PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: 2898-2/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. június 8-án (csütörtök) 08:30 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről
1

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
Gábor Ákos képviselő
Dr. Monostori Ernő képviselő
Somogyi Farkas Tamás képviselő
Szeitz Zsolt képviselő
Temesszentandrási Gábor képviselő
Hiányzik:

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
Állandó meghívott:
Szelenczi Gabriella, a Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Budakörnyéki televízió munkatársa
Dr. Jancsár György, az önkormányzat ügyvédje
Napirendekhez:
Schneider Mihály, az APF kuratóriumának elnöke
669/13 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (Tóth Balázs, Visi Piroska)
Tusnády Zsolt, az önkormányzat főépítésze
Fehér Zsolt, a PSE elnöke

*****

Székely László polgármester:
Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 fővel jelen van, határozatképes.
Sági György képviselő hiányzik. Elmondja, e-mail-en kiküldésre került még egy sürgős
napirendi pont, javasolja felvételét 7. pontként.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Javasolja, hogy vegyék napirendre 8. pontként az „Egyebek”-et.
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Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontokat.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
229/2017. (VI. 8.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. június 8-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. június 8-i ülésének napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadja el:
1. Alapítvány Páty Fejlesztéséért támogatásáról
2. A Páty 669/13 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról
3. A településrendezési eszközök tervezete véleményezési szakaszának lezárásáról
(HÉSZ módosítás)
4. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 15.) rendelet
módosításáról
5. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban csatlakozásról,
illetve kilépésről
6. A Pátyi Sportegyesület részére támogatás biztosításáról
7. A Páty, 0109/19 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról
8. Egyebek

*****

1. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
Alapítvány Páty Fejlesztéséért támogatásáról

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság a határozati javaslat első részét
elfogadta, de a második mondattal kapcsolatban nem kívánt állást foglalni a felvetődött
kérdések miatt. Nehezményezte, hogy a kuratórium elnöke nem vett részt a bizottsági ülésen
és most sincs jelen. A bizottsági ülésen az alábbiak vetődtek fel: nincs beszámoló az előző évi
felhasználásról; nem látni, hogy milyen célokra adnak támogatást a következő évre; nincs
előttük az alapító okirat, amire a szerződés sokszor hivatkozik; nincs előttük az előző évi
szerződés összehasonlításként, nincs ügyvédi vélemény, hogy akceptálható-e a dokumentum;
összességében ezek miatt a PVB nem tudta támogatni a szerződést; továbbá javasolja, hogy a
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szerződés 5.1. pontjából töröljék azt a részt, ami a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Bizottságra róna feladatot.
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
Az APF minden évben megkapja a 10 millió forintos támogatást, amiből fenntartják a
polgárőrséget, továbbá a térfigyelő kamerákat üzemeltetik.
Sági György képviselő megérkezett, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő (teljes létszám).
Székely László polgármester:
A szerződésben a Pénzügyi Bizottság feltételes módban lett megjelölve, nem mint kötelező
feladat ellátásként. Hozzáfűzi, az alapítvány kiválóan látja el a munkáját, az emberek számára
kézzel fogható a munkájuk eredménye, jobb a közbiztonság, folyamatosan fejlesztik a
kamerarendszert, internetet, a polgárőrség és a rendőrség az ő segítségükkel működik; ahhoz,
hogy továbbra is jól működjenek, az önkormányzatnak biztosítani kell ezt a támogatási
összeget.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a szerződés 5.1.
pontjából törölik a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot.
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: 7 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 2 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
230/2017. (VI. 8.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Alapítvány Páty Fejlesztéséért támogatásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Alapítvány Páty
Fejlesztéséért” részére Páty község 10 000 000 Ft. (azaz tízmillió forint) támogatást biztosít
Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 5. §-a és 6. melléklet 15. sora alapján az alapítvány alapító
okiratában foglalt célok megvalósítása érdekében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. június 15.
*

(A Jkv. 1. melléklete a Támogatási szerződés.)

