PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: 537-3/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. február 2-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
Báldogi Éva jegyzőkönyvvezető
Állandó meghívott:
Szelenczi Gabriella, a Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Budakörnyéki televízió munkatársa
Napirendekhez:
Laborczi Péter kérelmező
Háló Zsolt, DAKÖV Kft.
Tusnády Zsolt főépítész
Cellár József közbeszerzési tanácsadó
*****
Székely László polgármester:
Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, a Képviselő-testület
határozatképes.
Elmondja, hogy a napirendi pontokhoz Sági György képviselőtől érkezett egy képviselői
beadvány, továbbá a Poli-Paragon Kft. peres ügyével kapcsolatban egy fellebbezésről kell
dönteni, ezt nem kívánja külön napirendként tárgyalni, hanem az „Egyebek”-ben. Kérdezi
Sági György képviselőtől, hogy beadványának külön napirendi pontként szeretné-e a
tárgyalását, vagy az „Egyebek”-ben.
Sági György képviselő:
Kéri, hogy az önálló indítványát külön napirendi pontként tárgyalja a testület.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat azzal a módosítással, hogy Sági György képviselő
beadványát 10. napirendi pontként vegyék fel, és így az Egyebek lesz a 11. napirendi pont.
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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:
38/2017. (II. 2.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. február 2-i nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 2-i nyilvános ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
A Páty, 3653/2 helyrajzi számú földrészlet belterületbe csatolásáról
A DAKÖV Kft. eszközhasználati díjának elszámolásáról
A Mézes-, Pintér- és Pestihegy területre vonatkozóan, a Helyi Építési Szabályzatban
szereplő beépíthetőség mértéke megemelésének vizsgálatáról
4. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2016. (X.
25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
5. A református templom előtti tér rendezéséhez kapcsolódó nyílt eljárású ötletpályázat
kiírásáról
6. A Budaörsi Mentőállomás kérelméről
7. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
8. A Páty, 022/5-21 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonásával és telekalakításával
kapcsolatos megbízási szerződésről
9. A „Rendőrségi épület felújítása és bővítése Páty községben” tárgyú közbeszerzési
eljárásról
10. Sági György önkormányzati képviselő javaslatáról
11. Egyebek
1.
2.
3.

*****
1. napirend
A Páty, 3653/2 helyrajzi számú földrészlet belterületbe csatolásáról
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, a pénzügyi és a településfejlesztési bizottság is
tárgyalta az előterjesztést, és mindkét bizottság javaslata, hogy az eljárás megindítása előtt az
érintett fizessen 650 Ft/m2 településfejlesztési hozzájárulást.
Laborczi Péter kérelmező:
Elmondja, nem tudott erről az információról.
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Sági György képviselő:
Elmondja, minden belterületbe vonandó területen jelentkezik ez az összeg, ugyanis a
belterületbe vonással egyfajta értéknövekmény lesz a területen.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottságok által javasolt kiegészítéssel.
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:
39/2017. (II. 2.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, 3653/2 helyrajzi számú földrészlet belterületbe csatolásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a termőföld védelméről szóló
2007. évi CXXIX. törvény, továbbá Páty Önkormányzat Képviselő testületének 7/1998. (III.
17.) önkormányzati rendelete és a hatályos HÉSZ alapján Páty, 3653/2 helyrajzi számú, 1518
m² területű földrészlet belterületbe csatolására vonatkozó eljárást elindítja, amennyiben
Laborczi Péter és Laborcziné Halász Judit (2040 Budaörs, Feketesas u. 7.) kérelmezők
vállalják a 650 Ft/m2 összegű településfejlesztési hozzájárulás megfizetését.
Felelős:
Határidő:

polgármester, főépítész
azonnal
*****

2. napirend
A DAKÖV Kft. eszközhasználati díjának elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Minden évben a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be az
önkormányzat, tavalyi évben 47 399 200 Ft volt, és erre beadott a Daköv Kft. egy olyan
részletes kimutatást, amiben ennek az összegnek a felhasználását mire költötte. Annyi
változás van, hogy az eredeti beadvány után jegyző úr tárgyalt a Daköv Kft. gazdasági
igazgatójával, és kiderült, hogy az ÁFA befizetés nem képviselő-testületi kompetencia, azt
akkor is be kell fizetni, ha a testület nem dönt erről, ezért ennyiben módosítva lett a határozati
javaslat is amely csak a munkák elvégzésének összegéről szól.

