PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: 440-3/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. január 26-án (csütörtökön) 8 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről
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Az ülés helye:

Pátyi Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem,
2071 Páty, Kossuth utca 83.

Az ülésen megjelent képviselő-testületi tagok:
Székely László polgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Bognár András képviselő
Gábor Ákos képviselő
Dr. Monostori Ernő képviselő
Sági György képviselő
Szeitz Zsolt képviselő
Somogyi Farkas Tamás képviselő
Temesszentandrási Gábor képviselő
Az ülésre meghívást kapott személyek:
Polgármesteri Hivatalból:
Dr. Hekman Tibor jegyző
Veres Erika aljegyző
Király Anna adóigazgatási irodavezető
Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető
Báldogi Éva jegyzőkönyvvezető
Állandó meghívott:
Szelenczi Gabriella, a Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Budakörnyéki televízió munkatársa
Napirendekhez:
Pongrácz Gábor műszaki igazgató, NIPÜF Zrt.
Demény Erika, a Pátyolgató óvoda vezetője
Schneider Mihály, Detre Zsolt és Váci Péter, APF kuratóriumi tag jelöltek
Takács Péter, Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Mike Róbert kérelmező
Pej Kálmán, a TANDEM Mérnökiroda Kft. képviselője
Tóth Györgyi, a Kontakt-Busz Kft. képviselője
Czentár László, a PVK Nkft. ügyvezetője

*****

Székely László polgármester:
Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, a Képviselő-testület
határozatképes.
Elmondja, Dr. Hekman Tibor 2017. január 16-tól tölti be a jegyző pozíciót, és mivel ez az
első testületi ülés az idén, hivatalosan is szeretné bemutatni. Felkéri, hogy mondjon néhány
mondatot magáról.
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Dr. Hekman Tibor jegyző:
„Tisztelt Képviselő-testület, kedves jelenlévők! Az első szavaim hadd legyenek a köszönet
szavai, köszönöm, hogy itt a pátyi jegyzői székben ülhetek, köszönöm azoknak, akik a
kiválasztási eljárás során úgy döntöttek, hogy én kerüljek ide, és köszönöm azt a
megelőlegező bizalmat, illetve egy kicsit úgy érzem, hogy a szeretetet, amellyel engem itt
fogadtak, és én hasonlóképpen kívánok eljárni mindenkivel szemben. Magamról néhány szót:
jogász vagyok, szakvizsgával rendelkezem, 20 éve dolgozom a közigazgatásban, ebből 17
évet jegyzőként, különböző településeken. Két kislányommal és óvónő feleségemmel
Ercsiben élünk. Még egy gondolat, amit az eskütételem alkalmával is elmondtam: 1676-ban a
Csíksomlyói ferences kolostor nyomdájában Kájoni János közzétett egy katolikus énekes
könyvgyűjteményt, (Kájoni János egyébként Erdély első polihisztorának is számított), és az
ajánlásban, bevezetésben megmaradt egy szép mondat, amit nem idézek teljesen, de abban a
könyvben az volt leírva, hogy ezzel a kis munkával édes hazámat akartam szolgálni; én is
édes hazámat kívánom szolgálni, mégpedig úgy, itt Pátyon, hogy legjobb tudásommal és
tapasztalataimmal a jóindulatú többség javát kívánom szolgálni. Köszönöm szépen.”
Székely László polgármester:
A napirendi pontokkal kapcsolatban elmondja, hogy elkészült egy pályázattal kapcsolatos
előterjesztés, és mivel rövid a benyújtási határidő, javasolja, hogy vegyék napirendre.
Amennyiben a testület dönt róla, máris indítják a pályázat benyújtásával kapcsolatos
teendőket.
Szavazásra teszi fel a napirendre vételre vonatkozó javaslatát.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
1/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. január 26-i nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 26-i nyilvános ülésének
napirendi pontjai közé felveszi az alábbi előterjesztést:
A Páty, Hunyadi utcára vonatkozó felújítási terv készítéséről (ESZ 34/2017.)
Előterjesztő: polgármester
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontokat azzal a sorrend módosítással, hogy a 25.
és 26. napirendi pontokat az 1. napirendi pont után tárgyalják.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
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2/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. január 26-i nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 26-i nyilvános ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről
Előterjesztő: polgármester
A Páty, Hunyadi utcára vonatkozó útpályázatról (ESZ 28/2017.)
Előterjesztő: polgármester
A Páty, Hunyadi utcára vonatkozó felújítási terv készítéséről (ESZ 34/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Dr. Monostori Ernő képviselő úr indítványáról (ESZ 20/2017.)
A NIPÜF Zrt. beruházásáról (ESZ 27/2017.)
Előterjesztő: polgármester
A Pátyolgató Óvoda nyári zárásának és a beiratkozás időpontjának jóváhagyásáról (ESZ
2/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” Alapítvány kuratóriumának megválasztásáról és az
alapító okiratának módosításáról (ESZ 3/2017.)
Előterjesztő: polgármester
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelméről (ESZ 6/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Mike Róbert Páty, 1047/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról (ESZ
4/2017.)
Előterjesztő: polgármester
A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár illetményei kifizetéséhez szükséges
előirányzat-átcsoportosításról (ESZ 5/2017.)
Előterjesztő: polgármester
A Pátyi Sportegyesület részére támogatás biztosításáról (ESZ 16/2017.)
Előterjesztő: polgármester
A TANDEM Mérnökiroda Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról (ESZ
12/2017.)
Előterjesztő: polgármester
A TANDEM Mérnökiroda Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződésről (ESZ 13/2017.)
Előterjesztő: polgármester
A Kontakt-Busz Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosításáról (ESZ
14/2017.)
Előterjesztő: polgármester
A PVK Nonprofit Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó megbízási szerződésének
jóváhagyásáról (ESZ 18/2017.)
Előterjesztő: polgármester
A PVK Nonprofit Kft. 2016. évi támogatásának elszámolásáról szóló Beszámoló
elfogadásáról (ESZ 22/2017.)
Előterjesztő: polgármester
A PVK Nonprofit Kft. 2017. évi Támogatási Szerződésének elfogadásáról (ESZ
23/2017.)
Előterjesztő: polgármester
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18. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének elfogadásáról
(ESZ 1/2017.)
Előterjesztő: polgármester
19. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban Esztergom Város
csatlakozásáról (ESZ 8/2017.)
Előterjesztő: polgármester
20. Páty Község Önkormányzatának a községben működő nemzetiségi önkormányzatokkal
kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról (ESZ 10/2017.)
Előterjesztő: polgármester
21. Páty
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról (ESZ 9/2017.)
Előterjesztő: polgármester
22. A köztisztviselői illetményalapról (ESZ 11/2017.)
Előterjesztő: polgármester
23. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról (ESZ 25/2017.)
Előterjesztő: polgármester
24. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról (ESZ 17/2017.)
Előterjesztő: jegyző
25. A polgármester 2017. évi szabadságának megállapításáról és ütemezésének
jóváhagyásáról (ESZ 7/2017.)
Előterjesztő: jegyző
26. A Zsobok községben (Erdély, Románia) megvásárolt ingatlannal kapcsolatos korábbi
döntések módosításáról (ESZ 19/2017.)
Előterjesztő: polgármester
27. Egyebek
*****
1. napirend
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: polgármester
A napirendi ponthoz Dr. Monostori Ernő képviselő módosító indítványt nyújtott be.
Székely László polgármester:
Elmondja, hogy az anyag a tavalyi év összes határozatát tartalmazza; a következő
munkaértekezleten átnézik majd azokat a határozatokat, amelyek még nem kerültek
végrehajtásra, és megbeszélik az ezzel kapcsolatos döntéseket. Felhívja a figyelmet, hogy a
következő képviselő-testületi üléstől már csak a 2017. évi határozatok nyilvántartását fogják
megkapni a képviselők.
Sági György képviselő:
A Walfdor fejlesztésével kapcsolatos határozatnál az a megjegyzés van, hogy „függőben”.
Kérdezi, hogy ez mit jelent. Felhívja a figyelmet, mivel a Waldorf is szeretne fejlődni, és
ehhez udvarra van szüksége, viszont az önkormányzatnak is szüksége van területre az új
óvodához, ezért itt az érdekek ütköznek.
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Székely László polgármester:
Emlékezteti a képviselőket, hogy az óvodaépítéssel kapcsolatban az önkormányzat benyújtott
egy pályázat; azért szerepel a „függőben” megjegyzés, mert a továbbiak a pályázat
kimenetelétől függ; amennyiben az önkormányzat nyerni fog a pályázaton, akkor konkrétan
tisztázni fogják a lehetőségeket. Javasolja egyébként, hogy valamelyik bizottság, amit majd a
jövő héten ki is fog jelölni, üljön le előzetesen tárgyalni a Waldorffal.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel Dr. Monostori Ernő képviselő módosító indítványát.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
3/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „2016. évi képviselőtestületi határozatok nyilvántartása” című dokumentumban szereplő tételeket áttekinti és
kiszűri a végre nem hajtott és folyamatban lévő státuszú határozatokat, és előírja a kapcsolódó
teendőket, egy erre a célra összehívott testületi ülésen.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
polgármester
*****