*****
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2. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Páty 669/13 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, a településfejlesztési és a pénzügyi bizottság is
tárgyalta az előterjesztést, és mindkét bizottság támogatta a határozati javaslatot.
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:
231/2017. (VI. 8.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty 669/13 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Tóth Balázs Budapest,
Orbánhegyi u. 9.) és Vizi Piroska (Budapest Virágos u. 22/B) tulajdonát 1/2-1/2 arányban
képező, Páty 669/13 helyrajzi számú, 1547m2 alapterületű Lke-9-V, „kivett” besorolású
ingatlant megvásárolja 15.200.000 forint vételár ellenében.
A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét az adás-vételi szerződés
elkészítésére, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására.
A képviselő-testület az ingatlan megvásárlásához szükséges vételárat a 2017. évi költségvetés
8. mellékletének ingatlanvásárlásra tervezett kerete terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017 június 30.
*

(A Jkv. 2 melléklete az Adás-vételi szerződés.)

*****
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3. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A településrendezési eszközök tervezete véleményezési szakaszának lezárásáról
(HÉSZ módosítás)

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, a településfejlesztési bizottság tárgyalta, külön
munkaértekezleten is megbeszélték, de hogy még tisztább legyen, hogy most miről döntenek,
felolvassa a határozati javaslat első bekezdését.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Elmondja, az ő látókörébe most került az anyag ilyen formában, hogy mi volt 2013-ban és mi
lett 2017-re; ez egy olyan etap, amikor még mondhatnak valamit; a korábban felvetett
nyilatkozatot megkapták a jegyzőtől annak érdekében, hogy tisztán látás legyen a laikus
számára is, mivel sok minden változott; hozzáfűzi, őt elsősorban az alábbiak érdeklik: 1.) a
változás önkormányzati döntésen alapul, vagy kötelező módosítások átvezetése? 2.) történik-e
jogosulatlan előnyhöz jutás valaki(k) számára a módosítás által? 3.) elesik-e az önkormányzat
a településfejlesztési hozzájárulástól? 4.) az önkormányzat számolhat-e jogi
következményekkel, amelyeknek esetlegesen vagyont érintő következményei is lehetnek?
Sági György képviselő:
Elmondja, ugyan tárgyalták a HÉSZ módosítást a bizottságok, de kész tények elé voltak
állítva, esélyük sem volt módosítást bele tenni, tehát a képviselő-testület, mint döntéshozó,
nem lett bevonva, meghallgatva, lakossági fórumot sem tartottak, ami bár nem kötelező, de
véleménye szerint meg kellet volna kérdezni a lakosságot is; összegezve, hiányolja, hogy a
módosításban nincs benne a képviselő-testületi akarat, bele kellett volna tenni, és utána
elvinni az országos főépítészhez; mindezek miatt nem tudja elfogadni. Egyébként köszöni
jegyző úrnak a nyilatkozatot, bár az egész nem nyugtatja meg, mert nem látja, hogy a
változások milyen kártérítési pereket fognak elindítani.
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: 6 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 3 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
232/2017. (VI. 8.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A településrendezési eszközök tervezete véleményezési szakaszának lezárásáról
I. Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
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314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 39.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva úgy határoz, hogy a településrendezési eszközök tervezett módosításához
beérkezett véleményeket, észrevételeket elfogadja, a Nemzeti Média-és Hírközlési
Hatóság, Biatorbágy város polgármestere valamint Telki község polgármestere
véleményének el nem fogadása és indokolása mellett:
A.)
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. május 6-án kelt EE/12635-4/2015 számú
véleményében (ikt. szám 468-10/2016) a következő megállapításokat tette:
"1. A vezetékes elektronikus hírközlésre vonatkozó 29. § (2) bekezdése, illetve a vezeték
nélküli elektronikus hírközlésre vonatkozó 30. § 1) bekezdése különböző védelem alatt álló
területre fogalmaz meg előírást, illetve tiltást. Az országos védelem alatt álló területen (pl.
műemléki környezet, természetvédelmi területek) történő építés lehetőségét, illetve az
engedélyezés feltételeit magasabb rendű jogszabályok szabályozzák, az engedélyezési
eljárásban a szakhatóságok bevonásra kerülnek. Önkormányzati rendeletben történő tiltás
jogszabályba ütközik.
2. A 30. § (2) bekezdése új antenna telepítése esetére fogalmaz meg előírást. A
helymegosztási kötelezettséget — adott feltételek fennállása esetén - az elektronikus
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény írja elő, ezért önkormányzati rendeletben való
szabályozása nem indokolt.
3. (3) bekezdés előírása „Beépített, vagy beépítésre nem szánt területen gazdasági
hasznosítású területek kivételével, antennát önálló szerkezetre telepíteni nem lehet az,
csak építményre, létesítményre telepíthető, vagy multifunkcionális kialakítással
létesíthető.” A „multifunkcionális kialakítás” fogalmat sem az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény sem az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
nem ismeri. A Hatóság kéri, hogy a rendeletalkotás során az építésügyi jogszabályokban
által használt és definiált kifejezéseket alkalmazzák."
A fentiekre a következő tervezői válaszok érkeztek:
"- a 29.§(2) és a 30.§(1) : a helyi településkép és a lakosság védelme miatt
megfogalmazott előírás megtartását javasoljuk
- 30.§(2) : a 2003. évi C. tv. több paragrafusa is foglalkozik a közös eszközhasználat
kérdésével, de egyik előírás sem határoz meg olyan minimális távolságot, amelyen belül a
szolgáltatóknak „kötelező” lenne a közös eszközhasználat, az a tv. szerint csak „elvárás”,
a település arculatának védelme miatt azonban szükséges a szigorúbb megfogalmazás,
mely korlátozza a kedvezőtlen látványt nyújtó műszaki létesítmények telepítési lehetőségét,
a szigorúbb előírás a helyi rendelet elfogadását is segíti.
- a 30.§(3) bekezdését javítjuk, átfogalmazzuk."
A 2017 január 3-án megküldött megismételt véleményezési dokumentációban a
településrendezési eszközök módosításának tervezete ennek megfelelően lett elkészítve.
A megismételt véleményezési eljárás keretén belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
2017. január 13-án kelt EE/12635-6/2015 számú véleményében (ikt. szám 47-4/2017) a
következő megállapításokat tette:
"Az anyag tartalmaz hírközlési tervfejezetet. Hatóság a — korábbi vélemény alapján
módosított HÉSZ tervezetre vonatkozóan az fenntartja a korábbi véleményét és
alábbi megállapításokat teszi:
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1.

