel ez egy ugyanolyan
forgalomtechnikai eszköz, mint a közlekedési lámpa, a zebra
stb., terveztetni, engedélyeztetni kell.
Zsarnóczay István képviselõ:
„Elnézést, azt szeretném megkérdezni, történt-e intézkedés.”
Zsarnóczay István képviselõ:
„Mert akkor, ha a Közlekedés Felügyelet nem intézkedik
akkor õket kell megkeresni, hogy tartsák be a határidõt. Köszönöm szépen, és van még egy, az utolsó. Öntõl egy beadványomra, melyben kifogásoltam, hogy nem kapom meg a hitelesített
testületi határozatokat, amikor megkaptam, akkor derült ki
egyébként abból ez a két hasonló szám is, kaptam egy válaszlevelet, amelyben többek között az alábbiakról tájékoztatott Ön:
Többször kritika érte a Hivatalt a papírpocsékolással kapcsolatban, de annak is szemtanúja volt már köztisztviselõ, hogy az
átadott vaskos anyagot azonnal a papírkosárba dobták. Ezzel a
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kijelentésével Ön egy képviselõt a 14 közül megvádolt írásban,
hogy a részére átadott anyagot azonnal a papírkosárba dobta.
Kérem, szíveskedjék megnevezni, ki volt az a képviselõ, vagy
pedig vonja vissza ezt az állítását. Meg van a papír, le van írva
szó szerint, ugyanez bármelyik képviselõre is.”
Dr. Homonnay Dorottya jegyzõ válaszában elmondja, nem
vádol senkit, de nem vonja vissza az állítását, neki ezt jelezték
a kollégák, de lehet, hogy az egész csak pletyka szintû.
Zsarnóczay István képviselõ:
Akkor viszont ilyet nem lehet leírni.
Dr. Homonnay Dorottya jegyzõ ismételten elmondja, hogy
nem nevez meg senkit (sem a képviselõt, sem a köztisztviselõt), ha a képviselõ úr ezt büntetõjogi tényállásként értékeli,
akkor tegyen feljelentést.

Napirendi pontok tárgyalása

1. napirendi pont
Tárgy: MA-2 terület övezetbe sorolás
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Dr. Bognár András polgármester elmondja, ebben a kérdésben kb. fél éve folynak az elõkészítõ munkálatok, írásban
személyesen keresték meg azokat, akik ebben személyesen érdekeltek, a végleges válasz megérkezett a Földhivataltól, ezért
került ez a napirendi pont most ide.
Sági György képviselõ felszólalásában elmondja, ezek a
helyrajzi számok azokat a földterületeket tükrözik, amelyeknek tulajdonosai hajlandóak az önkormányzattal együttmûködni és aláírták a szerzõdést is. Leadják a szerzõdésben elõírt
5%-ot, és cserébe MA-2-sé nyilvánítják a területüket; a Földhivatalnál egyébként eljártak ez ügyben. Elmondja még,
Marthi Zsuzsa kicsit tévesen adta le a jelentését a képviselõ-testület elgondolásához képest, mivel az õ értelmezése szerint az MA-2 egy új típusú lakóparkosítás, de az önkormányzat
felhívta a Földhivatal vezetõjének figyelmét, hogy szó sincs lakóparkosításról. Tehát ezek az emberek voltak, akik augusztus 1-jével hajlandóak voltak aláírni a szerzõdéseket, szerinte
nem kell foglalkozni a többi tulajdonossal, mert akik nem írták alá, nyilván nem gondolják komolyan.
Sági György képviselõ elmondja, hogy a terület tömbösítve
van, nagyon jól kezelhetõ, a változás, hogy a Pincehegy területén 17 hektár kimarad.
Dr. Fister Mihály ügyvéd elmondja, a testület május végén,
június elején hozott határozatokat a szerzõdés tervezetek
alapján, hogy az MA-2-es szerzõdéseket miként tudja elfogadni a terület tulajdonosoktól. Ebben szerepelt ez a bizonyos
25%, aminek alapján kellett ezeknek a terület tulajdonosoknak – ha érdekli õket ez a történet – leadni a szerzõdésüket a
saját oldalukról aláírtan. Õk leadták. Értelemszerûen az önkormányzat részérõl ezek a szerzõdések még nem kerültek
aláírásra. Ezekbe a szerzõdésekben benne van az, hogy a saját
tulajdonának az egynegyed részét az önkormányzatnak átadja
közcélú adományként. Amit még bele akarnak tenni a tulajdonosok – hogy milyen feltételekkel vállalnák adott esetben az
önkormányzati területek közmûvesítését – az egy következõ
fejezet.
Sági György képviselõ elmondja, 100 hektár területet tervezett a testület MA-2-be vonni. Kb. 100 hektár terület tulajdonosainak kiküldték azt a szerzõdést, amit a testület elfogadott. A kb. 40 hektár tulajdonosai jelezték, hogy érdekli õket
az ajánlat. Voltak, akiket elõször érdekelt, aztán visszaléptek,
tehát a 100 hektárból maradt 40 hektár, akik együttmûködnek
az önkormányzattal.
Kollár Tamás képviselõ felvetésével, hogy a 028-as területeket nem lenne-e érdemes külön kezelni, többen egyetértenek.
A képviselõ-testület a határozati javaslatot 9 igen, 5 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 452/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
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Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy azon területek tulajdonosaival (07/13, 0109/10, 0109/4 és
0109/5), akik a megszabott határidõig éltek az Önkormányzat
ajánlatával, az MA-2 övezetbe való átsorolásával kapcsolatos
szerzõdést írja alá a polgármester. A szerzõdés ellenjegyzésére a képviselõ testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: 2005. december 31.

2. napirendi pont
Tárgy: PORTATERV Kft. szerzõdéseinek felülvizsgálata
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Michels Gábor képviselõ jelzi, hogy a napokban találkoznak a PORTATERV Kft.-vel, ezért javasolja, hogy most ne
tárgyalják a napirendi pontot, hanem a kft.-vel történõ megbeszélés függvényében a bizottság majd újra elõterjeszti.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 453/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a PORTATERV Kft. szerzõdéseinek felülvizsgálata c.
elõterjesztést visszautalja a Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottságnak újra tárgyalás céljából.

3. napirendi pont
Tárgy: Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság 2006. évre szóló megállapodása
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Dr. Bognár András polgármester elmondja, a tavalyi évben
is az éppen rendelkezésre álló paraméterek alapján hozták
meg a döntést, majd utána derült ki, hogy jóval kevesebb lesz
az állami támogatás.
Éri István alpolgármester szerint a használati díj összegének a megállapításának az alapja az üzemeltetõnek átadott
víziközmû éves amortizációjának összege. Valamint azt is figyelembe kell venni, hogyha majd elkészült az egész rendszer,
annak a használati díj elszámolását hogyan tudják majd valamilyen formában elválasztani az állami támogatástól.
Sági György képviselõ elmondja, az elválasztást törvény
szabályozza, nem a képviselõ-testület dönt ebben; most is benne van a vízdíjban a használati díj; a 2003-as szerzõdést módosítani, aktualizálni kell, mivel az köti úgy a PAV kezét, mint az
önkormányzat kezét is.
Dr. Fister Mihály ügyvéd megkérdezi, az aláírt megállapodáshoz képest az önkormányzat ugyanannyi pénzt kap, kevesebbet, vagy többet. Miután megkapta a PAV-tól a választ –
hogy kevesebbet kap az önkormányzat – felhívja a figyelmet,
hogy a szerzõdésmódosításhoz az OTP írásbeli hozzájárulása is
szükséges, ezért javasolja azt a határozatba beírni. Ez azért
szükséges, mert annak idején az engedményezési szerzõdés 1.
sz. okiratban ezt a megállapodást engedményezték az
OTP-nek, amit úgy hív a jog, hogy tartozás fedezetének elvonása. Ez kizárólag a jogosult írásos hozzájárulása alapján lehet.
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 454/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság és Páty Község Önkormányzat között
2005. március 16-án létrejött megállapodás használati díjra
vonatkozó fejezetét 2005. március 1-tõl 2006. december 31-ig
terjedõ hatállyal, az ügyvezetõ által kezdeményezett szerzõdésmódosítási javaslatot az alábbiak szerint elfogadja:
„Az önkormányzat jogosult a tulajdonában álló vízi közmû
rendszer üzemeltetõje felé használati díjat felszámítani. A díj
értéke nem lehet nagyobb, mint az üzemeltetésre átadott vízi
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közmûvagyon éves amortizációs összege. A tényleges, adott
évben elszámolandó használati díjat a felek a pályázat elbírálását és kiutalását követõen határozzák meg oly módon, hogy
a pályázatba beállított díjat csökkentik az igényelt és kiutalt
támogatás különbségével.
A használati díj elszámolása évente történik. A használati
díj 70%-át az üzemeltetõ a tulajdonos döntése szerint a
víziközmû rendszer felújítására és visszapótlására fordítja,
30%-át pedig pénzügyileg rendezi a tulajdonos önkormányzat
részére. Az elszámolás alapja az önkormányzat által benyújtott használati díjra vonatkozó számla, valamint az üzemeltetõ
önkormányzat felé benyújtott, a rendszer fejlesztési ráfordításait tartalmazó számlája.”
A képviselõ testület tudomásul veszi, hogy a szerzõdésmódosításhoz a Budapesten 2005. június 28-án kelt engedményezési szerzõdés 1. alapján az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság írásbeli hozzájárulása
szükséges.
A megállapodás teljes szövegének elkészítésére a képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet, az aláírásra pedig felhatalmazza a polgármestert.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: 2005. december 31.

