PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: 1853-3/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. április 26-án (szerdán) 09:00 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről
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Az ülés helye:

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

Az ülésen megjelent képviselő-testületi tagok:
Szabó István alpolgármester
Dr. Bognár András képviselő
Gábor Ákos képviselő
Sági György képviselő
Somogyi Farkas Tamás képviselő
Szeitz Zsolt képviselő
Temesszentandrási Gábor képviselő
Hiányzik:

Székely László polgármester
Dr. Monostori Ernő 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
Állandó meghívott:
Szelenczi Gabriella, a Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Budakörnyéki televízió munkatársa
Dr. Jancsár György, az önkormányzat ügyvédje
Napirendekhez:
Bálint Judit, a Pátyi Székely Kör képviseletében
Czentár László, a PVK Nkft. ügyvezetője
Kádár Ferenc képzőművész
Fehér Zsolt, a Pátyi Sportegyesület elnöke
Újvári Beatrix, a Művelődési Ház mb. igazgatója
Harkai Gábor, Pátyi Római Katolikus Plébánia
*****
Az ülést Székely László polgármester távolléte (szabadság) miatt Szabó István
alpolgármester vezeti.
*****
Szabó István alpolgármester:
Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel jelen van, határozatképes.
Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
170/2017. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. április 26-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjének
elfogadásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 26-i ülésének napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A Pátyi Székely Kör kérelméről
A Pátyi Sportegyesület támogatásáról
Sportcsarnok építéséhez önrész biztosításáról
A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár kérelméről
A Páty Római Katolikus Plébánia támogatásáról
A BOCSKAI-ösztöndíjról
A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló rendelet megalkotásáról
*****

1. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Pátyi Székely Kör kérelméről
Szabó István alpolgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Szabó István alpolgármester:
Szavazása teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
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171/2017. (IV. 26.) 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 adja a Páty Község
Önkormányzat tulajdonában álló Páty, 161 helyrajzi számú ingatlanon a Pátyi Székely Kör
megbízásából Kádár Ferenc képzőművész által elkészített harangláb felállításához.
Úgy határoz továbbá, hogy a Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2017.
(IV. 20.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****

2. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Pátyi Sportegyesület támogatásáról
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Fehér Zsolt, a PSE elnöke.
Szabó István alpolgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Szabó István alpolgármester:
Szavazása teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
172/2017. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Pátyi Sportegyesület támogatásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pátyi Sportegyesülettel
(2071 Páty, Rákóczi u. 63/a.) 2017 áprilisában megkötött együttműködési megállapodás 2.1.
pontja, valamint az önkormányzat 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján a
Pátyi Sportegyesület részére, 2017. év fennmaradó időszakára 10 millió Ft támogatást
biztosít.
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A támogatás átutalása két egyenlő részletben, az alábbiak szerint történjen:
- az első részletet, 5 millió forint összegben 2017. május 15-ig,
- a második részletet 5 millió forint összegben 2017. szeptember 15-ig kell
Támogatott bankszámlájára átutalni.
Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a támogatás határidőben történő kifizetéséről.
Felelős:
Határidő:

Jegyző
értelem szerint
*****

3. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
Sportcsarnok építéséhez önrész biztosításáról
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Fehér Zsolt, a PSE elnöke.
Szabó István alpolgármester:
Elmondja, a Pátyi Sportegyesülettől érkezett kérés, miszerint a sportcsarnok építéséhez az
önkormányzat biztosítson önrészt. Arról van szó, hogy a jelenlegi sportpálya területén TAO
pénzekből lehetőség lenne arra, hogy az önkormányzat, illetve a PSE építtetésében egy
sportcsarnok épüljön, amely az önkormányzat tulajdonába kerül. Az önrész a határozati
javaslat szerint 200 millió forint maximálisan. Kéri a képviselőket, hogy mondják el a
véleményüket.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Az előterjesztés azt mondja, hogy „legfeljebb 200 millió forint erejéig”, mert még a pontos
számok nem ismeretesek; az előzetes kalkuláció szerint ez bőven elegendő, és nem biztos,
hogy mind fel lesz használva; ha menet közben változás történik, természetesen
visszatérhetnek a határozat módosításához.
Sági György képviselő:
Kérdezi, hogy kell-e most a határozatban az önrészt forintosítani, vagy elég csak annyit
beírni, hogy az önkormányzat önrészt biztosít; támogatja a sportcsarnok megépítését, csak
nem szeretné, ha megismétlődne az a helyzet, ami a focipálya építésénél történt; tehát ha
esetleg kevesebbe kerül a kivitelezés, akkor ne a 200 millió forintot követeljék az
önkormányzaton.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Ott van a „legfeljebb” szó; ez nem maximált összeg, és hogyha beruházásnak nincs ilyen
pénzigénye, akkor a 200 millió forintot csak abban az esetben kérhetik, ha a beruházás
összköltsége tényleg annyi lesz; hozzáfűzi, miután neki sincsenek egészen pontos információ,
azt javasolja, hallgassák meg a Sportegyesület elnökét, akinek bővebb információi vannak.
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Fehér Zsolt, a PSE elnöke:
A focipálya építési pályázat és a mostani pályázat között az a különbség, hogy ez egy másik
típusú pályázat. Az eljárási rend az, hogy április 30-ig be kell nyújtani egy sportfejlesztési
koncepciót. Azért kell nevesíteni benne az összeget, mert a Magyar Kosárlabda Szövetségnek
jóvá kell hagynia ezt a keretösszeget a Pátyi Sportegyesület számára, amit az egyesület 840
millió forintba „lőtt be”. Ha 840 millió forintból tudják megépíteni a csarnokot, tehát ennyi a
projektnek az összege, akkor elméletileg 30%-os önrésszel mennek, ez egy 252 millió forintos
önrészt jelentene, és 588 millió forint támogatást kellene beszedni a cégektől TAO támogatás
képpen; viszont minden cég úgynevezett kiegészítő sporttámogatás képpen fizet 12,5%-ot a
támogatása után, ez 73 millió 500 ezer forint, tehát jelen pillanatban, hogyha a teleknek az
értékét nem számolja be a Magyar Kosárlabda Szövetség, akkor 178 millió 500 ezer forint
lenne az önrész a 840 millió forintos beruházásra. A Kosárlabda Szövetség fölhívta a