2. napirend
A Páty, Hunyadi utcára vonatkozó útpályázatról (ESZ 28/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Elmondja, hogy a kormány utak felújítására pályázatot írt ki Pest megyére; az előzetes
egyeztetések alapján a Hunyadi utcával pályáznak, a becsült költségek megvannak.
Hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
4/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, Hunyadi utcára vonatkozó útpályázatról (ESZ 28/2017.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PM_ONKORMUT_2016
kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”
című pályázatra pályázatot nyújt be az alábbi tartalommal:
A megvalósítandó pályázati célok a pályázati útmutató alapján:
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása
valamint ehhez kapcsolódóan az út tartozékainak és műtárgyainak felújítása, korszerűsítése, a
szükséges csapadékvíz-elvezető vagy szikkasztó árkok kiépítése, forgalomtechnikai
létesítmények megépítése.
A beruházással érintett útszakaszok: 2071 Páty, Hunyadi utca (hrsz: 856., 830/1., 849/3.)
A beruházás tervezett összköltsége:
- Kivitelezés tervezői költségbecslés alapján: bruttó 25 457 658 Ft
- Egyéb kapcsolódó költség összege (műszaki ellenőr, tervezés, nyilvánosság): bruttó
2 082 550 Ft
A projekt teljes költsége: bruttó 27 540 208 Ft.
A pályázati kiírásban meghatározott minimálisan biztosítandó bruttó saját erő mértéke az
önkormányzat adóerő képessége, és a maximálisan igényelhető bruttó 150 000 000 Ft
támogatás alapján: 1 377 010 Ft.
Az önkormányzat az igényelt támogatási összegekhez az önerőt, a bruttó 1 377 010 Ft-ot
biztosítja.
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
szükséges 1 377 010 Ft összeget betervezi a Páty Község Önkormányzata 2017. évi
költségvetésébe.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****
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3. napirend
A Páty, Hunyadi utcára vonatkozó felújítási terv készítéséről (ESZ 34/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Öt nap van a pályázat benyújtására; árajánlatokat kértek be a felújítási tervre, de csak a
TANDEM Kft. vállalta a megbízást rövid határidővel.
Sági György képviselő:
Elmondja, örül, hogy ezt a megbízást ez a cég elvállalta, meg vannak elégedve velük, de az
lenne a kérése, hogy nézve a régi szerződéseket, amit még Dr. Tarjányi úr állított össze, a
„Főutca programmal” kapcsolatban, és kimaradt belőle a kötbér, ezután szeretné, minden
szerződésben szerepelne kötbér. Megjegyzi, nem is érti, hogy egy jogvégzett ember hogyan
tudott kihagyni egy szerződésből kötbért.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
5/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, Hunyadi utcára vonatkozó felújítási terv készítéséről (ESZ 34/2017.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Hunyadi utca (hrsz:
856., 830/1., 849/3.) felújítási tervének elkészítésével a TANDEM Mérnökiroda Kft.-t (1033
Budapest, Polgár u. 12. I/7.) bízza meg az árajánlatában szereplő 795 000 Ft + ÁFA összegért.
Felkéri az Önkormányzat megbízott jogi képviselőjét a vállalkozási szerződés elkészítésére, a
polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására.
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
szükséges 1 009 650 Ft összeget betervezi a Páty Község Önkormányzata 2017. évi
költségvetésébe.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****
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4. napirend
Dr. Monostori Ernő képviselő úr indítványáról (ESZ 20/2017.)
Előterjesztő: Dr. Monostori Ernő képviselő
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Elmondja, már korábban is fontosnak tartotta, hogy döntsön egy ilyen vizsgálatról a testület,
de a jelenlegi helyzetben még fontosabbnak látja.
Sági György képviselő:
Elmondja, támogatja Monostori képviselőtársa indítványát, annál is inkább, mivel a pénzügyi
irodavezető is felmondott. Legyen „tabularáza”, vizsgálják ki, hogy történt-e bármilyen
hiányosság, és amennyiben igen, fontosnak tartja a felelősségre vonást.
Székely László polgármester:
A jegyző elmenetele szabályosan történt, az ügyeket jegyzőkönyvvel átadta.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Elmondja, fontosnak tartja itt a testületi ülésen elmondani, hogy Pátyon nincs Pénzügyi iroda;
az irodán jelenleg egy hölgy van, aki az utalásokat végzi, és egy pénztáros. Hozzáfűzi, amióta
itt van, erőfeszítéseket tesz arra vonatkozóan, hogy a határidőket tartani tudják, és örömmel
jelenti, hogy március 21-től lesz új pénzügyi irodavezető, Gál Judit személyében. Addig is a
költségvetés elkészítésére egy tapasztalt volt kollégáját kérte fel, és a könyvelést pedig a
Szabó Tibor vezette könyvelőcég fogja elvégezni.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
6/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Dr. Monostori Ernő képviselő úr indítványáról (ESZ 20/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt/polgármestert, hogy
adjon megbízást az Önkormányzat belső ellenőre számára soron kívüli belső ellenőri
vizsgálatra a Hivatalnál előállt jegyzőváltás kapcsán lefolytatandó átadás-átvétel kontrolljának
biztosítása céljából.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
*****
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5. napirend
A NIPÜF Zrt. beruházásáról (ESZ 27/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Elmondja, az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, elfogadható, jó anyag
készült.
Hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
7/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A NIPÜF Zrt. beruházásáról (ESZ 27/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a NIPÜF Zrt. által
(1061 Budapest, Király u. 16.) a Páty, 4602, 4603, 4606, 4607, 4608, 4612, 4613 és 4616
helyrajzi számú ingatlanokon megvalósítani kívánt beruházásra vonatkozó telepítési
tanulmánytervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és a beruházás megvalósításával
kapcsolatban településrendezési szerződést köt a NIPÜF Zrt.-vel, az alábbi paraméterekkel:
- a NIPÜF Zrt. vállalja a településrendezési eszközök módosításának teljes körű
finanszírozását;
- a NIPÜF Zrt. vállalja a Sasfészek-tó revitalizációját a mellékelt telepítési
tanulmányterv alapján, a beruházás becsült költsége: 21 500 000 Ft;
- a NIPÜF Zrt. vállalja a lefolyást biztosító Disznólápa áteresz és elvezető szakasz
felújítását, a beruházás becsült költsége: 3 300 000 Ft;
- a NIPÜF Zrt. vállalja a tervezett tanösvény kialakítását a mellékelt
koncepcióterv alapján;
- a NIPÜF Zrt. vállalja a fejlesztési területen keletkező csapadékvíz Sasfészektóban történő elhelyezésével kapcsolatos fenntartási feladatok, nádvágás, kaszálás
elvégzését;
- Páty Község Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonában álló Páty, 4605,
4609, 4614, 4615 és 4617 helyrajzi számú forgalomképtelen ingatlanokat
forgalomképessé nyilvánítja, majd utána a NIPÜF Zrt. tulajdonába adja;
- Páty Község Önkormányzata vállalja, hogy a fejlesztési területen keletkező
csapadékvíz Sasfészek-tóban történő elhelyezésével kapcsolatban befogadó
nyilatkozatot tesz,
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- Páty Község Önkormányzata vállalja, hogy a szükséges településrendezési
eljárást a megállapított határidőn belül megindítja és azt az előírásoknak
megfelelően lefolytatja.
Felkéri az Önkormányzat megbízott jogi képviselőjét, Dr. Jancsár György ügyvédet a
településrendezési szerződés elkészítésére, a polgármestert pedig felhatalmazza a
megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****

