PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: 847-3/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. február 24-én (pénteken) 9 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
Temesszentandrási Gábor képviselő
Igazoltan hiányzik:

Somogyi Farkas Tamás képviselő

Az ülésre meghívást kapott személyek:
Polgármesteri Hivatalból:
Dr. Hekman Tibor jegyző
Veres Erika aljegyző
Király Anna adóigazgatási irodavezető
Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető
Szabados Zsuzsanna polgármesteri referens
Báldogi Éva jegyzőkönyvvezető
Állandó meghívott:
Szelenczi Gabriella, a Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Budakörnyéki televízió munkatársa
Napirendekhez:
Szilágyi Gábor rendszergazda
*****

Székely László polgármester:
Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 fővel jelen van, határozatképes.
A napirendi pontokhoz 5. napirendként javasolja még a 2-es napirendi ponthoz kapcsolódó,
ülés előtt kiosztott előterjesztést, amin a főépítésznek még dolgoznia kellett, ezért került
utólag ide.
Szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontokat.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
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98/2017. (II. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. február 24-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjai
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. február 24-i ülésének napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1. A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről
2. Páty Község Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
11/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Az önkormányzati ASP rendszerről
4. Rendkívüli eseménnyel kapcsolatos előirányzat átcsoportosításról
5. A Páty Község 4602; 4603, 4605 e.r.; 4607; 4608; 4609 e.r.; 4612; 4613; 4614 e.r.;
4615; 4616; 0177/5 hrsz-ú területek településrendezési eszközeinek módosítása
tárgyában a partnerségi egyeztetés eljárás során beérkezett vélemények ismertetése,
valamint döntés a vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról

*****

1. napirend
A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester

Székely László polgármester:
Kérdezi a Jóléti bizottság elnökét, szeretne-e a bizottsági ülésről összefoglalót mondani.
Gábor Ákos képviselő:
Elmondja, a Jóléti Bizottság ülésén minden vagyonnyilatkozat tételi kötelezett személyt
ellenőriztek, hogy leadták-e a vagyonnyilatkozatukat. A 18 érintett személyből 1 külsős
bizottsági tag, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság külsős tagja nem tette meg, ő
valószínűleg máshol fog vagyonnyilatkozatot tenni; a Bizottság tehát vele kapcsolatban azt
állapította meg, hogy január 31-ig, a kötelezettségi határidőig nem nyújtotta be a
vagyonnyilatkozatát. Az összes többi vagyonnyilatkozat beérkezett, és a páncélszekrényben
került elhelyezésre.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Az Mötv. szerint a nem képviselő bizottsági tagoknak is vagyonnyilatkozatot kell tenni,
mégpedig az Mötv. melléklete szerinti formanyomtatvánnyal megegyezően, és itt kell
megtenni, nem lehet máshol. Ennek a következménye mindösszesen annyi, hogy az érintett
bizottsági tagot hétfőn levélben értesíteni fogja, hogy az Mötv. 39.§-a alapján a jogai nem
illetik meg, nem fog kapni bizottsági meghívót, a bizottság munkájában érdemlegesen nem
vehet részt, illetőleg a tiszteletdíja is felfüggesztésre kerül.
A másik: Fölmerült, hogy a vagyonnyilatkozatok kezelésének nincsenek konkrét szabályai, ez
így van, a jelenlegi SZMSZ 36.§-a tartalmaz rendelkezéseket, de azok félreértésen
alapszanak; az ülés előtt beszélt a Jóléti Bizottság elnökével, akinek elmondta, hogy ezen
szabályozatlanság pótlására a leggyorsabban egy jegyzői intézkedést tud ajánlani, amely vagy
változatlan, vagy némileg módosítottan az új SZMSZ-be bele fog kerülni, amiről reméli, hogy
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2-3 héten belül tárgyalásra alkalmas állapotban tud letenni a bizottságok elé. Ennek a
szabályzatnak a rövid lényege az, hogy szabályozza az űrlapok felvételének módját, illetőleg
kiad egy igazolást a vagyonnyilatkozatok teljesítéséről; a további eljárásokra az lesz a
jellemző, hogy minden a bizottság elnökének írásbeli értesítése és jóváhagyása alapján
történhet; ez kétféle lehet, egyik a betekintés, a másik pedig az, ha vagyonosodási vizsgálat
kezdeményeződne valamely képviselő ellen. Ha valaki valamely képviselő
vagyonnyilatkozatába szeretne betekinteni, akkor a szabályzat szerint az elnök úr hivatali
időben, írásban értesíti a kérelmezőt, hogy ekkor jöhet be megtekinteni a vagyonnyilatkozatot;
a vagyonnyilatkozathoz nem nyúlhat, az egy okirat, a köztisztviselő, vagy az elnök úr
jelenlétében valóban a betekintés joga illeti meg; erről természetesen nyilvántartást kell
vezetni. Egyébként jól zárható helyen kell tartani, és sem a hivatali dolgozók, és még maga a
jegyző is az elnök úr megkeresésével tekinthet bele. A másik egy vagyonosodási vizsgálat
esetében, ha valaki ilyesmit kezdeményez, akkor a tényállításait a szabályzat szerint
dokumentumokkal alá kell támasztani, amennyiben nem támasztja alá, akkor a bizottság
elnöke jogorvoslatra való figyelmeztetés mellett határozattal el fogja utasítani; egyébként ha
valakiről egy ilyen vagyonosodási vizsgálat során kiderül, hogy téves a vagyonnyilatkozata,
akkor egyetlenegy következménye van, hogy kijavítja; tehát semmiféle egyéb retorziót nem
lehet alkalmazni.
Több hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
99/2017. (II. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottság
elnökének beszámolóját a képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak a
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

