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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
Temesszentandrási Gábor alelnök
Dr. Balló Zsófia külsős tag
Boros Géza külsős tag
Hiányzik:

--

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
Gál Judit pénzügyi irodavezető
Király Anna adóigazgatási irodavezető
Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető
Báldogi Éva jegyzőkönyvvezető
Napirendi pontokhoz:
Pap Zoltán és Pap Zoltánné
Jasper Lóránt és Háló Zsolt, DAKÖV Kft.
Tárczi László, Reformút Kft.

*****

Dr. Monostori Ernő elnök:
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket, kiemelten Dr. Cseke László könyvvizsgálót.
Megállapítja, hogy a bizottság teljes létszámmal jelen van, a Bizottság 5 fővel határozatképes.
Elmondja, mivel a Meghívóban feltüntetett 7. napirendi pont nem készült el, így 6 napirendi
pont tárgyalására tesz javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
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52/2017. (IV. 18.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A 2017. április 18-i nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2017. április 18-i
nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A DAKÖV Kft-vel kötendő kompenzációs megállapodásról
Kincstárjegy vásárlásról
A Páty, 913/1 és 913/2 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatról
Kisszelmenc és Zsobok testvértelepülések támogatásáról
A „Főút tervezése” programra vonatkozó kiegészítő útépítési tanulmánytervről
A „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” című
pályázatról

*****

Dr. Hekman Tibor jegyző tájékoztatja a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy
Dr. Balló Zsófia a mai nap leadta a vagyonnyilatkozatát, így a mai naptól kezdve teljes
jogkörrel vesz részt a bizottsági ülésen.
*
Dr. Monostori Ernő elnök elmondja, már korábban felmerült az igény arra, hogy a pénzügyi
kontroll rendszer gazdagítása, valamint az önkormányzat pénzügyi hátterének megfelelő
biztosítása érdekében könyvvizsgálót alkalmazzanak; erre a pozícióra megtalálták a megfelelő
személyt Dr. Cseke László személyében, akit most bemutat, és felkér, hogy mondjon néhány
szót magáról.
Dr. Cseke László könyvvizsgáló elmondja, megtisztelő, hogy őt választották; jelmondata, „a
problémákat nem mi állítjuk elő, de nekünk kell megoldani”; 1994 óta gyakorló
könyvvizsgáló, a költségvetési szférában és versenyszférában is dolgozik, és ismeri a
Magyarországon létező összes pénzügyi szabályozást. Amennyiben lehetséges, meg is
kezdené az együttműködést a pénzügyi irodavezetővel.

*****

1. napirend
A DAKÖV Kft-vel kötendő kompenzációs megállapodásról
Előterjesztő: polgármester

Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Kérdezi az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni a leírtakat.
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Gál Judit pénzügyi irodavezető:
Nem kívánja kiegészíteni.
Dr. Cseke László könyvvizsgáló:
Kérdezi, hogy rendelkezésre áll-e az egyeztetett leltár; a Kft-nek ugyanis 2016. december 31ig el kellett számolni az önkormányzat felé a közművagyonnal és a beruházásokkal.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Tudomása szerint nem áll rendelkezésre.
Dr. Cseke László könyvvizsgáló:
Ebben az esetben be kell szerezni.
Sági György képviselő:
Úgy gondolja, ez nem csak a hivatal felelőssége, a szerződésben biztosan van egy olyan pont
erre vonatkozóan, amit a DAKÖV Kft. vezetőinek kötelessége betartani, és ami az ő
felelősségük; az más kérdés, hogyha nőtt, vagy csökkent a vagyon, azt át kell vezetni.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Kérdezi Dr. Cseke László könyvvizsgálótól, mi a javaslata, mi a teendő ebben az esetben.
Dr. Cseke László könyvvizsgáló:
A vagyoni kérdések fontosak egy önkormányzat számára, és a közművagyon üzemeltetése az
egyik legfontosabb; úgy gondolja, hogy a DAKÖV Kft-nél rendelkezésre áll egy leltár, ami a
pátyi víziközmű vagyonát tartalmazza; nyilvánvalóan kellene egyfajta felmérést készíteni,
vissza kell menni az alapokhoz, az átadáskori vagyonleltárhoz, és azt kell aktualizálni.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Háó Zsolt, a DAKÖV Kft. munkatársa közölte, hogy a DAKÖV Kft- nek nincs ilyen leltár,
ezért úgy gondolja, hogy a Kft-nek is újdonság lesz ez; a hivatal felvállalja ezt az ügyet,
elkészíti a vagyonleltárt és folyamatosan tájékoztatja a bizottságot.
Sági György képviselő:
A DAKÖV Kft-nek minden évben le kell tennie egy tervet, hogy mit kíván megvalósítani, és
azt a Képviselő-testületnek, mint tulajdonosnak, el kell fogadni; szeretné látni a korábbi
években elfogadott terveket.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
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53/2017. (IV. 18.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A DAKÖV Kft-vel kötendő kompenzációs megállapodásról
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja.
*
Dr. Monostori Ernő elnök:
Javasolja, a bizottság döntsön arról is, hogy az önkormányzat a közművagyon aktualizálása
érdekében tegye meg a szükséges lépéseket.
Javaslatát szavazásra teszi fel.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
54/2017. (IV. 18.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A DAKÖV Kft-vel kötendő kompenzációs megállapodásról
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat a
közművagyon aktualizálása érdekében tegye meg a szükséges lépéseket.