2.

A vezetékes elektronikus hírközlésre vonatkozó 29. § (2) bekezdése, illetve a vezeték
nélküli elektronikus hírközlésre vonatkozó 30. § 1) bekezdése különböző védelem alatt
álló területre fogalmaz meg előírást, illetve tiltást. Az országos védelem alatt álló
területen (pl. műemléki környezet, természetvédelmi területek) történő építés
lehetőségét, illetve az engedélyezés feltételeit és az elhelyezés lehetőségének
vizsgálatát magasabb rendű jogszabályok szabályozzák, az engedélyezési eljárásban
a szakhatóságok bevonásra kerülnek. Önkormányzati rendeletben történő tiltás
jogszabályba ütközik.
A 30. § (2) bekezdése új antenna telepítése esetére fogalmaz meg előírást. „Új
antennát 300 m-es körzetben már meglevő antenna tartószerkezet előfordulása esetén,
azzal közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni.”
A helymegosztási kötelezettséget — adott feltételek fennállása esetén - az elektronikus
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény írja elő. A törvény előírása szerint a közös
eszközhasználat feltételeinek meglétét a Hatóság ellenőrzi, fenti előírás magasabb
rendű jogszabályba ütközik. A Hatóság rendelkezik azzal a szaktudással, ami alapján
megállapítható, hogy a műszaki és egyéb feltételek fennállnak-e, indokolt e a közös
eszközhasználat előírása."