4

Gábor Ákos képviselő:
Arra az anomáliára szeretné felhívni a képviselő-testület figyelmét, hogy az eszközhasználati
díjjal kapcsolatban most már második éve az kerül a testület elé, amit pályázaton nyert a
Daköv a lakossági vízár támogatásra. Azt gondolja, hogy ez a kettő közel sem ugyanaz.
Elfogadja, hogy a Daköv ezt az összeget ráköltötte a hálózatra, ugyanakkor továbbra is
kérdéses számára, hogy mennyi egyébként az eszközhasználati díj, amit a Daköv felé
érvényesíteni kellene az önkormányzatnak. Ismételten elmondja, hogy véleménye szerint a
lakossági vízártámogatáson nyert pályázat összege, meg az önkormányzat eszközeinek a
használati díja, az nem ugyanaz. Jó lenne erről egy pontos kimutatást látni végre.
dr. Hekman Tibor jegyző:
Elmondja, nem a napirend tárgya, de ide kívánkozik: bizottsági ülésen tájékoztatta a pénzügyi
bizottságot, hogy a NAV felé bizonyos ÁFA befizetési kötelezettségei vannak az
önkormányzatnak; arról szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy még a befizetés nem
történt meg, még egy kicsit átgondolja, mert vannak kétségei e tekintetben, hogy úgy kell-e
eljárni, ahogyan a Daköv gazdasági igazgatójával egyeztetett.
Sági György képviselő:
Egyetért Gábor Ákos képviselőtársával abban, hogy legyen egy ilyen kimutatás, viszont
fontosnak tartja elmondani, hogy a vízdíj támogatás nem marad a Dakövnél; mivel ő jóval
drágábban vásárolja a vizet, mint amennyiért tovább tudná értékesíteni, ez a víztámogatás,
amit az állam ad a Dakövnek, ez azért van, hogy ennyivel is olcsóbb legyen a lakosság felé a
víz ára.
Szabó István alpolgármester:
Valóban a vízdíj támogatás összege azt a veszteséget fedezi, ami a bejövő víz meg az eladott
víz ára közötti különbség van.
Gábor Ákos képviselő:
A problémája továbbra is az, hogy két külön dologról beszélnek; elfogadja azt, mint már
mondta, hogy a Daköv ezt ráköltötte a rendszerre, elfogadja azt is, hogy a Daköv nincs
könnyű helyzetben, de a képviselőknek ennél az asztalnál nem az a feladata, hogy a Daköv
Kft-t képviseljék, a képviselő-testület Páty önkormányzat kasszájával gazdálkodik. Azt
gondolja, hogy a pénzügyi irodának kellene kimutatni, hogy az eszközhasználati díja az
önkormányzatnak pontosan mennyi, ezt kellene a Dakövvel érvényesíttetni, és megállapodni,
hogy ő ezért cserébe milyen munkálatokat végez. A problémája az, hogy ezt egy egészen más
dologgal keverik össze, mivel azt mondják, hogy amit nyert vízár támogatással, azt adja ide
eszközhasználati díj fejében. Kérdezi, hogy ez így helyes-e. Szerinte nem helyes. Mi van, ha
nem nyernek a pályázaton? Akkor a pátyi csatornahálózatnak nincs eszközhasználati díja?
Miután megvan határozva, hogy mennyi pontosan az eszközhasználati díj, utána le kell ülni a
Dakövvel, és megállapodni abban, hogy ezt ők hogyan tudják teljesíteni, és nem pedig a
pályázaton nyert összeggel összekeverni, mert a kettő nem ugyanaz.
Székely László polgármester:
Annyiban szeretné kijavítani az elhangzottakat, hogy nem a Daköv kapja az állami
támogatást, hanem az önkormányzat, és az önkormányzat adja át utána a Dakövnek.
Szeitz Zsolt képviselő:
Teljesen egyetért azzal, amit Sági György és Gábor Ákos képviselőtársai elmondtak.
Véleménye szerint közösen kell eldönteni, hogy mire költik el az eszközhasználati díjat, és
főleg mennyit. Ez az előterjesztés úgy jött ide, hogy a Daköv Kft. eszközhasználati díjának
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elszámolása. Ez nem az. Itt annak kellene szerepelni, hogy az elnyert, vissza nem térítendő
támogatás elszámolása. Probléma az, és kérdésként jogosan felmerül, hogy mennyi Páty
község eszközfelhasználás díja? Ezt kellene megbeszélni a Dakövvel. Ez az előterjesztés nem
az eszközhasználati díj elszámolása.
Szabó István alpolgármester:
Véleménye szerint a Daköv Kft., mint üzemeltető tudja, hogy mit kell felújítani ahhoz, hogy
üzemeltethető legyen a rendszer.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Most harmadszorra, ugyanazok a szereplők, ugyanazzal a kifejezésekkel, ugyanazzal a
problémákkal vannak itt. Úgy tűnik, megint nem fog történni semmi. Viszont van egy
alkalom, ez a 2016-os elszámolás, és hamarosan ide kell jönni a 2017-es munkatervvel, jó
lenne, ha addig kiderülne, mennyi az eszközhasználati díj, amit Gábor Ákos képviselőtársa
keres, a testület pedig készüljön fel arra, hogy a 2017-es munkatervben milyen
követelményeket, milyen munkákat, esetlegesen havi elszámolással, stb. tudják kísérni
figyelemmel a teljesítéseket. Javasolja, hogy tisztázzák ezeket a kérdéseket.
Háló Zsolt, Daköv Kft.:
Az együttműködési szerződés 5. melléklete tartalmazza, hogy mik azok a tételek, amik
elszámolhatók a használati díjjal szemben. A másik tétel, amit az önkormányzat megrendelt, a
csatornakiváltás. Tehát két részből áll a használati díj, amit elszámolnak az önkormányzatnak,
egyrészt az 5. melléklet szerinti (kötelező javítások, pl. szivattyúcsere, stb.), ez általában évi
15-20 millió forint környékén szokott lenni az elmúlt évek átlagából. Gábor Ákos
képviselőnek valóban igaza van, hogy a használati díjat tényleg meg kéne határozni, és ne
keverjék össze az állami támogatást, meg a használati díjat. 17%-os veszteséggel dolgozik a
Daköv Kft., és azért kötötték az állami támogatáshoz, mert abban egy kicsit mozgástér van,
akkor nem termel annyi veszteséget a Daköv, és valamennyit le tud dolgozni. Ő is azt kéri az
önkormányzattól, hogy február közepéig üljenek össze, beszéljék meg, hogy mik a tervek.
Pontos számokat valóban az állami támogatás után tudnak mondani, ha szerencséjük van,
nyernek. A használati díjat elvileg az önkormányzatnak kellene a vagyonértéke után
megállapítani, viszont egy jogszabálymódosítás miatt az energiahivatalnak kell megállapítani,
csak még nem állapította meg. Addig közösen kell megbeszélni, hogy mennyi legyen a
használati díj.
dr. Hekman Tibor jegyző:
Ebben a kérdésben a hivatal technikai segítséget nyújtott; a gazdasági igazgató úrral és Háló
Zsolt úrral folytatott tárgyaláson megállapították, hogy igen, nincs nevesítve az
együttműködési szerződésben, ami a Daköv Kft. és az Önkormányzat között van, hogy
mennyi az eszközhasználati díj, pl. 2016. évre nincs is megállapítva; arra jutottak, ami itt el is
hangzott, hogy 2017. kora tavaszán erről tárgyalni fog a képviselő-testület, illetve a Daköv
Kft. képviselője, vagyis legyen benne a 2017. évre vonatkozó megállapodásban, hogy mennyi
is az a bizonyos eszközhasználati díj.
Több érdemi 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
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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 a
következő határozatot hozta:
40/2017. (II. 2.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A DAKÖV Kft. eszközhasználati díjának elszámolásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a DAKÖV
Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) 2016. évi Munkatervét a
melléklet szerinti tartalommal, az alábbi paraméterekkel:
- a 2016. évi használati díj:
47 399 200 Ft
- a használati díjjal szemben elszámolható költségek:
- a vákuum-rendszer átépítésének költsége: 33 120 986 Ft
- a 2016. évi felújítások, cserék költsége: 14 278 214 Ft.
Úgy határoz továbbá, hogy felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy gondoskodjon a
2016. évi használati díj, és a vele szemben elszámolható költségek átvezetéséről a DAKÖV
Dabas és Környéke Vízügyi Kft.-vel (2370 Dabas, Széchenyi u. 4.) kötött
Bérleti/Üzemeltetési Szerződésben, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****

3. napirend
A Mézes-, Pintér- és Pestihegy területre vonatkozóan, a Helyi Építési Szabályzatban
szereplő beépíthetőség mértéke megemelésének vizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, a bizottságok az előterjesztést tárgyalták.
Sági György képviselő:
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy jó lenne, ha valamennyi zártkertre, pl. a Nagyhegyre is
kiterjedne ez a módosítás, attól függetlenül, hogy az ottani tulajdonosok nem kérték.
Elmondja még, hét végén volt egy lakossági fórum a mézeshegyiekkel, ahol elhangzott, hogy
a 20 m2-es beépítést előírni kicsit túlzás, mivel ott vannak kisebb területek is, ezért szerintük
elég lenne a 12 m2. Igényként elhangzott még, hogy a tanulmánytervet fizesse az
önkormányzat, úgy ítélik meg, hogy eddig is igen sok adót befizettek már, amiért nem igazán
kaptak semmit. Véleménye szerint ez kérés támogatható. Az is elhangzott továbbá, hogy
lehessen egyszerre lakó- és gazdálkodó funkció az övezetben. Kérték még, hogy a
beépíthetőség 3%-ról 10%-ra emelkedjen, ezt én támogatom, ezáltal összesen 35 olyan
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telektulajdonos lenne, aki a túlépítését nem tudná realizálni. Jó lenne, ha rendeződne ennek a
területnek a sorsa. Ezáltal egyébként az önkormányzatnak nagyobb aóbevétele lenne.
Szeitz Zsolt képviselő:
Javasolja, hogy a határozati javaslatot módosítsák akként, hogy a vizsgálati dokumentációba
kerüljön be a Fenyves – Főkút környéke, valamint a Verdung és Nagyhegy területe.
Tusnády Zsolt főépítész:
Ez a kérelem a mézeshegyi tulajdonosoktól érkezett. Természetesen elkészíti a vizsgálati
anyagot. Annyi a probléma, hogy a Mézeshegyre már elég komoly előkészített anyagok
vannak, tehát a többi területről még nincsenek ilyen előkészített vizsgálatok, és ez
nagyságrendileg sokkal nagyobb munka, mint amire az ő ajánlata szól. Ő azt vállalta a
díjazása fejében, hogy ezt a mézeshegyi anyagot elkészíti, természetesen el tudja készíteni a
másikat is, át kell gondolnia, hogy az mennyivel több munka, ez lényegében idő kérdése. A
Mézesheggyel kapcsolatban még elmondja, hogy nagyon sok olyan telek épült be, ami a jóval
korább óta érvényben lévő helyi építési szabályzatok szerint nem lett volna beépíthető,
rengeteg az olyan épület, ami nincsen feltüntetve a térképen, és nagyvalószínűséggel azért,
mert használatbavételi engedélye sincs. Tehát itt nem egy tiszta területről van szó, aminek a
további használatát akarja az önkormányzat befolyásolni, hanem egy kvázi olyan állapotot
kell rendezni, ami jelenleg nagyon rendezetlen. A magasabb rendű jogszabályok változása
miatt 2012. december 31-ig mindennemű túlépítés, stb., stb., egy fennmaradás engedéllyel
rendezhető volt; úgy módosultak a jogszabályok, hogy erre már nincs lehetőség, tehát csak
akkor lehetséges ezeknek az épületeknek a státuszát rendezni, amennyiben ez a változás
megtörténik. Ehhez meg kell nézni a jogszabályokat, hogy aki ezután építkezik, az megfelelő
jogbiztonsággal építhessen, pl. tűzoltók, mentők meg tudják közelíteni a területet, a hulladék
elszállítható legyen, stb. Ezek a terület nagy részén nem megoldhatók, de pont erre fog kitérni
ez a vizsgálati anyag, hogy hol, milyen hiányosságok vannak, és hol, milyen irányba kell
elmenni.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
A pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, és egyetértve az előterjesztéssel, egy
kiegészítése volt a bizottságnak, ami az Összefoglaló anyagban szerepel. Felmerült ugyanis,
hogy milyen kiterjedésű legyen a vizsgálat, milyen ütemezésű, és mekkora munka ez, vagyis
belefér-e a főépítész havi elszámolásába, vagy annál több; ezért azt javasolta a bizottság, hogy
erről egy megállapodás szülessen a főépítész és az önkormányzat között, amiben ezek a
pontok, tisztázandó kérdések leírásra kerülnek.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a következő módosításokkal:
1.) A vizsgálati dokumentációba bekerül a Fenyves – Főkút környéke, valamint a Verdung és
Nagyhegy területe. 2.) A pénzügyi bizottság módosító javaslata, mely szerint a határozati
javaslat kiegészül „A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy Megállapodást köt Tusnády
Zsolt főépítésszel a döntés előkészítési vizsgálati dokumentáció elkészítésére és a
Megállapodásban pontosítja a díj/díjmentesség, határidő, a munka kiterjedése, egyéb
követelményeket” szöveggel. 3.) Határidő: 2017. április 30.
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:
41/2017. (II. 2.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Mézes-, Pintér- és Pestihegy területre vonatkozóan, a Helyi Építési
Szabályzatban szereplő beépíthetőség mértéke megemelésének vizsgálatáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kifejezi szándékát, hogy
• a Páty Mézes-, Pintér- és Pestihegy területén lévő,
• a Fenyves – Főkút környéke,
• és a Verdung és Nagyhegy területén lévő
a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Páty község Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 19/2013. (VII. 4.) önkormányzati rendelete szerinti Mk-1 jelű
mezőgazdasági területen, a magasabb rendű jogszabályi változások miatt a jelenleg meglévő
legfeljebb 3%-os beépíthetőség mértékének megemelését, valamint a lakóépület létesítésének
lehetőségét megvizsgálja.
Felkéri Székely László polgármestert, hogy az érintett területre készíttessen el egy vizsgálati
dokumentációt, melyet terjesszen újra a Képviselő-testület elé, hogy az elkészült vizsgálati
dokumentáció ismeretében a Képviselő-testület meg tudja határozni azokat a tömböket,
amelyekben lehetséges a beépíthetőség emelése.
A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy Megállapodást köt Tusnády Zsolt főépítésszel a
döntés előkészítési vizsgálati dokumentáció elkészítésére és a Megállapodásban pontosítja a
díj/díjmentesség, határidő, a munka kiterjedése, egyéb követelményeket.
Felelős:
Határidő:

polgármester, főépítész
2017. április 30.
*****

4. napirend
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2016.
(X. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Elmondja, tegnap történt még egy egyeztetés, és az eredeti beadványhoz képest annyi
módosítás lenne, amit Szabó István alpolgármester úr írásban is beadott, hogy a 6.§-ba
bekerülne, egy f) pont is, ami a 2017. december 31-ig építményadó fizetési kötelezettséggel
terhelt, zártkerti művelés alól kivett telkeket is adómentessé teszi.
Sági György képviselő:
Gyakorlatilag az van most a testület előtt, amit még 2016. november 30-án előterjesztettek. A
szombati lakossági fórumon elhangzott még a telekadó mértéke, szeretnék, ha a zártkertekben
30 Ft/m2 legyen. Ezt támogatni tudja, ha az Ma-2-es marad 50 Ft/m2, az is egy jelentős
csökkentés lenne.
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Dr. Monostori Ernő képviselő:
Elmondja, természetesen a pénzügyi bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést is, igen hosszan
és eredményesen. Összefoglalja a bizottság javaslatait: egyhangúlag támogatta a rendelettervezet 1.§-át, a beépített telek definícióját; felmerült, hogy összekössék-e a zártkerti
ingatlanok és az Ma-2 helyzetét, itt a bizottság úgy látta, hogy ezt adózás keretében nem
kellene egymás mellé enni, kvázi egykulcsos adót alkalmazni; harmadik döntése a
bizottságnak, amennyiben nem kötik össze a két területet, mennyi legyen az adott összeg; a
bizottság az Ma-2 területen 50 Ft/m2-t, a zártkerti művelés alól kivett besorolású ingatlanok
esetében pedig 30 Ft/m2 telekadó mértéket támogatott a bizottság.
Szeitz Zsolt képviselő:
A településfejlesztési bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, hosszú vita után az eredeti
javaslatot támogatta. Viszont a tegnap délutáni képviselői megbeszélésen tették a végére a
pontot, vagyis az eredeti javaslatban a Mézeshegy 50 Ft-tal szerepel, ehelyett 30 Ft-ot
javasolnak most, illetve az Ma-2-es területen 50 Ft/m a javaslat.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet a következő módosításokkal együtt csomagban:
6.§ (3) bekezdésébe bekerül az e) és f) pont, (lásd írásos módosító javaslat), továbbá a 6.§ (4)
bekezdésben a zártkerti ingatlanoknál 30 Ft/m2 a telekadó mértéke, az Ma-2-esnél pedig 50
Ft/m2.
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 megalkotta
a következő rendeletet.
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 13/2016. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
*
Szeitz Zsolt képviselő:
Nem érti, hogy miért csak egy szavazás történt. Úgy gondolja, külön kellett volna szavazni a
módosításokról, és a végén a rendeletről.
dr. Hekman Tibor jegyző:
Válaszában elmondja, elég volt így a szavazás, mivel polgármester úr a módosító
indítványokat nem tette fel külön szavazásra, hanem magát a rendelet-tervezetet a
módosításokkal együtt. Így el lett fogadva az adórendelet.
*****
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5. napirend
A református templom előtti tér rendezéséhez kapcsolódó nyílt eljárású ötletpályázat
kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Az eredeti előterjesztéshez képest annyi változtatási javaslat van, hogy a református templom
mögött kicsit hátrább vinnék a terület határát, és a művelődési házig tolnák ki, ugyanis a
parkolók hiánya miatt szeretnék, ha ez a terület is bekerülne a parkolási lehetőség bővítése
céljából.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Elmondja, az előterjesztéssel teljesen egyetért, olyannyira, hogy más esetekben is javasolja a
lakossági véleménynyilvánítást, mely által sok hasznos információhoz jutnak.
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.
42/2017. (II. 2.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A református templom előtti tér rendezéséhez kapcsolódó nyílt eljárású
ötletpályázat kiírásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a református templom
előtti tér rendezéséhez kapcsolódóan nyílt eljárású ötletpályázatot ír ki. Felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy dolgozza ki az ötletpályázat részletes paramétereit. Úgy határoz
továbbá, hogy a pályázat összdíjazására a 600 000 Ft-ot biztosít, az alábbi bontásban:
300.000,- Ft
• első díj:
• második díj: 200.000,- Ft
• harmadik díj: 100.000,- Ft
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges 600 000 Ft összeget
betervezi a Páty Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésébe.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
*****
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6. napirend
A Budaörsi Mentőállomás kérelméről
Előterjesztő: polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, a pénzügyi bizottság javaslatát az összegre
vonatkozóan túlzottnak tartja, a maga részéről 40 ezer forint támogatást javasol, de
természetesen lehet más javaslat is.
Hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot 40 ezer forint összeggel megjelölve.
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:
43/2017. (II. 2.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Budaörsi Mentőállomás kérelméről
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány részére (1182 Budapest, Királyhágó u. 70.) eszközfejlesztésre
40.000 Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges 40.000 Ft összeget betervezi
a Páty Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésébe.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****