4. napirendi pont
Tárgy: Általános forgalmi adó változásának hatása a Páty
Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Kft. gazdálkodására
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Juhász László PAV Kft. ügyvezetõje elmondja, a vízdíj
meghatározására a testületnek mindenképpen nyilatkoznia
kell; az áfa rendben van, de a vízdíjat december 31-ig mindenképpen meg kell határozni.
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 455/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a általános forgalmi adó 2006. évi változásával kapcsolatban a Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság akként járjon el, hogy 2005. év végével a
költségként elszámolt általános forgalmi adó összeget ki kell
vezetni a költségek közül, és be kell állítani visszaigényelhetõ
általános forgalmi adóként a bevallásba. Ezt követõen folyamatosan számolja el a fenti általános forgalmi adó összeget,
amely az év végéig meg is térül.
Juhász László PAV Kft. ügyvezetõje a vízdíj megállapításával kapcsolatban elmondja, az utolsó bizottsági ülésen is
egyetértettek abban, hogy még az idén szükséges lesz az új vízdíj meghatározása, mert a támogatással kapcsolatos pályázatokon csak azok az önkormányzatok vehetnek részt, akiknek
van december 31-ig elfogadott vízdíj rendeletük. Elmondja,
értesülése szerint elfogadható a bíráló bizottság szempontjából az, hogy ha a lakosságra vonatkozólag egy olyan határozatot hoz a testület, hogy majdan a pályázati kiírásban meghatározandó küszöbértéket állapítja meg a lakosság felé. A december 19-i parlamenti költségvetési díjszavazás után lesz kiadva a
pályázati kiírás. Eddigi információk szerint a közületi díjak
megállapíthatók, a lakosságira pedig az elõbb felvázoltakat javasolja.

5. napirendi pont
Tárgy: Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság megállapodás módosításai
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Juhász László PAV Kft. ügyvezetõje elmondja, most jelent
meg a 2004. novembertõl a 2005. november havi árindex,
3,3%, ami azt jelenti, hogy az 5000 Ft-ot 165, a 6000 Ft-ot pedig 198 Ft-tal lehet emelni.
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Juhász László PAV Kft. ügyvezetõje elmondja, ez az emelés
többszöröse, mint amit az általa kötött szerzõdés megenged,
ezért felügyelõ bizottság elé vitte, ahol úgy döntöttek, hogy vigyék a Pénzügyi Bizottság elé, majd így került testület elé. Az
az indoka, hogy ezt testület elé hozta, mert ezt az összeget át
fogja számlázni az önkormányzatnak, de ez meghaladja azt az
összeget, amit a szerzõdés behatárol.
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 456/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság és Szemerei Ferenc vállalkozó, valamint a Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság és az Ferich és társa Betéti Társaság között létrejött megállapodásokban szabályozott óradíjat 2005.
december 01-tõl a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett
árindex mértékében növelje.

6. napirendi pont
Tárgy: Haris Sándor kérelme
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 457/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy nem idegeníti el Haris Sándor kérelmezõnek a Páty község tulajdonában álló 3901 helyrajzi számú, 1 hektár 9721
négyzetméter területû, szántó mûvelési ágban nyilvántartott
ingatlant.

7. napirendi pont
Tárgy: dr. Szeiler Erika peres ügye
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a határozati javaslatot 13 igen, 1 nem
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 458/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy egyezséget kíván kötni a Budakörnyéki Bíróság elõtt 8. P.
20.819/2005/2. szám alatt folyó, hitelezõi igény iránt indított
perben dr. Szeiler Erika felperessel. Az egyezségi kísérlet bonyolításával megbízza a polgármestert és dr. Fister Mihály
ügyvédet, a perben az alperes önkormányzat jogi képviselõjét.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: 2005. december 31.

8. napirendi pont
Tárgy: Buru István kérelme
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 459/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy nem áll módjában finanszírozni Buru István Páty, Vörösmarty utca 20/a. szám alatti ingatlanán álló elektromos tartóoszlop elbontását, illetve áthelyezését.

9. napirendi pont
Tárgy: Új vagyonrendelet kidolgozásáról való döntéshozatal
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
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Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 460/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
dönt, hogy felülvizsgálja a Páty Község Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 27/2004. (VII. 14.) rendeletét.
Az átdolgozott (új) rendelet tervezetnek tartalmaznia kell
a versenytárgyalás lebonyolításának szabályait.
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a jegyzõt, hogy a rendelet tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.
Felelõs: jegyzõ
Határidõ: 2006. február 15.

10. napirendi pont
Tárgy: Polgármester jutalmazása
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
A képviselõ-testület a határozati javaslatot 7 igen, 4 nem, 3
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 461/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elvetette
azt a javaslatot, hogy dr. Bognár András polgármestert havi illetményének 150%-os összegében jutalmazza.

