PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: 3400-2/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. július 6-án (csütörtök) 08:00 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:
Székely László polgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Bognár András képviselő
Gábor Ákos képviselő
Dr. Monostori Ernő 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
Tusnády Zsolt főépítész
Cserei Zsolt beruházási ügyintéző
Állandó meghívott:
Szelenczi Gabriella, a Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Budakörnyéki televízió munkatársa
Dr. Jancsár György, az önkormányzat ügyvédje
Czentár László, a PVK Nkft. ügyvezetője
Napirendekhez:
Ladányi és Schönek Ügyvédi Iroda
Tar Sándor ingatlan tulajdonos
Takács Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselője
Dr. Dancsa Attila, a PZSKLE elnöke
Demény Erika, a Pátyolgató Óvoda vezetője
Újvári Beatrix, a Művelődési Ház mb.intézményvezetője
Polgár Anna csoportvezető védőnő
Jasper Lóránt, a DAKÖV Kft. képviseletében
Makové Zsolt, MINDIGFA BT.
Szeghy Krisztina P-LAN-T Kft.
Fehér Zsolt, PSE elnöke
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Székely László polgármester:
Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a képviselő-testület teljes létszámmal, 9 fővel jelen
van, határozatképes.
A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a Meghívóban jelzett 1. napirendi pont nem
készült el, ezért levételét javasolja, továbbá szintén levételét javasolja a Meghívó szerinti 26.
napirendi pontnak, mivel a KLIK még nem küldte vissza az önkormányzat által javasolt
szerződés-tervezetet.
Fentiek figyelembevételével szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontokat.
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, 1 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 1 nem 1 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
236/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. július 6-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. július 6-i ülésének napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadja el:
1. A Páty külterület 0100/351, 0100/352 és 0100/358 helyrajzi számú területekre
vonatkozó településrendezési eszközök módosítása iránti kérelemről
2. A Vihar utcai telekcsoport újraosztásáról szóló megállapodásról
3. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2016. évi szociális beszámolójáról
4. A Forrási téri játszótér felújításának és szabványosításának költségeiről
5. Az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
6. A Pátyolgató Óvoda tervezett nyári felújításainak költségbecsléséről
7. A DAKÖV társasági szerződésének módosításáról
8. A tervezett Idősek Napközi Otthona műszaki leírásáról és költségbecsléséről
9. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulással kötött Társulási Megállapodás
módosításáról
10. A Védőnői Szolgálat épületére redőnyök, székek és szúnyoghálók költségeiről
11. A Páty, 155 helyrajzi számú ingatlan előtti szalagkorlát költségeiről
12. Az „Arany János utcai közösségi játszótér építése” című pályázatra beérkezett
árajánlatokról
13. Az Albacomp RI Kft. felé fennálló tartozásról
14. A zsoboki és pátyi gyerekek táboroztatásának költségeiről
15. A kirchheimi gyerekek táboroztatásának költségeiről
16. A Füzespatak melletti terület tervezési programjáról és a tervezési feladatok
meghatározásáról
17. A Páty, 629/2 helyrajzi számú ingatlanra tervezett sportcsarnok tervezési
programjáról
18. Kerepes város polgármesterének és aljegyzőjének felhívásáról
19. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló
10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
20. Az önkormányzat vagyonpolitikai irányelveiről
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21. A Hungarikum Szövetséggel kötendő Megállapodásról
22. A Művelődési Ház tervezett felújításáról
23. A Hagyományok Háza tervezett felújításáról
24. Közterületek elnevezéséről
25. A határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről
26. Egyebek

*****

1. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Páty külterület 0100/351, 0100/352 és 0100/358 helyrajzi számú területekre
vonatkozó településrendezési eszközök módosítása iránti kérelemről

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Hozzáfűzi, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság olyan határozatot hozott, hogy
tárgyalni kívánja a településrendezési szerződést, továbbá javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy alkossanak helyi rendeletet a településrendezési szerződésről és a településfejlesztési
hozzájárulásról.
Sági György képviselő:
Véleménye szerint úgy lenne jó a folyamat, ha a testület látná azokat a teljesítéseket,
amelyekhez feltételként köti a hatályba helyezést; fogadják el a módosítást, de hatályba csak
akkor helyezzék, ha teljesültek a feltételek.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
A telepítési tanulmányterv elfogadása után a HÉSZ szükséges módosítása megtörténik, tehát
mielőtt azt elfogadják, testület előtt lesz a szerződés.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazása teszi fel az előterjesztés határozati javaslatát.
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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237/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty külterület 0100/351, 0100/352 és 0100/358 helyrajzi számú területekre
vonatkozó, településrendezési eszközök módosítása iránti kérelemről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty külterület 0100/351;
0100/352 és 0100/358 helyrajzi számú földrészletekre vonatkozó, a településrendezési
eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosítására irányuló telepítési
tanulmánytervet a melléklet szerinti tartalommal, a Páty község főépítésze által javasolt alábbi
kiegészítésekkel jóváhagyja:
A tervezett Kb-Ksp-5 jelű (beépítésre nem szánt különleges sport) övezetet javasol f) pontja
szerint:
"A telken belül, a legfeljebb 5,5 m épületmagasságú épületeket, szabadonállóan kell
elhelyezni. Az épület legmagasabb pontja 8 m lehet." helyett:
„A telken belül a beépítési mód szabadon álló. A megengedett legnagyobb épületmagasság
4,5 méter, egy légterű, csarnokszerkezetű építmény esetében 5,5 méter lehet. Az épület
legmagasabb pontja 8 m lehet.”
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

*
(A Telepítési tanulmányterv a Jkv. 1. mellékletét képezi.)
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatát, mely szerint
kérjék fel a hivatalt, hogy készítsen elő egy rendelet-tervezetet a településrendezési
szerződésről és a településfejlesztési hozzájárulásról.
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:
238/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Településrendezési szerződésről és a településfejlesztési hozzájárulásról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a Hivatal vezetését,
hogy a „Településrendezési szerződésről és a településfejlesztési hozzájárulásról” készítsen
rendelet tervezetet és a terjessze a Képviselő-testület elé megvitatásra.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus (nyári szünetet követő első bizottsági/testületi ülések)
jegyző

*****
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2. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Vihar utcai telekcsoport újraosztásáról szóló megállapodásról

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
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:
239/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Vihar utcai telekcsoport újraosztásáról szóló Megállapodásról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tulajdonát képező Páty
belterület, 1021/46 helyrajzi számú, 577 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” besorolású
és a Páty belterület, 1021/48 helyrajzi számú, 612 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület”
besorolású ingatlanok, valamint a Tar Sándor tulajdonát képező Páty belterület, 1021/47
helyrajzi számú, 588 m2 nagyságú, „kivett lakóház és udvar” besorolású ingatlan
vonatkozásában a Kerekes Barna földmérő mérnök által 2015. október 26. napján készített és
a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala által 800231-1/2017. számú
határozattal jóváhagyott telekalakítási eljárásnak megfelelően a tulajdonváltozások rögzítésére
a melléklet szerinti tartalommal Megállapodást köt. A polgármestert felhatalmazza a
megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
*

(A Megállapodás a Jkv. 2. mellékletét képezi.)