7. napirend
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
Előterjesztő: jegyző
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Szabó István alpolgármester:
Bejelenti érintettségét, hozzáfűzi, nem kíván szavazni a határozati javaslatról.
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Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel, hogy Szabó István alpolgármestert a Képviselő-testület kizárja-e az
előterjesztés határozati javaslatáról történő szavazásból.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: igen (lásd hozzászólását a szavazás végén)
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:
44/2017. (II. 2.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapításáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatáról történő szavazásból Szabó István alpolgármestert kizárja.
*
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: igen
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 5 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 5 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
45/2017. (II. 2.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapításáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát elutasította.
*
Jogszabálysértésre utaló jelzés:
dr. Hekman Tibor jegyző:
Az alpolgármester úr tiszteletdíjával kapcsolatosan a következőket szeretné elmondani.
Módosult az Mötv., mely szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90%-a. Mindannyiuk előtt ismert az,
hogy 2017. január 1-jétől jelentős mértékű polgármesteri illetménynövekedés következett be,
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ezért jogszabályi kötelezettségnek eleget téve került előterjesztésre az alpolgármester úr
tiszteletdíja. A következő ülésre vissza kell hozni, mivel most egy mulasztásos törvénysértés
történt, amit jó lenne orvosolni.
Sági György képviselő:
Kérdezi, hogy az alpolgármester úr költségtérítése nyilvános adat-e, vagy sem.
dr. Hekman Tibor jegyző:
Ezekről az Mötv. szintén rendelkezik. A polgármester, illetve az alpolgármester illetménye és
költségtérítése nyilvános adat. Azt most nem tudja megmondani, hogy a közzétételi törvény
szerint ezeket közzé is kell-e tenni, avagy csak akkor kell erről nyilatkozni, ha ezt valaki
külön kéri. A testületi ülések jegyzőkönyvei nyilvánosak, tehát ezt bárki a honlapról elérheti.
Egyébként az érintettekre van bízva, hogy ezt nyilvánosságra is hozhatják. Maga az összeg
nyilvános, egyébként pedig amire vonatkozik a kérdés, a költségtérítést illetően, az Szja
törvény szerint a NAV-val lesznek közvetlen viszonyba, tehát egy ellenőrzés vagy önbevallás
alkalmával, a számlákat a saját nevükre kell kérni, és a NAV felé kell elszámolni, itt a
polgármesteri hivatalban ezekről semmiféle számla, kimutatás és egyéb elszámolás nem
szükséges, illetve nincs is.
*****
8. napirend
A Páty, 022/5-21 helyrajzi számú ingatlanok
telekalakításával kapcsolatos megbízási szerződésről
Előterjesztő: polgármester

belterületbe

vonásával

és

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Elmondja, Mervó úr tett egy javaslatot a testület felé, hogy
a 022-essel kapcsolatos eljárásban a Gál és Társa Ügyvédi Irodát kellene megbízni, mivel így
talán lecsökkenne az átfutási idő, ezért kértek ügyvéd úrtól egy szerződési ajánlatot, amit el is
küldtek. Ez az előterjesztéshez lett csatolva, viszont felhívja a figyelmet, hogy a 022-es
táblában csak a 022/10 hrsz-ú ingatlan az önkormányzat tulajdona, ezért nem ért egyet azzal,
hogy a teljes költséget az önkormányzat fizesse. Módosító javaslata, hogy kerüljön be a
határozati javaslatba, hogy a felmerült ügyvédi költségek tulajdoni arányban kerülnek
megállapításra. Mire a végére érnek, sok költség fog felmerülni. A szerződést az
önkormányzat fogja megkötni, és kifizetni a számlát, de utána a többi tulajdonos részére
kiszámlázzák tulajdoni arány szerinti összeget.
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
Kérdezi, mi van abban az esetben, ha a tulajdonos nem fogja elfogadni a rá eső költséget.
Székely László polgármester:
Nem gondolja, hogy ilyen probléma lesz, ugyanis ebben az eljárásban minden tulajdonosnak
mindenben meg kell egyezni. Ha nem fizetnek, megáll a dolog,
Több hozzászólás nem volt.
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Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az általa javasolt kiegészítéssel.
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:
46/2017. (II. 2.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, 022/5-21 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonásával és
telekalakításával kapcsolatos megbízási szerződésről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Jenei-dűlő
külterület 022/5, 022/6, 022/7, 022/8, 022/9, 022/10, 022/11, 022/12, 022/13, 022/14, 022/15,
022/16, 022/18, 022/19, 022/20, és 022/21 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonása és
telekalakítása ügyében az Önkormányzat képviseletével a szerződés aláírásának napjától
határozatlan időre megbízza a Gál és Társai Ügyvédi Irodát (1055 Budapest, Falk Miksa u.
4.). Az ügyvédi eljárás költsége:
- ügyvédi eljárás esetén egységesen: 25.000 Ft+ ÁFA / óra
- ügyvédjelölti eljárás esetén: 15.000 Ft + ÁFA / óra.
A felmerült ügyvédi költségek tulajdoni arányban kerülnek megállapításra.
Az ügyvédi megbízási szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert
felhatalmazza a meghatalmazás és a megbízási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
*****

9. napirend
A „Rendőrségi épület felújítása és bővítése Páty községben” tárgyú közbeszerzési
eljárásról
Előterjesztő: polgármester
Szeitz Zsolt képviselő ügyrendben:
Mivel most kapták meg az előterjesztést, kéri, hogy a polgármester rendeljen el szünetet, hogy
a képviselők át tudják tanulmányozni az anyagot.
Székely László polgármester öt perc szünetet rendel el.
Szünet után:
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Székely László polgármester:
A javaslat alapján az Árkád Épszer Kft. ajánlata a legkedvezőbb. Megkérdezi Cellár József
közbeszerzési tanácsadót, kívánja-e kiegészíteni.
Cellár József közbeszerzési tanácsadó:
Elnézést az adminisztrációs hibáért, nem négyen, hanem hárman voltak a bíráló bizottsági
ülésen. Az eljárásról: nyílt eljárással indították már a harmadik körben, nagy volt az
érdeklődés, összesen 28 cég jelzett vissza, akik részére megküldésre került a közbeszerzési
dokumentáció; sajnos az ajánlattételi határidőig csak 9 cég tett ajánlatot, mind a 9 ajánlatban
volt hiba, ezért mind a 9 cég részére hiánypótlási felhívás került megküldésre; a hiánypótlási
határidőig sajnos összesen csak 3 cég teljesítette a hiánypótlását, az Árkád Épszer Kft., a
Halastó Camping Kft. és a Silda Group 8 Kft. A bíráló bizottság három tagjának döntése
értelmében ezt a három céget kérték fel arra, hogy utólagosan igazolják az alkalmasságukat. A
határidő a teljesítésre hétfői nap 16 óra, de tegnapelőtt, illetve a tegnapi napon a kettő
legkedvezőbb teljesítette, tehát igazolták azt, hogy ők valóan alkalmasak a teljesítésre; ezért is
javasolta a szakértői véleményében, hogy eredményt lehet hirdetni, ki lehet hirdetni az 1. és a
2. helyezettet. Azért javasolta, a korábbi eljárásoktól eltérően, hogy a második helyezetre is
tegyen javaslatot a képviselő-testület, mert ha az első esetleg visszalép az eljárástól, akkor
automatikusan a második belép a helyére. Felhívja a figyelmet, hogy a testület előtt ismert,
hogy a rendelkezésre álló fedezet bruttó 44 millió forint, jelenleg a legkedvezőbb ajánlatot
tevő is nettó 38 millió, tehát a testület döntése értelmében tud csak az eljárás eredményes
lenni, ha megszavazzák azt az összeget, amivel ki kell egészíteni. Amennyiben nem
szavazzák meg a plusz összeget, akkor eredménytelenné válik az eljárás.
Székely László polgármester:
Nem csak a kiegészítés, hanem a műszaki ellenőr díja is hozzájön; az most nem került be a
határozati javaslatba, mert az ajánlatkérésekre még nem érkeztek ajánlatok, ezért a műszaki
ellenőr díját majd valamelyik testületi ülésen fogják meghatározni. Javaslata, hogy ahhoz az
összeghez, amit támogatásként kaptak, 6 millió forintot tegyen hozzá az önkormányzat.
Székely László polgármester:
Névszerinti 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
Névszerinti szavazás eredménye: Minden képviselő igennel szavazott.
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
47/2017. (II. 2.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: „Rendőrségi épület felújítása Páty Községben” című közbeszerzési eljárás
lezárásáról döntés
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
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1. A „Rendőrségi épület felújítása Páty Községben” című projekttel kapcsolatban kiírt
közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság döntése alapján érvényesnek és
eredményesnek nyilvánítja.
2. Az eljárás keretében, a Bíráló Bizottság javaslatára a pályázat nyertesének az Árkád
Épszer Kft. (1064 Budapest Podmaniczky utca 57. II/14.) pályázót fogadja el, az
ajánlatában szereplő paraméterekkel.
3. A nyertes ajánlatot követő második legelőnyösebb ajánlat a Halastó Camping Kft.
(2085 Pilisvörösvár Deák Ferenc u. 27.) ajánlata.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a Vállalkozási Szerződés aláírására.
5. A Képviselő-testület a beruházáshoz szükséges plusz 6 millió forint összeget
biztosítja, és a 2017. évi költségvetésébe betervezi.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
*****