11. napirendi pont
Tárgy: Gravitációs csatorna építéséhez szükséges kisajátítási kártalanítás szakértõi díja
Elõterjesztõ: polgármester
Szantner Ernõ Mûszaki Iroda vezetõ elmondja, mindenki
elõtt ismert, hogy az önkormányzat csatorna beruházást végez,
a vízjogi engedélyhez szükséges az, hogy teljes mértékig a területnek az önkormányzat legyen a tulajdonosa. Mivel nem sikerült a patak mentén a tulajdonosokkal megegyezni, elkészíttették a változási vázrajzot, és a jogszabály szerint a kisajátítást
végre lehet hajtani. Ennek elsõdleges lépése, hogy egy szakértõvel egy kisajátítási szakvéleményt kell készíttetni. Ez nem egy
egyszerû értékbecslés, hanem szakvélemény, ami adott esetben
a bíróságon is megállja a helyét. Ezzel az összeggel kell megkeresni az ingatlan tulajdonosokat, ha nem fogadják el, onnan a
Közigazgatási Hivatal fogja majd lefolytatni az eljárást.
Éri István alpolgármester elmondja, rajta keresztül ment
az egyezkedés, az ügyvéd megkereste az önkormányzatot a
megbízottja nevében, hogy egyeztessenek idõpontot, a korábban átadott ingatlan lista – amelyeken értékek is szerepeltek –
megtekintésére. Ez az egyeztetés megtörtént, a Mûszaki Iroda
egy munkatársa az érintett rendelkezésére állt, majd ezután
nem érkezett válasz.
Soós István képviselõ szerint külön kellene választani az eljárás történetét, módját és lefolyását, valamint azt, ami a határozati javaslatban van, a kisajátítási szakvélemény elkészítésének díját. Ugyanis, a szakvélemény alapján az önkormányzat
tesz majd egy ajánlatot a tulajdonosoknak, amit vagy elfogadnak, vagy nem; nem elfogadás esetén nyilván a felettes szerv
fogja eldönteni a dolgot. Tehát az önkormányzatnak mint érvre, szüksége van erre a szakvéleményre.
Michels Gábor képviselõ az ügy fontosságára való tekintettel javasolja a névszerinti szavazást, hogy dokumentálva legyen, ki hogyan gondolja ezt a dolgot és kéri képviselõ társait,
hogy lehetõleg ne tartózkodjanak a szavazásnál.
Éri István alpolgármester szó szerinti hozzászólása:
A víziközmû beruházás, csatornaépítési részének módosított vízjogi engedélye megszerzéséhez rendeznünk kell a Füzes-patak partjának tulajdonviszonyait.
A tervezett nyomvonalat az engedélyezési eljárás megkezdése elõtt a képviselõ-testület már jóváhagyta.
A határozati javaslatról szóló döntést megelõzõen azonban
szeretném képviselõ társaim emlékezetét feleleveníteni, miért
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is van szükség a csatornának a vitatott nyomvonalon történõ
kiépítésére.
1. A víziközmû fejlesztés I. ütemében olyan gravitációs csatorna törzshálózatot kívánunk kiépíteni, amelyre a fejlesztési
területeknek a számukra már kötelezõen elõírt gravitációs
rendszerû belsõ csatorna-rendszerét csatlakoztatni lehet.
2. A csatorna törzshálózatnak alkalmasnak kell lennie a fejlesztés II. ütemében megvalósítani tervezett, a korábban kiépített, a lakosság által a megépítése óta átkozott drágán és
rosszul mûködõ vákuumos csatornarendszer, fokozatosan
gravitációs rendszerûvé történõ átalakításának mûszaki kiszolgálására. A fizikai törvények alapján ahhoz, hogy külön
energiafelhasználás nélkül a keletkezõ szennyvíz magától eljusson a szennyvíztisztítóhoz, a földrajzi adottságot kihasználva a település legmélyebb pontjain kell kiépíteni a gyûjtõ csatornavezetéket. Ezt a vonalat pedig a természet már kijelölte a
patakmeder mentén.
3. Ismeretes képviselõtársaim elõtt, hogy a víziközmû szolgáltatás lakossági állami ártámogatása fokozatosan csökken
és 2010-ig teljesen meg is szûnik. Jelenleg a lakosság a ténylegeses szolgáltatói árnak hozzávetõlegesen a felét fizeti. A 4.
napirendi pontnál tárgyaltuk, hogy 2006. évben a víz-, csatornaszolgáltatás un. Közületi, azaz a tényleges szolgáltatói ára
1150 Ft/m3, mely összeg az évek során normál esetben, és ha
nem teszünk ellene, csak emelkedik és 2010-re teljes mértékben a lakosságot is fogja terhelni. Felelõs gondolkodással tehát a Képviselõ-testületnek arra kell törekedni, hogy minél olcsóbbá tegye ezt a szolgáltatást, ahogy tesszük a saját vízbázis
kutatásával a víz árát, negyedelhetjük. A másik költségcsökkentõ lehetõségünk az egész faluban a gravitációs csatorna-rendszer kiépítése, megspórolva a jelenleg fizetett havi 2
millió Ft-os villanyszámlát és a romló mûszaki állapot miatt
megfizetni kénytelen 10 milliót meghaladó mûködési költségeket, amelyek, hangsúlyozom, jelenleg a szolgáltatói árat terhelik. Egyetértek az elõttem szólóval, az ügy fontosságára tekintettel, rendeljünk el név szerinti szavazást, hogy megtudhassa a lakosság, mely képviselõ dönt felelõsségteljesen ezekben a kérdésekben.
Én emberileg megértem azon ingatlantulajdonosokat is,
akiket a kisajátítás kellemetlenül érinthet, éppen ezért az önkormányzat nevében az utolsó pillanatig megegyezésre törekszünk, de a választott képviselõnek elsõsorban a jelenlegi
6000, de középtávon 8000 fõre tervezett községi lakosság közösségi érdekét kell szem elõtt tartania.
Sági György képviselõ elmondja, köztudott, hogy a vákuumos rendszert szeretnék kiváltani, ez az elsõ lépcsõ – a patak
partján – a gravitációs rendszer megépítésének. A nyomvonalról ez a képviselõ-testület döntött. A régi tervben volt egy átemelõ szivattyú, ami kb. 20 millió Ft plusz költséggel járt volna, ez most nem kell. Persze megérti, hogy vannak, akiket
esetlegesen rosszul érint ez a dolog, de elsõdlegesen az egész
falu érdekeit kell szem elõtt tartani.
Zsarnóczay István képviselõ szerint a határozati javaslat
tényként fogalmazza meg a kisajátítást, úgy érzi közelíteni kellene az álláspontokat, ezért javasolja, hogy a határozati javaslatban a „kisajátítási szakvélemény elkészítésére .... „ szövegrész elé tegyék be az „esetleges” szót, ezzel utalva arra, hogy
az önkormányzat nem kíván mindenáron kisajátítani, hanem
az elkészült szakvélemény ismeretében dönt majd.
Dr. Fister Mihály ügyvéd felhívja a figyelmet, hogy a kisajátítási eljárás egy olyan metódus, amit be kell tartani. Nem
szükségszerû, hogy azzal végzõdjön, de ez a szakvélemény ahhoz kell, hogy az önkormányzat is és adott esetben a szenvedõ
alany is tudja azt, hogy milyen értékre számíthat pro és kontra.
Ennek alapján nem muszáj lefolytatni, de szükséges. Ha van
egyezség, nem kell lefolytatni. Ha nem kér az önkormányzat
szakvéleményt, akkor két dolog biztos, hogy eléri az önkormányzatot. Az egyik, hogy nagy valószínûséggel 100–150 millió Ft-ot fog kidobni az ablakon, mivel az önkormányzat sze-
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retné fölhasználni a hitelének a fel nem használt részét arra,
hogy olcsóbb legyen a rendszere; ha nem lesz meg, akkor az a
pénz „elrepül”; ezt tudomásul kell venni. A másik oldalon arról vitatkoznak, hogy ki kell sajátítani vagy sem. Az önkormányzat bármikor egyezséget köthet a másik oldallal. De a
másik oldal is mire kíváncsi? Hogy mennyi az annyi, ha már
szükségszerû! És ami ezt alá fogja támasztani, természetesen
ez a szakvélemény: ami választ adhat arra, hogy mennyi a terület, indokolt-e a mûszaki terv alapján az összes terület kisajátítása, ha nem indokolt, akkor mennyi része indokolt és az
mennyibe kerül.
Szantner Ernõ Mûszaki Iroda vezetõ elmondja, a terv elkészülte után hónapig vártak arra, hogy döntés szülessen arról,
milyen nyomvonalon menjen a csatorna. Annak alapján a
földmérõ kimérte a területet, amibõl világosan látszik, hogy
melyik területbõl mennyi szükséges.
Sági György képviselõ emlékeztet, hogy a nyomvonal kialakításánál – ami természetesen szakemberek bevonásával történt – elsõdleges szempont volt az átemelõ szivattyú helyének
legoptimálisabb kiválasztása, így került az arra a területre.
Dr. Homonnay Dorottya jegyzõ felolvassa az Ötv. 14. §-át,
mely a következõket mondja ki:
„A képviselõ-testület döntéshozatalából kizárható az, aki,
vagy akinek hozzátartozóját az ügy érinti. A települési képviselõ köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az
érintett települési képviselõ kezdeményezésére vagy bármely
települési képviselõ javaslatára a képviselõ-testület dönt.”
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel, hogy
Szöllõsiné dr. Vecsey Magdolna képviselõ – személyes érintettsége miatt – a napirendi pontnál szavazhat-e.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.

Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 464/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ testülete úgy határoz, hogy a Kvalitás Közkereseti Társaság árajánlatát Páty
község csatornaépítés folytatásához szükséges kisajátítási
szakvélemény elkészítésére bruttó 350 000 Ft (280 000 Ft +
25% Általános forgalmi adó = 70 000 Ft) értékben elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az ajánlat visszaigazolására.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2005. december 16.

Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 462/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna képviselõt a 11. napirendi pont határozati javaslatának szavazásából nem zárja ki.
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel, hogy
a napirendi pont határozati javaslatának elfogadásáról név
szerint szavazzanak-e.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.

Tárgy: Nagy Anna kérelme
Elõterjesztõ: polgármester
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 463/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Gravitációs csatorna építéséhez szükséges kisajátítási kártalanítás
szakértõi díja c. elõterjesztés határozati javaslatának elfogadásáról név szerinti szavazást rendel el.
Dr. Homonnay Dorottya jegyzõ a határozati javaslatot névszerinti szavazásra teszi fel.
Dr. Bognár András polgármester
Cseke Zoltán
Éri István alpolgármester
Fórizs Bertalan
Furuglyás Péterné
Kollár Tamá
Michels Gábor
Moldován Jenõ
Ifj. Nagy Ferenc
Nagy Ferencné
Sági György
Soós István
Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna
Zsarnóczay István

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
tartózkodott
igen

A képviselõ-testület a határozati javaslatot 13 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

12. napirendi pont
Tárgy: Óvoda bõvítéséhez ingyenes ingatlancsere
Elõterjesztõ: Michels Gábor és Sági György képviselõk
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 465/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a lakosság számának várható növekedése miatt szükséges az óvoda bõvítése. Ennek megvalósításának elõsegítése
érdekében kezdeményezi, hogy a Soós Gábor és Soós
Gáborné 1/2 tulajdonában lévõ Páty, Árpád utca 1. alatti 921/1
helyrajzi számú, 918 négyzetméter nagyságú kivett lakóház,
udvar, gazdasági épület megnevezésû ingatlant cserélje el az
önkormányzat ingyenesen a tulajdonában álló Páty, 2295 helyrajzi számú, 3000 négyzetméter nagyságú beépítetlen terület
megnevezésû ingatlanra. A tárgyalások megkezdésére felkéri
dr. Bognár András polgármestert, Michels Gábor és Sági
György képviselõket.

13. napirendi pont

Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 466/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
dönt, hogy 2006. január 01-tõl 2006. december 31-ig határozott idõre szóló bérleti szerzõdést köt Nagy Annával a Páty,
Kossuth Lajos utca 79. szám alatti önkormányzati tulajdonban
álló 1. számú bérlakásra.
A bérleti díj mértéke a 29/2003. (XI. 26.) Kt. rendelettel
módosított 17/1997. (IX. 17.) Kt. rendelet 1. §-ában foglaltak
szerint: 6490 Ft/hónap.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: 2005. december 31.