A fentiekre a következő tervező válasz érkezett:
"- A helyiek megnyugtatását szolgálja, ha a bármilyen védelem alatt álló területre való építési
korlátozást rögzítünk (31.§(2) bekezdése). Továbbá magasabb rendű jogszabályban
egyértelműen a vezeték nélküli létesítmény nem szerepel, ezért továbbra is szükségesnek
tartjuk az önkormányzati rendeletben való szerepeltetését.
- A 16.§ (2) a) pontját érintően valóban a 2003. évi C törvény több paragrafusa is foglalkozik
a közös eszközhasználat kérdésével, de egyik sem definiál egy olyan minimális távolságot,
amelyen belül a szolgáltatóknak „kötelező” lenne a közös eszközhasználat. A törvényben
előforduló közös eszközhasználat mindenhol csak „elvárás” szinten fogalmazódik meg. A
település arculatának védelme érdekében viszont jogos elvárás, hogy ennél szigorúbb előírás
korlátozza a látványt alakító megjelenésű műszaki létesítmény, telepítési lehetőségét. Ez a
paragrafussal az elfogadtatást is segíti.
A 16. § (2) c) pontját lehet, hogy át kellene fogalmazni, de a hírközlési építmény elhelyezési
eljárásában hiába az engedélyező hatóság az NMHH, a telepítést az érintett önkormányzat
támogatása nélkül nem valósíthatja meg (természetesen a nemzetbiztonság védelmét szolgáló
hírközlési építmény kivételével). A hírközlési építmény okozta települési arculat változás
bemutatásáról, annak a helyi önkormányzattal (főépítésszel) történő egyeztetési és egyetértést
adó követelményének elvárásáról nem rendelkezik sem a 2003. évi C törvény, sem a 14/2013
(IX.25.) NMHH rendelet. Ahhoz, hogy a telepítésnél a helyi önkormányzat a telepítés során
várható konfliktusokat kezelni tudja szükséges a várható arculatváltozás ismerete. Ezt
szolgálná ez a paragrafus, amelynek lehet, hogy a megfogalmazását pontosítani kell, de a
célról lemondani nem lehet. Az a hivatkozás, hogy az engedélyezés az NMHH jogköre, kvázi a
helyi vélemény nélkül is akár kiadható a létesítési engedély, ez igaz, de a telepítés
megvalósításakor, a lakossági tiltakozást, a helyi ellenállást az Önkormányzatnak kell
kezelni."
I/A A képviselő-testület egyetértve a tervezők szakmai véleményével és indokolásával a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság EE/12635-6/2015 számú véleményét nem fogadja el
és elfogadja a tervezetben szereplő megfogalmazások megtartását.
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B.)
Biatorbágy Város Polgármestere 2016-ban a véleményezés során nem tett észrevételt, a
megismételt véleményezési eljárás keretén belül a 2017.01.18-án kelt E-7/2/2017 számú (ikt.
szám: 47-11/2017) válaszában a következő észrevétel szerepel:
"A módosított TSZT az M1-es autópálya mentén új belterületi és beépítésre szánt területi
határvonalakat jelöl.
A 81 106. jelű két települést összekötő út biatorbágyi szakasza, valamint Biatorbágyon az
Országút és 1-es jelű főút csomópontja már jelenleg is erősen túlterhelt, mely nem teszi
lehetővé további forgalom növekedést.
A Pátyi gazdasági területek fejlesztése egyértelműen tovább növelheti Biatorbágy város
torbágyi településrészének közlekedési terheltségét.
Ezért településfejlesztési infrastruktúrális feltételként szükségesnek tartjuk előírni, hogy az M1
autópálya mentén lévő gazdasági területen új beépítés csak a Kerekdombi út Sasfészek
aluljárón történő átvezetése esetén valósítható meg.
Elengedhetetlen követelmény, hogy az infrastruktúrális feltétel teljesítése a gazdaságiterületi
beépítés előtt valósuljon meg."
Ezzel kapcsolatban a tervezőktől a következő válasz érkezett:
"A javaslat nem jelölt ki újabb beépítésre szánt, gazdasági területeket a hatályos TSZT-hez
képest. A javasolt úthálózat biztosítja a tervezett gazdasági területek közvetlen kapcsolatát a
gyorsforgalmi és az elsőrendű utakkal."
I/B A képviselő-testület egyetértve a tervezők szakmai véleményével és indokolásával
megállapítja, hogy Biatorbágy Város polgármesterének E-7/2/2017 számú észrevételei
indokolatlanok - a véleményt nem fogadja el, - mivel már korábban is a Településszerkezeti
tervben meglévő elemekkel kapcsolatban tesz észrevételt.