*****
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3. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2016. évi szociális beszámolójáról

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
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:
240/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2016. évi szociális beszámolójáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty (2071 Páty, Csilla von Boeselager u. 3.) a szociális
étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat, valamint a családsegítő- és
gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására vonatkozó 2016. évi beszámolóját a
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

*
(A 2016. évi Beszámoló a Jkv. 3. mellékletét képezi.)

*****

4. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Forrási téri játszótér felújításának és szabványosításának költségeiről

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, bizottsági ülésen felmerült, és döntést kellene
hozni arról is, hogy 2018. január 1-jétől az összes Pátyon lévő játszótér a PVK Nkft.
üzemeltetésébe kerüljön.
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Dr. Monostori Ernő képviselő:
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság támogatta a határozati javaslatot azzal a
kiegészítéssel, hogy a megbízás ne csak felújításra és szabványosításra vonatkozzon, hanem
új eszköz beszerzésére is.
Temesszentandrási Gábor képviselő:
A PVK szerepét fontos egyeztetni, ezért most csak arról döntsenek, hogy készüljön egy
üzemeltetésre vonatkozó anyag.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Először szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatát a Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Bizottság által javasolt kiegészítéssel.
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:
241/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Forrási téri játszótér felújításának és szabványosításának költségeiről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Forrási téri játszótér
felújításával, szabványosításával és új eszköz beszerzésével megbízza az ACER Kft.-t (2462
Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.) az árajánlatában szereplő bruttó 1 513 823 Ft összegért.
A vállalkozási szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig
felhatalmazza a szerződés aláírására. A felújításhoz és szabványosításhoz szükséges bruttó
1 513 823 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 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
azonnal

*
(A Vállalkozási szerződés a Jkv. 4. mellékletét képezi.)
**
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel Temesszentandrási Gábor képviselő javaslatát.
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:
242/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Páty község területén lévő játszóterek egységes üzemeltetéséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készítse elő és
terjessze a Képviselő-testület elé a Páty község területén lévő játszóterek 2018. január 1.
napjától esedékes egységes üzemeltetésére vonatkozó anyagot.
Felelős:

polgármester

*****

5. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
Az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról

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:
243/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
I.
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Áht. 9.§ (5a) bek. szerinti kijelölése
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli a Pátyi Polgármesteri Hivatalt, hogy
lássa el a Pátyolgató Óvoda és a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár gazdálkodási
feladatait, melyek:
a) a költségvetés tervezésével, az előirányzatok módosításával, átcsoportosításával és
felhasználásával (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) kapcsolatos feladatok,
a)
költségvetés végrehajtása,
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b)
a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli feladatok,
c)
a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetésével, a használatában lévő vagyon
használatával, védelmével összefüggő feladatok.
Felelős:
Határidő:

Jegyző, Intézményvezetők
folyamatos

II.
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal és a
munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

hozzá

rendelt

intézmények

közötti

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pátyi Polgármesteri Hivatal,
mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a Pátyolgató Óvoda és a
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár között megkötendő munkamegosztási
megállapodást.
Felelős:
Határidő:

Jegyző, Intézményvezetők
azonnal
*

(A Megállapodás a Jkv. 5. mellékletét képezi.)

*****

6. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Pátyolgató Óvoda tervezett nyári felújításainak költségbecsléséről

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, bizonyos munkálatok előbbre valók, de nem
lettek betervezve, ilyen pl. a festés; az óvodavezető kérte, hogy inkább a festést csinálják meg
más munka terhére; az óvodavezető majd eldönti a munkálatok prioritását.
Gál Judit pénzügyi irodavezető:
Felhívja a figyelmet, hogy az előirányzat a felújításra vonatkozik; a tisztasági festés
karbantartás, így átcsoportosítás szükséges a felújítás előirányzatból a dologi kiadásba az
óvoda tisztasági festés és karbantartás céljára.
Sági György képviselő:
Minden évben költenek az óvodára 50-60 millió forintot, ezért célszerűbb lenne egy új
óvodaépület; mivel nem nyertek a pályázaton, ezért jó lenne elkezdeni a kastélyban
megépíteni az új óvodát; érdeklődött a műemlékvédelemnél, és azt a választ kapta, hogy a
funkcióba nem szólnak bele, csak a minőséget követelik meg; erre egyébként Biatorbágyon is
van példa.
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Szeitz Zsolt képviselő:
A felújításokat nyilvánvalóan meg kell csinálni, de a jövőre nézve kéri, hogy részletesebb
előzetes kalkulációt kapjanak; minőségbeli utalásra vonatkozóan pl. semmit nem tartalmaz a
költségbecslés.
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: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
244/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Pátyolgató Óvoda tervezett nyári felújításainak költségbecsléséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Pátyolgató
Óvoda épületeiben elvégzendő legsürgősebb nyári felújítások költségkalkulációját, a
melléklet szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségkalkulációban részletezett
felújítási munkákra kérjen be árajánlatokat, majd a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó
cégekkel kössön vállalkozási szerződést. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerződések aláírására.
A felújítási munkákhoz szükséges bruttó 13 250 000 Ft összeget Páty Község Önkormányzat
2017. évi költségvetésének „Pátyolgató Óvoda épülete” felújítások kerete terhére biztosítja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az
előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
*

(A Költségbecslés a Jkv. 6. mellékletét képezi.)
**
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel az átcsoportosításra vonatkozó szóbeli 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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245/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Pátyolgató Óvoda tervezett nyári felújításainak költségbecsléséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 1.397.316 Ft előirányzatot
a Pátyolgató Óvoda épülete felújítása előirányzatból átcsoportosít dologi kiadásba az óvoda
tisztasági festés és karbantartás céljára.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

*****

7. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A DAKÖV társasági szerződésének módosításáról

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 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
246/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A DAKÖV Kft. társasági szerződésének módosításáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a DAKÖV
Kft. társasági szerződésének módosítását. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az
előterjesztés mellékletét képező szavazólapot változatlan tartalommal aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: közlésre azonnal
*
(A Szavazólap a Jkv. 7. mellékletét képezi.)
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8. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A tervezett Idősek Napközi Otthona műszaki leírásáról és költségbecsléséről