*****
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2. napirend
Páty Község Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
11/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester

Székely László polgármester:
Az előterjesztés a NIPÜF-nek átadott különböző helyrajzi számú területekkel kapcsolatos
döntésről szól, mely szerint forgalomképessé kell tenni rendeletben ezeket a területeket,
utakat. Dr. Monostori Ernő képviselő kérdésére még elmondja, hogy a Sasfészek nevű
területen fekvő területek módosulnak, az utolsó táblázatban 72-től 77-ig vannak jelölve.
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Érdemi hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a következő rendeletet
alkotta.
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
11/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
*****

3. napirend
Az önkormányzati ASP rendszerről
Előterjesztő: jegyző

Székely László polgármester:
Az ASP rendszer kötelezően bevezetésre kerül az önkormányzatoknál; a pátyi önkormányzat
egyike azoknak, akik utoljára lépnek be ebbe a rendszerbe; ezzel kapcsolatban megjelent egy
pályázat, amire március 14-ig lehet jelentkezni; bizonyos eszközökre ad támogatást; érdemes
megpályázni, mivel néhány millió forinttal hozzájárulnak a szükséges eszközökhöz.
Érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
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
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
100/2017. (II. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az önkormányzati ASP rendszerről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be,
valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és
jogokat gyakorolja.
Határidő:
Felelős:

2017 március 14.
polgármester

*****

4. napirend
Rendkívüli eseménnyel kapcsolatos előirányzat átcsoportosításról
Előterjesztő: polgármester

Székely László polgármester:
Elmondja, két nappal ezelőtt az egyik polgárőr közúti baleset folytán elhalálozott; mivel igen
sok társadalmi munkát végzett falu javára, javasolja, hogy az önkormányzat minősítse saját
halottjának, és a temetési költségeket vállalja be.
Hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
101/2017. (II. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Rendkívüli eseménnyel kapcsolatos előirányzat átcsoportosításról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dudás Károlyt, a Pátyi
Bűnmegelőzési és Közrendvédelmi Polgárőr Egyesület polgárőrét saját halottjának tekinti, és
a temetési költségét vállalja. A temetéshez szükséges 300 000 Ft összeget a település 2017.
évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az
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Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást
vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

*****

5. napirend
A Páty Község 4602; 4603, 4605 e.r.; 4607; 4608; 4609 e.r.; 4612; 4613; 4614 e.r.;
4615; 4616; 0177/5 hrsz-ú területek településrendezési eszközeinek módosítása
tárgyában a partnerségi egyeztetés eljárás során beérkezett vélemények ismertetése,
valamint döntés a vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról
Előterjesztő: polgármester

