:

l,-i

ť *::(ť|żt:' Ť

(i jJlł.,'+

2017. évi határozatok és rendeletek végrehaj
tása

l

A Pénziigy lroda minden diintésb l kap.

l,

RENDELI TEK
ma

U20r7. (L26

a

Bendelet címe

HatáIvba_lénés

koaisavisel k

2017. (r.26.)

illetménykiegészítésérl
212017. (r.26

az onkormá ny zati képvi sel k
tiszteletdíj ár l
a helyi

312017. (11.2.

ad rendelet modosításárol

20t7. (r.26.)

2017. (rLz.)

)

a 2017 . évi koltségvetésr l

2017. (rr.16.)

512017 . (II.2t

)

a Vagyonrendelet modos ítasar l

20r'7 . (1r.25.)

az egészségtigyialapellátási korzetek megállapításar l

20t7 . (rrr.3.)

6lŻ011' (III.2

712017 . (rrr.2

)

a helyi építésiszabá|yzatrol

sz

I9l20I3. (vII.4.) onk. rerrdęlet
m dosításár l

l

ľtrltgrJgsztęs es az l\J l -ben rogzites
nregtoftélrt; az érirrtettek a rendelet
e1fogadásár l értes lltęk
Felterjesztés és az NJT-ben rogzítéś
nregtortént; az érintęttek a rendelet

Meg'ięgpę!

elfogadásár l értesĹiltek

(r.r:

412017.

],,.]' í\_::í,','-''
-;1!1,.'-

Ż0I7 ' (III.24.)

Felterjesztés és az NJT-berr rogzítés
nregtortént; az érintettek a rendelet
el fogadásárol értestiltek
Felterjesztés és az NJT-ben rogzítés
megtortént; az érintettek a rerrdelet
elfoeadásár ] értestiltek
Felterjesaés és az NJT_ben rogzítés
negtortént; az érintettek a rendelet
e lfosadásár l étesťrltek
Felterjesztés és az NJT-ben rogzítés
megtÖrtént; az érintettek a rendelet
elfosadásár l értestiltek
Felterjesztés és az NJT-ben rogzítés
megtortént; Tusnády Zsoltnak átadva
további intézkedésre:

egységes szerkezet|

!!|!

!

..(,c')

k^ <-d1ćę /-ćl

HATÁRoz \ToK
Száma

Táľgva

Felel

s

Hatáľ-

Táiékoztatás a véerehaitásľ l

id
U2017. (r.26.)

Żl20I7. (I.26.)

3t20t7 (L26.)

Plusz napirendi pont felvétele
Napirendi pontok elfoga-

naplrenore veve, megtärgyalva
a Kt. mlnden napirendi pontot megtárgvalt

dása

Tź éko atäs a lejárt lra-

polg.

taridejĺi határozatokr l és

febr.28.

polg.titkárság

vegrelra1täsa t_olyanlatos

a két tilés kozott tortént

4t20r7. (r.?6.)

fontosabb eseménvekr l
A Páty, Hunyadiutcára
vonatkoz Lltpályázatr l

polg.

A

polg.

GszŻ\lŻ)n \

5ĺŻ017. (I.26.)

Páty, Hunyadi utcára
vonatkozo fel jítási terv
készítésérol(ESz
34/2017 \

6/Ż017. (I.26.)

Dr. Monostori

visel

Ern

kép_

ur indítványár

l

folya-

polg.titkárság

matos

Váci Péter

eleje)

folya-

polg'titkárság

VáciPéter mĹr-

szerzodés nregkÖtve

matos

pá|vázat ben1{ljtva. erednrényt várjuk (kb. nlá.jus vége..jťrniLrs

szaki tigyintéz
polg.

azonnal

polg.titkárság

rnegb ízás rrregtortérrt;

polg.titkárság

a l,Ż3l20l7. (III.23.) kt. lratározanal, és a 7lŻ0l'7. (III.23
HESZ m dosít rendelet e lfbgadásával lezánllt:

(ESZ20t2or',7.)

Bels ellen
7t2017. (r.26.)

r megbízása
soron kívtili belso ellen rzési vizssálatra
A NIPUF Zrt. beruhäzäsźl- polg.
rÓl (ESZ 27l20l7.)

folyamatos

Váci Péter' Tusnády Zsolt, Jan-

csár

)

8l20l7. (I.Ż6.)