figyelmet arra, hogy az egyesület próbálja meg pontosan „belőni” az összeget, mert a pályázat
elfogadása esetén fölfelé nem lehet menni, tehát nem lehet módosítani, lefelé természetesen
lehet; ez majd a tervezés időszakában derül ki, hogy a projekt mennyibe kerül. Azért nem
tudják számon kérni a 200 millió forintos önrészt az önkormányzaton, mert csak akkor tud a
projekt elindulni, hogyha a Pátyi Sportegyesület a megfelelő TAO támogatást be tudja szedni,
és ehhez tudják igazítani az önrészt. Tehát ez a 200 millió ez nem egy szummaszám, amit
mindenképpen be kell tolni, hanem a behozott támogatáshoz kell a 30%-ot befizetni. Ha a
Sportegyesület nem tudja a TAO részt beszedni, mondjuk idén decemberben, optimális
körülmények között, akkor egyrészt a pályázat tovább tolható, tehát vihető tovább évekig,
amíg nincs meg a támogatási összeg, és ha esetleg az történik, hogy semmilyen körülmények
között nem tudják biztosítani a forrást, akkor az egész projekt elesett, senkinek semmilyen
kötelezettsége nincsen.
Sági György képviselő:
Elmondja, ő támogatja a sportpálya létrehozását, csak vannak kérdései; mivel elég rövid volt
az idő, és nem igazán tudták ezt a témát kitárgyalni. Csak úgy tudja elfogadni ezt a
határozatot, hogyha az elkészült sportcsarnok az önkormányzat tulajdona marad 1/1-ben; ez
számára nagyon fontos a döntésben. Továbbá szeretné, ha az önkormányzat is részt tudna
vállalni a kivitelezők kiválasztásában, valamint szeretné továbbá, ha a műszaki ellenőrzést az
önkormányzat végeztetné, hiszen az ő beruházása is, ő adja hozzá a területet, ő ad hozzá x
mennyiségű pénzt az adófizetők pénzéből.
Dr. Bognár András polgármester:
Mindamellett, hogy a település megérdemelné ezt a sportcsarnokot, szeretné azt megkérdezni,
hogy mennyibe kerül egy ilyen sportcsarnoknak a fenntartása. Hozzáfűzi, ő érdeklődött egykét önkormányzatnál, aki rendelkezik ilyen, vagy hasonló objektummal, és általában 40-50
millió forintot mondtak az éves fenntartásra.
Fehér Zsolt, a PSE elnöke:
Sági képviselő úr kérdéseire: a tulajdonjoggal kapcsolatban van rá precedens, hogy a csarnok,
a megépítése után, átkerülhet az önkormányzat tulajdonába, láttak már ilyet, hogy a Magyar
Kosárlabda Szövetség hozzájárult. Kivitelezés kiválasztása: a Magyar Kosárlabda
Szövetségnek a pályázat elbírálásáig van szerepe, illetve majd az elszámoláskor; ahogy
elbírálták a pályázatot, onnan kezdve mindent a Pátyi Sportegyesület bonyolít le, tehát a PSE
fogja kiválasztani a kivitelezőt és a műszaki ellenőrt is. Egyébként a PSE két alelnöke
képviselő-testületi tag, minden egyeztetve lesz a képviselő-testülettel.
Bognár képviselő úr felvetésére: a 40-50 millió forintot kicsit sokkalja; beszélt a martonvásári
polgármesterrel, (megnézték az ottani csarnokot, ami hasonló méretű mint az itt épülő), és azt
a tájékoztatást adta, hogy kb. 20-30 millió forint a csarnoknak az éves fenntartása; nem