6. napirend
A Pátyolgató Óvoda nyári zárásának és a beiratkozás időpontjának jóváhagyásáról
(ESZ 2/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Dr. Monostori Ernő képviselő ügyrendben:
Kéri a polgármestert, hogy a jelenlévők, valamint a tévé nézők kedvéért a napirendi pontoknál
vázolja a lényeget.
Más hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
8/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Pátyolgató Óvoda nyári zárásának és a beiratkozás időpontjának
jóváhagyásáról (ESZ 2/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Pátyolgató Óvoda (2071 Páty,
Rákóczi u. 19.) fenntartója jóváhagyja az intézmény működésével kapcsolatos következő
időpontokat:
- Zárva tartás: 2017. augusztus 21-31.
- A 2017/2018-as nevelési évre a beiratkozás időpontja: 2017. április 24-25-26.,
8:00-18:00. óráig.
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a fenti időpontoknak az
önkormányzat honlapján, valamint a Pátyi Kurírban történő megjelentetéséről.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****

7. napirend
Az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” Alapítvány kuratóriumának megválasztásáról
és az alapító okiratának módosításáról (ESZ 3/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Elmondja, hogy 2016. december 31-én lejárt az APF kuratóriumi tagok mandátuma, az új
kuratóriumra előzetes egyeztetés alapján tett javaslatot. Az egyik jelölt, Schneider Mihály
nem tudott eljönni az ülésre, mert vidékre kellett mennie, a másik két jelölt, Váci Péter és
Detre Zsolt, jelen vannak. Felkéri őket, hogy mutatkozzanak be a testületnek.
Váci Péter kuratóriumi tag jelölt:
Bemutatkozik, ismerteti szakmai pályafutását. Elmondja, mint a hivatal dolgozójaként, nem
ismeretlen előtte a feladat, ha megválasztják, örömmel vállalja a megbízatást.
Detre Zsolt kuratóriumi tag jelölt:
Bemutatkozik, ismerteti az életútját. Köszöni a megkeresést, úgy érzi, megfelel a pozíciónak,
ha megválasztják, örömmel vállalja a megbízatást.
Hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel az 1. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
9/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” Alapítvány kuratóriumának
megválasztásáról és az alapító okiratának módosításáról (ESZ 3/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Schneider Mihályt
(Cím: 2071 Páty, Május 1. u. 34.) az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” Alapítvány kuratóriumi
elnökének választja a 2017. január 1. és 2019. november 30. közötti időtartamra.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*

Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
10/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” Alapítvány kuratóriumának
megválasztásáról és az alapító okiratának módosításáról (ESZ 3/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Váci Pétert (Cím:
2071 Páty, Somogyi B. u. 105.) az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” Alapítvány kuratóriumi
tagjának választja a 2017. január 1. és 2019. november 30. közötti időtartamra.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*

Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 3. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
11/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” Alapítvány kuratóriumának
megválasztásáról és az alapító okiratának módosításáról (ESZ 3/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Detre Zsoltot (Cím:
2071 Páty, Tulipán u. 61.) az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” Alapítvány kuratóriumi
tagjának választja a 2017. január 1. és 2019. november 30. közötti időtartamra.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*

Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 4. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
12/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” Alapítvány kuratóriumának
megválasztásáról és az alapító okiratának módosításáról (ESZ 3/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az
„Alapítvány Páty Fejlesztéséért” Alapítvány alapító okiratát egységes szerkezetben, a
melléklet szerinti tartalommal.
A képviselő-testület felkéri a Pátyi Polgármesteri Hivatalt, hogy haladéktalanul intézkedjen a
változásbejegyzési kérelemnek az alapítvány nyilvántartását vezető bírósághoz való
benyújtására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

(A határozat melléklete a Páty Fejlesztéséért Alapítvány Alapító okirata egységes
szerkezetben, ami a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.)
*****
8. napirend
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelméről (ESZ 6/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét, hozzáfűzi, a bizottságok tárgyalták. A Máltai
Szeretetszolgálat kiválóan végzi a munkáját a községben; előzetes egyeztetések alapján 2,8
millió forint támogatást javasol a részükre.

14

Temesszentandrási Gábor képviselő:
Elmondja, a Málta egyik feladata a családsegítés, amit nagyon fontos feladatnak tart, nagy
szükség van rá. A bizottsági ülésen a teljes kért összeget, 4,3 millió forintot javasolt, most is
ezt javasolja megadni.
Székely László polgármester:
Emlékezteti a képviselőket, hogy a tegnapi egyeztetésen 2,8 millió forintot határoztak meg.
Sági György képviselő:
Temesszentandrási képviselőtársa a tegnapi ülésen nem volt jelen, valószínű ezért nem tud
erről az egyeztetésről. Hozzáfűzi, a Máltai Szeretetszolgálat a feladatért megkapja az állami
normatívát, amit az önkormányzat hozzátesz, az azon összeg felett van. A 2,8 millió forintot
korrekt összegnek tartja. A bizottsági döntés a testületre nézve nem kötelező érvényű.
Felhívja a figyelmet, hogy még nem látják pontosan a 2017. évi költségvetés számait, majd ha
tisztán látják az önkormányzat pénzügyi helyzetét, akkor célszerű beszélni a magasabb
összegről.
Szabó István alpolgármester:
Elmondja, a Pénzügyi bizottság a 4,3 milliós összeget támogatta, ő a maga részéről 3,5 millió
forintot javasolt, ami nem ment át. Vegyék figyelembe, hogy ez kötelező önkormányzati
feladatellátás, ha saját erőből akarnák megoldani, jóval több pénzbe kerülne. Javasolja, hogy
kicsit emeljenek az összegen.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
A Pénzügyi bizottsági ülésen a 4,3 és a 3,5 millió forintról szavaztak, a bizottság a 4,3 milliót
támogatta. A maga részéről 3,5 millió forintot javasol.
Szeitz Zsolt képviselő:
Felhívja a figyelmet a Máltai Szeretetszolgálat kérelmére, amelyből kiderül, hogy ha az
önkormányzat nem a kért maximum összeget adja meg, akkor sem kerül veszélybe az ellátás.
Véleménye szerint a kért összeg indokaként az 1. pontban megfogalmazottakat nem az
önkormányzatnak kell megoldani. A 2,8 millió forint összeget támogatja.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Először szavazásra teszi fel a Pénzügyi bizottság által támogatott 4,3 millió forint összeget.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 2 igen, 6 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen 6 nem 1 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
13/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelméről (ESZ 6/2017.)
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Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasította azt a módosító indítványt,
mely szerint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiójának
(1011 Budapest, Bem rakpart 28.) a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a támogató
szolgálat, valamint a családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására a
2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakra 4,3 millió Ft támogatást nyújtson.
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 3,5 millió forint összeget.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 4 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 4 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
14/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelméről (ESZ 6/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azt a módosító indítványt, mely szerint a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiójának (1011
Budapest, Bem rakpart 28.) a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat,
valamint a családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására a 2017. január 1.
és 2017. december 31. közötti időszakra 3,5 millió Ft támogatást nyújtson, elfogadta.
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az elfogadott 3,5 millió forint összeggel
kiegészítve.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 1 nem 1 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
15/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelméről (ESZ 6/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiójának (1011 Budapest, Bem rakpart
28.) a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat, valamint a
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családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására a 2017. január 1. és 2017.
december 31. közötti időszakra 3,5 millió Ft támogatást nyújt.
Felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét az egyesülettel 2016. február 1. napjával a fenti
feladatok ellátására megkötött ellátási és együttműködési szerződés módosításának
elkészítésére, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés-módosítás aláírására.
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
szükséges 3,5 millió Ft összeget betervezi a Páty Község Önkormányzata 2017. évi
költségvetésébe.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****

9. napirend
Mike Róbert Páty, 1047/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról
(ESZ 4/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, a bizottság tárgyalta, és támogatta a határozati
javaslatot.
Sági György képviselő:
Kérdezi, hogy ki fizeti az értékbecslés díját; támogatja az értékesítést, de véleménye szerint
ilyen esetben a vevőt kell, hogy terhelje. Hozzáfűzi, volt már rá példa, hogy az önkormányzat
elkészíttette az értékbecslést, majd a vevő nem fogadta el az értékbecsült árat, és visszalépett.
Mike Róbert kérelmező:
Nyilatkozik, hogy vállalja az értékbecslés díját.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy az értékbecslés
készítésének díja vevőt terheli.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
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16/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Mike Róbert Páty, 1047/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi
szándékáról (ESZ 4/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Mike Róbert (2071 Páty,
Gyopár u. 2.) kérelmét, amelyben a Páty Község Önkormányzata tulajdonát képező (tulajdoni
hányad: 1/1), 1047/2 helyrajzi számú, 965 m2 területű, Páty, Guyon Richárd utcában található,
„kivett beépítetlen terület” besorolású ingatlanra vonatkozó vételi szándékát fejezi ki. Az
önkormányzat kinyilvánítja eladási szándékát.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanról készíttessen értékbecslést a
vevő költségére, és az értékbecslésben meghatározott árnak megfelelően folytasson
tárgyalásokat a kérelmezővel, majd a konkrét vételi ajánlatot terjessze újra a képviselőtestület elé.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****