*****

2. napirend
Kincstárjegy vásárlásról
Előterjesztő: polgármester

Dr. Monostori Ernő elnök felkérésére Gál Judit Pénzügyi Irodavezető ismerteti az
előterjesztés lényegét. Felhívja továbbá a Bizottság figyelmét, mivel a működési költségeket
már idén sem finanszírozzák, ezért fontos lenne minél több tartalékot felhalmozni, hogy a
jövő években is lehessen beruházni; amennyiben nem képeznek tartalékot, hosszú távon a
működés is kétségessé válik.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Megerősíti, hogy az előterjesztés a tartalékképzés fontosságára hívja fel a figyelmet. A
golfpálya bevétel nem volt betervezve, annak összege a költségvetés elfogadása után folyt be.
1 éves lekötést javasol, tekintettel arra, hogy az adóbevételeket sem tervezték szoros4ra, és a
Képviselő-testületnek megvan a mozgástere.
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Sági György képviselő:
Elmondja, nem híves az éves lekötésnek, inkább féléves lekötést javasol, mivel az útépítés
beruházás miatt előfordulhat, hogy hozzá kell nyúlni. A tartalékképzés fontos, de meg kell
keresni a helyes arányt, mert a fejlesztésekre is gondolni kell, ezért a beruházások is fontosak.
Szabó István alpolgármester:
Javasolja, hogy 200 millió forintot egy évre kössenek le, és 100 millió forintot pedig a
biztonság kedvéért csak félévre.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel Szabó István alpolgármester javaslatát.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
55/2017. (IV. 18.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: Kincstárjegy vásárlásról
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
önkormányzat szabad felhasználású 300 millió forint összegét az alábbiak szerint kössék le:
- 200 millió forintot 1 év időtartamra,
- 100 millió forintot félév időtartamra.

*****

3. napirend
A Páty, 913/1 és 913/2 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatról
Előterjesztő: polgármester

Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
most pénzügyi szempontok szerint tárgyalja az előterjesztést.
Sági György képviselő:
Elmondja, kb. két éve tárgyalják ezt a témát. Ha az önkormányzat megvásárolja az ingatlant,
akkor nem kell megépíteni a zajvédő falat. Emlékeztet, hogy a 2016. decemberi
közmeghallgatáson lakossági kérdésre Gábor Ákos képviselő azt válaszolta, hogy az
önkormányzatnak szándékában áll tovább fejleszteni az egészségházat. Ez a szándék most
meg is valósulhat. Amennyiben megtörténik az adásvétel, kell egy olyan döntést hozni, hogy
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az ingatlant az önkormányzat egészségház céljára hasznosítja. Az ingatlan alkalmas
szakrendelők kialakítására.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy az ingatlant az egészségügyi
ellátás céljára kívánja megvásárolni az önkormányzat, és a vételi ajánlata 2017. május 1-jéig
érvényes.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel az 1. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 4 igen és 1
tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta.
56/2017. (IV. 18.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A Páty, 913/1 és 913/2 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatról
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés 1. határozati javaslatát
támogatja azzal, hogy az ingatlant egészségügyi ellátás céljára vásárolja meg az
önkormányzat, és a vételi ajánlata 2017. május 1-jéig érvényes.
*
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 4 igen és 1
tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta.
57/2017. (IV. 18.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A Páty, 913/1 és 913/2 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatról
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés 2. határozati javaslatát
támogatja azzal, hogy az ingatlant egészségügyi ellátás céljára vásárolja meg az
önkormányzat, és a vételi ajánlata 2017. május 1-jéig érvényes.
*****
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4. napirend
Kisszelmenc és Zsobok testvértelepülések támogatásáról
Előterjesztő: polgármester

Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Székely László polgármester:
Felhívja a figyelmet, hogy a 2. határozati javaslatban a támogatási összeg 50 ezer forint;
javítása szükséges.
Temesszentandrási Gábor alelnök:
Fontosnak tartja megjegyezni, azért nőtt az előirányzat, mert a testvértelepülések száma is
megduplázódott.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel az 1. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
58/2017. (IV. 18.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: Kisszelmenc és Zsobok testvértelepülések támogatásáról
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés 1. határozati javaslatát
támogatja.
*
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslatot azzal a javítással, hogy a támogatási összeg
50.000 Ft.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
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59/2017. (IV. 18.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: Kisszelmenc és Zsobok testvértelepülések támogatásáról
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés javított 2. határozati javaslatát
támogatja.
*

Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a 3. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
60/2017. (IV. 18.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: Kisszelmenc és Zsobok testvértelepülések támogatásáról
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés 3. határozati javaslatát
támogatja.

*****

5. napirend
A „Főút tervezése” programra vonatkozó kiegészítő útépítési tanulmánytervről
Előterjesztő: polgármester

Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Sági György képviselő:
Tudomása szerint a tervező hölgy szerződése 2016. szeptemberében lejárt. Szeretné látni,
milyen teljesítés történt, és milyen kifizetés történt. Hozzáfűzi, örülne, ha elindulna a
folyamat végre. Elmondja, korábban az Iskola utcától a Telki útig szólt a terv, és nem volt
benne körforgalom, majd kiegészítették az Iskola utcai körforgalommal. Tudni szeretné, hogy
a Mobil City Kft. leadott terve érvényben van-e. Felhívja még a figyelmet, hogy korábban a
kerékpárutat a Rákóczi útra tették, majd később áttették a nyomvonalát a Kerekdombi útra,
tehát ezt vegyék ki a „Főutca” programból.
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Szabó István alpolgármester:
Tisztázni kell a tervező asszonnyal, hogy hova jutott a két körforgalom közötti szakasszal.
Székely László polgármester:
Felhívja a figyelmet, most arról döntenek, hogy a Reformút Kft. készítsen olyan
lehetőségeket, tervet, amit a Közútkezelő megenged a helyi viszonylatokban. Ha ez elkészül,
utána mondhatják meg, hogy mit szeretnének még.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
61/2017. (IV. 18.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A „Főút tervezése” programra vonatkozó kiegészítő útépítési tanulmánytervről
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja.

*****

6. napirend
A „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” című
pályázatról
Előterjesztő: polgármester

Székely László polgármester:
Az előterjesztés arról szól, hogy részt vegyenek-e ezen a pályázaton. Azért javasolta, mert a
Hivatal mellett lévő „Tyúkanyó” csoport ha máshova kerül, akkor is meg kell csinálni a
munkálatokat, (az óvoda fűtésrendszerét külön kell választani a hivatal fűtésrendszerétől), és
ha nyernek a pályázaton, nem az önkormányzat költségvetéséből kell fizetni.
Sági György képviselő:
Elmondja, kétséges az új óvoda felépítése ezen a helyszínen a Waldorf miatt, ezért beadott
egy egyéni képviselői indítványt, hogy abban az esetben, ha nem nyernek pályázati pénzt,
jelöljék ki a kastély épületét óvoda és bölcsőde fejlesztésre.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
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Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
62/2017. (IV. 18.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása”
című pályázatról
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja.

*****

Dr. Monostori Ernő elnök:
Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

*****

határozatok: 52-től 62-ig

Kmf.

Dr. Monostori Ernő
elnök

Temesszentandrási Gábor
alelnök
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