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szabad továbbá elfelejteni azt sem, hogy van lehetőség arra, hogy a mindennapos testnevelés
keretein belül a KLIK-kel megállapodást kössenek, és ha meg tudnak állapodni velük abban,
hogy a testnevelési órákat az új sportcsarnokban tartsák, akkor elképzelhető az is, hogy a
fenntartási összegnek a 40-50%-át a KLIK átvállalja. Ezen kívül egy ilyen csarnoknak van
bevételi oldala is, mert bérbe lehet adni, különböző rendezvényeket lehet tartani.
Úgy gondolja, hogy egy ekkora méretű településnek, mint Páty, igazán kijár már egy új
sportcsarnok.
Sági György képviselő:
Elmondja, elfogadja elnök úr véleményét, de neki a település érdekét kell képviselnie;
javasolja, hogy a határozati javaslatot úgy módosítsák, hogy a tulajdonjog az önkormányzaté
legyen. A kivitelezéssel kapcsolatban is elfogadja a véleményt, viszont nem kapott választ
arra, hogy a kivitelezés folyamán a műszaki ellenőrt az önkormányzat biztosítsa.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
A módosító javaslat szövege megfogalmazva: „Az önrész biztosításának feltétele, hogy az
elkészült sportcsarnok Páty Község Önkormányzata tulajdonába kerüljön.”
Fehér Zsolt, a PSE elnöke:
A PSE fogja kijelölni hivatalból a műszaki ellenőrt, nyilván ennek a személyét egyeztetni
fogja, és olyan lesz, aki megfelel az önkormányzatnak és az egyesületnek is.
Dr. Bognár András képviselő:
Javasolja még, hogy kiegészítésként írják még bele a módosító javaslatba, hogy az „átadást
követő 30 napon belül” az önkormányzat tulajdonába kerül a sportcsarnok. Fontosnak tartja,
hogy határozzák meg az időintervallumot is.
Fehér Zsolt, a PSE elnöke:
A 30 napot nem tudja senki garantálni, de mert erre történt precedens, hogy átadták, a Magyar
Kosárlabda Szövetség ehhez hozzá fog járulni, ezzel probléma nem lesz, de ilyen határidőket
szabni, az nem működik. Jelen pillanatban a PSE emellé oda fog tenni 588 millió forintot, ami
70%-kal több, mint az önkormányzat által betett pénz, tehát ez tényleg egy olyan tárgyalásos
megállapodás kérdése, tiszteletben tartva a képviselő-testület döntését, amit a Magyar
Kosárlabda Szövetséggel mindenképpen le kell egyeztetni; ők nem szoktak ellenállni, és
engedni szoktak, de a 30 napot nem javasolja, mert lehet, hogy nem tudják tartani; szabjanak
meg tágabb határidőt.
Sági György képviselő:
Ha a 30 nap kevés, akkor legyen félév, de szerződés kötelezze azt, akivel a PSE szerződik,
legyen lefektetve, hogy ez igenis az önkormányzat tulajdonába kell, hogy kerüljön, és féléven
belül át kell, hogy adja tulajdonba. Hozzáfűzi még, a 30-70% csak a pénzösszeget fedi, de hát
azért a területet is az önkormányzat adja, az is egy elég komoly költség; a telket, ha meg
kellene vásárolni, akkor az kb. 100 millió forint lenne még.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Szabó István alpolgármester:
Szavazása teszi fel a módosító javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
7