C.)
A megismételt véleményezési eljárás keretén belül Telki Község Polgármestere a 2017.
január 24-én kelt 26-2/2017/Á számú (ikt. szám.47-10/2017) véleményében korábbi
véleményét fenntartva a következőket írta:
"A rendelet tervezet 61.§ a-ban „Különleges, beépítésre nem szánt sport terület”, valamint a
49.§-ban "Különleges, sportolási célú beépítésre szánt terület” szabályozási előírásaiban,
valamint az Szabályozási tervlapon szereplő 020/61 ;62;63;64;65;66;026;028/1 helyrajzi
számú telkekre vonatkozó javaslatot nem támogatjuk, annak elfogadását nem javasoljuk.
Mint azt már a 152-2/2016M számú 2016 05.17.-én kelt levelünkben rögzítettük, a javasolt
beépítés mértéke és telepítése Telki község szempontjából rendkívüli mértékben hátrányos. A
tervezett beépíthetőség megvalósítása esetén, közvetlenül Telki község határában egy 218.000
m2 beépített szintterület valósulhatna meg. Ez akár 1800 új lakó/vendég egységet is jelenthet
5500-6000 lakossal.
Egy ilyen mértékű beépítés ellentétes Telki község érvényes és távlati fejlesztési terveivel. A
megküldött tervdokumentáció egyéb részeihez, a jelen véleményezési szakaszban, szakmai
észrevételt nem kívánunk tenni."
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A tervezői válasz a véleménnyel kapcsolatban a következő:
"A Különleges beépítésre nem szánt sport és a Különleges, sportolási célú beépítésre szánt
terület kijelölése a módosítás során nem változott. L. a 2016-ban adott tervezői választ."
I/C. A képviselő-testület egyetértve a tervezők szakmai véleményével és indokolásával
megállapítja, hogy hogy Telki Község Polgármesterének 26-2/2017/Á számú észrevételei
indokolatlanok, - a véleményt nem fogadja el, - mivel már korábban is a Településszerkezeti
tervben és a Helyi Építési Szabályzatban meglévő elemekkel kapcsolatban tesz észrevételt.
Felelős:
Határidő:

polgármester
közlésre azonnal

*****

4. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 15.) rendelet
módosításáról

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra 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 15/2017. (VI. 8.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

*****
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5. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban csatlakozásról,
illetve kilépésről

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
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:
233/2017. (VI. 8.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Duna-Vértes Köze
csatlakozásáról, illetve kilépésről

Regionális

Hulladékgazdálkodási

Társulásban

I.
Páty Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47.
§. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján
– minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Felcsút Község
Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltével és a KEHOP Irányító Hatóság
előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
II.
Páty Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47.
§. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján
– minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Esztergom Város
Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltével és a KEHOP Irányító Hatóság
előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
III.
Páty Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47.
§. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
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Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján
– minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Kisoroszi Község
Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltével és a KEHOP Irányító Hatóság
előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
IV.
Páty Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47.
§. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján
– minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Szigetszentmiklós
Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében, valamint a Társulás
19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító
Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.
V.
Páty Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47.
§. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján
– minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Szigethalom Város
Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében, valamint a Társulás
19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító
Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.
VI.
Páty Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47.
§. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján
– minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Halásztelek Város
Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében, valamint a Társulás
19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító
Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.
Felelős:
Határidő:

polgármester
közlésre azonnal

*****
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6. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Pátyi Sportegyesület részére támogatás biztosításáról

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
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:
234/2017. (VI. 8.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Pátyi Sportegyesület részére támogatás biztosításáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település 2017. évi
költségvetésének a Páty, 631 helyrajzi szám alatt található élőfüves MLSZ labdarúgó-pálya
fenntartási kiadásaira elkülönített címzett tartalékai terhére 4 000 000 Ft.-ot biztosít a Pátyi
Sportegyesület (2071 Páty, Rákóczi u. 63/A.) részére vissza nem térítendő költségvetési
támogatásként.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*

(A Jkv. 3. melléklete a Támogatási szerződés.)

