PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: 1229-3/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. március 23-án (csütörtökön) 8:30 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
Dr. Monostori Ernő képviselő
Gábor Ákos képviselő
Sági György képviselő
Somogyi Farkas Tamás képviselő
Szeitz Zsolt képviselő
Temesszentandrási Gábor képviselő
Hiányzik:

-

Az ülésre meghívást kapott személyek:
Polgármesteri Hivatalból:
Dr. Hekman Tibor jegyző
Veres Erika aljegyző
Gál Judit pénzügyi irodavezető
Király Anna adóigazgatási irodavezető
Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető
Báldogi Éva jegyzőkönyvvezető
Állandó meghívott:
Szelenczi Gabriella, a Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Budakörnyéki televízió munkatársa
Napirendekhez:
Pongrácz Gábor műszaki igazgató, NIPÜF Zrt.
Tusnády Zsolt, az önkormányzat főépítésze
Cellár József, közbeszerzési tanácsadó
Dr. Jancsár György, az önkormányzat jogi képviselője
Muhari Balázs, KONTAKT KMFSZ Kft.
Bálint Judit, Pátyi Székely Kör
Harkai Gábor, Pátyi Római Katolikus Plébánia
Jasper Lóránt, DAKÖV Kft.
*****
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Székely László polgármester:
Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, teljes létszámmal
jelen van.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Bemutatja a képviselő-testületnek az új pénzügyi irodavezetőt, Gál Juditot. Elmondja még,
hogy a műszaki iroda erősítésére szintén megérkezett Cserei Zsolt, aki a beruházások
szervezésében fog közreműködni. Hozzáfűzi, így, az előzetes egyeztetések szerint, a hivatal
szakember gárdája összeállt.
Székely László polgármester:
A napirendi pontokkal kapcsolatban tárgyalási sorrendre tesz javaslatot; a 9. napirendi pontot
az 5. napirendi pont után javasolja tárgyalni, mivel a Székely Kör képviseletében meghívott
Bálint Judit jelezte, hogy később fog érkezni; továbbá a NIPÜF Zrt. készített egy tájékoztató
anyagot a beruházásukkal kapcsolatban, javasolja, hogy ezt a 2. napirenden belül tárgyalják,
az eredetileg beterjesztett településszerkezeti terv módosítása előtt.
A napirendi pontokat a javasolt sorrend módosítással szavazásra teszi fel.
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
120/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. március 23-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjének
elfogadásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. március 23-i ülésének napirendi
pontjai az alábbiak szerint fogadja el:
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről
2. Páty Község települési-szerkezeti tervének módosításáról
3. Páty Község Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2013. (VII. 4.) önkormányzati
rendelet módosításáról
4. A „Rendőrségi épület felújítása és bővítése Páty községben” tárgyú közbeszerzési
eljárásról
5. Páty Község Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
6. A Pátyi Székely Kör kérelméről
7. A Jancsár Ügyvédi Iroda megbízási szerződéséről
8. A KONTAKT KMFSZ Kft. Páty, 4215 és 4218 helyrajzi számú ingatlanokra
vonatkozó vételi szándékáról
9. A Kirchheim testvértelepülésen felállítandó kopjafa emlékoszlopról
10. A Páty Római Katolikus Plébánia kérelméről
11. A református templom előtti tér rendezéséhez kapcsolódó nyílt eljárású ötletpályázat
kiírásáról
12. A Pátyi Polgármesteri Hivatal klimatizálásáról
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13. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves
költségelszámolás elfogadásáról
14. A DAKÖV Kft. 2016. évi beszámolójáról
15. A Pátyi szőlőültetvényi kataszter kiterjesztéséről
16. Egyebek
*****
1. napirend
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről
Előterjesztő: Székely László polgármester
Székely László polgármester:
Az előterjesztést mindenki megkapta, kérdezi, van-e észrevétel.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
121/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2017. (I.26.) – 119/2017. (III.2.)
határozatok végrehajtásáról szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket és a két ülés
közötti tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót tudomásul veszi.
Felelős:

polgármester
*****
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2. napirend
Páty Község települési-szerkezeti tervének módosításáról
Előterjesztő: Székely László polgármester
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Pongrácz Gábor, NIPÜF Zrt.
Székely László polgármester:
Az előterjesztés rövid ismertetése után elmondja, hogy a bizottsági ülésen felmerült, hogy a
beruházási területen a közművek kiépítésével kapcsolatban kapjon tájékoztatást a testület.
Ezzel kapcsolatban készült egy írásos anyag egy térképpel, amit most Pongrácz Gábor úr
ismertet.
Pongrácz Gábor, NIPÜF Zrt.
Elmondja, a térkép a tervezett beépítést mutatja, négy közmű kerül kiépítésre; elektromos
áram, földgázellátás, ivóvíz és szennyvíznyomócső; a kiépítésre kerülő közmű vezetékek az
ipari park által igényelt teljesítményeken felül tartalékokkal tervezettek, közterületen történő
tovább építésüknek nincs akadálya.
Több hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
122/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A NIPÜF Zrt. tájékoztatójáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a NIPÜF Zrt. által a
Sasfészek-tó melletti ipari terület fejlesztésével kapcsolatban tartott beszámolót tudomásul
veszi.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*

Székely László polgármester:
Röviden ismerteti a településszerkezeti terv módosítását; hozzáfűzi, bizottsági ülésen
felmerült, hogy néhány helyrajzi számot elírtak, ezeket a főépítész kijavította, és az
Összefoglalóban már a helyes számokkal szerepel.
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Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
123/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Páty Község Településszerkezeti terve módosításáról a Sasfészek-tó Ipari Park
területén, a TSZT-M/2017 tervlapon jelölt módosítási területen
Páty Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határoz, hogy
1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 6. §.-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az
Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet III. fejezet 9.§-ban rögzítettek szerint, VI. fejezetének 42.§ eljárási szabályai alapján,
elfogadja Páty Község Településszerkezeti terve módosítását, a Sasfészek-tó Ipari Park
területén , a „TSZT-M/2017” tervlapon lehatárolt módosítási területen.
2. A biológiai aktivitásérték számítását az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet
alakításáról és védelméről értelmében csak akkor kell elvégezni, ha a településrendezési
eszközök módosítása során új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre. A módosítási területen
új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, így a biológiai aktivitásérték számítására
jelen esetben nincs szükség.
3. A 161/2013.(07.03.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Településszerkezeti terv
hatályát veszti a Sasfészek-tó Ipari Park területén, a „TSZT-M/2017” tervlapon lehatárolt
módosítási területen.
*****
(A tervlapot és a szerkezeti terv módosításának leírását a jkv. 1. melléklete tartalmazza.)
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3. napirend
Páty Község Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2013. (VII. 4.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székely László polgármester
Székely László polgármester:
A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, és támogatták.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazása teszi fel a rendelet-tervezetet.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletet.
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (III. 23.) önkormányzati rendelete Páty község helyi építési szabályzatról szóló
19/2013.(VII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 8. melléklete tartalmazza.)
*****
4. napirend
A „Rendőrségi épület felújítása és bővítése Páty községben” tárgyú közbeszerzési
eljárásról
Előterjesztő: Székely László polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
124/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A „Rendőrségi épület felújítása és bővítése Páty községben” tárgyú közbeszerzési
eljárásról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 47/2017. (II. 2.) számú
testületi határozat alapján a „Rendőrségi épület felújítása és bővítése Páty községben” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a második helyezett Halastó Camping Kft.-vel (2085 Pilisvörösvár
Deák Ferenc u. 27.) köt Vállalkozási Szerződést, tekintettel arra, hogy az eljárásban korábban
kihirdetett nyertes ajánlattevő Árkád Épszer Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57.
II/14.) 2017. március 6. napján a szerződéskötéstől visszalépett. A szerződéskötésre a Kbt.
131. § (4)-(5) bekezdése nyújt lehetőséget. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására. A Képviselő-testület a beruházáshoz
további 6 500 000 Ft összeget biztosít a település 2017. évi költségvetésének általános
tartalékkerete terhére. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