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, a határozati javaslatban lévő adatokat
tájékoztatásul vegyék a képviselők; időközben az Árpád u. 1. sz. alatti ingatlannál is
felmerültek lehetőségek, esetleg ne bontsák le, hanem újítsák fel; most statikai véleményt
kérnek az ingatlanról, továbbá van még két másik ingatlan is, amelyek számításba jöhetnek;
mindezek figyelembevételével döntsenek majd az INO végleges helyéről; augusztusban
visszahozzák az előterjesztést ezek ismeretében.
Sági György képviselő:
Ez megint csak elodázása az INO létrehozásának; az Árpád utcai ingatlanról már korábban
döntöttek, hogy lebontják; elfogadja, hogy vizsgálják meg statikailag, de reméli, hogy ez nem
fogja eltolni, hogy a Levendulában induljon be az INO. Mielőtt pénzt költenének az
ingatlanra, előszőr próbálják ki, hogy van-e rá igény egyáltalán, és milyen létszámmal.
Szeitz Zsolt képviselő:
Egyetért. Van három épülete az önkormányzatnak, amelyekről igazán nem tudják, mit
kezdjenek vele; először ki kellene találni a funkciókat, és utána kijelölni az ütemet; a
Településfejlesztési Bizottság ne támogatta a határozati javaslatot.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Ezek az előterjesztések végrehajtás céljából kerültek a testület elé, mivel benne vannak a
költségvetésben. Az INO kialakítására 12 millió forint előirányzat van; az előterjesztésnek
nem célja, hogy bárminemű munka elinduljon, csak be szerettük volna mutatni, hogy
mennyibe kerül az INO működtetése, ha saját intézményként működtetjük. Az Árpád utcai
lebontás szintén benne van a költségvetésben, már két éve húzódik, az építésfelügyeleti
végzés egy évig volt érvényes, lejárt, ezért most újra kellett kérni az engedélyt. A
Levendulával egyelőre nem tud zöldágra vergődni, nincs külön véleménye az ügyben,
kizárólag jogszabály alapján kíván eljárni az ügyben. A Levendula küldött egy szerződéstervezetet, ami nem felelt meg a jogszabályoknak, a hivatal készített egy másikat, amit ők
nem fogadnak el. Most azon dolgoznak, hogy készüljön egy mindkét fél számára elfogadható,
jogszabályokkal nem ellentétes szerződés-tervezet.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
A Levendula vállalná a szolgáltatást, megszerezte az engedélyeket, az általuk megküldött
szerződés alapján meg kell valósítani; a szerződés számszaki tartalma olyan költséget jelent
hogy kedvezőbb, mintha saját intézményben működtetnénk, az is kedvező, hogy ezt a
szerződést továbbra is fenntartja a Levendula. A működtetési költségek levezetése korrekt, de
az egyszerűsített kalkulációval nem ért egyet.
Székely László polgármester:
Ismételten elmondja, hogy az előterjesztés tájékoztató jelleggel készült; nem szavaznak a
határozati javaslatról, a testület tudomásul veszi az INO-val kapcsolatos tájékoztatást.

*****
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9. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulással kötött Társulási Megállapodás
módosításáról

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:
247/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Budakörnyéki Önkormányzati Társulással kötött Társulási Megállapodás
módosításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a
Budakörnyéki Önkormányzati Társulással kötött Társulási Megállapodásának 7. számú
módosítását a melléklet szerinti, az eredetivel és módosításaival egységes szerkezetben
szereplő tartalommal.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

*
(A Társulási Megállapodás a Jkv. 8. mellékletét képezi.)

*****

Szeitz Zsolt képviselő ügyrendi hozzászólása:
Nem érti, hogy a polgármester miért nem tette fel szavazásra a határozati javaslatot, és miért
zárta le úgy a napirendi pontot, hogy a testület tudomásul vette az INO-val kapcsolatos
tájékoztatást.

Székely László polgármester szünetet rendel el.
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S Z Ü N E T után
Szeitz Zsolt képviselő hozzászólását szó szerint kér jegyzőkönyvezni.
„Nem tudom minek képzeli magát, vagy kinek képzeli magát Székely László polgármester,
nem döntéshozója Pátynak, csak része annak. Az előző előterjesztéssel kapcsolatban, lehet,
hogy jogilag, majd a tudorok esetleg megnézik, van lehetőség arra, hogy változtassunk, de ő
egyszemélyben nem változtathat, mert nem döntéshozója Páty Községnek, hanem mi vagyunk
azok. Azt megteheti, hogy fölteszi a határozati javaslatot, megszavazzuk, vagy nem; ennyi.
Az, hogy átavanzsálja önhatalmúlag tájékoztatónak, és úgy jegyzőkönyvezteti le, hogy ezt a
Képviselő-testület tudomásul veszi, nahát kedves képviselőtársaim, nem szeretnék most
visszamenni, mert nincsnek nálam a papírok, fel szeretném viszont hívni a figyelmeteket arra,
hogy amikor ugyanez a napirendi pont, ez a téma, ugyanide elénk fog kerülni, és kellemetlen
lesz, nagyon kellemetlen lesz, volt már ilyenre példa, mit fog tenni a hivatal … A hivatal nem
tehet mást, mint előveszi ennek a jegyzőkönyvnek a papír alapú formáját, és mellékletként
majd meg fogjuk kapni hozzá, (ez teljesen normális), és mi szerepel benne…. Mit akartok?
Majd felteszi a költői kérdést a polgármester, hát tudomásul vettétek, tessék, itt van, le van
írva. Na kérem szépen, hát ha ti továbbra is úgy gondoljátok, hogy Székely László
egyszemélyben Páty döntéshozója, akkor szavazzatok úgy. Ha úgy döntötök, hogy mi, a
választott Képviselő-testület vagyunk azok, akkor pedig ne úgy ugrálhatok, ne úgy
táncoljatok, ahogy Székely László fütyül. Köszönöm szépen.”
Székely László polgármester:
Azt kéri, hogy aki nem tudja követni a testületi ülés anyagát, az szóljon; nem érti, hogy
néhány képviselő miért feltételez dolgokat; elmondta, hogy azt a napirendi pontot
tájékoztatásnak hozta el; a tájékoztatást lehet nem tudomásul venni. Kérdezi a jegyzőtől,
megteheti-e, hogy egy előterjesztésnél azt mondja, hogy ez egy tájékoztatás, és nem kell erről
külön szavazni.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Előzetesen beszélték is, hogy az anyag terjedelmére való tekintettel egy tájékoztatásnak
szánták.
Sági György képviselő:
Akkor miért nem az lett az anyagra írva?
Székely László polgármester:
Azért nem, mert amikor két héttel ezelőtt elkezdték ezt a napirendet, akkor még úgy
gondolták, hogy erről döntés szülessen; de közben a beruházási előadó elment, és megnézte az
Árpád utca 1. szám alatti ingatlant; valóban nem készült arról az épületről statikai vélemény,
csak arra vonatkozóan döntött a testület annak a bontásáról, hogy Soós Gábor, akié volt a az
ingatlan, és mivel ő építészmérnök, ő azt mondta abban az időben, hogy ezt az épületet nem
érdemes felújítani. Ez alapján hozták azt a döntést, hogy bontsák le. A beruházási előadó
megnézte az épületet és azt mondta, szerinte nem kellene lebontani, és ez a tény, ami
befolyásolta azt, hogy most akkor ne döntsenek ebben még, mert ha esetleg azt az épületet
érdemes felújítani, akkor nem biztos, hogy az INO-t a volt plébánia épületében alakítanák ki;
csupán ezért került ez most le, és nem azért, mert bármilyen hátsó gondolat lenne. Kéri a
képviselőket, próbáljanak már túllépni azon, hogy mindig valami rosszat feltételeznek a
másikról.
*****
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10. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Védőnői Szolgálat épületére redőnyök, székek és szúnyoghálók költségeiről

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Megjegyzi, nevetséges, hogy ilyenről dönteni kell, a
jegyző úrral felül fogják vizsgálni ezt a szabályzatot, hogy minden egyes 5-6-10 ezer forintos
dologról a testület döntsön, akkor, amikor egyébként is van rá keret.
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:
248/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Védőnői Szolgálat épületére redőnyök, székek és szúnyoghálók költségeiről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
1. a Védőnői Szolgálat épületére szúnyoghálók és redőnyök elhelyezésével
megbízza az Áron Ház Kft.-t (Budapest, Nagytétényi út 60.) az árajánlatában
szereplő bruttó 128 148 Ft összegért. A redőnyökhöz és szúnyoghálókhoz
szükséges bruttó 128 148 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének „Védőnői Szolgálat ablak, ajtó csere, egyéb karbantartás”
felújítások kerete terhére biztosítja.
2. engedélyezi a Védőnői Szolgálat részére 1 db orvosi szék, és 1 db karfa
vásárlását összesen legfeljebb 35.000,-Ft értékben.
A beszerzés forrása: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.)
rendelet 8. számú mellékletének 9. sora.
Felelős:
Határidő:

polgármester a szúnyoghálók és redőnyök beszerzése esetén;
csoportvezető védőnő a székek beszerzése esetén
2017. július 31.