10. napirend
Sági György önkormányzati képviselő javaslatáról
Előterjesztő: Sági György képviselő
Sági György képviselő:
Decemberben megjelent egy cikk a paty.hu oldalon, ahol az ő személyét kicsit negatívan
állította be polgármester úr, ezért azt gondolta, hogy reagál rá, tehát nem ő kezdte el, ő csak
arra a levélre szeretett volna válaszolni. Azt tapasztalta, hogy igen nehézkesen, de feljutott az
írása a paty.hu-ra. Ez a javaslata azért került ide, hogy a képviselő bármikor írhasson a
paty.hu-ra, azzal a feltétellel, hogy aláírja a véleményét, amiért ő vállalja majd a felelősséget.
A módosító indítvány azt tartalmazza, hogy a jegyző jogi és szakmai jóváhagyása után viheti
a képviselő az írásait a paty.hu-ra. Jegyző úr véleményét tiszteletben tartja, de azt tudomásul
kell venni, hogy igen komoly függelmi viszonyban van a polgármester és a jegyző, úgyhogy a
jegyzőnek sok esetben azon az állásponton kell lenni, amit polgármester úr is képvisel. Ezt
már tapasztalták az elmúlt két év alatt. Ezért nem javasolná jegyző urat ebbe bevonni, annál is
inkább, hogy ne legyen neki kínos, és nem a jegyző úr személye ellen szól most, ezt
hangsúlyozza. Azt végképp nem tudja elfogadni a módosításban, hogy a polgármester és az
alpolgármester jóváhagyja; pont arról beszél, hogy van valaki, aki föltesz ellene valamit, majd
ő erre válaszolni akar, és ő még ezt elbírálja, hogy fölteheti, vagy sem ….. Éppen ezért kéri
képviselőtársait, hogy ne szavazzák meg a módosító indítványt, és kéri, hogy fogadják el az ő
előterjesztését. Hangsúlyozza, jogilag, az a képviselő, aki bármit ír, és aláírja, ő felel érte, nem
más.
Szeitz Zsolt képviselő:
Valóban így van, történtek dolgok, akár a Kurírt nézik, akár a paty.hu oldalt. Amikor együtt
elindultak a választásokon, arról volt szó, hogy szólásszabadság, demokrácia, és ezt mindenki
elfogadja. Most azt látja a módosító javaslatban, hogy igen rövid pórázra szeretnék fogni a
képviselőket. Ezt teljes mértékben vissza kell, hogy utasítsa. A módosító javaslat lényege az,
hogy van a testület, de az egyenlőbb a polgármester és az alpolgármester, ugyanis, ha ők
akarnak írni, nekik semmiféle jóváhagyás nem kell, tehát azt írnak, amit akarnak, a képviselők
pedig be vannak szorítva a sarokba azáltal, hogy akkor jelenhet meg az írásuk, ha a
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polgármester vagy alpolgármester jóváhagyja. Ezt vissza kell utasítania. Sági György
képviselőtársa által beadott határozati javaslattal messze menőkig egyetért, viszont azt kéri,
hogy egészítsék ki a .pdf formátum után „vagy írásban” szövegrésszel. Ő is kéri
képviselőtársait, hogy Sági György javaslatát fogadják el, és a polgármester módosítóját
utasítsák el.
dr. Hekman Tibor jegyző:
Elmondja, szeretné megkövetni Sági képviselő urat, ugyanis ezt az anyagot ő tegnap
készítette el, és csupán az SZMSZ-nek megfelelő formába öntötte, egyetlen egy betűt nem
vett el belőle.
Elmondja még, hogy a média törvény szerint a média tartalmakért valaki felelősséggel kell,
hogy tartozzon. Ez egy szabályozatlan kérdés volt ebben a körben, hogy mi kerülhet föl a
honlapra, ami egy médiatartalom szolgáltatást jelent egyúttal. Tehát azt kell meghatározni,
hogy ki a felelős, mert ha pl. olyan tartalmak kerülnek fel esetleg a honlapra, amelyekből
bárkire nézve jogszabálysértés, vagy egyéb sértés adódik, ilyenkor valakinek a sajtóperben
részt kell vennie. Ezért kell a megjelenő tartalmakért felelősséget vállaló személyeket
megnevezni. Az ő szerepe, mint jegyző, csak arra korlátozódik, - ha ugyan lesz ilyen irányú
döntés – hogy azok a szakmai anyagok, határozatok, rendeletek, jegyzőkönyvek, pályázati
felhívások, stb., anyagok úgy kerülhessenek ki, hogy értelemszerűen előtte megnézi, és ha van
valami észrevétele, akkor együttműködve a dokumentum szerzőjével, javítsák ki. Egyéb
kérdésekben nem kíván állást foglalni.
Szabó István alpolgármester:
Felelősségről van szó, amikor a tartalmakról beszélnek. Valakinek vállalni kell a felelősséget,
a törvény a polgármestert az egyenlők közül úgymond kiemeli, mint felelősséggel tartozót.
Láthatólag a képviselő-testület a polgármesternek a jogosítványait akarja korlátozni,
miközben a felelősség mégiscsak rajta marad, mert a törvény őt teszi felelőssé ezekért a
tartalmakért. Mint jegyző úr is megjegyezte, felelősnek lenni kell azokért a tartalmakért, amik
megjelennek a honlapon, vagy a Pátyi Kurírban. Az alpolgármester csak arra az esetre van
megjelölve, ha a polgármester nem elérhető. Szerinte mindenkinek az írása megjelenhetett
eddig, nem volt olyan, hogy korlátozva volt, csak a polgármester láttamozza és a felelősséget
ilyen értelemben a más írásáért is ő vállalja, ha jogi felelősség merülne fel.
Sági György képviselő:
A láttamozást nem tudja, hogyan oldotta meg polgármester úr, amit feltett a válaszára,
december 27-én, amikor már igazgatási szünet volt. A polgármester és az alpolgármester nem
kiválasztott, hanem megválasztott, mindenki egyenlő a képviselő-testületben. A képviselői
jogosítványokat akarja ez az egész módosító indítvány elvenni, kéri, hogy ezt ne engedjék
meg képviselőtársai. A médiatörvénnyel kapcsolatban: biztos úgy van, ahogy jegyző úr
elmondta, valaki felelősséggel tartozik; az tartozik felelősséggel, aki írta a cikket és aláírta.
Dr. Bognár András képviselő:
Véleménye szerint kellene egy rovatot hagyni „képviselői vélemények” címmel, ahová a
képviselő bármit felírhat; az már a képviselőt minősíti, hogy hogyan és milyen módon írja, és
ha valakinek bármilyen gondja van, akkor van ennek törvényes útja, ahol jogorvoslattal lehet
élni. Elmondja még, az a személy, aki kezeli Páty honlapját, kategórikusan elutasította az
egyik válaszát, azzal, hogy meg kell először kérdezni Bálint Balázst, és ha ő jóváhagyja, utána
lehet feltenni. Hozzáfűzi, ez a legveszettebb Rákosi rendszerben sem volt így.
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Szabó István alpolgármester:
Továbbra is azt mondja, hogy nem a képviselői írásért, hanem az újságért, illetve a honlapért
felelős a polgármester, vagyis Páty Község Önkormányzatának a képviseletében a
polgármester a felelős egyértelműen. Véleménye szerint itt van a tévedés. Az látható, hogy
van egy ilyen háború a polgármester, illetve a képviselő-testület között.
Szeitz Zsolt képviselő:
Elmondja, ő már munkaértekezleten is javaslatot tett arra, hogy legyen valóban a Kurírban
egy olyan képviselői rovat is, mint az első oldal, ahol polgármester úr nyilatkozhat. Szerinte
az a tiszta, ha vita van, akkor rögtön jelenjen meg mind a két írás. A Kurír és a honlap egy
hírforrás a falu felé, továbbra is azt javasolja, hogy Sági György képviselőtársa határozati
javaslatát fogadja el a testület.
Dr. Bognár András képviselő:
Úgy gondolja, hogy az Mötv. semmiben nem korlátozza a képviselő-testületet abban, hogy
hozzon egy olyan határozatot, mely szerint a Pátyi Kurírban, illetve a honlapon a képviselői
vélemények is megjelenjenek.
Gábor Ákos képviselő:
Elmondja, most egy speciális helyzetben van egy kicsit, mivel a Pátyi Kurír utolsó számában
alpolgármester úr róla valótlant állít, köszöni szépen neki; továbbra is mondja, amit ott
megjelentetett, az valótlan. Kérdése, ha ő erre reagálni szeretne, akkor kérje az alpolgármester
úr engedélyét? Ezt egy picit viccesnek érti. Alpolgármester úr háborút emleget. Azt gondolja,