A PátyolgatÓ ovoda nyári

árásáĺrak és a beiratkozás
id pontjanakj váhagyá_
sar l (ESZ 2/2017.)

9t20r7. (r.26.)

Az,,.A|apitvany Páty
1esztésééft''

I0l2017. (LŻ6.)

n/20t7. (r.26.)

Fej

_

polg.

matos

Onk.lroda, Denrény Erika'

Pátyi Kurír szerkes ztoj én
lapra felktildve, végrehajtva

Jancsár

l]alarozatot scllnelder Mthály érintett nregkapta, további vére_
hajtást nem igényel

Jancsár

határozatot Váci Péter érintett

SzádváriM.,
PaksiTamás
polg.

Alapítvány

kurat riumának megvá_
lasaásár l és az alapíto
okiratának m dositásár l
(ESZ 3/2017 .\
Az,,Alapítvany Páty Fej_
lesztéséért''Alapítvány
kurat riumának megválasaásár l és az alapit
okiratának m dos ításár l
(ESZ3t20t7.\
Az,,Alapítvany Páty Fejlesztéséért''Alapítvány

folya-

folyamatos

polg

folyamatos

polg.

folya-

rrem igényel

Jancsár

matos

(ESZ3/2017.)
Az,,Alapítvany Páty Fej_
lesztéséért''Alapítvány
kurat riumáĺrak megvá-

polg.

lratározatot Detre Zsolt érintett nregkapta. tor,ábbi végrehajtást nenr igényel

kuratoriumának megvá_
lasaásár l és az alapít
okiratanak m dosításár l

IŻlz0l7 ' (I.26.)

*"gkup@

folya-

Jancsár, Szaba_

matos

dos Zs.

alapít okirat rrr dosítás aláírva, változás bejelentési kérelenl
benyujtva

lasztásár l és az alapíto

m dos ításáľol
GSZ3l20r7.)

okiratáĺrak

|3lŻ0I'7. (I.26.)

14/20t7. (r.26.)

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelmérl

ESZ

612017.\

GSZ

6/2017.)

A Magyar Máltai Szęrętetszolgálat kérelmérl

e

l

rrtas

ít lratározat,

végrehaj tást nenr i génvel

nl dosít hatarozat,a
éptilve

15/2017 (I.Ż6.) kt. határozatba be-

I5lŻ0|7. (L26.)

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kéręlmérol
3,5 mill. Ft támogatás

r6t20r7. (L26.)

17

t20t7 . (r.26.)

(ESZ 6t20t7.)
Mtke R bert Pźiy,1047/2
he|y ĺajzi sámri ingatlanra
vonatkoz vételiszandékárÓl (ESZ 4lz0l7.)
A MĺĺveldésiHŁ, Kozségi és Iskolai Konyvtár
illetményei kifi zetéséhez

polg.

folyamatos

polg.

polg.

poIg.titkárság,
Jancsár

Mike Robert,

folya-

gl

tgKoęcslęs elKeszult kerelnrezo koltségére;

polg.titkárság

Lásd: 106/20l7. (III.2.) kt. lratározatot

lxatos

MĹrv'hŁ

PénzĹigyi lroda,

Kĺ.llLsęgveles0e awezetve' végreha1tva

tánrogatási szerz dés aláírva. tánlogatás@
reliajtva

sztikséges el el iranyzat_
átcsoportosításrol (ESZ

t8t20t7. (r.26.)

l9ĺ20l7. (I.26.)

slz)r7.)

A Pátyi Sportegyesiilet
részére támogatás
biaosításár l 4 mill. Ft

(ESZ 16t20t7.\
A TANDEM Mérnokiroda Kft.-vel kotott vál_

polg.

polg.

tal)

GSZ

kárság, Jarrcsár

folya-

Tandem Kft.,
polg.titkárság

Váci Péter nrtíszaki tigyintézo

szerz dés m dosítás aláírva;
terv elkészítéséneklratárideje: 2017. február 28.
Terv elkészrilt, Kft' leadtal

|Ż120|7.\

A TANDEM Mérnok.
iroda Kft.-vel kotend
vállalkozási szerz désr l

ESZ

21l20ll',7. (I.Ż6.)