10. napirend
A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár illetményei kifizetéséhez szükséges
előirányzat-átcsoportosításról (ESZ 5/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Elmondja, a Pénzügyi bizottság támogatta a határozati javaslatot, egyébként is bér esetében
kötött eljárás van; annyi hiányérzetük azért volt, hogy nem derült ki, kihez kötődött ez a hiba.
Több hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
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17/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár illetményei kifizetéséhez
szükséges előirányzat-átcsoportosításról (ESZ 5/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település 2016. évi
költségvetésének tartalékkerete terhére 3 422 000 Ft összeget biztosít a Művelődési Ház,
Községi és Iskolai Könyvtárban a 2016. decemberi bérek kifizetéséhez az alábbi bontás
szerint:
- törvény szerinti illetmények, munkabérek: 966 255 Ft
- munkaadót terhelő járulék: 258 029 Ft
- dologi kiadások: 2 197 716 Ft.
Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletben az
előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****

11. napirend
A Pátyi Sportegyesület részére támogatás biztosításáról (ESZ 16/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Elmondja, a Pénzügyi bizottság támogatta a határozati javaslatot, de volt egy olyan észrevétel,
hogy a sportágazat tavaly többször jött az önkormányzathoz különféle igénnyel, ezért most a
2017. évi költségvetés kialakításáig jó lenne, ha az illetékes szakbizottság és a PSE ezzel
kapcsolatban egy átgondolt összegzést végezne, hogy melyek azok a tételek, amelyek majd
terhelik az önkormányzat költségvetését.
Székely László polgármester:
Ez folyamatban van, egyébként a PSE-nek be kell számolni az előző évi támogatási összeg
felhasználásáról.
Temesszentandrási Gábor képviselő:
Felhívja a figyelmet, hogy a költségvetésben már elhatárolt összeg volt a PSE részére, csak
mivel külön-külön kellett lehívni az egyes tételeket, ezért jött többször az önkormányzathoz;
ezek a külön lehívott összegek az részükre megállapított és elkülönített összegből kerültek
kifizetésre.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
18/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Pátyi Sportegyesület részére támogatás biztosításáról (ESZ 16/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település 2016. évi
költségvetésének a Páty, 631 helyrajzi szám alatt található élőfüves MLSZ labdarúgó-pálya
fenntartási kiadásaira elkülönített címzett tartalékai terhére 4 000 000 Ft.-ot biztosít a Pátyi
Sportegyesület (2071 Páty, Rákóczi u. 63/A.) részére vissza nem térítendő költségvetési
támogatásként.
Felkéri az Önkormányzat megbízott jogi képviselőjét a támogatási szerződés elkészítésére, a
polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására.
Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletében az
előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****

12. napirend
A TANDEM Mérnökiroda Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról (ESZ
12/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
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19/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A TANDEM Mérnökiroda Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról
(ESZ 12/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TANDEM
Mérnökiroda Kft.-vel (1033 Budapest, Polgár u. 12.) a Páty, Pincehegyi földutak szilárd
burkolatú kialakítására vonatkozó útépítési tervek elkészítésére és engedélyeztetésére 2016.
október 10-én megkötött vállalkozási szerződés határidejét 2017. február 28. napjára
módosítja. A vállalkozási szerződés egyéb paraméterei változatlanok maradnak.
A vállalkozási szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a
polgármestert pedig felhatalmazza a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

(A határozat melléklete a TANDEM Kft.-vel kötendő Vállalkozási Szerződés módosítás, ami a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.)
*****
13. napirend
A TANDEM Mérnökiroda Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződésről (ESZ 13/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Bognár András képviselő elhagyta a termet, a testület létszáma 8 fő, határozatképes.
Sági György képviselő:
Elmondja, támogatja a határozati javaslatot; kérése, hogy a Településfejlesztési bizottság
vegye fel a kapcsolatot a Kft.-vel, és a 2017. évi útfejlesztéseket beszéljék meg.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő (Bognár András képviselő nem szavazott.)
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
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20/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A TANDEM Mérnökiroda Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződésről (ESZ
13/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TANDEM
Mérnökiroda Kft.-vel (1033 Budapest, Polgár u. 12.) a Páty település közlekedését elősegítő
szakértői feladatok ellátására 2017. január 2. napjától határozatlan időre 15 000 Ft + ÁFA/ óra
vállalkozási díjért vállalkozási szerződést köt a melléklet szerinti tartalommal, a polgármestert
pedig felhatalmazza a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

(A határozat melléklete a TANDEM Kft.-vel kötendő Vállalkozási Szerződés, ami a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.)
*****
14. napirend
A Kontakt-Busz Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosításáról (ESZ
14/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Dr. Bognár András képviselő visszajött a terembe, a testület létszáma 9 fő,
határozatképes.
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
21/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Kontakt-Busz Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosításáról
(ESZ 14/2017.)
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Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kontakt-Busz Kft.vel (2072 Zsámbék, Magyar u. 72.) 2015. november 11-én, a Páty község területén 3 darab
helyközi személyszállító autóbusz tárolására megkötött Együttműködési Megállapodást a
korábbi paraméterekkel 2017. január 31. napjáig meghosszabbítja.
A megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig
felhatalmazza a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

(A határozat melléklete a Kontakt-Busz Kft.-vel kötendő Megállapodás módosítás, ami a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.)
*****
15. napirend
A PVK Nonprofit Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó megbízási szerződésének
jóváhagyásáról (ESZ 18/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Elmondja, egyetértettek azzal, hogy ezt a szerződést meg kell kötni, de felhívta a PVK Nkft.
ügyvezetőjének a figyelmét, hogy nem látnak előre, ezért nem célszerű öt évre kötni a
szerződést.
Sági György képviselő:
Egyetért Monostori képviselőtársával, annál is inkább, mivel közben lesz egy választás;
javasolja, hogy határozott időre, három hónapos felmondással kösse meg a szerződést a PVK
Nkft.
Czentár László, a PVK Nkft. ügyvezetője:
Elmondja, hogy a bizottsági ülés óta felvette a kapcsolatot a könyvvizsgálóval, Bata úrral, és
megállapodtak a szerződésben egy pótlólagos fejezette, a 6.5 ponttal, amit most felolvas:
„Jelen megbízási szerződés a szerződő felek bármelyikének megszűnése esetén megszűnik, és
ezt követően egymással szemben semminemű követeléssel nem élnek.”
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
22/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A PVK Nonprofit Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó megbízási szerződésének
jóváhagyásáról (ESZ 18/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2017.-es alapítói határozatában úgy
dönt, hogy mint a PVK Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosa jóváhagyja a PVK Nonprofit
Kft. (2071 Páty, Rákóczi u. 74.) és a Főnixbata Auditáló Kft. (1152 Budapest, Szentmihályi út
131., Pólus Center, Wall Street 21.) között a PVK Nonprofit Kft. könyvvizsgálatára 2017.
február 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra kötendő megbízási
szerződést, a melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a PVK Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy
kezdeményezze a társaság Alapító Okiratának módosítását.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