azok háborúznak itt, akik háborút emlegetnek folyamatosan, és ezt kellene most már
elfelejteni, hogy ki, kivel, ki ellen szövetkezve, ez egy nagyon rossz álláspont, és ezen már túl
kellene lépni mindenkinek. Azt nem igazán érti, hogy az alpolgármester miért akar ekkora
felelősséget a polgármester nyakába rakni, hogy mindenkinek az összes tevékenységéért,
írásaiért a polgármester vállalja a felelősséget; szerinte ez nem így van, mindenki vállalja a
saját írásáért a felelősséget; nem azt gondolja, hogy bárki írhasson a honlapra, vagy a Kurírba,
hanem a képviselőkről beszél, akiket a falu megválasztott; érdekesnek tartja, hogy mint
képviselők milliókról döntenek, de nem írhatnak cikket, nem reagálhatnak egy írásra, ezt nem
nagyon tudja hova tenni. Nem gondolja, hogy bárki korlátozná a polgármester hatáskörét
azzal, hogy a képviselők írhatnak a Pátyi Kurírba, vagy a honlapra.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Véleménye szerint testületnek, mint önkormányzat, úgy a honlapon, mint a Kurírban, kellő
méltósággal kell megjelenni; ez mindnyájuk érdeke. Most úgy tűnik, hogy ez nem így van.
Továbbá nem tartja jónak a honlap jelenlegi megjelenési formáját sem; azzal egyetért, hogy
legyen külön egy képviselői rovat. Úgy gondolja, hogy bizonyos szinten a hivatal helyett
dolgoznak, a testületnek az lehetne egy döntése, hogy ez egy szabályozatlan terület, kérik a
hivatalt, hogy tegyen eléjük az ő problémájukat megoldó szabályozást. Tehát olyan döntést
tud most elfogadni, hogy ezt szabályozni kell, és záros határidőn belül kerüljön ide egy olyan
tervezet, ami ezt rendezi. Ez az előterjesztés nem ad megoldást azokra a problémákra, amikről
most beszélnek.
Szabó István alpolgármester:
Elmondja, nem ő, hanem a törvény rak rá a polgármesterre ilyen felelősséget. Azt el tudja
fogadni, hogy legyen egy külön fül, ahol a képviselői vélemények jelennek meg.
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dr. Hekman Tibor jegyző:
Pontosításként elmondja, ő mindösszesen arra hívta fel a figyelmet, hogy ebben a
határozatban valakit, vagy valakiket nevesíteni kell a törvény alapján, hogy kik a felelősek.
Monostori képviselő úr javaslatával kapcsolatban, mely szerint a hivatal készítsen külön
szabályzatot, hogy a képviselő-testület tagjai hogyan és miként hozhatják nyilvánosságra a
véleményüket, azt gondolja, hogy ez nem a hivatal kompetenciája, véleménye szerint a
testület el tudja dönteni, hogy mit szeretne.
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
Véleménye szerint a paty.hu, mint a település honlapja, elsősorban arra szolgál, hogy a
lakosságot informálják a települést érintő legfontosabb dolgokról, történésekről. Azt gondolja,
hogy a falu most is sokat szenved a képviselő-testületben lévő háború miatt, aki elolvassa a
legutóbb megjelent helyi témát, vagy a honlapra felkerülő cikkeket, az láthatja, hogy igenis,
itt háború van. Ő próbált ebből kimaradni, és a falu ügyével foglalkozni, de azért azt látni kell,
hogy valami mégis csak van a testületben, mert olyan cikkek jelennek meg, amelyek szerinte
nem méltóak a testülethez. Ha mindenki korlátlanul irogathat a honlapra, az a viták általi
színjáték terepe lesz, és a két oldalt egymást mocskolódó írások nem a honlapra valóak.
Visszatérve a médiatörvényre: más az író felelőssége és más a közreadó felelőssége. Lehet
látni, hogy pár éve a hírportálokról eltűntek a fórum hozzászólások, ez nem véletlen, ennek az
az oka, hogy jogszabály szerint a fórum hozzászólásokért nem csak az író felelős, hanem a
közzé tevő is. Tehát ahogy jegyző úr elmondta, felelőst kell találni abból a szempontból is, aki
a közzétételért felelős, és nem csak azért, ami le van írva. Amíg ezt nem teszik meg, addig az
ő jogi álláspontja szerint a polgármester a felelő, mint az önkormányzat vezetője, tehát ilyen
szempontból eddig az eddigi gyakorlat helyes volt. Nagyon csodálkozik továbbá Bognár
képviselő úr hozzászólásán, miszerint Bálint Balázs jóváhagyása kell; ő már nem foglalkozik
Páty ügyeivel ilyen szinten, hogy az ő aláírása kellene, ez valami régebbi történet, vagy
hazugság lenne, ezen csodálkozna, rá is kérdezett, és azt a választ kapta, hogy nem tud arról,
hogy ilyen felhatalmazása lenne. Kéri képviselőtársait, hogy ilyen formában ne támogassák az
előterjesztést.
Temesszentandrási Gábor képviselő:
Elmondja, elég röhejesnek tartja az egész vitát, azt gondolja, hogy az, hogy valaki ne
nyilváníthasson szabadon véleményt, az egy nonszensz, a másik véleményétől való félelem az
nonszensz, és a képviselői vélemények szabad feltüntetésével ért egyet; ezt tudja támogatni.
Gábor Ákos képviselő:
Elmondja, ő is próbált kimaradni ebből, de amikor az embert név szerint említik, az már nem
az a kategória, amire azt mondja az ember, hogy akkor ebből kimarad. Alpolgármester úr amit
állít, az tényszerűen, kézzel megfogható dolog, tehát amit ő állít, annak a papírnak létezni
kell. Ha ez megvan, és bemutatja Gábor Ákos előterjesztését, akkor neki igaza van. Ha ez a
papír nincs, mert nincs, akkor viszont hazugságot állít.
Szeitz Zsolt képviselő:
Ismételten el szeretné mondani, hogy amikor arról volt szó, hogy jelenítsenek meg a
vélemények mellett tényeket, akkor alpolgármester volt az, aki felcsattant, és azt mondta, szó
nem lehet róla, tények nem jelenhetnek meg. Jegyző úr mondja, hogy nevesíteni kell, ezzel
egyet tud érteni, nevesíteni kell. Somogyi Farkas Tamás képviselőtársának válaszul elmondja,
hogy pont az olyan megnyilvánulások miatt, mint amit képviselőtársa is tett, azok miatt
történnek azok a dolgok, amiket háborúnak nevez; nem kellene igaztalan dolgokat állítani a
másik emberről.
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Sági György képviselő:
Szeretne arra válaszolni, hogy a Helyi Témákat ne keverjék össze a paty.hu-val és a Pátyi
Kurírral, mivel azok közpénzből működnek. Ha elolvasta a Helyi Témákat, akkor láthatja,
hogy ő ott is megszólal, de soha senkit nem bánt, egyszerűen tényeket ír le, és mindig aláírja a
végén. Egyébként, ha valakit sértenek az abbani írások, akkor be kell perelni. Csatározásból
kimaradni: jól hangzik, csak az mindig úgy kezdődik, hogy elkezdi valaki; nem ő kezdte el, a
Pátyi Kurír 2016. decemberi számában polgármester úr negatívan említette meg az ő nevét.
Arra nem méltatták, hogy abban a számban megszólalhasson. El kellett mennie a
szerkesztőhöz, hogy januárban majd megjelenik. Érdekes módon polgármester úr reakciója
megjelent abban az újságban is. A polgármestert megkérdezték; őt miért nem kérdezték meg?
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
Temesszentandrási Gábor képviselőtársának reagálva elmondja, a módosító javaslatban nem a
szólásszabadság korlátozásáról van szó, hanem arról, hogy a médiatörvény előírja, hogy a
felelőst meg kell nevezni, és nem magáért a tartalomért van a felelősség, hanem tartalom
megjelenítéséért. Amíg ez nincs megnevezve, az ő álláspontja szerint, a polgármester, mint a
képviselő-testületnek a vezetője, az, aki ezért a tartalom megjelenéséért felelős. A Helyi
Témát csak azért hozta ide Gábor Ákos képviselőtársa felvetésére, hogy igenis sajnos háború
van ebben a településben, az, hogy most ki érzi magát részesnek, vagy ki nem, azt nem tudja,
csak azt látja, hogy elkezdődik egy vita, és nincs senkiben bölcsesség arra, hogy ezt
abbahagyják.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Módosító javaslata: készüljön szabályozás tervezet az önkormányzati képviselők írásainak