(A Vállalkozói Szerződést a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza.
*****
5. napirend
A Pátyi Székely Kör kérelméről
Előterjesztő: Székely László polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét, hozzáfűzi, a bizottság nem támogatta a határozati
javaslatot. Elmondja, beszélt a művész úrral, aki készíti az emlékművet, és azt nyilatkozta,
hogy ő ezt saját erőből megcsinálja, és felajánlja a falunak. Hozzáfűzi még, megérkezett a
levél az egyháztól, tetszik nekik az emlékmű, csak szerintük nem illik az új kivitelezés mellé,
de más helyszínen támogatják a felállítását. Erre tekintettel az 1. határozati javaslatot az
alábbiak szerint javasolja módosítani: „Páty Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy
határoz, hogy támogatja a Pátyi Székely Kör (2071 Páty, Kossuth u. 77.) kérelmét és
tulajdonosi hozzájárulását fogja adni az emlékmű felállításához valamely, a tulajdonában
álló ingatlanon. A felállítási hely kijelölésének határideje: 2017. május 1. A Képviselő-testület
felkéri a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságot, hogy az alkotóval
együttműködve jelölje ki az emlékmű méltó helyét.”
Sági György képviselő:
Ezzel a megoldással támogatja, de javasolja, hogy a helyszín kiválasztásába vonják be az
egyházakat, nehogy sértsék az érdekeiket.
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Több hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a módosított, felolvasott 1. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
125/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Pátyi Székely Kör kérelméről
Páty Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a Pátyi Székely
Kör (2071 Páty, Kossuth u. 77.) kérelmét és tulajdonosi hozzájárulását fogja adni az emlékmű
felállításához valamely, a tulajdonában álló ingatlanon.
A felállítási hely kijelölésének határideje: 2017. május 1.
A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságot, hogy
az alkotóval együttműködve jelölje ki az emlékmű méltó helyét.
Felelős:
Határidő:

polgármester, TTB
folyamatos
*

Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
126/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Pátyi Székely Kör kérelméről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty Község
Önkormányzat tulajdonában álló 2095 és 882/3 helyrajzi számú ingatlanokon a Pátyi Székely
Kör megbízásából Kádár Ferenc képzőművész által elkészített harangláb felállításához
szükséges betonalap elkészítésével a PVK Nonprofit Kft.-t (2071 Páty, Rákóczi u. 74.) bízza
meg az árajánlatában szereplő bruttó 38 100 Ft. összegért. A képviselő-testület a betonalapzat
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elkészítéséhez szükséges bruttó 38 100 Ft összeget a település 2017. évi költségvetésének
általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****

6. napirend
Páty Község Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
Előterjesztő: Székely László polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét, hozzáfűzi, a bizottság támogatta.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
127/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Páty Község Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervéről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja Páty Község
Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét, a melléklet szerinti tartalommal.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

(A közbeszerzési tervet a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza.)
*****
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7. napirend
A Jancsár Ügyvédi Iroda megbízási szerződéséről
Előterjesztő: Székely László polgármester
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Dr. Jancsár György ügyvéd.
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét, hozzáfűzi, a bizottság támogatta.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
128/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Jancsár Ügyvédi Iroda megbízási szerződéséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Jancsár Ügyvédi Irodával
(1052 Budapest, Semmelweis u. 10. II/12.) 2012. november 1. napjától határozatlan időre az
Önkormányzat, illetve a Pátyi Polgármesteri Hivatal által megkötendő szerződések
véleményezésére, elkészítésére, valamint a képviselő-testületi ülések előterjesztéseinek
elkészítése során jogi tanácsadásra megkötött, majd 2013. márciusában Páty Község
Önkormányzat perbeli képviseletével kiegészített megbízási szerződést 2017. április 1.
napjával módosítja. A módosított megbízási szerződést a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület a szerződés-módosításhoz szükséges 9 X 25 000 Ft + ÁFA, azaz
285 750 Ft összeget a település 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére
biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