*****
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11. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Páty, 155 helyrajzi számú ingatlan előtti szalagkorlát költségeiről

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, és feltűnt az az ellentmondás, hogy a
kérelmező engedélyt kér csak a szalagkorlát felállítására.
Szeitz Zsolt képviselő:
Ha közlekedés-technikailag nézik, és a szalagkorlát miatt veszélyes a kanyar, és történik ott
egy baleset, az perre ad okot.

Sági György képviselő:
Szeretné látni ennek a műszaki tartalmát, hogyan gondolták; mivel közterületen van, ilyen
esetben engedélyköteles, és be kell vonni a szakértőket; arról tudnak csak dönteni, hogy
támogatják a szalagkorlát megépítését, amennyiben a szakértők rendben találják.
Székely László polgármester:
Az eredeti határozati javaslat helyett azt teszi fel szavazásra, hogy közlekedési szakértői
véleményt kérnek be.
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
(Sági György képviselő a szavazáskor nem volt jelen.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
249/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, 155 helyrajzi számú ingatlan előtti szalagkorlát költségeiről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy közlekedési szakértői
véleményt kér be a Páty, 155 helyrajzi számú ingatlan előtti szakaszon szalagkorlát
elhelyezésével kapcsolatban.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

*****
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12. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
Az „Arany János utcai közösségi játszótér építése” című pályázatra beérkezett
árajánlatokról

