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

Dr. Bognár András képviselő

Polgármesteri Hivatalból:
Dr. Hekman Tibor jegyző
Veres Erika aljegyző
Gál Judit pénzügyi irodavezető
Király Anna adóügyi irodavezető
Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető

Az ülésre meghívást kapott személyek:
Állandó meghívott:
Szelenczi Gabriella, a Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Budakörnyéki televízió munkatársa
Dr. Jancsár György, az önkormányzat ügyvédje
Napirendekhez:
Demény Erika, Pátyolgató Óvoda vezetője
Czentár László, PVK Nkft. ügyvezetője
Tusnády Zsolt főépítész
Cellár József közbeszerzési tanácsadó
Grosz Krisztina, a Fejér Európa Kft. képviseletében
Rózsa Gábor tűzoltóparancsnok, Érdi Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság képviseletében
Dr. Schönek Béla ügyvéd
Sommer Esther Julianne kérelmező
Kéri András kérelmező
Polonkai Gábor kérelmező
Marsay Krisztina Andrea kérelmező
Varga Erika, Swietelsky Építő Kft. képviseletében
Jasper Lóránt, DAKÖV Kft. képviseletében

*****
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Székely László polgármester:
Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 fővel jelen van, határozatképes.
Elmondja, hogy a Meghívó szerinti napirendi pontokhoz még készültek előterjesztések, a
végleges napirendi pontok az „Összefoglaló” anyagban találhatóak. Ezt teszi fel szavazásra.
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:
292/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. szeptember 14-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjének
elfogadásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. szeptember 14-i
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1. A Vis maior pályázat javításáról
2. A Páty, nyugati elkerülő út környezeti hatásvizsgálatának elkészítéséről
3. Az Érdi Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2016. évi munkájáról szóló beszámoló
jelentésről
4. A DAKÖV Kft. Páty közműves ivóvízellátására, szennyvízelvezetésére és –
tisztítására vonatkozó, a 2018-2032. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervéről
5. A „2017. évi útfelújítások Páty községben” 1. részében az alapszerződés
módosításáról
6. Az önkormányzat és a NIPÜF Zrt. közös ingatlantulajdonáról
7. A Pátyi biztonsági központba beépítendő gyengeáramú rendszerek kiépítéséről
8. A Páty külterület 0100/351, 0100/352 és 0100/358 helyrajzi számú területekre
vonatkozó településrendezési szerződésről
9. A Páty, 3705/2 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásáról
10. A Páty, 3347 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó értékesítési szándékról
11. A Páty, 1358 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó értékesítési szándékról
12. A Páty, 302 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó ingatlan adásvételi
előszerződésről
13. Tájékoztató az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési
előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről
14. A Polgármesteri Hivatal pótelőirányzat kérelméről
15. A Csicsergő Óvoda külső homlokzati hőszigetelésének költségeiről
16. A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
17. Közterületek elnevezéséről (2659 hrsz. 2677 hrsz. 2644 hrsz. 2640 hrsz. 2634 hrsz.
2640 hrsz. )
18. A biatorbágyi Egészségházzal kötött megállapodásról
19. Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának megválasztásáról
20. Dr. Bognár András önálló képviselői indítványa
21. Dr. Monostori Ernő önálló képviselői indítványa
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22. A Páty Község Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek)
állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és
kötelezettségek átadás-átvételéről szóló Megállapodás módosításáról
23. Páty község vízkárelhárítási tervének elkészítéséről
24. A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a
település tisztaságáról szóló 48/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
25. A határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
26. Egyebek
27. A PVK Nonprofit Nkft. ügyvezetéséről és alapító okiratáról (ZÁRT ÜLÉS)
28. „Útfelújítás Páty Községben-Hunyadi utca” (ZÁRT ÜLÉS)

*****

1. napirend
A Vis maior pályázat javításáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