(A Jancsár Ügyvédi Iroda Megbízási szerződését a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza.)
*****
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8. napirend
A KONTAKT KMFSZ Kft. Páty, 4215 és 4218 helyrajzi számú ingatlanokra
vonatkozó vételi szándékáról
Előterjesztő: Székely László polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét, hozzáfűzi, a bizottság nem javasolja az ingatlanok
eladását.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel az 1/b határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
129/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A KONTAKT KMFSZ Kft. Páty, 4215 és 4218 helyrajzi számú ingatlanokra
vonatkozó vételi szándékáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a KONTAKT KMFSZ
Kft. (2071 Páty, Széchenyi tér 2.) kérelmét, amelyben a Páty Község Önkormányzat
tulajdonát képező (tulajdoni hányad: 1/1), 4215 helyrajzi számú, 1107 m2 területű, Páty,
Torbágyi út mellett található, „kivett saját használatú út” besorolású ingatlan egy részére
vonatkozó vételi ajánlatát fejezi ki.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*

Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2/b határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
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130/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A KONTAKT KMFSZ Kft. Páty, 4215 és 4218 helyrajzi számú ingatlanokra
vonatkozó vételi szándékáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a KONTAKT KMFSZ
Kft. (2071 Páty, Széchenyi tér 2.) kérelmét, amelyben a Páty Község Önkormányzat
tulajdonát képező (tulajdoni hányad: 1/1), 4218 helyrajzi számú, 1636 m2 területű, Páty,
Torbágyi út mellett található, „rét” besorolású ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatát fejezi ki.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

*****
A Pátyi Székely Kör képviseletében megérkezett Bálint Judit, aki megköszönte a Képviselőtestület támogatását az emlékmű felállításával kapcsolatban, és elmondta még, hogy június 4én egy rendezvény keretében szeretnék átadni és felszentelni a haranglábat.
Dr. Bognár András képviselő kéri, hogy az április testületi ülésen nevezzenek el egy
közterületet Kircheim testvértelepülésről, mivel náluk is van Pátyi utca. Temesszentandrási
Gábor képviselő egyetért Bognár képviselőtársával, hozzáfűzve, hogy olyan helyszíneket
keressenek, ahol egyúttal a többi testvértelepülésről is legyen elnevezés; szívesen vállalja
Bognár képviselőtársával, hogy megnézik a lehetséges helyszíneket.
*****
9. napirend
A Kirchheim testvértelepülésen felállítandó kopjafa emlékoszlopról
Előterjesztő: Székely László polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
131/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Kirchheim testvértelepülésen felállítandó kopjafa emlékoszlopról
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kirchheim településen a
testvértelepülési kapcsolat 10. évfordulója alkalmából felállítandó kopjafa emlékoszlop
elkészítésével Kádár Károly fafaragó művészt bízza meg az árajánlatában szereplő 935 000 Ft
+ ÁFA összegért. Felkéri az Önkormányzat megbízott jogi képviselőjét a megbízási szerződés
elkészítésére, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására.
A képviselő-testület a kopjafa elkészítéséhez szükséges bruttó 1 100 000 Ft összeget a
település 2017. évi költségvetésének „Testvérvárosi kapcsolatok”-ra elkülönített címzett
tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****