14. napirendi pont
Tárgy: Király Mónika kérelme
Elõterjesztõ: polgármester
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 467/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
dönt, hogy 2006. január 01-tõl 2006. december 31-ig határozott idõre szóló bérleti szerzõdést köt Király Mónikával a
Páty, Kossuth Lajos utca 92. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló 3. számú bérlakásra.
A bérleti díj mértéke a 29/2003. (XI. 26.) Kt. rendelettel
módosított 17/1997. (IX. 27.) Kt. rendelet 1. §-ában foglaltak
szerint: 6890 Ft/hónap.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: 2005. december 31.
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15. napirendi pont
Tárgy: Lévai Viola támogatási kérelme
Elõterjesztõ: polgármester
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 468/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
támogatja, hogy Lévai Viola nyolcadik osztályos tanuló Páty
Község képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. A támogatás elvi jellegû, az önkormányzat anyagi támogatást nem tud
nyújtani Lévai Viola részére.
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a pályázatot e határozattal együtt haladéktalanul küldje meg az Arany János Programirodának.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2005. december 15.

16. napirendi pont
Tárgy: Kerékné Monori Klára átcsoportosítási kérelme
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Sági György képviselõ megjegyzi, erre azért van szükség,
mert másra akarják felhasználni azt a pénzösszeget, amit a testület a költségvetési rendeletében elfogadott. A mûvelõdési
ház vezetõje kéri, hogy a megtakarításból származó pénzösszeget számítógép vásárlásra fordíthassa.
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 469/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy támogatja Kerékné Monori Klára kérelmét, és az 56224.
számú reklám és propaganda elõirányzott összegét átcsoportosítva hozzájárul új számítógép vásárlásához.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2005. december 15.

17. napirendi pont
Tárgy: Víziközmû és csatorna beruházáshoz kapcsolódó
mûszaki ellenõri szerzõdés felbontásának ügye, a tárgyban lefolytatandó új egyszerû közbeszerzési eljárás megindítása
Elõterjesztõ: Éri István alpolgármester
Éri István alpolgármester elmondja, hogy a délelõtti tárgyaláson a mûszaki ellenõr bejelentette, hogy közös megegyezéssel fel kívánja bontani a szerzõdést. Mivel a közbeszerzési
törvény elõírja, hogy folyamatosan biztosítani kell a mûszaki
ellenõri ellenõrzést, a határozati javaslatban az egyszerû közbeszerzési eljárás megindítására kérnek felhatalmazást.
Dr. Bognár András polgármester elmondja, már konzultált
az ügyvéd úrral ebben a témában, egyszerûsített közbeszerzési
eljárás keretében bekérik újra az ajánlatokat. Azok elbírálásáig, kb. jan. 10-ig, a jelenlegi mûszaki ellenõr köteles ellátni a
feladatát és majd akkor tárgyalnak a közös megegyezéssel történõ megbízási szerzõdés megszüntetésérõl.
Éri István alpolgármester válaszában elmondja, hogy a
közbeszerzési eljárás során jelezték, hogy a csatorna terveket
módosítani kívánják, ennek minden pályázó tudatában volt,
így a Schlick Mérnöki Irodának is ismernie kellett. Ezzel
szemben a megbízó arra hivatkozott, hogy az eredeti elképzelésekhez képest teljesen új tartalmi szempontokkal szembesült és állítólag õ nem kapta meg ezt az anyagot, ami azért érthetetlen, mivel az anyag bármikor a rendelkezésére állt.
Dr. Fister Mihály ügyvéd felhívja a figyelmet arra vonatkozólag, hogy a határozati javaslatból derüljön ki, hogy a közös
megegyezéssel való felbontást csak azon idõponttal támogatják, amikor az új közbeszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlat tevõvel a megbízási szerzõdés aláíródik. Ez azért fontos,
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mert a mûszaki beruházást megszakítani, megállítani nem lehet. Ezt a mûszaki ellenõrnek is tudnia kell, mert neki addig
kötelezettségei vannak. Ha meg kell, hogy állítsák a beruházást, mert nincs mûszaki ellenõr, ez számára kártérítési felelõsséggel jár.
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 14
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 470/2005.
(XII. 14.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a Közbeszerzési törvény 299. § (1) bekezdés b) pontja
szerint egyszerû közbeszerzési eljárást ír ki, folytat le Páty
Község víziközmû beruházásának lebonyolítási, mûszaki ellenõri kiválasztása tárgyában.
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a Sclick Mérnöki Iroda Kft.-vel fennálló megbízási a
szerzõdést közös megegyezéssel megszünteti, az új közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevõjével megkötött megbízási szerzõdés idõpontjával egyidejûleg.
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, Éri István alpolgármestert, Michels
Gábor és Sági György képviselõket a közbeszerzési eljárás elindítására, lefolytatására.
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza továbbá a polgármestert a Kft-vel történõ megbízás
megszüntetési szerzõdés aláírására.
Felelõs: polgármester, Éri István alpolgármester, Michels
Gábor, Sági György képviselõk
Határidõ: azonnal (a közbeszerzési eljárás elindítására)

Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2005. december 28-án (szerdán) 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülése
Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Éri István
alpolgármester, Nagy Ferencné alpolgármester, Cseke Zoltán, Fórizs Bertalan, Furuglyás Péterné, Kollár Tamás,
Michels Gábor, Sági György, Zsarnóczay István, összesen 9
képviselõ
Moldován Jenõ, ifj. Nagy Ferenc, Soós István, Szöllõsiné
dr. Vecsey Magdolna képviselõk igazoltan hiányoznak.
Polgármesteri hivatal részérõl: dr. Fister Mihály ügyvéd,
Veres Erika mb. jegyzõ, Varga Istvánné Pénzügyi Iroda vezetõ, Pécsiné Báldogi Éva jegyzõkönyv vezetõ.
IPP Kft. részérõl: Lencsés Tamás ügyvezetõ, dr. Polgár Balázs ügyvéd, PAV Kft. részérõl: Albrecht Péter tanácsadó, Juhász László ügyvezetõ

Napirendi pontok:
1. Rendeletalkotás a közüzemi víz és csatorna szolgáltatás
díjának megállapításáról
2. Golfpálya beruházás bonyolítására felhatalmazás
3. PAV Kft. 2006. évre szóló megállapodással kapcsolatos
454/2005. (XII. 14.) Kt. határozat módosítása

Napirendi pontok tárgyalása:

1. napirendi pont
Tárgy: Rendeletalkotás a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
Sági György képviselõ felhívja a figyelmet, hogy ha nem fogadják el a rendeletet, az azt jelenti, hogy jövõre nem kaphatnak állami támogatást a lakossági víz és csatornadíjra.
A képviselõ-testület a rendelet tervezetet egyhangúlag, 10
igen szavazattal elfogadta megalkotta az alábbi rendeletet.
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 40/2005. (XII.
28.) rendelete a közüzemi víz és csatornaszolgáltatás díjának
megállapításáról
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2. napirendi pont
Tárgy: Golfpálya beruházás bonyolítására felhatalmazás
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
Dr. Bognár András polgármester elmondja, többek javaslatára december 16-án meghívták a golfpálya tulajdonosait,
akikkel megállapodtak, hogy mindenképpen szükséges a golfpálya beruházás felgyorsítása és befejezése.
Lencsés Tamás, az IPP Kft. ügyvezetõje elmondja, összeállítottak egy ütemtervet, amit eljuttattak a belga tulajdonosoknak is még karácsony elõtt; Januárban, a hétfõi IPP ülésen elindulnak a tárgyalások, egyeztetések, – ha elfogadja a testület
– és februárban kezdõdne a bizottsági munka.
A képviselõ-testület a módosított határozati javaslatot 8
igen, 2 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 473/2005.
(XII. 28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Golfpálya beruházás szervezésével, a beruházási program megvalósításával, valamint a tulajdonosokkal
történõ kapcsolat tartásával, koordinációval megbízza az IPP
Kft.-t.
Felelõs: polgármester
Határidõ: folyamatos

3. napirendi pont
Tárgy: PAV Kft. 2006. évre szóló megállapodással kapcsolatos 454/2005. (XII. 14.) Kt. határozat módosítása
Elõterjesztõ: Éri István alpolgármester
Dr. Bognár András polgármester felkéri Éri István alpolgármestert, hogy tájékoztassa a testületet az elõterjesztésrõl.
Éri István alpolgármester elmondja, az OTP ügyvezetõjével, valamint az önkormányzat pénzügyi vezetõjével történt
tárgyalás során kiderült, hogy – az áfatörvény miatt – az önkormányzat áfa nélkül számlázza ki a használati díjat, de a
PAV az ellentételezést áfával tudja csak számlázni. Ebbõl a
konstrukcióból kiderült, hogy a PAV Kft. 3 millió forintos áfa
hátrányból kerül ki. Ezért találták ki azt a megoldást, hogy az
áfamentes használati díj teljes összegben kiszámlázásra kerül
és nincs kikötve a 70-30 százalék. Így a kft.-nek elemi érdeke
lesz, hogy minél több beruházást, felújítást leszámlázzon az
önkormányzat felé, mert az az összeg csak arra fordítható, és
így nem veszíti el a 3 milliós áfát.
Varga Istvánné Pénzügyi Iroda vezetõ megerõsíti az elhangzottakat, magyarázatként hozzáteszi, korábban az elszámolás úgy történt, hogy 30%-ban pénzügyileg rendezték,
70%-ban pedig kompenzációs számlát bocsátottak egymással
szembe. Ezt most azért kell megváltoztatni, mert 100%-osan
pénzügyi teljesítés szükséges oda-vissza, hogy az áfa valamilyen formában megtérüljön a PAV-nak.
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 10
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 474/2005.
(XII. 28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a 454/2005. (XII. 14.) Kt. számú határozat 3.
szakaszának szövege a következõk szerint változik:
„Felek egyezõleg rögzítik, hogy a 2005. évre a képviselõ-testület jelen határozata alapján az Önkormányzatot megilletõ eszközhasználati díj összege bruttó 18 623 000 Ft, melynek megfizetését Vagyonkezelõ az év utolsó napjáig teljesíti.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2005. december 31.