médiában történő megjelenéséről.
Székely László polgármester:
Szeretné ő is elmondani a véleményét Sági képviselő úr beadványáról. Úgy érzi, hogy nyitott
ajtón dörömböl képviselő úr, mégpedig azért, mert minden cikk, amit leadott, mind megjelent
a honlapon. Kezdetben cenzúrát emlegetett képviselő úr, hogy nem az kerül föl, vagy nem
úgy kerül föl, ahogy mondta, viszont most már jogosulatlan előnyről beszél. Idéz a
szövegéből: „Annak tükrében volt különösen feltűnő, hogy a polgármester válasza a
polgármesteri hivatal ünnepi bezárása alatt is pillanatok alatt felkerült.” Mindenféle
összeesküvés elmélettel ellentétben ennek egyszerű oka van: képviselő úr írásban hozta be a
cikkét az igazgatási szünet alatt; ő (polgármester) viszont e-mail-ben szokta mindig elküldeni
Paksi Tamásnak, ezért ő egy nap alatt fel tudta tenni; mire Sági képviselő cikkét a gépíró
beírta, és odakerült, ez hosszabb időt vett igénybe. Arra a megjegyzésre, hogy a polgármester
mivel van tisztába és mivel nem: a törvény értelmében minden médium esetében kell lenni
médiatartalom szolgáltatónak. Az önkormányzati honlap esetében a médiatartalom szolgáltató
a hivatal. A tartalomszolgáltatónak pedig felelőssége van az ide feltett cikkekért. Egyébként
érdeklődött az összes környékbeli önkormányzatnál, és mindenhol a polgármester és a jegyző
a felelős a honlapra felkerült cikkekért. Tisztában van azzal is, hogy a magyar jogrendszer az
nem szokásjogon alapszik, válaszlevelében csupán arra utalt, hogy a jelenlegi rendszert nem ő
alakította ki, hanem ez már abból az időből van, amikor még képviselő úr is itt volt és
alpolgármester volt. Sőt, abban az időben nem jelenhetett meg semmi olyan cikk, amelyik
kritikával illette a vezetést. Azt is megjegyezte Sági képviselő úr, hogy jegyző úr
munkáltatója korábban a testület volt, most a polgármester foglya. Ezt a vitát véleménye
szerint a magyar parlamenttel kéne lefolytatni, hiszen ők hozták ezt a jogszabályt, úgy
döntöttek, hogy a jegyzőnek nem a képviselő-testület, hanem a polgármester a munkáltatója.
Másodszor azért nincs ennek értelme, mert akkor, amikor a képviselő-testület volt, akkor meg
a képviselő-testület foglya volt a jegyző, tehát ennek így nincs értelme. Szeretné továbbá
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megkérdezni Sági képviselő úrtól, hogy amiket ő írt, az ő neve alatt jelent meg, azokat valóan
ő írta? Ezeket a helyreigazításokat egyébként dr. Kovács János írta, ami lehet, hogy Sági
képviselő úr magánügye, de ezt szeretné a képviselő-testülettel tudatni, ugyanis minden egyes
word dokumentumban a szerzői információ ott van, és az összes honlapra felkerült ilyen
írásnál Kovács János a szerző. Tulajdonképpen vele vitatkozik, és nem képviselő úrral. Ezért
arra kéné a képviselőket, hogy szavazás előtt gondolják végig, hogy tényleg egy olyan külsős
tanácsadó javaslatát kell elfogadni, aki semmiképpen nem felel az önkormányzat
működéséért, vagy netán inkább a hivatal javaslatát fogadják el. Ráadásul minden cikk
megjelent, amit eddig képviselő úr kért, tehát ez egy mondvacsinált probléma. Azzal pedig
teljesen egyetért, hogy a honlapon legyen egy képviselői vélemények rovat. Most is van egy
ilyen, a fórum. A fórumra bárki, bármit feltehet, de az, hogy a címlapon viták legyenek, az
nem méltó egy faluhoz, nem méltó az önkormányzathoz; ha valaki erre kíváncsi, akkor
odakattint, és elolvassa; tehát most is lehetséges, semmi akadálya ennek, de még egyszer
mondja, azzal is egyetért, hogy legyen egy képviselő javaslatok rovat. Ezért azt kéri, hogy
ami a módosító javaslatban van, és nem véletlenül van az úgy, mert itt felelősségről van szó,
egy falu felelősségéről; amikor majd más lesz a polgármester, akkor természetesen az ő
felelősségéről; most jelen pillanatban ő a polgármester, neki kell a felelősséget vállalni érte.
Temesszentandrási Gábor képviselő:
Felolvassa módosító indítványát: „Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a paty.hu honlapon képviselői vélemény rovatot indít, ahova a képviselőtestületi tagok írása, jóváhagyás és módosítás nélkül azonnali határidővel felkerül.”
Székely László polgármester:
Elmondja, ezzel a módosító indítvánnyal egyetért, de ettől függetlenül az önkormányzat
honlapjának akkor is kell felelőse legyen. Ezért szerepel a saját módosító indítványában az,
ami általában az összes önkormányzatnál elfogadott, hogy a hivatali hírekért a jegyző a
felelős, az összes többiért pedig a polgármester. Ez nem azt jelenti, hogy a polgármester írhat
csak, hanem az, hogy a felelősség őt érinti. Bármilyen sajtóper, bármi alakul ki, akkor ott egy
felelős személynek kell lenni, és a médiatörvény szerint ez a polgármester.
Sági György képviselő:
A képviselő igénybe vehet bármi fajta szakértőt a munkájához; neki a munkája az, hogy
reagáljon polgármester úr véleményére, főleg ha őt érinti; hogyha ő jogászhoz fordul ilyen
esetben, hogy ne legyen olyan anyag fenn a paty.-hu-n, ami jogilag nem áll meg, ezért fordul
jogászhoz, és igen, ki meri kérni Kovács úrnak a véleményét. A másik, hogy a polgármester
felel mindenért: elmondja, hogy 2012-ben ő Kovács úrral még perben és haragban volt,
bírósági tárgyalásra járt, mert amikor ő volt az alpolgármester, Kovács úr beperelte; nem igaz,
hogy a polgármester a felelős a képviselők dolgaiért, mert akkor nem dr. Bognár András
akkori polgármestert hívták be, hanem 2012-ig pereskedett Kovács úrral.
Több hozzászólás nem volt.
Az alábbi módosító javaslatokat nyújtották be:
Temesszentandrási Gábor képviselő: „Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a paty.hu honlapon képviselői vélemény rovatot indít, ahova a képviselőtestületi tagok írása, jóváhagyás és módosítás nélkül azonnali határidővel felkerül.”
Dr. Monostori Ernő képviselő: Készüljön szabályozás tervezet az önkormányzati képviselők
írásainak médiában történő megjelenéséről.
Székely László polgármester: „Az önkormányzat és intézményeire - különös tekintettel a
polgármesteri hivatalra – vonatkozó, Páty Község Önkormányzatának honlapjára feltölteni
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kívánt tartalmakat és dokumentumokat jogi és szakmai szempontból a jegyző jóváhagyásával,
az egyéb, települést érintő tartalmakat és dokumentumokat a polgármester, vagy
akadályoztatása esetén az alpolgármester jóváhagyása mellett lehessen megjeleníteni a
honlapon. A jóváhagyás tényéről a QUERCUS Consultin Kft-t azonnal írásban tájékoztatni
kell. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester, jegyző.”
Székely László polgármester:
Megkezdi a szavazást.
Először szavazásra teszi fel Temesszentandrási Gábor képviselő módosító javaslatát, mely
szerint: „Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a paty.hu
honlapon képviselői vélemény rovatot indít, ahova a képviselő-testületi tagok írásai, javaslatai
jóváhagyás nélkül azonnali határidővel felkerülnek.”
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:
48/2017. (II. 2.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Sági György önkormányzati képviselő javaslatáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a paty.hu honlapon
képviselői vélemény rovatot indít, ahova a képviselő-testületi tagok írásai, javaslatai
jóváhagyás nélkül azonnali határidővel felkerülnek.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
*

Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel Dr. Monostori Ernő képviselő módosító javaslatát, mely szerint készüljön
szabályozási terv az önkormányzati képviselők írásainak médiában történő megjelenéséről.
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: 3 igen, 3 nem, 3 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 3 nem 3 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
49/2017. (II. 2.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Sági György önkormányzati képviselő javaslatáról
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította Dr. Monostori Ernő képviselő
tárgyban benyújtott módosító indítványát.
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel saját módosító indítványát (lásd jegyzőkönyv 10. napirendi pont
melléklete).
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: 3 igen, 3 nem, 3 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 3 nem 3 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
50/2017. (II. 2.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Sági György önkormányzati képviselő javaslatáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította Székely László polgármester
tárgyban benyújtott módosító indítványát.
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel az eredeti 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: 3 igen, 3 nem, 3 tartózkodás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 3 nem 3 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
51/2017. (II. 2.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Sági György önkormányzati képviselő javaslatáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés határozati javaslatát
elutasította.
*****
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11. napirend
Egyebek
Székely László polgármester:
Elmondja, hogy a Poli-Paragon és az Önkormányzat bírósági ítéletével szemben fellebezés
benyújtására két nap áll rendelkezésre. A képviselők megkapták az ügyvéd anyagát, ami
alapján el lehet dönteni, hogy nyújtsanak-e be fellebbezést az ügyben.
dr. Hekman Tibor jegyző:
Elmondja, tegnap a behajtó céggel folytatott tárgyalás után a napnál világosabban kiderült,
hogy az önkormányzat semmit nem tehet, tehát maga a felülvizsgálati kérelem, ami majd a
kúriához fog bekerülni, az nem halasztó hatályú a végrehajtásra nézve; ezért elegánsabbnak
gondolták, ha az önkormányzat önként teljesít, és nem várják meg, amíg valamelyik számlára
ráteszik az inkasszót. Ez összesen 31.605.000 Ft-ot jelent, ennyivel kevesebb lesz majd az
általános tartalék. A felülvizsgálattal kapcsolatban a végrehajtó cég is mondta, hogy neki ez
így jó, mert akkor neki nem kell kifizetni az egyébként őt terhelő illetéket, mert az
önkormányzat alanyi illetékmentes ezekben az eljárásokban. Az eljárás kimenetele bizonyos
értelemben kétséges; a Poli-Paragon Kft. felszámolás alatt van és nincsen vagyona, ha őt
érinti az ítélet, akkor abból nem lesz pénz.
Szabó István alpolgármester:
Elmondja, amikor beszéltek erről, maga is egyetértett azzal, hogy nem feltétlenül kell
fellebbezni, mivel a Poli-Paragon Kft. már nem létezik, és ha nyerne is az önkormányzat,
akkor is kitől nyerne? Most mégis azt javasolja, hogy nyújtsák be a fellebbezést, és az
összevetést kérjék a kúriától, mert nem mindegy, hogy az önkormányzatnak 31 millió forintot
kell megfizetnie, vagy pedig az összevetés révén a 12 millió kamatokkal együtt lejönne, és
csak a különbözetet kellene kifizetni.
Sági György képviselő:
Kérdezi, hogy jelent-e az önkormányzatnak többletköltséget, ha fellebbeznek, pl. ügyvédi díj,
késedelmi kamat, ilyesmire gondol.
Szeitz Zsolt képviselő:
Emlékezteti képviselőtársait, hogy a tegnapi megbeszélésükön abban maradtak, hogy nem
fognak fellebbezni.
Székely László polgármester:
Emlékeztet a Friedmann perre, amikor másodfokon is vesztett az önkormányzat, majd amikor
a kúriához mentek, a kúria visszautalta első fokra, és az új első foknál ugyanaz a bíró pont
ellentétes döntést hozott, mint amit az eredeti első foknál, tehát ebből a szempontból érdemes
ezt meggondolni. Azt kell eldönteni, hogy ezzel a fellebbezéssel lesz néhány százezer forintos
többletköltség, viszont születhet az önkormányzat számára kedvező döntés, és akkor ettől a
cégtől az önkormányzat vissza kapja a pénzét.
Szavazásra teszi fel, hogy az önkormányzat nyújtson-e be fellebbezést a jogerős ítélet ellen.
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
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Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 1 nem 2 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
52/2017. (II. 2.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Poli-Paragon Kft. és az Önkormányzat közötti peres ügy jogerős ítélete ellen
felülvizsgálati kérelem benyújtásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Poli-Paragon
Fővállalkozó és Kereskedelmi Kft. mint felperes és Páty Község Önkormányzata mint alperes
közötti peres ügyben a Fővárosi Ítélőtábla 2016. december 7-én kelt jogerős ítélete ellen
felülvizsgálati kérelmet nyújt be.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
**

Dr. Monostori Ernő képviselő:
Kérdezi, hogy mikor lesz a következő képviselő-testületi ülés időpontja.
Székely László polgármester:
Február 15-én, mivel az a határidő a költségvetés benyújtására.
Szeretné továbbá, ha megbeszélnék a munkaértekezletek időpontját, ő teljesen nyitott
bármelyik napról is legyen szó. Ki fog küldeni minden képviselőnek egy táblázatot, mindenki
írja bele, melyik időpont a számára megfelelő, és abból megpróbálnak majd egy olyan
időpontot megjelölni, ami minden képviselőnek megfelel.
*****
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Székely László polgármester:
Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.
*****
határozatok: 38/2017. (II. 2.) – 52/2017. (II. 2.)
határozatok mellékletei:
40/2017.
DAKÖV 2016. évi munkaterv eszközhasználati díjjal szembeni
feladatokról
42/2017.
térképvázrajz
46/2017.
Ügyvédi megbízási szerződés
rendeletek:

3/2017. (II. 2.) a helyi adórendelet módosításáról

Kmf.

Székely László
polgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző
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