PSE, polg. tit-

matos

lalkozási szerzodés mÓdosításáŤ l (Pincehegyi
ťoldutak szilárd burkolat-

Ż0lŻ0l7. (I.Ż6.)

folyamatos

polg.

folyamatos

Tandem Kft.,
polg.titkárság,
Jancsár

vállalkozási szerzodés aláírva Pát1, kozlekedéset segíto szakért i feladatok el látására, nrelynek végrehajtása fol yanlatos

Kontakt-Busz
Kft.. polg.titkár-

egytittmĹĺ kodés i megál lapodás nlodos ítás aláí rva. végreha.j tva

r3120r7.\

A Kontakt-Busz Kft.-vel
kotott egytittmrikodés i
megállapodás m dosĺtásá-

r l (ESZ l4l20l?.)

polg.

folyamatos

ság

4

ŻŻlŻ0l7. (L26.)

A PVK Nonprofit Kft

kon5'wi zsgáiutu'u uonut-

koz

24t20r7. (r.26.)

j

folyamatos

megbízási szerz dé-

sének

Ż3l20I?. (I.26.)

polg.

PVK Nkft., Jancsár

(ESZ22/2017.)
A PVK Nonprofit Kft.
20 I 6' év i táĺnogatásárrak
elszámolásár l sz l Be_

do

aláírva. nrodosítási kérelnret Dr. Jancsár G1,org}'
Ĺigyvéd

nlujtja be:

váhagyásárol

(EsZ I8lŻ0l7.\
A PVK Nonprofit Kft
20il 6. évitámogatásanak
elszámolásár l sz l Be_
szárnol el fogadásár l

alapít okiratm

polg,

folya-

PVK

NIKft.

matos

polg.

folya-

N l\KIL. męgKapta' tovabbl vegrelra.jtást nenr igénl,el

PVK NKft.

ľ vl( NKn. megkapta, további végrelrajtást nenl

PVK Nkft., Jan-

modosít lratározat, a

matos

igény.el

száľnolo elfogadásarol

2512017. (r.26.)

(EszŻ2lŻ0I7.\
A PVK Nonprofit Kft.

polg.

2017. évi Támogatási

Szęrzodésének elfogadásar l (ESZ 23/2017,)
26lŻ017. (I.26.)

A PVK Nonprofit Kft.

polg.

2017. évi Tárnogatási

Szerz désénekelfogadá_
sar l (ESZ 2312017.)
Ż7ĺ2017. (I.26.)

Páty Kozség onkormáľry_
Képvisel -testrilete
2017. évi munkatervének
elfogadásárol (Esz

ťol1,a-

matos

csár

2612017 . (I.26 ') Lt. natĺ.oätuaueept4
Dr. Jancsár Gyorgy ťrgyvédmegkapta tánlogatási szerzodésbe
tortén beépítéscéljábol

folya-

PVK Nkft., Jan-

matos

csár, polg.titkár_

Tánrogatási szerz dés aláírva, végrehajtása folvanratos

ság

polg

irodavezetok

zata

képvisel łestĹileti tagok megkapták:
végrelrajtása fol yamatos

U20t7.)

28/201?. (r.26.)

A Duna-Vértes Koze Regionális Hulladékgazdál_
kodási Társulásban Esztergom Város csatlakozá_

sár l (ESZ 8/2017.\

polg.

Társulás, Szaba_
dos Zs.

Társulás nregkapta, további végrehajtást nenr igénr'el

29t20t7

.

(r.26.)

Páty Kozség onkormárryzatának a kozségben nrt'rkod nemzetiségi onkornrányzatokkal kÖtÖtt

Kovács Judit
igazgatási referens

Német Nenlzetisési
hajtást nenl igényj

orlttánvzat megkapta. további

vĘE

egyĹittmĺĺkodési megálla-

podások feltilvizsgálatárol

30lŻ0|7. (I'26.)

3lĺ20l7 ' (I.26.)
32120].7. (I.Ż6.)