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Másodszor is kiírták az ajánlatkérést, két ajánlat érkezett,
mindkettő érvényes, ez alapján kellene dönteni.
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
Elsődlegesen ő lett megbízva az Arany János utcai játszótér projektjével kapcsolatos
ügyintézéssel, melyre 15 millió forintos keretet hagyott jóvá a testület a költségvetési
rendeletében. Ez ügyben több konferencián is volt, több céggel is beszélt, megvizsgált több
játszóteret, egyeztetett Czentár úrral, a PVK Nkft. ügyvezetőjével a kerítéssel és a
földmunkákkal kapcsolatban; mindezek után kirajzolódott, hogy Páty számára mi lenne a
legmegfelelőbb, ami belefér a 15 millió forintba; mivel a kerítésre a földmunkákra kb. 3
millió forintra lenne szükség, így a konkrét eszközökre 12 millió forint maradna, így kérte be
az árajánlatokat 3-4 cégtől; a május 25-i testületi ülésen jelentkezett Babinecz úr, pátyi
vállalkozó, hogy önköltségi áron megépíti a gumiburkolatot; a testület azon az ülésen az egyik
ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek minősítette, és további döntést nem hozott, hanem a
polgármester úgy döntött, hogy az Arany János utcai játszótér ügyében a végleges döntést
elnapolja, és felkérte Szeitz Zsolt képviselőt, hogy a következő napokban vegye fel a
kapcsolatot a P-LAN-T Mérnökiroda Kft-vel, az Eibe termékeket forgalmazó MINDIGFA Btvel és a gumiburkolatot önköltségi áron felajánló Babinecz István úrral, egy előre letárgyalt
közös megoldás érdekében, és ezt terjessze a Testület elé.
Ezen előzmények után az alábbi kérdéseket intézi Szeitz Zsolt képviselőtársához:
• Mikor és milyen eredménnyel történt meg ezzel a három céggel az egyeztetés?
• Melyik számú testületi határozat alapján írt ki képviselőtársa az eredetivel nem
megegyező új pályázatot? Erre ugyanis senkitől nem kapott felhatalmazást.
• Erre az új pályázatra mi alapján választotta ki a pályázók körét, és milyen tájékoztatást
adott számukra a pályázattal kapcsolatban?
• Szeitz képviselő elmondása alapján Makove úrral többször egyeztetett; ezt az egyenlő
esélyek értelmében a többi három céggel miért nem tette meg?
• Mely játszótereket kereste fel és nézte meg, annak érdekében, hogy valós képet kapjon
arról, hogy az egyes játékokat gyártó cégek milyen minőséget képviselnek?
• Kiknek a tanácsára hallgatva hozta meg a játszótéri eszközök beszerzésével
kapcsolatos döntéseit?
Szeitz Zsolt képviselő:
Válaszában elmondja, akkor foglalkozik képviselőtársa irományaival, és kérdéseivel, ha
azokat korrektül fogja megtenni. Az összefoglaló nem pontos, ugyanis bizottsági döntés volt,
hogy bruttó 12 millió forint az eszközökre vonatkozik és a telepítésre; Babinecz úr
gumiburkolata ezen felül van. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy nehezen tudnak döntést
hozni, és azért látszott jó megoldásnak, hogy a maradt két pályázó közös projektet hajtson
végre az eszközökkel és a telepítéssel. Most nem tudja támogatni a közös kivitelezést, egy
kivitelezőt szeretne választani és pluszban Babinecz úr munkájára számítana.
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Sági György képviselő:
Somogyi Farkas Tamás képviselőtársa hozzászólására reagálva elmondja, amikor a
polgármester felkérte Szeitz Zsolt képviselőt, és Somogyi Farkas Tamás képviselőt, hogy
közösen, együtt tegyék meg az új ajánlatkérést, akkor Somogyi Farkas Tamás képviselő azt
nyilatkozta, hogy nem hajlandó együtt dolgozni Szeitz Zsolt képviselővel. Ezek után a
Településfejlesztési Bizottság elkezdte bevonni a munkába Cserei Zsolt beruházási
ügyintézőt, és véleményt kért, hogy melyik minőség a legjobb; sajnálja, hogy Somogyi Farkas
képviselőtársa nem vett részt a bizottsági ülésen, akkor hallhatta volna, miért döntöttek az
Eibe termék mellett, és ez ment ki ajánlatkérésre.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
A Pénzügyi bizottság ülésére bekérte ezt a témát, mivel 15 millió forintról van szó. A
potenciális résztvevők jelenlétében tárgyalta a Településfejlesztési bizottság is, és az volt a
döntés, hogy hármas konzorcium keretében legyen a projekt. Azóta is várják a közös
ajánlatot, bár már akkor kétségeik voltak, hogy ez meglesz. Tegnap kaptak egy levelet a PLAN-T Kft-től, valami mégiscsak bejött a hivatalba, de attól ő elhatárolódik. Ott tartanak,
hogy sehol sem tartanak.
Makove Zsolt, MINDIGFA BT.:
Elindult egy ajánlatkérés, mondjuk úgy, hogy egy tervezési folyamat költségvetési szemmel,
meg lett határozva a költséghatár; Somogyi Farkas Tamás elmondta, hogy szeretnének egy
nagy eszközt, ami mutatós, és mellett a kisebb eszközök (hinták, mérleghinták), az legyen
olcsóbb kategória; a P-LAN-T Kft-vel volt több e-mail váltás, aminek a végeredménye lett az,
hogy elkészült egy nem hivatalos árajánlat; a műszaki tartalom mindig változott, mert a vár
fokozatosan a nagyobbról egyre kisebb lett; a második kiírásban egyértelműsítették, hogy
Eibe eszközökre kérnek ajánlatot; a cégük erre adott ajánlatot és a pénzösszegbe próbáltak
beleférni; a másik fél is beadta az ajánlatát, és továbbra is szerepeltette a gumiburkolatát; ezért
lehetett az a differencia, hogyha eszközre viszonyítanak, akkor a másik cég ajánlata olcsóbb,
mert ugyanabba a keretösszegbe ő beletette a gumiburkolatát; műszaki tartalom
szempontjából nem mindegy; közben elhangzott Babinecz úr felajánlása is, ami egyértelműen
az ő játékeszközeiknek a referenciaértékét is emeli. Bizottsági üléseken elhangzott, hogy
legyen együttműködés; felkérte a másik cég képviselőjét, hogy készítsen elő egy anyagot,
hogy másnapi pénzügyi bizottsági ülésre prezentálni tudják; ez nem született meg; másnap az
ülésen látszott, hogy összhang messze nincs a két cég között, tehát innen elmenve esélye nem
volt annak, hogy közös ajánlatot tudnak tenni; a tegnap benyújtott ajánlat egyébként
tartalmazza a P-LAN-T Kft. által forgalmazott eszközöket is. Tehát van három árajánlat: egy
tiszta Hags, egy tiszta Eibe, és egy vegyes. Továbbra sem zárkóznak el attól, hogy egybe
építsék meg a játszóteret; a másik cég véleményét nem tudja ezzel kapcsolatban; a testületnél
van a döntés.
Sági György képviselő:
A bizottsági ülésen az Eibe termék mellett döntöttek. Javasolja, hogy most a testület hozza
meg a végső döntést. Úgy látja azonban, hogy a közös együttműködés nem igazán működik,
ezért visszavonja korábbi javaslatát, és amellett van, hogy egy cég kapja meg a játszóteret.
Egyébként ez nem közbeszerzési kiírás volt, mindenben jogszerűen járt el az önkormányzat.
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
Elmondja, a jegyzőnek és polgármesternek küldte el mely cégeknek küldjék meg és milyen
tartalommal az általa összeírt ajánlatot; a beszerzési szabályzat szerint járt el. Felveti még,
amennyiben a gumiburkolat plusz hatmillió forint lesz, akkor a 15 millió forintos keretbe nem
fognak beleférni.
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Székely László polgármester:
Elmondja, az ő döntését az befolyásolja, hogy a gumiburkolatra milyen árajánlatot mond
Babinecz úr.
Babinecz István pátyi vállalkozó:
Mivel Pátyon lakik, ezért ajánlata a gumiburkolatra 19 ezer forint per négyzetméter önköltségi
ár. A gumiburkolatok között egyébként hatalmas különbségek vannak, attól függően is, hogy
mire használják; az általa ajánlott egy színes, bordó gumiburkolat lenne, aminek az ára
egyébként 25 ezer forint per négyzetméter, de a cégük 6 ezer forintot enged per
négyzetméterenként.
Székely László polgármester:
Összesen kb. 6 millió forint.
Gábor Ákos képviselő:
Véleménye szerint az a saját hibájuk, hogy úgy akarnak játszóteret építeni, hogy először
meghatározták az összeget, majd utána kerültek képbe, hogy mi mennyibe kerül. Ha már
játszóteret építenek, akkor azt jó minőségben kell megépíttetni, és azt gondolja, hogy hozzá
fogják rakni a felmerült plusz költséget. Számára továbbra is a kombinált verzió a
legszimpatikusabb.
P-LAN-T Kft.:
Korcsoportos játszóteret javasol, hely van rá, gondolkozzon el ezen a testület. Visszatérne az
eredeti ajánlatához, ami a pályázati kiírásnak megfelelő összegben, a teljes gumiburkolattal
együtt van.
Székely László polgármester:
Lezárja a vitát. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a P-LAN-T Kft. eredeti ajánlatával,
de csak az eszközökre vonatkozóan. Hozzáfűzi, amennyiben nem fogadja el a többség, akkor
szavaznak a többi felmerült variációról.
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: 5 igen, 3 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 3 nem 1 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
250/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az „Arany János utcai közösségi játszótér építése” című pályázatra beérkezett
árajánlatokról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai
közösségi játszótér kivitelezésével megbízza a P-LAN-T Mérnöki Iroda Kft.-t (2083 Solymár,
Bánya u. 13.) az árajánlatában szereplő bruttó 9.183.180 Ft összegért. Felkéri az
önkormányzat jogi képviselőjét a vállalkozási szerződés elkészítésére, a polgármestert pedig
felhatalmazza a szerződés aláírására. A kivitelezéshez szükséges bruttó 9.183.180 Ft összeget
Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Arany János utcai játszótér
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fejlesztése” címzett tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

*****

13. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
Az Albacomp RI Kft. felé fennálló tartozásról

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:
251/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri Hivatal részére előirányzat biztosítása
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.143.000,-Ft előirányzatot
átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az ALBACOMP RI Kft. felé fennálló
tartozás kiegyenlítése céljából.
Az átcsoportosítás forrása: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.)
rendelet 9. számú melléklet, általános tartalék előirányzata.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendeleten vezesse át.
Felelős:
Határidő:

Jegyző
a költségvetési rendelet soron következő módosítása

*****
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Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető ügyrendi hozzászólása az „Arany János utcai
közösségi játszótér építése című pályázatra beérkezett árajánlatokról” tárgyú
előterjesztéshez:
Szeretné, ha pontosítanák az Arany János utcai játszótérrel kapcsolatban a Babinecz úrra
vonatkozó tételt.
Székely László polgármester:
Véleménye szerint egyértelmű; a határozati javaslatban az előterjesztésben szerepel két
árajánlat; elfogadták a P-LAN-T Kft. ajánlatát az eszközökre, és úgy döntöttek, hogy
Babinecz úr fogja csinálni a gumiburkolatot. Akkor szavazzanak erről is.
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: 5 igen, 0 nem, 4 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 4 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
252/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az „Arany János utcai közösségi játszótér építése” című pályázatra beérkezett
árajánlatokról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai
közösségi játszótér kivitelezésénél az ütéscsillapító gumiburkolatot Babinecz István pátyi
vállalkozóval kívánja megvalósítani az általa a képviselő-testületi ülésen szóban ajánlott
19.500 Ft + ÁFA / négyzetméter áron. A szóbeli ajánlat nem tartalmazza a terület előkészítő
munkáit.