Következõ képviselõ-testületi
ülés idõpontja:
február 15., március 8.
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Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2006. január
09-én (szerdán) 14.30 órakor megtartott rendkívüli ülése
Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Éri István
alpolgármester, Cseke Zoltán, Fórizs Bertalan, Furuglyás
Péterné, Kollár Tamás, Michels Gábor, Sági György,
Zsarnóczay István képviselõk
Moldován Jenõ, ifj. Nagy Ferenc, Nagy Ferencné, Soós István, Szöllõsiné dr. Vecsey Magdolna képviselõk igazoltan hiányoznak.
Polgármesteri hivatal részérõl: dr. Homonnay Dorottya
jegyzõ, dr. Fister Mihály ügyvéd, dr. Farkas Nándor szervezési
ügyintézõ, Varga Istvánné Pénzügyi Iroda vezetõ, Pécsiné
Báldogi Éva jegyzõkönyv vezetõ.

Napirendi pontok:
1. Közbeszerzési eredményhirdetés a vízi közmû beruházás
lebonyolítása (mûszaki ellenõri feladatok ellátása) tárgyában

1. napirendi pont

Tárgy: Közbeszerzési eredményhirdetés a vízi közmû beruházás lebonyolítása (mûszaki ellenõri feladatok ellátása) tárgyában
Elõterjesztõ: Éri István alpolgármester
Dr. Bognár András polgármester elmondja, mindenki elõtt
ismeretes, hogy a vízi közmû beruházás mûszaki ellenõri feladatok ellátására szerzõdött Schlick Mérnöki Iroda kérte a
szerzõdés felbontását, ezért új közbeszerzést kellett kiírni.
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 9
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 3/2006. (I. 09.)
Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy az általa kijelölt Bíráló bizottság javaslata alapján a vízi
közmû beruházással kapcsolatos lebonyolítói (mûszaki ellenõri) feladatok ellátása tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertesének a Darvas és Sípos Korlátolt Felelõsségû Társaságot
fogadja el bruttó 8 580 000 Ft (azaz nyolcmillió-ötszáznyolcvanezer forint) ajánlati árral.
Amennyiben a szerzõdés valamely elõre nem látható oknál
fogva nem jönne létre a pályázat nyertesével, úgy a 2. helyezettel – KI-ÚT Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1065
Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 5.) kell a szerzõdést megkötni,
bruttó 9 360 000 Ft (azaz kilencmillió-háromszázhatvanezer
forint) ajánlati áron.
3. helyezett a KRISTÁLY Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8600 Siófok, Fõ utca
15.). Vele akkor köthetõ szerzõdés, ha az elsõ két helyezett kiesik, bruttó 9 600 000 Ft (azaz kilencmillió-hatszázezer forint)
ajánlati összeggel.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: 2006. január 10.
Önkormányzati képviselõink elérhetõsége
(név, levelezési cím, telefon)
Dr. Bognár András
Cseke Zoltán
Éri István
Fórizs Bertalan
Furuglyás Péterné
Ifj. Nagy Ferenc
Kollár Tamás
Michels Gábor
Moldován Jenõ
Nagy Ferencné
Sági György
Soós István
Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna
Zsarnóczay István

Kossuth u. 151.
Rákóczi u. 120.
Õzike u. 3240 hrsz.
eri.istvan@enternet.hu
Kossuth u. 16.
Vörösmarty u. 20/A
Töki u. 20/B
ifj.nagyferenc@freemail.hu
kt5@freemail.hu
michels@axelero.hu
Kölcsey u. 6.
Töki u. 20/B
Árpád u. 29.
gysagi@freemail.hu
Rákóczi u. 4.
Május 1. u. 7.

20-497-44-79
343-662
20-579-14-08
30-269-77-82
343-654; 30-993-46-60
343-604
343-677
30-94-12-600
343-726
343-604
30-97-03-134
30-616-07-78
343-476
30-290-94-52
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Amirõl jó tudni
Egyszerûbben juthatnak forrásokhoz
a kis- és középvállalkozások
Átláthatóbbá válik a pályázati rendszer, csökkentik az elbírálások és a kifizetések idejét, két és félszeresére nõ a Széchenyi-kártya által igénybe vehetõ összeg.
A Széchenyi-kártya felsõhatára január elsejétõl 25 millió forintra emelkedik, kamata 10,26 %, továbbá bõvül a banki résztvevõi kör. Eddig a kártyát 10 millió forintos határösszeggel lehetett igénybe venni. Az emelést úgy hajtották végre, hogy a 10
millió forint alatti hitelrész kamata jelentõsen, több mint
10%-kal csökken. Ezt úgy sikerült elérni, hogy a résztvevõ bankok körét kitágították, így több bank versenyez az ügyfelekért.
Kisebb keretbõl ugyan, de uniós támogatásokat idén is igényelhetnek majd a vállalkozások, a kkv-program keretében ráadásul a kormány egyszerûsíti a pályázati rendszert, növelve
annak átláthatóságát és harmadával csökkentve az elbíráláshoz és a kifizetésekhez szükséges idõt. A döntéshozatal idõigényének drasztikus csökkentését különösen a kisebb összegû pályázatok esetén, a döntési mechanizmus, illetve jogkörök
egyszerûsítésével kívánják megvalósítani.
A kis- és középvállalkozások pályázati aktivitásának ösztönzése a célja annak, hogy csökken a pályázati adminisztráció
is. Ennek lényege, hogy csak pozitív pályázati döntés esetében
kell majd a jelentkezõnek a különbözõ nyilatkozatokat és eredeti dokumentumokat bemutatni. Ezzel jelentõsen csökkennének a pályázati költségek is.
A program legfontosabb elemei között szerepel, hogy hitelés egyéb finanszírozási csomagokkal lép fel a körbetartozás ellen, egyszerûsíti a vállalati ügyintézést, illetve megemeli a Széchenyi Kártya hitelkeretét.

Változások az adótörvényekben
Kisebb adókulcs a személyi jövedelemadónál
Az egyik legfontosabb változás, hogy 2006-tól a felsõ adókulcs 38-ról 36%-ra csökken, az alsó, 18%-os kulccsal pedig
jelenlegi 1 millió 500 ezer forinttal szemben 1 millió 550 ezer
forintos jövedelemig lehet adózni.
A törvény az ötéves adócsökkentési program jegyében egészen 2010-ig rögzíti az összevont adóalapba tartozó jövedelmek utáni adómértékeket: az alsó sávhatár évente emelkedik,
s 2010-re eléri a 3 millió forintot, miközben az adókulcsok
nem változnak.

Csökken a társasági adó kulcsa
2006-tól 5 millió forintos adóalapig 10%-ra csökken a társasági adókulcs (ezzel összhangban az egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói szja is), csak az 5 millió forint feletti összeg

A Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálat
fogadóórái a Máltai Gondviselés Házában,
(Páty, Csilla von Boeselager u. 3.)
hétfõn 9–12, csütörtök 16–18 óra között
Gyermekjóléti szolgálat:
Horváth Ádám (06-30-356-9896)
Simon Irma (06-30-409-4255)
Családi és gyermeknevelési gondokkal,
hivatalos ügyekkel kapcsolatos problémákkal
forduljanak hozzánk bizalommal!

után kell 16%-os kulccsal adózni. A 10%-os adókulcsot azok
alkalmazhatják, akik a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény alapján nem vesznek igénybe más adókedvezményt,
átlagosan legalább egy fõt foglalkoztatnak, s legalább a minimálbér másfélszerese után fizetnek nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot. A másik fontos változás, hogy 2006-tól az iparûzési adó 100%-át le lehet vonni a társasági adó alapjából. Az
iparûzési adó 2007. december 31-ével megszûnik.
Az egyszerûsített vállalkozási adót ezután a lakásszövetkezetek és a közjegyzõi irodák is választhatják. Az evázóknak
ezentúl negyedévente, az adóelõleg fizetésével egyidejûleg a
bevallást is be kell nyújtaniuk.

