PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: 1231-3/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Önkormányzat
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának
2017. március 20-án (hétfőn) 13:00 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről
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Az ülés helye:

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

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:
Dr. Monostori Ernő elnök
Dr. Bognár András tag
Boros Géza külsős tag
Hiányzik:

Temesszentandrási Gábor alelnök
Dr. Balló Zsófia külsős tag

Az ülésen megjelent képviselő-testületi tagok:
Székely László polgármester
Szabó István alpolgármester
Sági György 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
Napirendi pontokhoz:
Cellár József közbeszerzési tanácsadó
Dr. Jancsár György ügyvéd
Harkai Gábor, Pátyi Római Katolikus Plébánia
Háló Zsolt, Daköv Kft.
*****
Dr. Monostori Ernő elnök:
Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy ketten hiányoznak, a Bizottság 3 fővel határozatképes.
Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 3 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
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44/2017. (III. 20.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A 2017. március 20-i nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2017. március 20-i
nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. A „Rendőrségi épület felújítása és bővítése Páty községben” tárgyú közbeszerzési
eljárásról
2. Páty Község Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
3. A Jancsár Ügyvédi Iroda megbízási szerződéséről
4. A Kirchheim testvértelepülésen felállítandó kopjafa emlékoszlopról
5. A Páty Római Katolikus Plébánia kérelméről
6. A Pátyi Polgármesteri Hivatal klimatizálásáról
7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves
költségelszámolás elfogadásáról
*****
1. napirend
A „Rendőrségi épület felújítása és bővítése Páty községben” tárgyú közbeszerzési
eljárásról
Előterjesztő: polgármester
Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Székely László polgármester:
Elmondja, beszélt a Halastó Kft. ügyvezetőjével, aki elmondta, hogy vállalják a megbízást, és
ha a Képviselő-testület megszavazza, akkor a jövő hét utáni hétfőn el is tudják kezdeni a
munkát.
Sági György képviselő:
Támogatja a határozati javaslatot, de a jövőre nézve javasolja, hogy úgy kérjék be a
pályázatokat, hogy az ajánlattevők tegyenek le kauciót, mivel gyakran előfordul, hogy a
nyertes visszalép, és ez hátrányosan érinti az önkormányzatot.
Székely László polgármester:
A közbeszerzési tanácsadó már dolgozik ezen, és a következő beruházásoknál ez már bele
lesz foglalva a kiírásba.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 3 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
45/2017. (III. 20.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A „Rendőrségi épület felújítása és bővítése Páty községben” tárgyú közbeszerzési
eljárásról
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja.
*****
2. napirend
Páty Község Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Hozzáfűzi, a közbeszerzési terv bármikor módosítható, ilyen irányban nincs kötöttség; most
az elfogadásával jogszabályi kötelezettségnek tesz eleget az önkormányzat.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 3 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
46/2017. (III. 20.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: Páty Község Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja.
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3. napirend
A Jancsár Ügyvédi Iroda megbízási szerződéséről
Előterjesztő: polgármester
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Dr. Jancsár György ügyvéd.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Jancsár György ügyvéd:
Elmondja, nem kifejezetten azért kéri a megbízási szerződés módosítását, mert a rájuk eső
munka folyamatosan növekszik, továbbá a szerződés nem volt infláció követő, hanem annak a
mérlegelése alapján, hogy a Képviselő-testület elégedett-e az általa végzett munkával, és
amennyiben igen, és élvezi az önkormányzat bizalmát, akkor szeretné, ha ez a díjazás
emelésében is megmutatkozna.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Támogatja a kérelmet, annál is inkább, mivel a hivatal számára nagy segítség az ügyvéd úr
munkája; továbbá minden olyan témánál igénybe fogja venni a segítségét, ami ügyvédi
közreműködést is igényel.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 3 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
47/2017. (III. 20.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A Jancsár Ügyvédi Iroda megbízási szerződéséről
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja.
*****
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4. napirend
A Kirchheim testvértelepülésen felállítandó kopjafa emlékoszlopról
Előterjesztő: polgármester
Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Székely László polgármester:
Hozzáfűzi, mivel a német testvértelepülés tavaly májusfát állított Pátyon, szóba került, hogy
viszonzásul az önkormányzat kopjafát állít az ő településükön.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 3 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
48/2017. (III. 20.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A Kirchheim testvértelepülésen felállítandó kopjafa emlékoszlopról
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja.
*****
5. napirend
A Páty Római Katolikus Plébánia kérelméről
Előterjesztő: polgármester
Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 3 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
49/2017. (III. 20.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A Páty Római Katolikus Plébánia kérelméről
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja.
*****
6. napirend
A Pátyi Polgármesteri Hivatal klimatizálásáról
Előterjesztő: polgármester
Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Kéri a bizottság támogatását, hozzáfűzi, a hivatali kollégák régi vágya teljesülne ezzel, illetve
a tanácstermet is érintené, ezáltal a képviselőket is; megjegyzi, a költségvetés
nagyságrendjéhez képest ez a beruházás úgymond aprópénz.
Váci Péter műszaki ügyintéző:
Elmondja, a klímaszerelő árajánlata nem tartalmazza a villanyszerelési munkák díját; célszerű
lenne, ha ebben a PVK Kft. segítene, mivel ők ismerik a helyszínt; a villanyszerelési
munkákhoz kb. 300 ezer forintos keret elegendő.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Úgy gondolja, nincs még olyan forróság, hogy most sürgősen dönteni kellene erről. Továbbá
szeretné, ha a testületi ülésre már készülne egy vállalkozási szerződés-tervezet, ami a
konkrétumokat tartalmazza.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Kéri, hogy a bizottság a keretösszeget hagyja jóvá, a testületi ülésre igyekszik elkészíttetni a
vállalkozási szerződés-tervezetet.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 3 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
50/2017. (III. 20.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A Pátyi Polgármesteri Hivatal klimatizálásáról
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja
azzal, hogy a képviselő-testületi ülésig készüljön el a vállalkozási szerződés-tervezet.
*****
7. napirend
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves
költségelszámolás elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Háló Zsolt, DAKÖV Kft. képviseletében.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Röviden ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Bognár András bizottsági tag:
Felveti, hogy a csatornával nem ellátott területek vízhasználatának adatát össze kellene vetni a
szippantás adatával, véleménye szerint a fogyasztott vízhez képest a most megadott
szippantási adat nem több, mint 5-6%.
Háló Zsolt, DAKÖV Kft.
Elmondja, nem csak a DAKÖV Kft. végez szippantást, hanem vállalkozókat is megbízhatnak
ezzel az érintett lakosok.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Ennek a napirendnek nem feladata, hogy megoldja a szennyvízelszállítás problémáját, és
ennek a felderítésére egyébként is a szolgáltatónak kell, hogy legyen apparátusa.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Elmondja, az előterjesztés tárgya azt a fogalmat használja, hogy „költségelszámolás”.
Véleménye szerint előttük csak egy adatközlés van, ami nem költségelszámolás. Nem látja
értelmét, hogy szavazzanak róla.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Ezt a napirendet jogszabály írja elő, azért kell róla döntést hozni.
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Több érdemi hozzászólás nem volt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
(Dr. Monostori Ernő bizottsági elnök nem szavazott.)
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
51/2017. (III. 20.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás
elfogadásáról
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja.
*****
Dr. Monostori Ernő elnök:
Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.
*****
határozatok: 44-tól 51-ig
Kmf.

Dr. Monostori Ernő
elnök

Dr. Bognár András
bizottsági tag
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