*****

14. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A zsoboki és pátyi gyerekek táboroztatásának költségeiről

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Szabó István alpolgármester:
Elmondja, az egyeztető megbeszélésen látszott, hogy 1 millió forint a szükséges összeg, ezért
javasolja, hogy így módosítsák a határozati javaslatot.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az alpolgármester által javasolt 1 millió forintos
összeggel.
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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: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
253/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A zsoboki és pátyi gyerekek táboroztatásának költségeiről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a zsoboki és pátyi
gyerekek 2017. július 11. és július 16. között megrendezésre kerülő táboroztatásához
szükséges bruttó 1.000.000 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének „Testvérvárosi kapcsolatok” címzett tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a
jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzatátcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

*****

15. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A kirchheimi gyerekek táboroztatásának költségeiről

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Sági György képviselő:
Véleménye szerint a Pénzügyi Bizottságnak ezt a napirendi pontot is tárgyalnia kellett volna,
ez elmaradt, pedig az SZMSZ előírja.
Székely László polgármester:
Sürgősséggel került be, mert a kérelmező későn küldte meg. 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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254/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A kirchheimi gyerekek táboroztatásának költségeiről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kirchheimi gyerekek
2017. július 30. és augusztus 4. között megrendezésre kerülő táboroztatásához szükséges
bruttó 1 100 000 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
„Testvérvárosi kapcsolatok” címzett tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást
vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

*****

16. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Füzespatak melletti terület tervezési programjáról és a tervezési feladatok
meghatározásáról

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:
255/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Füzespatak melletti terület tervezési programjáról és a tervezési feladatok
meghatározásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Füzespatak melletti
terület tervezési programját az alábbiak szerint határozza meg:
A tervezési terület északi határa a külterületi 041/3 hrsz-ú rét, a Füzes patak ennek a
folytatása, déli határa pedig a 610 hrsz-ú közterület.
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A Füzes patak, a mellette levő zöldterületek és a határoló utak, utcák a következő telkeken
helyezkednek el:
hrsz. 2170
hrsz. 2176
hrsz. 2175
hrsz. 2096/7
hrsz. 2095
hrsz. 882/3
hrsz. 2093
hrsz. 882/2
hrsz. 2094

- közterület
- közút
- beépítetlen terület
- beépítetlen terület
- beépítetlen terület
- út
- közterület
- közterület - Telki út

- közút - Füzespatak utca
- Páty Önk.
- Páty Önk.
- Páty Önk.
- Páty Önk.
- Páty Önk.
- Páty Önk.
- Páty Önk
- Páty Önk.

- Páty Önk..i tul.

Ezeken belül a Füzes pataknak nincs külön telke. A teljes terület geodézia felmérése
megtörtént. Szintén rendelkezésre áll a terület földhivatali alaptérképe és a területről 2016-ban
készült ortofotó.
A terv a patakmeder és a kapcsolódó zöldfelületek rendezése, egységbe foglalása mellett a
következő elemeket is tartalmazza:
- játszótér gyerekeknek, erősítő eszközök felnőtteknek
- sportterület
- emlékmű, székelykapu, stb.
- települési parkoló (katolikus templom közelében kialakítva), valamint olyan terület,
ami falunap alkalmával (évi 2-3 alakalom) települési rendezvény-parkolóként tud működni
- kerékpáros, valamint gyalogos út, sétány beillesztése
- kertberendezési tárgyak (padok, pavilonok) elhelyezése
- tervező által javasolt egyéb elemek
A tanulmányterv javasolt, minimálisan kidolgozandó elemei a következők:
- Kertépítészeti tanulmányterv
- Környezetrendezési tanulmányterv
- Fa és zöldfelület felmérési terv
- Látványtervek (min. 5 különböző nézetből)
- Műszaki leírás, költségbecslés
A Képviselő-testület felkéri Páty Község Főépítészét, hogy a tervezési programnak
megfelelően kérjen be ajánlatokat a Füzespatak melletti terület tervezésére, továbbá felkéri a
polgármestert, hogy a beérkezett tervezési ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

*****
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17. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Páty, 629/2 helyrajzi számú ingatlanra tervezett sportcsarnok tervezési
programjáról

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: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
256/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, 629/2 helyrajzi számú ingatlanra tervezett sportcsarnok tervezési
programjáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 629/2 helyrajzi
számú ingatlanra tervezett sportcsarnok tervezési programját az alábbiak szerint határozza
meg:
Tervezési terület:
Páty - hrsz. 629/2
Épület megnevezése:
- Községi Sportcsarnok
Használat:
- sportegyesületi sporttevékenységek
- iskolai sporttevékenységek
- szabadidős sporttevékenységek
- egyéb rendezvények (falusi, kulturális, szabadidős, stb)
Küzdőtér:
- 24×52 méter, belmagasság min. 8 méter
- felfestendő legnagyobb pálya: 20×40 méter, 2-2 méteres kifutókkal, valamint ehhez
kapcsolódóan a pálya egyik végénél plusz 8 méter széles külön sportterület
- sport pályák, sport területek
- kosárlabda, futsal, röplabda, tollaslabda, torna, asztalitenisz, stb
- a küzdőtér legyen három részre osztható függönnyel és az egyik végén legyen
lehetőség mobil színpad felállítására
- padlószerkezet - rugalmas sportpadló parketta borítással
- kapcsolódó sportszertár
- külön kijáratok a szabadba
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Közönség tér
- bejárat, porta
- előcsarnok
- büfé
- ruhatár
- közönség wc-k (női, férfi, akadálymentes)
- közönség lépcső
- lelátó - 300 fő, küzdőtér egyik hosszanti oldalán
- raktár
- takarító helyiség
Öltöző tér
- külön sportolói bejárat
- közlekedő
- iroda
- orvosi szoba
- női öltöző (25 fő) + kapcsolódó vizesblokk - 2 db
- férfi öltöző (25 fő) + kapcsolódó vizesblokk - 2 db
- egyéni (birói) öltöző vizesblokkal - 2 db
- akadálymentes / edzői (tanári) öltöző vizesblokkal
- raktár
Üzemeltetés helyiségei:
- gépészeti helyiségek (hőközpont, szellőzés, hűtés)
Egyéb tulajdonosi, üzemeltetői igények:
- az épület külső mérete nem haladhatja meg a 65×38 métert.
A Képviselő-testület felkéri Páty Község Főépítészét, hogy a tervezési programnak
megfelelően kérjen be ajánlatokat a sportcsarnok tervezésére, továbbá felkéri a polgármestert,
hogy a beérkezett tervezési ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

*****

18. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
Kerepes város polgármesterének és aljegyzőjének felhívásáról

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Érdemi hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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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: 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
(Gábor Ákos és Somogyi Farkas Tamás képviselők a szavazáskor nem voltak jelen.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 1 nem 1 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
257/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Kerepes város polgármesterének és aljegyzőjének felhívásáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
1. támogatja Kerepes város polgármesterének és aljegyzőjének a 2006. október 26-tól
2010. április 25-ig tartó időszakban politikai ellenállásként is értékelhető
cselekmények miatt indítható, indított és már lezárt büntetőeljárásokkal érintett
személyek
vonatkozásában
a
közkegyelmi
törvényjavaslatra
vonatkozó
kezdeményezését;
2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatot haladéktalanul továbbítsa Kerepes város
polgármestere részére.
Felelős:
Határidő:

polgármester
közlésre azonnal

*****

19. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 10/2017. (V. 25.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
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: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
(Gábor Ákos és Szeitz Zsolt képviselők a szavazáskor nem voltak jelen.)
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017. (VII. 6.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 10/2017. (V. 25.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet a Jkv. 9. mellékletét képezi.)