EsZ l0ĺ20I7 '

Páty Kozség onkormányzatänak a kozségben míi_
kod nemzetiségi onkormányzatokkal kotott
egytittmtĺkodési megállapodások felĺilvizsgálatár l

Kovács Judit
igazgatási referens

ESZ r0/20t7.
A koaisĺvisel i illet-

ko

rnrálr v zat m

e

g

kap ta. t ouaut ĺ u e g'e_----.-

20I7 ' évi koltségvetési rendeletbe beépítve.vegrehajtva

ményalaprol(ESZ

lIĺŻ0I7.
Az onkornrá n'll zatí kép v i sel k tisaeletdíjár l (ESZ

Hivatal koztisztvisel inek teljesítnlénr.értéke_
alap''n torténik: a I(épviselo-testtilet nlagára
nézve saját nraga lratáro zza nLęg teljesítnlénvrlor'elésénck
a Polgán-rresteri
lése jogszabálv

2512017.)

33lŻ0l7. (I.26.)

Rorrra Nenrzetiségi
hajtást nem igényel

A polgármester illetmény-

végrehajtva

ének és koltségtérítésének

megállapításár l (ESZ
34ĺŻ017 ' (L26.)

I7lŻ0|7.
A polgármester illetmény_

Humánpolitika

20l7 ' évi koltségvetési rendeletbe beépítve

Humálrpolitika

v

énęk és koltségtérítésének

megállapításárol (ESZ
I'7lŻ0I7

35120t7 (r.26.)

A polgármester 20l7' évi
szabadságának megállapításár l és Ĺitenrezésének

j

égrehaj tása folyamatos

váłragyásár l

o

36t20r7. (L26.)

A Zsobok kozség-ben

Jancsár,

megvásárolt ingatlannal
kapcsolatos korábbi dontések modosításárol

APF

306lŻ0 16. (IX'2 l .) I(t

tároz'at: érinteťtek nlegkapták. további végrehajtást

nyel

(ESZ

";; 'gl:

1912017.)

37t20r7. (1.26.)

A Zsobok kozség-ben

polg.

(Erdély, Románia) meg_

m dosít lratározat, a

nratos

vásárolt ingatlannal kapcsolatos korábbi dontések

3812017. (rr.2.)

folya-

m dosításár l(ESZ
l9ĺ20l7.)
A2017. február 2-i nyil_
A Páty,

3653/2 helyrajzi

számťr foldrészlet belterti-

letbe csatolásár l (ESZ

40l20l7

polg.
ťoépítész,
Ĺigyvéd

azomal

polg.

folya-

Tusnády

Laborczi Péter érirrtett lratározatot n''egkaptí- l''ailr.o'at s'erint 650 FVnrZ telepulésfejlesaési lrozzájárulás rlegfizetése a
feltétele a belterťrletbe csatolási eljárás nreginditásának:

polg.titkárság

DAI(OV+ l várjtrk

Szabados Zs.,

26t20r7.)

(II.Ż.)

A DAKOV Kft. eszkozhasználati díjának elszámolásár l (Esz 33lŻ0I7

4U2017. (rr.2.)

/2016.ffi

tĺ.t. l11ln den eloterJ esztest megtárgy'alt. végrehajtva

vános rilés napirendie

3912017. (rr.2.)

30'l

zetve; APF és Dr.Jancsár Gy. Ĺrgi'.véd nlegkapta' további végrehajtást nem igényel

matos

a szerzodéslllodosítás nlegkĹildését

.)

A Mézes-, Pintér_ és Pes_
tihegy teruletre vonatkozoan, a Helyi EpítésiSza_
b ćiy zatb an szerep
beépíthetség mértékemegemelésénekvizsgálatár l

polg.
f építész

ápr.30.

polg.

azorutal

folyamatban

l

4ŻlŻ017. (I.Ż.)

ESZ

31t20t7

.\

A református templom
elotti tér rendezésélrez
nyílt eljárásri
kapcsol
otletp źiyázat kí í rás árol
(ESZ 30t20t7 ,)

d

Váci Péter mĹrszaki ťrgvintéz'

Tusnádv Zsolt

ťépítész

pálr,ázat' anvag elkésztilt' vélenlény'ezésefoIl'anr.tban
lásd: l33/20l7. (III 23 ) kt. határozatot:

43t20t7. (1L2)

A Budaorsi Ment állornás
kérelmérl(ESZ

polg.

32t2017.)
44ĺ2017 . (I|.2.)

4st20r7. (r1.2.)

46ĺŻ017. (II'2.)