10. napirend
A Páty Római Katolikus Plébánia kérelméről
Előterjesztő: Székely László polgármester
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
132/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty Római Katolikus Plébánia kérelméről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 1. § 19. pontjában, valamint a VI. fejezetében meghatározott szabályok szerint a Páty
Római Katolikus Plébánia (2071 Páty, Munkás tér 884/5 hrsz.) részére 254 100 Ft összegű
vissza nem térítendő, egyösszegű támogatást nyújt a Szent II. János Pál Templom bejárata
előtti közterületen kialakítandó parkoló építéséhez szükséges hatósági eljárások díjaihoz. A
támogatás folyósításának a feltétele a támogatási szerződés megkötése. A támogatás
felhasználásáról a kedvezményezettnek 2018. január 31-ig beszámolási kötelezettsége van. A
14

képviselő-testület felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét a támogatási szerződés
elkészítésére, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására.
A képviselő-testület a támogatást a település 2017. évi költségvetésének általános
tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****

11. napirend
A református templom előtti tér rendezéséhez kapcsolódó nyílt eljárású ötletpályázat
kiírásáról
Előterjesztő: Székely László polgármester
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Tusnády Zsolt főépítész.
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Bognár András képviselő:
Felveti a területen lévő átemelő szivattyú elbontását, javasolja, hogy az ötletpályázatba írják
bele, hogy a szennyvízátemelőt gravitációs módon szeretnék megoldani. Felhívja még a
figyelmet, hogy a Kossuth utcai híd Páty egyik legrégebbi építménye, ahhoz hozzányúlni nem
ildomos.
Tusnády Zsolt főépítész:
Nincs konkrét egzakt terv, az ötletpályázat lényege éppen az, hogy a beérkezett pályaművek
alapján kialakítsák a tér rendezésének végleges koncepcióját; a kiírás tartalmaz egy
alapkiindulást, amit mindenképpen szeretnének látni.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
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133/2017. (III. 23.) 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 a melléklet szerinti tartalommal nyílt eljárású
ötletpályázatot ír ki.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

(Az ötletpályázat kiírását a jegyzőkönyv 5. melléklete tartalmazza.)
*****
12. napirend
A Pátyi Polgármesteri Hivatal klimatizálásáról
Előterjesztő: Székely László polgármester
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Czentár László, a PVK Nkft. ügyvezetője.
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Elmondja, bizottsági ülésen nem volt még vállalkozási szerződés-tervezet, ezt most
megkapták, amiben a felmerült kérdések többsége tisztázódott. Hozzáfűzi, neki továbbra sem
tiszta, hogy összességében 2 millió forint elég lesz-e a beruházásra.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Elmondja, a vállalási összegen túl 300 ezer forintot terveztek még be, a PVK Nkft. által
végzendő kiegészítő munkálatokra.
Czentár László ügyvezető:
Elmondja, nincs tisztában ezzel a feladattal, nem biztos, hogy a PVK Nkft. dolgozói
rendelkeznek olyan szakmai tudással, amivel meg tudják majd oldani, ezért látnia kellene a
műszaki tartalmat.
Székely László polgármester:
A PVK Nkft. nem szerepel a határozati javaslatban, ne menjenek most bele a műszaki
részletekben, a 2 millió forintos keretösszegről kell most dönteni.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
134/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Pátyi Polgármesteri Hivatal klimatizálásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pátyi Polgármesteri
Hivatal klímaszerelési munkáival Konkoly Zoltán egyéni vállalkozót (2071 Páty, Fazekas
Mihály u. 62) bízza meg az árajánlatában szereplő bruttó 1 693 210 Ft. összegért. Felkéri az
Önkormányzat megbízott jogi képviselőjét a vállalkozási szerződés elkészítésére, a
polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására.
A képviselő-testület a klímaszerelési és az ehhez kapcsolódó villanyszerelési munkákhoz
szükséges 2 000 000 Ft keretösszeget a település 2017. évi költségvetésének általános
tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