*****

20. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
Az önkormányzat vagyonpolitikai irányelveiről

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
(Szeitz Zsolt képviselő a szavazáskor nem volt jelen.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 1 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
258/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az önkormányzat Vagyonpolitikai irányelvei
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Bizottság által az önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójaként
kidolgozott Vagyonpolitikai irányelveket.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

*
(A Vagyonpolitikai irányelvek a Jkv. 10. mellékletét képezi.)

*****
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21. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Hungarikum Szövetséggel kötendő Megállapodásról

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
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, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
259/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Hungarikum Szövetséggel kötendő Megállapodásról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a melléklet szerinti
tartalommal, határozatlan időre Megállapodást köt a Hungarikum Szövetséggel (1031
Budapest, Ádámföldi u. 9.) a kiemelt magyar értékek népszerűsítése érdekében.
A tagság éves tagdíja 500 000 Ft.
A Képviselő-testület a 2017. évi éves tagdíjhoz szükséges bruttó 500 000 Ft összeget Páty
Község Önkormányzat 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
azonnal

*
(A Megállapodás a Jkv. 11. mellékletét képezi.)

*****

22. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Művelődési Ház tervezett felújításáról

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
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Szeitz Zsolt képviselő:
A munkálatokat meg kell csinálni, viszont ezen kiírás alapján senkivel nem szabad szerződést
kötni; hiányos, nem tudni miről szavaznak; hozzáfűzi, egyikkel céggel sincs problémája,
kizárólag szakmai alapon nézi a dolgokat; legnagyobb problémája, hogy egyik ajánlat sem a
kiírásra hagyatkozik, hanem helyszíni megbeszélésre hivatkozik; akkor viszont bárki bárkivel
bármit beszélhet; az ajánlatok nem ugyanarra vonatkoznak, négyzetméter eltérések vannak,
nincsenek meghatározva a minőségi követelmények, stb.; sokkal pontosabb, részletesebb
ajánlatkérés menjen ki, mert ha így fogadják el, pótmunkák merülhetnek fel.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Teljesen egyetért Szeitz Zsolt képviselőtársával, nem volt pontosan definiálva a feladat; itt
van megint egy példa, hogy miért pont hétvégére született meg ez az előterjesztés; ez nem
hatékony együttműködés, így nem tudja elfogadni.
Székely László polgármester:
Döntés született arról, hogy a művelődési házban bizonyos munkákat megcsináltatnak, és
előirányzatot is biztosítottak rá a költségvetésben. Kiderült, hogy a PVK Nkft.-nél a munkák
feltorlódtak, így ők nem tudják megcsinálni; ezért kellett árajánlatokat bekérni. A 3. melléklet
eléggé egyértelmű.
Szeitz Zsolt képviselő:
Ne vezessen félre senkit a polgármester, a 3-as mellékletre egyetlen ajánlat sem érkezett,
hanem személyes megbeszélésre hivatkoznak az ajánlattevők és nem a 3-as mellékletre.
Székely László polgármester:
Nem érti az észrevételt, leírták, hogy mit szeretnének, és a vállalkozó látni szerette volna a
helyszínen.
Gábor Ákos képviselő:
Véleménye szerint sem egyértelmű a 3-as melléklet, valóban nem hasonlíthatók össze az
ajánlatok.
Székely László polgármester:
Javasolja, hogy szavazzanak a határozati javaslatról, és amennyiben nem fogadják el, a hivatal
elkészíti a pontos kiírást, amire bekérik az ajánlatokat.
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: 2 igen, 4 nem, 3 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen 4 nem 3 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
260/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Művelődési Ház tervezett felújításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította az előterjesztés határozati
javaslatát.
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23. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Hagyományok Háza tervezett felújításáról

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Elmondja, megkérte Cserei Zsolt beruházási ügyintézőt,
nézze meg, melyek a legfontosabb munkálatok, amiket el kell végezni a Hagyományok
Házánál.
Szeitz Zsolt képviselő:
Elmondja, ennél sokkal több problémája van, mint az előző napirendnél; valóban beterveztek
erre 6 millió forintot, és valóban fel kell újítani, de: megsüllyedt az egész ház, a tartófalak
megrepedtek, nem lesz elég a pénz; statikai véleményt kell bekérni, addig egy fillért se
költsenek rá. Egyébként úgy gondolja, célszerű lenne, ha a pénzeket összevonnák, és
egyszerre csak egy épületet újítanának fel, de azt rendesen.
Székely László polgármester:
Statikus megnézte és véleményezte, két évvel ezelőtt megtörtént, ott van az anyag a műszaki
irodán.
Sági György képviselő:
Egyetért Szeitz Zsolt képviselőtársával, miért nincs előttük, mint döntéshozók előtt a statikai
vélemény? Bízzanak meg egy műszaki embert, aki a statikai vélemény alapján megmondja,
mit kell ezzel az épülettel csinálni, és kiír egy árazatlan költségvetést; majd annak az
ismeretében döntsön a testület. Nem javasol most erre 6 millió forintot elkölteni, tűzoltásokat
ne csináljanak.
Cserei Zsolt beruházási ügyintéző:
Az volt a feladata a polgármester felkérésére, hogy a meglévő dokumentációból készítsen egy
költségbecslést; elfogadja, hogy ez nem teljesen 100%-ban kidolgozott munka, de 6 millió
forintból sok mindent meg lehet csinálni; elfogadja azt is, hogy komolyabb statikai tervet kell
készíteni, és más funkcionális igények jelennek meg; a jövő héten megnézi egy statikus és a
főépítész is, tehát még dolgoznak ezen.
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
Javasolja, hogy ne ezt a költségkalkulációt fogadják el, hanem a szükséges feladatokra kiírva
kérjenek be árajánlatokat.
Szeitz Zsolt képviselő:
Egyetért, ez alapján nem szabad most elindulni. Legyen itt minden információ, utána
döntsenek. Kérdezi, mit jelent ez a más funkció, ami most elhangzott?
Székely László polgármester:
Azért más funkció, mert az eredeti funkció lakóház volt. Mind a művelődési ház, mind a
magyarok szövetsége leírta a képviselőknek, hogy milyen funkciót szeretne ott csinálni, pl.
egy nagyobb helyiség kellene gyerekek foglalkoztatására, előadások tartására, tehát olyan
funkcióról van szó, amit ellát ez a szervezet.
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Cserei Zsolt beruházási ügyintéző:
Egy szép közösségi tájházat lehetne ebből készíteni, ami a falu javára válna. Ehhez kell egy jó
tervező, ajánlja Tusnády Zsolt főépítészt. Meg kell mondani az igényt, és akkor tudnak vele
foglalkozni. Amennyiben folytatják ezt a projektet, kéri, hogy nevezzék meg a személyeket,
akivel együtt dolgozhatnak.
Gábor Ákos képviselő:
Javasolja, arról hozzanak most döntést, hogy statikai munkára ajánlatot kérnek be, és annak
ismeretében döntenek az épület felújításáról.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazása teszi fel Gábor Ákos képviselő javaslatát.
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
(Dr. Monostori Ernő képviselő a szavazáskor nem volt jelen.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
261/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Hagyományok Háza költségbecsléséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Kossuth u. 36.
szám alatt található Hagyományok Házára statikai tervet kér be, és annak ismeretében dönt az
épület felújításáról.