Az általános forgalmi adó 20 százalék
Az áfáról szóló törvény szerint 2006. január 1-tõl a felsõ
áfakulcs 25%-ról 20%-ra csökkent. A benzin és a gázolaj esetében már 2005. október 1-tõl már hatályba lépett.
A módosítás szerint az elõfizethetõ újságok, folyóiratok és
kiadványok adója is csökkent.
A jövedéki adószabályozás is változott.

Csökken, majd megszûnik
az egészségügyi hozzájárulás
A 2006. évi elfogadott adótörvények szerint a havi tételes
eho 2005. november 1-tõl a1950 Ft-ra csökken, 2006 novemberétõl pedig megszûnik.
Idén a jövedelem nélküliek egészségügyi biztosítását a költségvetés az Egészségbiztosítási Alapnak utalja át, amely
összeg a nyugdíjasok, a kiskorúak, a munkanélküliek és az eltartottak járulékát fedezi.

Négyszáz önkormányzatot érint a luxusadó
A luxusadó értékalapon mûködõ ingatlanadó, a 100 millió
forintnál értékesebb ingatlanokat érinti. Az adó az önkormányzatok bevétele.

Egyszerûsített közteherviselés egyes szakmákban
Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szabályai szerint tehetnek majd eleget azok, akik évente 25 millió
forintnál kevesebb jövedelemmel rendelkeznek. A törvény
alapján elszámolt jövedelmük után 15%- adót kell fizetniük.
Ebbõl 11% jövedelemadó, 4% a nyugdíjalapé.
Nagy Ferencné
alpolgármester

Helyreigazítás
A babakötvény 2006. január 1-tõl indul.
Szerk.

Kovács Gabriella
gyógytestnevelõ, testnevelõ tanár vállal:
• betegségek, sérülések,
mûtétek utáni rehabilitációs tornát
• gerinctornát (gerincproblémákkal
küzdõknek, illetve preventív céllal
• tartásjavító tornát
• fogyasztó tornát
• kondicionáló tornát
• cardio edzést
• személyi edzést
gyermekeknek, felnõtteknek, idõsebbeknek
06 (70) 256-4477 vagy 06 (20) 9133-666
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A mûvelõdési ház februári programjai
Február 4. 20.00 óra: Társastánc
Február 11. 19.00 óra: Ady Nyugdíjasklub farsangi bálja
Február 12. 15.00 óra: Varieté mûsor
Február 18. 10 óra: ABRAKADABRA Csepregi Éva
intaraktív gyermekmûsora –rengeteg játékkal, nyereménnyel,
meglepetéssel A belépés díjtalan.
19.00 óra: XX-L Klub farsangi bálja
Február 25. 9.30 Boróka népi játszóház
19.00 óra: Szépreménység Nyugdíjasklub farsangi bálja
Március 4. 19.00 óra: Székely kör farsangi bálja
A Magyar kultúra napi – kiállítás február 28-ig megtekinthetõ. Köszönjük a képeket Albrech Klárának és Györgynek,
Ferichné Döme Erzsébetnek, Hájas Ágnesnek, a videóanyagot Horváth Istvánnak, a pincehegyrõl készült festményeket Zilahi Sándornénak.

Szívesen várjuk az érdeklõdõket erre a téltemetõ eseményre, ahol a napközis csoportok tanulói vidám hangulattal várják
a természet ébredését.

Gyerekek!
Március 22–én Víz világnapja alkalmából játékos vetélkedõ
szervezünk iskolás csapatok közremûködésével. A vetélkedõ
napja március 18-a, 9.30 óra. Ötfõs csapatok jelentkezését várjuk. A versenyben: kvíz, aktivity, képkirakás, rajzolás váltakozva szerepel.
Kerékné Monori Klára
Mûvelõdési Ház vezetõ

Tudja-e Ön?

A januári szám 12. oldalán található beszámoló egyik bekezdése helyesen így hangzik: „A különdíjat Kerék Zsuzsanna, a Páty Faluközösségért Alapítvány alapítóinak díját
Csonkáné Südi Margit, az elsõ díjat pedig Borlai Barbara karácsonyfája nyerte.” A hibáért elnézést kérünk.

Kedves Olvasó, hogy a településünkre vonatkozó oklevelek
közül a legrégebbi – jelen ismereteink szerint – 1286. évi virágvasárnapot követõ ötödik vasárnapon kelt adománylevél.
E jeles évforduló kapcsán szeretnénk kibõvíteni a helytörténeti kiállítást.
Terveink szerint a RÉGMÚLT EMLÉKEI – mint állandó
tárlat – gyarapodna néhány olyan dologgal, amely a község határában végzett régészeti feltárások tárgyi, írásbeli vagy fotóanyagából megkapható a leletmentõ munkákat vezetõ régészek segítségével.
Néhány emberöltõ távlatára ideiglenes kiállítással tekintenénk vissza. A gyûjtemény anyagából megmutatnánk az alábbi
témákat:
* A településarculat változása
* Milyen volt a viselet?
* Nagyanyáink (életmódja) konyhája
* Mesterségek, szolgáltatások anno... Iparosok, kereskedõk régen
Kérem, ha van a családoknál vagy régi hagyatékban még fellelhetõ tárgyi, képi, esetleg írásos emlék, amellyel gazdagíthatnánk a kiállítás anyagát, adományozó és/vagy kölcsönadó szándékukat jelezzék személyesen vagy telefonon a 343-545;
06-30-680-2448 számok valamelyikén, hogy minél többet mutathassunk meg múltunk ereklyéibõl májusban a 720. évfordulón.
A közeljövõ programjai a következõk:
Február 19-én, vasárnap délután 4 órakor KÓKA
ROZÁLIA mesemondó elõadása felnõtteknek. Hanghordozó és nyomtatott formában a mûvésznõ mûsorai a helyszínen
dedikálva megvásárolhatók.
Az elõadásra belépõjegy nincs, de önkéntes adományt köszönettel elfogadunk.
Március 12-én vasárnap délután vasárnap délután 4 órakor
SARLÓSOK /anya és lánya/ alkotásaiból kiállítás megnyitó a
KÖR-TÁNC-KÖR közremûködésével.
Az alkotások 2006. április 3-ig szombat és vasárnap 15–17
óra között megtekinthetõk és megvásárolhatók.
Március 19-én a Közösségi Ház 10 órától nyitva, a Mûvészeti Barangolások a Zsámbéki-medencében programsorozat
helyszíneként.
Minden érdeklõdõt, az igényes, szép dolgok kedvelõit tisztelettel várjuk, a kuratórium nevében:

Szerk.

Szabó Andrásné

A kiállítás megtekinthetõ: hétköznap 9.00–19.00 óra között. Hétvégén, elõzetes egyeztetés szerint.

Tavaszváró
A február hónapja a Farsang jegyében zajlik, mint tudjuk,
ennek az idõpontja: vízkereszttõl – hamvazószerdáig tart.
A téltemetés, a télûzés, a tavaszvárás tartozik a programsorba.
Az emberek ilyenkor ijesztõ ruhákba bújnak, mert azt várják,
hogy a tél megijed tõlük, és elszalad. Az ünneplés végén a tél halálát szimbolizáló szalmabábu égetése történik. Bizonyos helyeken szokás, hogy a farsangi maskarába beöltözött emberek kürtszóval, kolompokkal végigjárták a házakat, udvarokat és körbejárták az állatokat, majd hamut szórtak szét a portán. Ettõl azt
remélték, hogy távol tartja a gonosz szellemeket. Az utcán, pedig
a nõk haját húzgálták, hogy minél nagyobbra nõjön.
A Mûvelõdési ház ennek jegyében készül a farsangra.
2006. február 3-án és 17-én, pénteki napokon 14.00–15.30
álarckészítés papírból, illetve papírmaséból, majd 24-én Mátyás napján szalmabábu égetése a Mûvelõdési Ház elõtt. Ezen
a napon találkozó a 14.00 óra. Innen indulunk álarcokkal és
hangkeltõ eszközökkel – a Kossuth u. – Iskola u. – Rákóczi u.Kincsem köz – Kossuth u. – útvonalon, majd érkezünk a Mûvelõdési Ház elé. 15.00 órakor égetjük a szalmabábut.