(A Vállalkozói Szerződést a jegyzőkönyv 6. melléklete tartalmazza.)
*****
13. napirend
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves
költségelszámolás elfogadásáról
Előterjesztő: Székely László polgármester
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Háló Zsolt, a DAKÖV Kft. képviseletében.
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Elmondja, már a bizottsági ülésen sem tudta értelmezni ezt az előterjesztést,
költségelszámolásról lenne szó, de csak egy kiszámlázott bevételi összeget tartalmaz az
anyag; ilyen formában nem tudja megszavazni.
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Dr. Bognár András képviselő:
Felveti, hogy a településen kb. 8-900 ingatlan nincs ellátva csatornával, kb. 97% szennyezi a
talajt, amit meg kellene szüntetni.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Jelen esetben egy formális döntésről van szó, amit jogszabály ír elő. Hozzáfűzi, a kérdés
kapcsán felmerülő dolog most nem a napirend témája, beszélni nyilvánvalóan majd kell róla,
de nem ennek a napirendnek a keretében.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
135/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással
összefüggésben
a
közszolgáltató
által
készített
éves
költségelszámolásról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésével kapcsolatban a DAKÖV Kft., mint szolgáltató 2016. évre vonatkozó
költségelszámolását az alábbiak szerint fogadja el:
970 m3 szennyvíz szippantás, 1 552 000 Ft (bruttó) összegben
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****

14. napirend
A DAKÖV Kft. 2016. évi beszámolójáról
Előterjesztő: Székely László polgármester
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Háló Zsolt, a DAKÖV Kft. képviseletében.
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
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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 Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
136/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A DAKÖV Kft. 2016. évi beszámolójáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a DAKÖV Kft. (2370
Dabas, Széchenyi u. 3.) 2016. évi Páty településen végzett víziközmű-szolgáltatás
működéséről szóló tájékoztatót, a melléklet szerinti tartalommal.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

(A DAKÖV Kft. 2016. évi beszámolóját a jegyzőkönyv 7. melléklete tartalmazza.)
*****
15. napirend
A Pátyi szőlőültetvényi kataszter kiterjesztéséről
Előterjesztő: Gábor Ákos önkormányzati képviselő
Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
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137/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Pátyi szőlőültetvényi kataszter kiterjesztéséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Nyakas Hegyközség
kezdeményezését, a Páty település közigazgatási területén a szőlőkataszterben szereplő
területeknek az alábbi területekkel történő bővítéséről:
hrsz. 0207/10 - 0207/53
hrsz. 0126/20; /27; /28; /34-40; 3913 - 4072
hrsz. 4073 -4079
Összesen:

9 ha 8880 m2
42 ha 5668 m2
7031 m2
53 ha 1579 m2

A Képviselő-testület Tusnády Zsolt, Páty főépítészének vizsgálata alapján megállapítja, hogy
a szőlő termőhelyi kataszterbe sorolás összhangban van Páty rendezési tervével.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****