*****

24. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
Közterületek elnevezéséről

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, az előzetes megbeszélésekből az derült ki, hogy
Csonka János elnevezést szeretne a többség.
Érdemi hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot „Csonka János utca” elnevezéssel.
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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
(Dr. Monostori Ernő képviselő a szavazáskor nem volt jelen.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
262/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közterületek elnevezéséről (4605/1 hrsz; 4605/2.hrsz)
Páty
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Településfejlesztési
és
Településüzemeltetési Bizottság javaslatát figyelembe véve úgy határoz, hogy 4605/1 hrsz-ú
és 4605/2 hrsz-ú kivett megnevezésű ingatlanokat Csonka János utcának nevezi el.
Felkéri a jegyzőt a területek átminősítésével kapcsolatos lépéseket tegye meg.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos, beszámolási kötelezettséggel

*****

25. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Szeitz Zsolt képviselő:
Nem fogadja el a határozati javaslatot, nem tudja mik vannak eldugva benne.
Több hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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: 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
(Dr. Monostori Ernő képviselő a szavazáskor nem volt jelen.)

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 1 nem 1 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
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263/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatok végrehajtásáról szóló írásos
jelentést, a megtett intézkedéseket és a két ülés közötti tevékenységről szóló polgármesteri
beszámolót tudomásul veszi.
*
(A határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a Jkv. 12. mellékletét képezi.)

*****

26. napirend
Egyebek

Székely László polgármester:
A testületi anyag kiküldése után érkezett az információ két pályázati felhívással kapcsolatban.
Mivel augusztus 15-ig elő kell készíteni a pályázatot, szeretné, ha döntene róla a testület, és
megbízna ez pályázatíró céget a pályázati anyag elkészítésével. Az egészségügyi pályázatnál
az egészségház felújítására pályáznának, a másiknál pedig csapadékvíz-elvezetésre, melyre a
műszaki iroda összeállítja a legkritikusabb helyszíneket.
Szavazásra teszi fel az ezzel kapcsolatos (Összefoglaló anyagban található) határozati
javaslatokat.
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:
264/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázatról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Önkormányzati
tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében” című pályázat keretében pályázatot kíván benyújtani, ezért felkéri a
polgármestert, hogy a pályázati anyagot készíttesse elő az Önkormányzattal kapcsolatban álló
pályázatíró céggel, majd az elkészült pályázati dokumentációt a pályázat költségvonzatával
együtt terjessze újra a Képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
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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: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
265/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a
települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című
pályázatról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázat keretében pályázatot kíván
benyújtani, ezért felkéri a polgármestert, hogy a pályázati anyagot készíttesse elő az
Önkormányzattal kapcsolatban álló pályázatíró céggel, majd az elkészült pályázati
dokumentációt a pályázat költségvonzatával együtt terjessze újra a Képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
**

Sági György képviselő:
Kérdezi, hogy a KLIK szerződés módosítás miért maradt el? Mi lesz az iskolában a
takarítással?
Székely László polgármester:
A 26. napirendi pont erről szólt volna, de jelezte az elején is, hogy a KLIK nem küldte még
vissza a szerződés módosítást, ezért javasolta levételre. Egyébként a PVK Nkft. felmondta a
szerződést, és július 15-től a KLIK végzi a takarítást.
*
Gábor Ákos képviselő:
Pincehegy vízellátásával kapcsolatban: bizottság már tárgyalta, és arról beszéltek, hogy a
vállalkozói szerződések mellé kellene egy olyan megállapodás, amit a alu érdekében azért
kellene megkötni, hogy ezt a beruházást az eszközhasználati díj fejében letudják. Kéri, ha lesz
rendkívüli testületi ülés, akkor ez is kerüljön napirendre, és addig készüljön el ez a szerződés
is, hogy tudjon elindulni ez a folyamat; ez lenne a kérése.
*
Szeitz Zsolt képviselő:
Kérdezi jegyző úrtól, elkészült-e már az anyag arra vonatkozóan, hogy polgármester
megsértette-e a rendeletet a korábban említett témában.
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Dr. Hekman Tibor jegyző:
A belső ellenőrt felkérte először egy levélben, amire küldött egy e-mail-t, hogy mire van
szüksége a vizsgálat korrekt lefolytatásához; ezeket a dokumentumokat, adatokat megadta
neki, és a napokban érdeklődött nála, hogy miért nem készült el a megállapodás szerinti július
1-i határidőre; a belső ellenőr két hét haladékot kért.
*
Dr. Monostori Ernő képviselő:
A nyárra való tekintettel szeretné tudni, hogy mikor lesz rendkívüli testületi ülés; továbbá
mikortól vezetik be a kéthetenkénti ülésezéseket; sok komoly téma van, utak, Daköv Kft.,
022-es téma, Mézeshegy téma, stb., ne egyik napról a másikra essenek be az előterjesztések.
Székely László polgármester:
Nem tud most még pontos időpontot mondani; a tanácsterem felújítása a holnapi nappal
kezdődik, és előreláthatóan július végéig tart. Addig nem tudnak itt ülésezni. Az utak
közbeszerzésével kapcsolatos rendkívüli ülést a polgármesteri szobában, vagy a művelődési
ház kistermében tudják majd megtartani. A többi témán még bőven dolgozni kell.

*****

Székely László polgármester:
Bezárja az ülést.

*****
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rendelet:

16/2017. (VII. 6.) (9. melléklet)

határozatok: 236/2017. (VII. 6.) - 265/2017. (VII. 6.)
mellékletek:
1. melléklet: 237. határozathoz: Telepítési tanulmányterv
2. melléklet: 239. határozathoz: Megállapodás
3. melléklet: 240. határozathoz: 2016. évi Beszámoló
4. melléklet: 241. határozathoz: Vállalkozási szerződés
5. melléklet: 243. határozathoz: Megállapodás intézményekkel
6. melléklet: 244. határozathoz: Költségbecslés
7. melléklet: 246. határozathoz: Szavazólap a Társasági szerződéshez
8. melléklet: 247. határozathoz: BÖT Társulási Megállapodás
9. melléklet: 16/2017. (VII.6.) önkormányzati rendelet
10. melléklet: 258. határozathoz: Vagyonpolitikai irányelvek
11. melléklet: 259. határozathoz: Megállapodás
12. melléklet: 263. határozathoz: Jelentés a határozatok végrehajtásáról

Kmf.

Székely László
polgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző
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