*****

7. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Páty, 0109/19 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, mivel ez egy út, nem javasolja, hogy az
önkormányzat megvásárolja.
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A képviselők egyetértenek a javaslattal, ezért a 2.l határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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:
235/2017. (VI. 8.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, 0109/19 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Páty külterület 0109/19 hrsz-ú, 8813
m2 területű, „kivett saját használatú út” megjelölésű ingatlan 441/8813-ad tulajdoni
hányadának megvásárlására irányuló, Sprinzeisz Zoltán., mint Eladó és a Vágányprofil Kft.,
mint Vevő (székhely: (2051 Biatorbágy, Tópart u. 4.) között létrejött jogügyletben nyilatkozik
arról, hogy az ingatlanrészt nem kívánja megvásárolni, elővásárlási jogával nem kíván élni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási jogról történő lemondással kapcsolatos
jognyilatkozatokat aláírja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

*****

8. napirend
Egyebek

Dr. Monostori Ernő képviselő:
Kérdezi, hogy áll az Idősek Napközi Otthona projekt, ugyanis beszélt Pongrácz Valériával,
aki azt mondta, hogy ígéretet kapott, hogy jegyző úr felhívja őket, de ez a mai napig nem
történt meg.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Elmondja, a Levendula korábbi levelében egy konkrét összegben határozta meg a térítési
díjat, de a térítési díj meghatározásának jogszabályba foglalt számításikritériumai vannak;
kérte a Levendula ügyvezetőjét, hogy azok alapján állapítsák meg a térítési díjat egy napra
vetítve, illetve az önkormányzatnak meg kell határozni az általa biztosított kontingenst.
Szeitz Zsolt képviselő:
Elmondja, hogy a költségvetési rendeletet úgy fogadták el, hogy a 6, 7, 8, 9-es mellékletek
tételeiről a testület határozattal dönt. Az április 20-i kt. ülésen nehezményezte, hogy ezt a
polgármester nem tartja tiszteletben, és önhatalmúlag dönt bizonyos ügyekben; konkrétan a
testvérvárosi vállalkozó fórummal kapcsolatban vetette fel, ahol egy 3 millió forintos tétel
volt beépítve erre a célra, és a polgármester nem hozta vissza testületi döntésre, hanem saját
hatáskörben döntött, hogy melyik árajánlatot fogadja el. Akkor a jegyzőtől kért állásfoglalást
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ezzel kapcsolatban, akitől azt a választ kapta, hogy felkéri a belső ellenőrt, hogy nézze meg,
és ha van szabálytalanság, jelezze írásban. Azóta nem kapott választ erre a dologra, ezért
kérdezi, hol tart most ez.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Hétfőn jön a belső ellenőrzés, ezt is át fogják vizsgálni, ha elkészült az anyag, képviselő úr
meg fogja kapni. Javasolja, hogy jelöljék meg július 1. napját határidőnek.
Szeitz Zsolt képviselő:
Elmondja, hogy a 2014-es útépítéssel kapcsolatban a vizsgálati anyag indoklásában nem talált
semmilyen utalást arra, hogy azzal a tartalommal foglalkoztak-e; a határozat 8 napot jelölt
meg panaszra, de a 8 nap letelt.
Székely László polgármester:
Elmondja, a nyolc nap nem az önkormányzatra, hanem az ügyészségre vonatkozik. Egyébként
lehet nem elfogadni a vizsgálati anyagot, javasolja, hogy aki nem ért egyet vele, tegyen újabb
feljelentést.
Javasolja továbbá Szeitz Zsolt képviselőnek előző hozzászólására reagálva, hogy tisztázza
Tóth Tímeával a múltkori helyzetet, amikoris kellemetlen helyzetbe hozta a nyilvánosság
előtt, mert az ott elhangzottak nem az igazságot tartalmazták.

*****

Székely László polgármester:
Bezárja az ülést.

*****

rendelet:

15/2017. (VI. 8.)

határozatok: 229/2017. (VI. 8.) - 235/2017. (VI. 8.)
mellékletek:
1. melléklet: 230-as határozathoz Támogatási szerződés
2. melléklet: 231-es határozathoz Adás-vételi szerződés
3. melléklet: 234-es határozathoz Támogatási szerződés

Kmf.

Szabó István
alpolgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző
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