16. napirend
Egyebek
Temesszentandrási Gábor képviselő:
Elmondja, a kircheimi út május 19. és 22. között lesz, a visszajelzések alapján a testületből 6
fő fog menni.
Kérdései: Hogyan áll a „Főutca” program és a Füzespatak ötletpályázat?
Székely László polgármester:
A „Főutca” programra Tárczi úr és Pej Kálmán úr küldtek javaslatot.
Tusnády Zsolt főépítész:
A Füzespatak ötletpályázatával kapcsolatban korábban már meg lett határozva tervezési
program, ajánlatokat kértek be, kettő érkezett, de megbízás nem történt. Az a kérés, hogy
ezeket az ajánlatokat frissítsék.
*
Dr. Monostori Ernő képviselő:
A Liget utca – Dobogó utca felújítási projekt lassan harmadik éves; kérdése, mikor történik
tovább lépés az ügyben.
Székely László polgármester:
Dolgoznak rajta. Egyébként javasol egy bejárást, amely keretében véglegesítik, hogy mely
utakat, milyen formában javítják meg az idén; vannak pályázati lehetőségek is, de ahhoz is
testületi döntés kell; javasolja, hogy a Településfejlesztési Bizottság kezdje el a munkát ez
irányban, mivel jó lenne az építést nyáron elkezdeni.
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Sági György képviselő:
Felhívja a figyelmet, hogy felül kellene vizsgálni, hogy a KLIK megállapodás szerint
maradjon-e a PVK NKft-nél az iskola takarítása, jól működik-e vannak-e problémák, stb.
Székely László polgármester:
Tudomása szerint jelen pillanatban jól működik, bár a KLIK késésekkel fizeti a számlát, de
fizeti. A közeljövőben szándékozik egy egyeztetést tartani ez ügyben a KLIK-kel, az iskola
igazgatóval és a PVK Nkft-vel.
*
Czentár László, PVK Nkft. ügyvezetője:
Elmondja, hogy a sportudvarral kapcsolatban nagy a kereslet a lakosság részéről; kidolgoztak
ez használati szabályzatot, már reggel 6 órától futnak, hétvégén is használatban van, így
felmerült az iskolától az a kérés, hogy épüljön egy kerítés; bár a PVK kezeli, nincs őrizet
nélkül, de az iskola ezt felvetette.
*
Szeitz Zsolt képviselő:
Elmondja, több észrevételt kapott azzal kapcsolatban, hogy a Torbágyi úti kávézónál rengeteg
autó áll meg egyéb ingatlanok előtt, a talajt „felturbózzák”, tönkre teszik, és az ottani
tulajdonosok jogosan vannak felháborodva; a kávézóval semmi baja, de oldják meg ezt a
problémát, és murvázzák le az érintett szakaszt.
*
Székely László polgármester:
Elmondja, egy tavalyi testületi határozat értelmében a sportpálya használata ingyenes; kéri a
Sport bizottságot, és Temesszentandrási Gábor képviselőt, hogy az áprilisi testületi ülésre
készítsenek egy javaslatot a sportpálya használatára.
Elmondja még, hogy három témakörben megjelent egy BM pályázat, amelyek közül egyre
lehet jelentkezni, május 2-áig. Ismerteti a három témakört, majd kéri a testületet, hogy
hozzanak határozatot arról, hogy melyiken induljanak, hogy az előkésztő munkálatokat el
tudják kezdeni.
Mivel a testület többsége az óvoda felújítását tartja legfontosabbnak, szavazásra teszi fel,
hogy az önkormányzat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
2017.” című pályázaton a „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása” témában nyújtson be pályázatot.
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
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138/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi támogatásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017.” című pályázatra pályázatot nyújt be az
alábbi témában:
„Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása”
Felkéri a polgármestert és a Pátyi Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázathoz szükséges
dokumentációt dolgozza ki a Képviselő-testület 2017. április 20.-ára tervezett ülésére.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*

Székely László polgármester:
Elmondja még, hogy a hétvégi vállalkozói találkozóra mindenki megkapta a meghívót,
szeretné, ha minél többen eljönnének.
A következő testületi ülés tervezett időpontja: 2017. április 20.
Munkaértekezlet tervezett időpontja: hétfő délután.
Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.
Kmf.
határozatok: 120/2017. (III. 23.) -tól 138/2017. (III. 23.) -ig
mellékletek:
1. melléklet:
123/2017. (III. 23.) - Sasfészektó, Ipari Park TSZT módosítás
2. melléklet:
124/2017. (III. 23.) - Rendőrségi épületre Vállalkozói szerződés
3. melléklet:
127/2017. (III. 23.) - 2017.- évi Közbeszerzési terv
4. melléklet:
128/2017. (III. 23.) - Jancsár Ügyvédi Iroda Megbízási szerződés
5. melléklet:
133/2017. (III. 23.) - Ötletpályázat
6. melléklet:
134/2017. (III. 23.) - Hivatal klimatizálása Vállalkozói szerződés
7. melléklet:
136/2017. (III. 23.) - DAKÖV Kft. 2016. évi beszámolója
8. melléklet:
7/2017. (III. 23.) önk. rendelet Páty község helyi építési szabályzatról
szóló 19/2013.(VII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
*****

Székely László
polgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző
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