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
173/2017. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Sportcsarnok építéséhez önrész biztosításáról
Páty község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tárgyban jelzett
előterjesztés határozati javaslatát kiegészíti az alábbi szövegrésszel:
„Az önrész biztosításának feltétele, hogy az elkészült sportcsarnok Páty Község
Önkormányzata tulajdonába kerüljön az átadást követő félévben belül.”
*
Szabó István alpolgármester:
Szavazása teszi fel a módosított határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
174/2017. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Sportcsarnok építéséhez önrész biztosításáról
Páty község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao.
törvény) valamint a végrehajtására kiadott a látvány-csapatsport támogatását biztosító
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól 107/2011. (VI. 30.)
kormányrendelet alapján a Pátyi Sportegyesület által benyújtandó sportfejlesztési
program országos szakszövetség részéről történő jóváhagyása esetén, azt követően a
támogatási igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtásának valamint a teljes
sportfejlesztés megvalósításának elősegítése érdekében biztosítja a Pátyi
Sportegyesület részére a sportcsarnok építése tárgyában benyújtandó pályázathoz
legfeljebb 200 millió forint erejéig az önrészt.
2. Az önrész biztosításának feltétele, hogy az elkészült sportcsarnok Páty Község
Önkormányzata tulajdonába kerüljön az átadást követő félévben belül.
3. Hozzájárulását adja, hogy a Tao. törvény 22/C§ (6) bekezdése alapján a sportcsarnok
létesítésével érintett 629/2 hrsz-ú ingatlanra a beruházás üzembehelyezésének
időpontjától a Magyar Állam jelzálogjoga a jogszabályban rögzített időtartamra
bejegyzésre kerüljön.
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4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előző döntésekkel azonos tartalmú
nyilatkozatokat aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
*****
4. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár kérelméről
Szabó István alpolgármester:
Ismerteti az előterjesztést.
Szeitz Zsolt képviselő:
Felhívja a figyelmet, hogy ez a kérelem nem az áramfejlesztésről szól, hanem a rendszer
rendbe tételéről, a Pincehegyen lévő elektromos rendszer kezelhetetlen állapotának
megszüntetéséről. A rendszer fejlesztése egy külön témakör lesz.
Szabó István alpolgármester:
Szavazása teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
175/2017. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár kérelméről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a Művelődési
Ház, Községi és Iskolai Könyvtár kérelmét, melyben az éves nagyrendezvényeihez a
Széchenyi téren és a Pincehegyen szükséges árambővítések támogatását kéri.
A Képviselő-testület az árambővítések elvégzésével megbízza az Elektro Barbalics Kft.-t
(2073 Tök, Széchenyi u. 49.) az árajánlatában szereplő bruttó 1 057 275 Ft összegért. Az
árambővítések elvégzéséhez és az ELMŰ-nek fizetendő közműfejlesztési hozzájáruláshoz
szükséges bruttó 1 453 275 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 jegyzőkönyv 1. melléklete: Vállalkozási Szerződés Elektro Barbalics Kft-vel.)
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5. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Páty Római Katolikus Plébánia támogatásáról
Szabó István alpolgármester:
Ismerteti az előterjesztést.
Hozzászólás nem történt.
Szabó István alpolgármester:
Szavazása teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
176/2017. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty Római Katolikus Plébánia támogatásáról
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 5 000 000 Ft összegű
vissza nem térítendő, egyösszegű támogatást nyújt a Szent II. János Pál Templom bejárata
előtti közterületen kialakítandó parkoló építéséhez. A támogatás folyósításának a feltétele a
támogatási szerződés megkötése. A támogatás felhasználásáról a kedvezményezettnek 2018.
január 31-ig beszámolási kötelezettsége van. A 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 „Működési célú
támogatások Áht.-on belülre” kerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást
vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*****
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6. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A BOCSKAI-ösztöndíjról
Szabó István alpolgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Gábor Ákos képviselő:
Elmondja, informális ülésen a Jóléti Bizottság és az iskola tantestülete összeállította az
ösztöndíj pályázat főbb paramétereit, és szeretnének már az évzárón díjazni. A Képviselőtestület fogja kiválasztani a tíz legjobb nyertes pályázót.
Veres Erika aljegyző:
Felhívja a figyelmet, hogy a költségvetésben a 2 millió forint címzett tartalékból 1 millió
forint a Bursa Hungarica pályázatra megy, ezért erre csak 1 millió forint marad; amennyiben 2
millió forintot szeretne a testület erre a célra, akkor az általános tartalékból kell
átcsoportosítani.
Sági György képviselő:
Emlékeztet, hogy a pátyi Fidesz elnöke kérte, hogy a keret évi 1 millió forint legyen,
javasolja, hogy módosítsák a határozati javaslatban megjelölt összeget 1 millió forintra.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Szabó István alpolgármester:
Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
177/2017. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A BOCSKAI-ösztöndíjról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „BOCSKAI-ösztöndíj”hoz szükséges összeget 2.000.000 Ft helyett 1.000.000 Ft-ban határozza meg.
*
Szabó István alpolgármester:
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
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A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
178/2017. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A BOCSKAI-ösztöndíjról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „BOCSKAI-ösztöndíj”
címmel, a melléklet szerinti tartalommal pályázatot ír ki a tehetséges pátyi gyerekek
támogatására.
Az ösztöndíjhoz szükséges 1 000 000 Ft összeget a település 2017. évi költségvetésének
„Ösztöndíj program” címzett tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást
vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

(A jegyzőkönyv 2. melléklete: Bocskai-ösztöndíj.)
*****
7. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló rendelet megalkotásáról
Szabó István alpolgármester:
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletet.
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
*****
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Szabó István alpolgármester:
Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

*****

rendelet:

8/2017. (IV. 26.)

határozatok: 170/2017. (IV. 26.) - 177/2017. (IV. 26.)
mellékletek:
1. melléklet: 175/2017. (IV. 26.) - Vállalkozási szerződés
2. melléklet: 178/2017. (IV. 26.) - BOCSKAI - ösztöndíj

Kmf.

Szabó István
alpolgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző
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