(A határozat melléklete a PVK Nkft. könyvvizsgálói szerződése, ami a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva van.)
*****
16. napirend
A PVK Nonprofit Kft. 2016. évi támogatásának elszámolásáról szóló Beszámoló
elfogadásáról (ESZ 22/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Elmondja, a Pénzügyi bizottsági ülésen arról döntöttek, hogy az ügyvezető kérésére a
beszámolóban kimutatott kb. 8 millió forint maradvány összeg maradjon a PVK-nál; továbbá
a határozati javaslatot azzal a módosítással támogatták, hogy az „elfogadta” kifejezés helyett
„tudomásul vette” kifejezés szerepeljen. Továbbá szükségesnek tartaná, hogy a beszámolót az
illetékes szakbizottság, a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság is tárgyalja,
mivel rengeteg szakmai kitétele van a beszámolónak.
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
Elmondja, hogy a kimutatásból látszik, hogy az egyes tételek összege nem mindig
ugyanannyi. A PVK most 89 millió forintot kér, a maradványa 8 millió forint, javasolja, hogy
a költségvetés tervezésénél figyeljenek a túltervezésre.
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Szabó István alpolgármester:
Nehéz tervezni, nem tudni előre, hogy pl. hányszor kell füvet vágni, mennyi szemetet fognak
kirakni, stb.; ezért javasolták, hogy legyen átalánydíjas elszámolás, és egy éves végső
elszámolás. Javasolja, hogy a maradvány összeg maradjon a PVK-nál, hogy legyen tartaléka,
és sürgős esetekben ne kelljen mindig az önkormányzathoz jönnie.
Székely László polgármester:
Először szavazásra teszi fel, hogy a maradvány összeg a PVK Nkft. költségvetésében
maradjon.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
23/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A PVK Nonprofit Kft. 2016. évi támogatásának elszámolásáról szóló Beszámoló
elfogadásáról (ESZ 22/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PVK Kft. 2016. évi
beszámolójában szereplő 8.173.269 Ft összegű maradvány a PVK Kft. költségvetésében
maradjon.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*

Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Pénzügyi bizottság javaslatával, mely szerint az
„elfogadta” kifejezés helyett „tudomásul vette” kifejezés szerepeljen.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodik szavazattal,
egyhangúlag a következő határozatot hozta:
24/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A PVK Nonprofit Kft. 2016. évi támogatásának elszámolásáról szóló Beszámoló
elfogadásáról (ESZ 22/2017.)
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Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi a
PVK Nonprofit Kft. 2016. évi támogatásról szóló beszámolóját, a melléklet szerinti
tartalommal.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

(A határozat melléklete a PVK Nkft. 2016. évi támogatásáról szóló Beszámoló, ami a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.)
*****
17. napirend
A PVK Nonprofit Kft. 2017. évi Támogatási Szerződésének elfogadásáról (ESZ
23/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, döntsenek arról is, hogy havi, vagy éves
elszámolás történjen-e a jövőben.
Sági György képviselő:
A PVK Felügyelő Bizottsága is jelezte már, hogy tetemes hitelek halmozódtak fel a Kft.-nél,
amit mihamarabb rendezni kellene. Javasolja, hogy a Pénzügyi bizottság foglalkozzon ezzel.
Czentár László, a PVK Nkft. ügyvezetője:
Elmondja, két hitele van a Kft.-nek, az egyik a 17 millió forintos, még 2004-ről, amit 2012ben elkezdtek visszafizetni az önkormányzatnak, ennek a felét vissza is fizették; a másik
pedig a 10 millió forintos hitel, amit a hulladékágazat kiépítésére kaptak; abból 1,6 millió
forintot tudtak visszafizetni, de mivel bevételük nem volt, így többet nem tudtak visszafizetni.
Gábor Ákos képviselő:
A Felügyelő Bizottság többször foglalkozott azzal, hogy az önkormányzat foglaljon állást a
hitelek visszafizetésével kapcsolatban, vagy engedje el, vagy pedig tőkésítsék fel a Kft.-t; Ő is
javasolja, hogy a Pénzügyi bizottság foglalkozzon a témával, és kezdjenek valamit ezzel a
helyzettel.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Először szavazásra teszi fel, hogy a szerződésbe éves elszámolás kerüljön be.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
25/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A PVK Nonprofit Kft. 2017. évi Támogatási Szerződésének elfogadásáról (ESZ
23/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PVK Nonprofit
Kft.-vel (2071 Páty, Rákóczi u. 74.) 2017. évre kötendő Támogatási szerződés 3.3. pontjában
a havi elszámolás helyett éves elszámolás szerepeljen.
Felelős:

polgármester
*

Szeitz Zsolt képviselő elhagyta a termet, a képviselő-testület létszáma 8 fő,
határozatképes.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő (Szeitz Zsolt képviselő nem szavazott.)
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
26/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A PVK Nonprofit Kft. 2017. évi Támogatási Szerződésének elfogadásáról (ESZ
23/2017.)
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PVK Nonprofit Kft.vel (2071 Páty, Rákóczi u. 74.) a melléklet szerinti tartalommal támogatási szerződést köt a
2017. évre, Páty Község Önkormányzata a szerződés 1. számú mellékletében részletezett
faluüzemeltetési feladatainak ellátására. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****
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18. napirend
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének
elfogadásáról (ESZ 1/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. A Jóléti Bizottság javaslatára a munkatervben módosításra
kerül, hogy a civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírása tárgyú előterjesztést
április helyett március hónapban tárgyalják.
Sági György képviselő elhagyta a termet, a képviselő-testület létszáma 7 fő,
határozatképes.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Elmondja, vannak jogszabály által előírt kötelező tárgyalású napirendek; sok ilyen bekerült
most a munkatervbe, ami eddig nem volt benne, és nem tárgyalt a testület.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal, hogy a melléklet javításra kerül a bizottság
javaslata szerint.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő (Szeitz Zsolt és Sági György képviselők nem
szavaztak.)
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
27/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének
elfogadásáról (ESZ 1/2017.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Képviselőtestület melléklet szerinti, 2017. évi Munkatervét.
Felelős:

polgármester

(A határozat melléklete a 2017. évi Munkaterv, ami a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva
van.)
*****
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19. napirend
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban Esztergom
Város csatlakozásáról (ESZ 8/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Sági György képviselő visszajött, a testület létszáma 8 fő, határozatképes.
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő (Szeitz Zsolt képviselő nem szavazott.)
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
28/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban Esztergom
Város csatlakozásáról (ESZ 8/2017.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 47. § (2) bekezdése, 89. § (1)(2) bekezdése, továbbá a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján - minősített többséggel hozott
határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Esztergom Város Önkormányzata az előírt hat
hónapos időköz leteltét követően és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása
birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társuláshoz.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****
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20. napirend
Páty
Község
Önkormányzatának
a
községben
működő
nemzetiségi
önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról (ESZ
10/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel az 1. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő (Szeitz Zsolt képviselő nem szavazott.)
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
29/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Páty Község Önkormányzatának a községben működő nemzetiségi
önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról (ESZ
10/2017.)
Páty Község Önkormányzata úgy határoz, hogy Páty Német Nemzetiségi Önkormányzatával
kötött – a 10/2016. (I. 28.) számú határozattal elfogadott - Együttműködési megállapodást
hatályában fenntartja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. január 31.

(A határozat melléklete a Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési
Megállapodás, ami a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.)
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő (Szeitz Zsolt képviselő nem szavazott.)
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
30

30/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Páty Község Önkormányzatának a községben működő nemzetiségi
önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról (ESZ
10/2017.)
Páty Község Önkormányzata úgy határoz, hogy Páty Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával kötött - a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal elfogadott - Együttműködési
megállapodást hatályában fenntartja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. január 31.

(A határozat melléklete a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési
Megállapodás, ami a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.)
*****
Szeitz Zsolt képviselő visszajött, a Képviselő-testület létszáma 9 fő, határozatképes.
21. napirend
Páty
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról (ESZ
9/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Felkéri jegyző urat, ismertesse az előterjesztés lényegét.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Az illetménykiegészítésről szóló rendeletet jogszabály szerint minden évben kötelező
tárgyalnia a testületnek; ezt novemberben, vagy decemberben meg kellett volna tenni.
Felhívja a figyelmet, hogy kiosztásra került egy javított rendelet-tervezet, erre technikai okok
miatt volt szükség; elnézést kér, mert a kiküldött anyagban a hatályon kívül helyezést rosszul
állapították meg, de a javított változatban már jól szerepel.
Hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a javított rendelet-tervezetet.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

31

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta
az alábbi rendeletet.
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők illetménykiegészítéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.)
*****
22. napirend
A köztisztviselői illetményalapról (ESZ 11/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
31/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A köztisztviselői illetményalapról (ESZ 11/2017.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz a Pátyi Polgármesteri Hivatalban
2017. január 1. napjától a köztisztviselői illetményalapot 38 640 Ft-ról 46 400 Ft-ra emeli, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges összeget betervezi a Páty Község
Önkormányzata 2017. évi költségvetésébe.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****
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23. napirend
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról (ESZ 25/2017.)
Előterjesztő: polgármester
A napirendi ponthoz Dr. Monostori Ernő képviselő módosító indítványt nyújtott be.
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Elmondja, hogy az illetményekkel kapcsolatos tételeket tárgyalta a Pénzügyi bizottság;
miután egy-két képviselő megkérdőjelezte, hogy hol van itt a jó munka gyümölcse, jól
dolgozik-e a hivatal és a képviselő-testület, ezért ennek kapcsán benyújtott egy módosító
javaslatot.
Temesszentandrási Gábor képviselő:
Elmondja, hogy az illetményrendezést nem tudja támogatni, a módosító javaslatot igen.
Sági György képviselő:
A teljesítménynöveléssel kapcsolatban már korábban is javasolta, hogy heti váltásban
legyenek az ülések, egyik héten a bizottsági ülések, másik héten pedig a testületi ülés; ezáltal
nem halmozódna fel a munka a hivatalban sem. Amennyiben pedig a képviselő nem vesz
részt az üléseken, az SZMSZ lehetőséget ad, hogy a polgármester szabályozza a képviselők
tiszteletdíját.
Szeitz Zsolt képviselő:
Véleménye szerint más oldalról kell megközelíteni a teljesítménynövelést. Ebben a
testületben vannak akik komolyan veszik a munkát, és jobban dolgoznak, és vannak, akik
kevésbé. A képviselői munka nem csak arról szól, hogy a képviselő az üléseken részt vesz,
hanem nagyon sok az előkészítő munka is. Azt kellene inkább megvizsgálni, hogy amire
nincs szükség, azt meg kell szüntetni, és az egész struktúrát átformálni.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Először szavazásra teszi fel Dr. Monostori Ernő képviselő módosító indítványát.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
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32/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról (ESZ 25/2017.)
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- a köztisztviselők illetményének,
- a polgármester illetményének és költségtérítésének, valamint
- a települési képviselők tiszteletdíjának
rendezése kapcsán elkötelezett abban, hogy a személyi jövedelmek ilyetén emelése
egyidejűleg teljesítménynöveléssel párosuljon. Ennek érdekében intézkedési tervet készít a
teljesítmény növelés kívánatos módozatairól.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
polgármester, jegyző, képviselő-testület
*

Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 2 tartózkodik szavazattal
megalkotta az alábbi rendeletet.
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.)
*****
24. napirend
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról (ESZ 17/2017.)
Előterjesztő: jegyző
Székely László polgármester:
Elmondja, mivel ennél a következő napirendnél érintett, nem kíván a szavazásban részt venni.
Kéri, hogy a testület döntsön a szavazásból történő kizárásáról.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
33/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról (ESZ
17/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapításáról”, valamint „A polgármester 2017. évi szabadságának
megállapításáról és ütemezésének jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztések határozati
javaslatairól történő szavazásból Székely László polgármestert kizárja.
*
Székely László polgármester az őt érintő két napirendi pont tárgyalására átadja az ülés
vezetését Szabó István alpolgármesternek.
Szabó István alpolgármester:
Megkérdezi, kíván-e valaki hozzászólni.
Sági György képviselő:
Elmondja, támogatja a polgármester illetményemelését, de kérdése, hogy a régi, vagy a most
módosított illetményalap figyelembevételével kerül kiszámításra.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Elmondja, a polgármesteri illetményalap az államtitkári illetményalap alapján kerül
kiszámításra, ami most 38.650 forint; mivel a pátyi köztisztviselői illetményalap ma
megemelésre került, ezért a kormányhivataltól állásfoglalást fog kérni, és amennyiben
szükséges az újra döntés, ismételten visszakerül az előterjesztés.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Szabó István alpolgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: Székely László polgármester
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
34/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról (ESZ
17/2017.)
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Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Székely László polgármester illetményét 2017. január 1. napjától havi bruttó 598.300
Ft-ban állapítja meg, valamint
2. A polgármester részére havi bruttó 89.745 Ft költségtérítést határoz meg.
*****
25. napirend
A polgármester 2017. évi szabadságának megállapításáról és ütemezésének
jóváhagyásáról (ESZ 7/2017.)
Előterjesztő: jegyző
Szabó István alpolgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem volt.
Szabó István alpolgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: Székely László polgármester
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
35/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A polgármester 2017. évi szabadságának megállapításáról és ütemezésének
jóváhagyásáról
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy Székely László
polgármester 2017. évi szabadságát az alábbiak szerint állapítja meg:
- A 2016.-ban ki nem adott szabadsága 2 nap.
- Székely László polgármester a 2016. évben 25 nap alapszabadságra és 14 nap
pótszabadságra jogosult, melyhez hozzá kell számítani a 2016. évben igénybe nem
vett 2 nap szabadságot is, így 2017. évben mindösszesen 41 nap szabadság illeti meg.
A Képviselő-testület Székely László polgármester 2017.évi szabadságának igénybevételét és
ütemezését a határozat mellékletében szereplő táblázat szerint jóváhagyja.
Felelős:

jegyző

(A határozat melléklete a polgármester 2017. évi szabadságáról összeállított táblázat, mely a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.)
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Székely László polgármester visszaveszi az ülés vezetését.

26. napirend
A Zsobok községben (Erdély, Románia) megvásárolt ingatlannal kapcsolatos
korábbi döntések módosításáról (ESZ 19/2017.)
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Sági György képviselő:
Elmondja, ez a zsoboki ház vásárlás igen nehezen ment keresztül, ő is támogatta annak idején,
és kicsit már kezdi bánni, hogy sajnos támogatta. Hozzáfűzi, ő ezt a határozatot úgy fogadta
el, hogy létrehozzák ezt az alapítványt. Akkor a jogi szakértőjük, Dr. Tarjányi Tamás,
megtévesztette a testületet, ő kristály tisztán tudta, hogy ez egy 2006-os törvény, csak hát
ugye neki is az volt a feladata, érdeke, hogy ez keresztül menjen a képviselő-testületen.
Elmondja még, nem akarja elhinni, hogy ennyire ne ismerné jegyző úr a törvényt, ez úgy néz
ki, hogy egy ilyen jogi doktor nem ismeri a törvényt, minthogyha egy pap nem ismerné a
bibliát, körülbelül ez a kategória. Nem fogja támogatni a határozati javaslatokat, mert úgy
érzi, hogy meg lett tévesztve.
Székely László polgármester:
Elmondja, jogi vita mindenben lehet, nem gondolja, hogy megtévesztés történt.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Jelzi, hogy nem támogatja a határozati javaslatokat.
Több hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel az 1. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 2 nem 1 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
36/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Zsobok községben (Erdély, Románia) megvásárolt ingatlannal kapcsolatos
korábbi döntések módosításáról (ESZ 19/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 306/2016. (IX. 21.)
számú határozatát hatályon kívül helyezi.
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Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 2 nem, 1tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 2 nem 1 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
37/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Zsobok községben (Erdély, Románia) megvásárolt ingatlannal kapcsolatos
korábbi döntések módosításáról (ESZ 19/2017.)
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 307/2016. (IX. 21.)
számú határozatát módosítja úgy, hogy a következő szövegrészt törli:
„Páty Község Önkormányzata továbbá kiköti, hogy az „Alapítvány Páty
Fejlesztéséért” Alapítvány a jelen napirendi pont 1. határozati javaslatával elfogadott
és létrehozandó új alapítvány tulajdonába, annak nyilvántartásba vétele után,
haladéktalanul átadja az e határozati javaslatban megjelölt zsoboki ingatlant.”
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****

27. napirend
Egyebek
Székely László polgármester:
Megkérdezi, ki kíván szólni az Egyebekben.
Gábor Ákos képviselő:
Emlékezteti a képviselőket, hogy a vagyonnyilatkozatok leadási határideje január 31. napja.
Kér, hogy aki még nem adta le a vagyonnyilatkozatát, az adja le.
*
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Felhívja a figyelmet, hogy a vagyonleltárra ma is utalás történt, sürgős teendőik vannak ez
ügyben, a vagyonpolitikai irányelvek megalkotása pénzügyi bizottsági hatáskör. Továbbá el
kellene kezdeni az SZMSZ átfogó módosítását, ezt már régóta halogatják; ez ügyben a
Pénzügyi bizottság csak a jegyző úrral történt egyeztetés után lép.
Több hozzászólás nem volt.
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Székely László polgármester:
Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

*****
határozatok: 1/2017. (I. 26.) – 37/2017. (I. 26.)
határozatok mellékletei:
12/2017.
APF Alapító Okirat egységes szerkezet
19/2017.
TANDEM Kft. Vállalkozási Szerződés módosítása
20/2017.
TANDEM Kft. Vállalkozási Szerződés
21/2017.
Kontakt-Busz Kft. Megállapodás módosítás
22/2017.
PVK Nkft. Könyvvizsgálói Megbízási Szerződés
24/2017.
PVK Nkft. 2016. évi Beszámolója
26/2017.
PVK Nkft. 2017. évi Támogatási Szerződés
27/2017.
A Képviselő-testület 2017. évi Munkaterve
29/2017.
Páty Német Nemzetiségi Önk. – Együttműködési Megállapodás
30/2017.
Páty Roma Nemzetiségi Önk. – Együttműködési Megállapodás
35/2017.
Polgármester 2017. évi szabadság terve
rendeletek:

1/2017. (I. 26.) a köztisztviselők illetménykiegészítéséről
2/2017. (I. 26.) a települési képviselők tiszteletdíjáról

Kmf.

Székely László
polgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző
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