A társadalmi megbízatásťl
alpol gármester tisaeletdíjának és koltségtérítésének megállapításárol
(ESZ 3st20r7 .\
A társadalmi megbízatás
jegyz
alpolgármester tiszteletdíjanak és koltségtérítésé_
nek megállapításár l
(ESZ 35t2017 ,)
A Páty, 0ŻŻl5-2I lrelyrajzi polg.
számu ingatlanok belteru-

folya-

Orsz.Ment -

matos

szolg.Alapít_
vánv

sz.lvazasool Toneno klzaras: vegrehaltva

a lraťározati javaslatot a

telten

azonnal

48l20l',7. (il.Ż.)

49t20r7. (rr.2.)

50t2017 (r1.2.)

Gál és Tsa Üi.,
Mervo J.. Jan-

zati képvisel javaslatár l

(ESZ 4212017.)
Sági Gyorgy onkornrányzati képvisel j avaslatárol
(ESZ 42/2017.\

el terjesztve

isł rct' uĹésre lšnlé-

szerzodes aláirva, végrelrajtva

Zs.

polg.

azonnal

Cellár J. kozbesz'szakért ,
Szabados Zs.

A kozbeszerzés nyertese visszalépett. násodik n1'eftessel tordéskotéselott a testĹilet isnlételten tárgl'alja 20l7.

tén szerz

nrárcius 23-án'.

|äsd'' IŻ4l20l7. (III.23.) I(t. határozatot:

GSZ

4v2017.\
Sági Gyorgy onkormányzati képvisel j avaslatár l
GsZ 42lŻ0L7.\
Sági Gyorgy onkormány-

elu@

csár. Szabados

alakításával kapcsolatos
megbíási szerz désr l
(Gál Ügyvédi lroda) (ESZ
36t2017.)
,,Rend rségi éptilet felťljítása Páty Kozségben''
címĹi kozbeszerzési eljárás lezárásárol dontés

rt.

kotelezo ťrjra tárgy'alni, a ŻOl7. febnlár

letbe vonásával és telek-

47lŻ0|7. (I.Ż.)

tálrrogatási szerzodés
átutalva;

polg.

azomral

Szabados Zs.

végrehajtva

e

lrrtasít lratározat.

végrehaj tást nenr i génl'e l

elutasito lratározat. végrehajtást nenl igénr'el

sv20r7.

(1r.2.)

Sági Gyorgy onkorlĺľĺnyzati képviseI javaslatár l

(Esz 4Żl20l7.)
A Poli_Paragon Kft.

52t20r1. (1I'2.)

s3t20t7 . (il.1s.)

dása

s4120r7. (rr.15.)

sst20t7. (rr.15.)
56t20r7.(II.ls.)
s',l

lŻ0l6.

(II. 15.)

és az

onkormányzat kozotti pe_
res tigy jogeros ítéletęellen felvizsgálati kérelem
benyujtásar l
napirendi pontok elfogakép vi

s

zasb l

el

polg.

azonnal

polg. titkárság

megtárgyal va, végrelraj tva

kizár ása szav a-

Roma Nemzetiségi Önk.
tánrogatása 500.000 Ftłal
Német Nemzetiségi onk.
támogatása 500'000 Ftłal

REX-SALUS Kft.-vel

végrehajtva
polg.

feb.28.

Kor,ács J. ig.tii.

tan1ogatasl szerzÓdis aláĺrva;

polg.

feb.28.

Kovács J. ig.tii

tálnogatási szerzodés aláírva:

polg,

fęb.28

REX.SALUS

nlegállapodás aláĺrva, végrelrajtva:

megál lapodás koaęmetés_

sel kapcsolatos feladatok

'

Kft.

ellátására

s8t20r6. (rr.ls.)

kép vis

el

zásb l
59t2017 . (II.1s.)

ę

o kizźr äsa szav a-

végrehajtva

lutasít hatär ozat alp o l -

Szabo Istvárr alpolgármester lerrrondott

gármester tisáeletdíj ával

kaocsolatban

6012017.0t 1s.
61t2017 .

(rr.ls.)

62/2017 (rr.15

tl

)

93/2011 . (rr.1s )

elutasít hatfuozat
az Önkormányzat koltségvetésénekkozéptávu ter-

vezésér l
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