Helyreigazítás
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Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány
Tisztelt pátyi Lakosok, Tisztelt Olvasók!
A Pátyi Római Katolikus Egyházközség
az évezred küszöbén – tudva, hogy erejét
meghaladó, óriási összefogást igénylõ feladatra vállalkozik, de felismerve, hogy
templom és közösségi tér nélkül nem tud
tovább növekedni és így nem lesz képes az
egyre növekvõ lélekszámú település katolikus közösségét szolgálni – templom és hozzá kapcsolódó közösségi ház építésérõl határozott. A döntéssel egyidejûleg Zsolnay Béla címzetes apát, püspöki tanácsos,
aki jelenleg is a pátyi katolikus közösség plébánosi teendõit
látja el, létrehozta a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítványt azzal a céllal, hogy segítse az új templom felépülését.
Elsõ kézzel fogható lépésként 2000. június 17-én ünnepélyes
keretek között leraktuk jövendõ templomunk jelképes alapkövét.
Az alapkõletétel pillanatában csak a célt láttuk világosan, a
megépítendõ templom tervei még nem körvonalazódtak. Az
azóta eltelt bõ 5 évben elõször tapasztalatokat igyekeztünk
gyûjteni: több az utóbbi 10-15 évben felépült magyarországi
templomot kerestünk fel közösen. Próbáltuk megtalálni azt a
tervezõt, akivel együttmûködve kialakulhat az a terv, melynek
alapján a közösségnek legalkalmasabb és egyben maradandó
értéket is képviselõ épület elkészülhet. Az évek során több pályamû is érkezett, míg végül 2004 decemberében Gutowski
Robert építész látványterve elnyerte a közösség tetszését. Miután az egyházközségi képviselõ-testület 2005 elején határozatával is támogatta e vázlattervet, megkezdõdhetett az a tervezési folyamat, melyben – a hívek bevonásával és az egyházmegye vezetésével rendszeresen egyeztetve – kialakult az épületegyüttes végleges koncepciója, és amelynek eredményeképpen 2005 októberére kezünkben tarthattuk az engedélyezési terveknek az Egyházmegyei Hivatal által jóváhagyott példányait.
Az engedélyezési terv dokumentáció elkészültével egy fontos szakaszt zárhatunk le, az adományozók felajánlásaiból
összegyûlt több, mint 3 millió forint fedezte a tervezés eddigi
költségeit; s bizonyítja ország-világ elõtt, hogy a településen
lakók erejükön felül támogatták e nemes ügyet.

Rövid rendõrségi hírek
2005.12.20.–2006.01.18.
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2005.12.14.-én az
éjjeli órákban rácsfeszítés módszerével behatolt egy pátyi plébániára és különbözõ értéktárgyakat tulajdonított el.
Feljelentés érkezett ismeretlen tettes ellen, aki
2005.12.29.-én egy lezárt állapotban lévõ Ford Escort típusú
autót tört fel, és abból egy CD-s autósrádiót, valamint zenei
CD-ket vitt el.
Ismeretlen tettes hatolt be egy Hegyalja úti családi házba
úgy, hogy befeszítette a teraszajtót, és onnét motoros fûrészt
lopott el.
2006.01.05.-én az esti órákban ismeretlen tettes ment be
egy Kossuth utcai családi ház nyitott garázsán keresztül a házba, ahonnét különbözõ értékû tárgyakat tulajdonított el. A lopási kár meghaladja a 200 ezer forintot.
A Móricz Zsigmond utcában 2006.01.06-07. közötti napon
ismeretlen tettes befeszítette egy épülõ családi ház teraszajtaját és nagyobb értékeket vitt magával.
Pátyon egy Vörösmarty utcai házból ismeretlen tettes tulajdonított el pénztárcát, személyes iratokat és a feljelentõ által
üzemeltetett Mercedes Smart típusú személygépkocsit.

A tervek alapján a templom várható bekerülési költsége 200 millió forint lesz,
melynek kb. fele mobilizálható ingatlanok,
illetve kárpótlási pénzek formájában a rendelkezésünkre áll. Az ingatlanok értékesítését megkezdtük, a kárpótlási összeget az
egyházmegye a beruházás megkezdésekor
bocsátja a rendelkezésünkre.
Ezúton is kérünk mindenkit, aki a fentiek alapján úgy ítéli
meg, hogy céljaink és tevékenységünk méltóak a bizalmára,
ajánlja fel az általa befizetett személyi jövedelemadó 1%-át az
alapítvány számára.
Ehhez az adóbevallási csomagban található

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
nyomtatványnak
„A kedvezményezett adószáma:” rovatába a következõ
adószámot írja:
18687996–2–13
„A kedvezményezett neve:”
Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány
Terveink megvalósítását azzal is segítheti, ha felhívja ismerõsei figyelmét e nemes célra, ezáltal is növelve a lehetséges
felajánlók körét.
A személyi jövedelemadó 1%-án kívül is várjuk további
nagylelkû adományaikat a Pátyi Római Katolikus Egyházközség a Raiffeisen Banknál vezetett
12023008-00153937-00100003
számú vagy a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítványnak a Biatorbágy és Vidéke Takarék-szövetkezet pátyi kirendeltségén vezetett 64500027-13400022 számú bankszámlájára.
Pátyi Római Katolikus Egyházközség
12023008-00153937-00100003 (Raiffeisen Bank)
Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány
64500027-13400022 (Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet)
A felajánlott összegek után adókedvezmény vehetõ igénybe.
Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány
székhely: 2071 Páty, Rákóczi u. 46.
levelezési cím: 2071 Páty, Liget u. 15.
titkar@ude.hu
Honlapunk: www.ude.hu

Megszülettek:
Bóka Lídia 2005. december 21.
Balai Olivér Kornél 2006. január 17.
Elhunytak:
Lakatos Jenõ 2005. december 20.
Harsányi Dezsõ 2005. december 20.
Ferkó Pálné sz: Gaszper Irén 2005. december 18.
Kovács Gusztávné sz: Butola Erzsébet
2005. december 26.
Polgár Sándorné
anyakönyvvezetõ
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Parlamenti látogatások
Laboda Gábor országgyûlési képviselõ meghívására 2005
õszén több alkalommal szerveztünk kirándulást az Országházba, melyen legalább 200 pátyi lakos vett részt. Az oda és vissza
utazás ingyenes volt, külön busz szállította a vendégeket. A Parlament elõtt a képviselõ fogadta a látogatókat, és idegenvezetõ
segítségével mutatta be az épületet. Megtekintettük és meghallgattuk a Szent Korona történetét, bemutatták a fejedelmek
szobrait. Láthattuk az üléstermet, a kongresszusi termet, és
gyönyörködhettünk Budapest panorámájában az erkélyrõl. A
látogatás végeztével a Vadász teremben megvendégelték a csoportot kávéval, üdítõvel, és apró süteménnyel. Mindeközben
kötetlen beszélgetést folytattunk Laboda Gáborral, aki a felmerült problémákra is készségesen válaszolt. Az Országház szépsége, a gyönyörû látnivalók, a közvetlen és kötetlen beszélgetések kedves emlékként maradtak meg bennünk.
ifj. Nagy Ferenc

Egészségház
Az új Egészségház átadása az Árpád u. 61. szám alatt, ahol
dr. Becka Éva és dr. Hollós Ildikó a megszokott rendelési idõben, 2006. január 30-tól várja a betegeket.

BIZTOSÍTÁS
Generali-Providencia, Európa, Allianz-Hungária, OTPGarancia, Uniqa, Union, Európai Utas Biztosító

Szabóné Gábor Magdolna
2071 Páty Árpád u. 57.
Tel./fax: (23) 343-346, mobil: (30) 900-8510
Nyitva: H-Sz-P. 13–20, K-Cs. 8–20 óráig
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Új szigetek születtek...
2006. január 30.-án történelmet írtunk Pátyon. A polgármesteri hivatal elõtt egy hatalmas vadonatúj hulladékbegyûjtõ
autó parkolt le. Oldalán Páty község címere díszelgett. Körülötte pedig négy darab színes szelektívgyûjtõ konténert raktak
le szorgos kezû emberek.
Egy zöld színût, vegyes üvegek számára. Egy-egy kék színût
papír, és 2 darab sárga színû konténert mûanyag palackok számára. Ennyibõl áll majd egy szelektív (tehát a hulladékok
anyagfajtánkénti) szétválogatására alkalmas) „sziget”. És Ebbõl 10, azaz tíz darab lesz településünkön. (Ezek pontos helyérõl hamarosan tájékoztatást adunk) A begyûjtõ autót és a
gyûjtõszigetet minden különösebb felhajtás nélkül adta át Rák
József úr, a Rumpold Bicske Kft. ügyvezetõ igazgatója. Mintha valamilyen hétköznapi esemény lett volna. Pedig nem az
volt. A gyûjtõszigetek községünk egyik végétõl (zsámbéki kanyar) a másik végéig (Mézeshegy) lesznek telepítve. A mosolygós színes kis szigetek mindenki számára elérhetõ közelségben várják majd, hogy a lakók elzarándokoljanak hozzájuk
a még hasznosítható hulladékokkal. Erre azért van szükség,
mert így biztosítható, hogy az újrahasznosításra alkalmas tiszta hulladékokat visszajuttassuk a feldolgozókhoz. Ráadásul
így elkerülhetõ, hogy a le nem bomló hulladékok a szemétlerakókba kerülve szennyezzék, illetve terheljék környezetünket. Fontos, hogy lehetõleg szennyezõdésmentes „tiszta” állapotban helyezzük el a hulladékokat. Ahhoz is nagy önfegyelem kell, hogy minden konténerbe csak a megfelelõ fajtájú
hulladékot rakjuk be. Tekintve, hogy nem lesz átvevõ személyzet rajtunk múlik a siker. A Rumpold Bicske Kft. folyamatosan gondoskodni fog. a konténerek tartalmának féleségek szerinti feldolgozó helyekre történõ elszállításáról. Veszélyes
hulladékot nem szabad ezekbe a konténerekben elhelyezni.
Ha a lakosság csak tizedannyi lelkesedéssel fogja használni
ezeket a szigeteket, mint a ZSMTE által a Fenyvesben évente
GÉPI FÖLDMUNKA Gödörfúrás 1,5 m mélységig
KERTÉPÍTÉS
kerítésoszlopok állításához,
TEREPRENDEZÉS
szõlõ- és gyümölcsfák
KONTÉNERPAKOLÁS
ültetéséhez
ÚJ!