Székely László polgármester:
A partnerségi egyeztetés megtörtént, a lakossági fórumra senki nem jött el, egyedül a ZSMTE
adott be javaslatot, ami a KÉSZ Kft. részére megküldésre került. A határozati javaslatban az
szerepel, amit az önkormányzat támogathatónak gondol.
Tusnády Zsolt főépítész:
A Sasfészektó Ipari Parknak a helyi építési szabályzat módosításáról van szó, ami egy kiemelt
kormányberuházás; tárgyalásos eljárással fog megtörténni mind a szerkezeti terv, mind a helyi
építési szabályzat módosítása; ugyanakkor a 314/2012-es kormányrendelet előírja, hogy a
tárgyalásos eljárás előtt a településen belül a partnerségi egyeztetési eljárást le kell folytatni; a
végén dönteni kell arról, hogy a beérkezett vélemények közül mi az ami elfogadható, és mi
az, ami nem; tegnap délután három órakor volt az írásbeli vélemények beérkezési határideje,
és mint elhangzott, egyedül a ZSMTE adott be írásbeli észrevételt; észrevételei közül
kizárólag egy érinti a módosítást, a többi észrevétele az magára a tóra vonatkozott, vagy olyan
dologra, amit most nem érint a szabályozási módosítás, tehát ilyen szempontból okafogyott az
észrevétele. Az eljárás menete: testületi határozattal kell dönteni, hogy mit fogad el, vagy mit
nem fogad el a testület, ez alapján a határozat alapján tudják a partnerségi egyeztetési eljárást
lezárni, és továbbítani majd az anyagot az állami főépítésznek, aki a tárgyalásos eljárást le
tudja folytatni.
Szeitz Zsolt képviselő:
Szeretné kérni, hogy minden ilyen esetben csatoljanak térképet is az anyaghoz.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
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
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
102/2017. (II. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty Község 4602; 4603, 4605 e.r.; 4607; 4608; 4609 e.r.; 4612; 4613; 4614 e.r.;
4615; 4616; 0177/5 hrsz-ú területek településrendezési eszközeinek módosítása
tárgyában a partnerségi egyeztetés eljárás során beérkezett vélemények ismertetése,
valamint döntés a vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról.
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv., a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
valamint a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati a partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló.4/2013(II.4.) rendelete alapján úgy határoz, hogy a Páty Község
4602; 4603, 4605 e.r.; 4607; 4608; 4609 e.r.; 4612; 4613; 4614 e.r.; 4615; 4616; 0177/5 hrszú területek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában a Zsámbéki Medence
Tájvédelmi Egyesület 516-6/2017 ikt. számú beadványában beérkezett vélemények közül a
következőt támogatja:
- A jelenlegi 4602 és 4603 hrsz-ú telkek határán legyen egy 70 méter széles (50 és 20
m) be nem építhető jelzéssel ellátott terület kijelölve, ami biztosíthatja az
összeköttetést a tó lefolyása és az 1-es országút túloldalán elhelyezkedő
Disznólápával.
A Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület 516-6/2017 ikt. számú beadványában beérkezett
további véleményeket nem támogatja, mivel azok nem a tervezett településrendezési eszköz
módosításával kapcsolatosak.
Felelős:
Határidő:

polgármester, főépítész
azonnal
*

Dr. Hekman Tibor jegyző:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a volt golfpálya területnek a 2013-2014-es éves adóévre
vonatkozóan a telekadó – tekintettel arra, hogy azt megvásárolta a magyar állam – március
31-ig be fog folyni az összeg; most még egy részletet be fog fizetni a terület mostani gazdája,
(kapott részletfizetési kedvezményt), és az az összeg, ami egy összegben fog jönni, az 268
millió forint, illetve járulékai, összesen kb. 330 millió forint. Az önkormányzat részéről a
letéti szerződés, illetve a szükséges nyilatkozatok alá lettek írva, a letéti szerződés a magyar
állam képviseletében eljáró szervezetnél van aláíráson.

*****
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Székely László polgármester:
Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

*****

határozatok: 98/2017. (II. 24.) – 102/2017. (II. 24.)
rendeletek: 5/2017. (II. 24.)

Kmf.

Székely László
polgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző
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