Ahol az óriások
térdre
kényszerülnek...
Ferich László Páty, Árpád u. 30.
Telefon: (20) 80-82-678

...BOBCAT

megrendezõ madarásztábor helyszínén a Rumpold Bicske
Kft. felajánlásaként felhasználandókat, vagy a Dorica Kft. tulajdonosa Keresztes Sándor úr saját költségén üzemeltetett és
a szelektív hulladékgyûjtetésre szoktatásban úttörõ szerepet
játszó vállalkozó hulladékgyûjtõ szigetét akkor a siker nem
marad el.
Egy nagy lépést tettünk azért, hogy épített és természeti
környezetünk szebb legyen. Természetesen attól még, hogy
ez e lehetõség biztosított számunkra, el kell gondolkoznunk
vásárlói szokásainkon is, és arra kell törekednünk, már ahol
van erre választási lehetõségünk, hogy a visszaváltható palackok vásárlásával csökkentsük a keletkezõ hulladékok
mennyiségét.)
Zsarnóczay István
képviselõ
Környezetvédelmi Bizottság
Zsámbéki-medence Tájvédelmi Egyesület alelnöke

A Pátyi Népfõiskola programjai a Hun-Magyar
Hagyományõrzõ Egylet szervezésében
2006. február 13-án 18 órakor
Téma: Népszavazás, a Világszövetség céljai
Elõadó: Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke
Helye: közösségi ház
2006. február 17-én 18 órakor
Téma: A Kárpát-medence emlékhelyei
Elõadó: Neidenbach Ákos hegymászó
Helye: közösségi ház
Várjuk az érdeklõdõket!

SIXPACK SOFÕRSZOLGÁLAT
(PÁTY)
Ha ön és kedves családja meghívást kap esküvõre,
vacsorára vagy egyéb más rendezvényre, esetleg
csak elfáradt a munkában és kocsijával szeretne
hazamenni, nyugodtan megteheti, mert a Sixpack
sofõrszolgálat bármikor, biztonságban hazaviszi
önt és kedves családját a nap 24 órájában.

www.sixpack.hu
06 (20) 800-80-80
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Miért szállna ki a kocsiból?
Távvezérelt kaput, ajtót Mucsitól!

Távvezérelhetõ, illetve toló utcai kertkapuk gépi mozgatása
New england door amerikai,
Hermann német garázskapuk, Sommer felhúzószerkezetek
Tanácsadás, kivitelezés

Bemutatóterem nyitva a hét minden napján.
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Víz-, villany- és fûtésszerelési
anyagok, csövek és idomok,
zárak és vasalatok,
szegek-csavarok, szerszámok,
ereszcsatornák, drótfonatok,
lágyhuzalok, vetõmagok,
mûtrágyák, növényvédõszerek,
háztartási cikkek,
lakásfelszerelési cikkek
és még ezer apró cikk

PÁTYI GAZDABOLT
KFT.
2071 Páty, Rákóczi út 17.
Telefon: 06 (23) 343-501
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 8–18,
szombaton 8–13 óráig

Hitelügyintézés helyben

KONTÉNERRENDELÉS

kedvezményes lakáshitelek
állami támogatással
deviza alapú hitelek

építési törmelék-, sitt-,
szemétszállítás 4 m3-es, valamint
nyitható 6–8 m3-es konténerrel

Szabó Lajos
2071 Páty Árpád u. 57.
Tel./fax: (23) 343-346, (70) 330-8505
mobil: (70) 330-8505

Nagy Zoltán
Páty, Burgondia u. 66.
Tel.: 06 (20) 332-7331
06 (23) 555-045

DIGITÁLIS FOTÓKIDOLGOZÁS

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ!

a világ legkorszerûbb gépein,
melyek alkalmasak mind hagyományos filmrõl,
mind a korszerû digitális fényképezõgépek
adathordozóiról
kiváló minõségû papírképek készítésére
9 × 13-tól 21 × 30 cm méretig.

(irodának is)

Nyitva hétfõtõl péntekig 9–18,
szombaton 9–13 óráig
Páty, Kossuth L. u. 154.

2

Az üzlet 30 m hasznos alapterületû,
mellékhelyiséggel, raktárral.
Cím: Páty, Rákóczi u. 11.
(a Coop ABC mögötti pavilonsoron)
Érdeklõdni lehet: 06 (20) 579-1408 vagy
06 (23) 343-871-es telefonszámon
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Tel./fax: 23/452-974, 20/560-1700
Email: budakeszi@vargaingatlan.hu
Weboldal: vargaingatlan.hu

INGATLANIRODA

BUDAPEST • BUDAKESZI • SOLYMÁR

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 10.00–18.00

Páty – eladó családi ház
2

2

1960-ban épült, 90 m -es, 1,5 szobás, étkezõ-konyhás családi ház, 1104 m -es összközmûves telekkel
2004-ben épül, 82 m2-es 2,5+nappalis, amerikai konyhás családi ház, 122 m2-es telekkel
1976-ban épült, 97 m2-es, 2 szobás, cirkófûtéses családi ház, 1022 m2-es összközmûves telekkel
1970-ben épült 100 m2-es felújítandó családi ház, 1879 m2-es, 32 × 58 m-es telekkel
1900 körül épült 90+30 m2-es, 2+1 szobás, 2 fürdõszobás családi ház, 700 m2-es saroktelekkel
1985-ben épült 150 m2-es 2 szintes, 2 fürdõszobás, jó állapotú családi ház, 504 m2-es telekkel
2
2
1975-ben épült, 2002-ben teljesen felújított, 93 m -es családi ház, 60 m -es beépíthetõ tetõtérrel
1996-ban épült, 140 m2-es 4 szoba+nappalis, két szintes családi ház, kerti tóval, 720 m2-es telekkel
2000-ben épült, 98 m2-es 2 szoba+nappalis, amerikai konyhás, családi ház kerti sütõvel, fa játszótérrel
1995-ben épült, 220 m2-es 6 szoba+2nappalis családi ház, nagy pincével, 1135 m2-es telekkel
2003-ban épült, 130 m2-es 3 szoba+nappalis, könnyû szerkezetes családi ház, 700 m2-es telekkel
2003-ban épült, 158 m2-es mediterrán stílusú, 3 szoba+nappalis, luxus családi ház, 700 m2-es telekkel
2
2
1992-ben épült, 207 m -es (+tetõtér), 6 szoba+nappalis családi ház, 746 m -es összközmûves telekkel
1997-ben épült, 380 m2 összterületû, 4 szoba+nappalis, különleges belsõ kialakítású családi ház

Irányár: 18 M
Irányár: 19,5 M
Irányár: 20 M
Irányár: 25 M
Irányár: 24 M
Irányár: 25 M
Irányár: 29 M
Irányár: 29,5 M
Irányár: 30 M
Irányár: 31 M
Irányár: 34 M
Irányár: 38,9 M
Irányár: 39 M
Irányár: 45 M

Zsámbék – eladó családi ház
2

2

85 m -es, 2 szoba, konyhás, részben felújított, kívül felújítandó parasztház, 828 m -es telekkel
1984-ben épült, 112 m2-es, 3 szoba+nappalis, 2 fürdõs, kandallós, ikerház fél 560 m2-es telekkel
1987-ben épült, 200 m2-es, 3 szoba+kialakított tetõteres családi ház kandallóval, 570 m2-es telekkel
Új építésû, 300 m2-es, 3 szoba+2 nappalis, igényesen kialakított családi ház, 720 m2-es telekkel

Irányár: 15,5 M
Irányár: 28,5 M
Irányár: 30 M
Irányár: 35 M

Tök – eladó családi ház
2

1985-ben épült, 127 m -es, 2 szoba+nappalis családi ház, parkettás pincével, 1080 m2-es telekkel

Irányár: 27,9 M

Bõvebb kínálatunkkal (nyaralók, építési és üdülõ telkek, kiadó házak és lakások stb.)
várjuk irodánkban.