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: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
293/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Vis maior pályázat javításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 284/2017. (VIII. 24.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a
helyi önkormányzatok vis maior eseményeinek támogatására kiírt pályázatra, a helyreállítási
költségek mérséklésének céljából a vis maior támogatás felhasználásának részletes
szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet szerint, maximális támogatási intenzitás
igénybevételével 10 %-os önrész biztosítása mellett.
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A támogatás 90%-os mértékének indokoltságát, a vis maior támogatás felhasználásának
részletes szabályairól szóló 9/2011 (II.15.) Korm. rendelet 5. § (2) bek. c) pontja támasztja
alá, mely szerint az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása
jelentősen meghaladja, tekintettel arra, hogy a vis maior esemény rövid időszakon belül
többször ismétlődő időjárási szélsőség következményeként alakult ki.
Helyreállítási helyszínek:
Páty Erdőalja utca 1. 3178 hrsz. 150 méter hosszan
Páty Mókus utca 1.
3251 hrsz. 140 méter hosszan
Páty Bánya utca 1.
3747 hrsz. 175 méter hosszan
Páty Kossuth u. 1.
400 hrsz. 10 méter hosszan
A helyreállítás forrásösszetétele (SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPJÁN)
Megnevezés
2016. év
Saját forrás (biztosítási összeg 3.079.703 Ft
nélkül)
Biztosító kártérítése
0 Ft
Egyéb forrás
0 Ft
Vis maior támogatási igény
27.717.322 Ft
Források összesen
30.797.025 Ft

%
10 %

90 %
100 %

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége bruttó 30.797.025 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
- A Képviselő-testületi nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik.
- Páty Község Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település 2017. évi
költségvetésének általános tartalékkeretéből 3.079.703 Ft összeget biztosít a helyi
önkormányzatok vis maior eseményeinek támogatására kiírt pályázat önrészére. Felkéri a
jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzatátcsoportosítást vezesse át.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzatok vis maior
eseményeinek támogatására kiírt pályázat benyújtására, és a pályázattal kapcsolatos
nyilatkozatok aláírására.”
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

*****
Dr. Bognár András képviselő megérkezett, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő
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2. napirend
A Páty, nyugati elkerülő út környezeti hatásvizsgálatának elkészítéséről
Előterjesztő: Székely László polgármester
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Grósz Krisztina, a Fejér Európa Kft. képviseletében,
valamint Dancsa Attila, a Páty Zsámbéki-kanyar „Lakóparkért” Egyesület képviseletében.

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Elmondja, hogy a kiküldött határozati javaslat egybe vette
a két szakaszt, de a bizottsági üléseken ketté választották, hogy legyen külön döntés az A) és
B) szakaszról. Az „Összefoglaló” anyagban megtalálható a két határozati javaslat. A 2015.
évben megtartott lakossági fórum eredményeként a környezetvédelmi hatóság előírta részletes
hatástanulmány készítését. Felkéri Grósz Krisztina tervezőt, hogy ismertesse, miért van
szükség a hatástanulmányra, és ketté lehet-e bontani a két szakaszt.
Grósz Krisztina tervező:
2015-ben elkészítették a pátyi elkerülő út felülvizsgálatát, mivel az előzetes 2008-as
tervekhez képest változtak a jogszabályok, illetve a magyar közút álláspontja is változott az út
besorolása tekintetében; továbbá rövidebb úton lehet összekötni a biai úton; minden
egyeztetés megtörtént, 2015-ben az engedélyezés előkészített volt, de ehhez előzetes
környezetvédelmi hatástanulmány készült, ennek a lezárás volt 2015. szeptemberében a
lakossági meghallgatás. Az út külön bontható, a hatástanulmány külön is elkészíthető,
második ütemként tervezhető, de feltétele, hogy az első útszakasz elkészüljön. Az összekötő
úttal kapcsolatban nem merült fel semmiféle környezetvédelmi dolog. Javasolta, hogy
válasszák ketté a két szakaszt, az új jogszabály alapján újra kell tervezni, folyamatosan
egyeztetni kell a hatóságokkal; szó van az autópálya három sávosításáról, amit szintén
figyelembe kell venni a hatástanulmányban. Javasolja, hogy először készüljön első ütemre
hatástanulmány és engedély, mivel január 1. napjától változni fog a Ket., ami által változik az
engedélyezési eljárás ügymenete.
Székely László polgármester:
A környezetvédelmi hatóság egybe írta ki az egész út környezetvédelmi hatástanulmányát.
Ketté lehet-e bontani? Ez azért is fontos, mert ha az első szakaszra van engedély, akkor van
esély arra, hogy állami támogatásból elkészülhet.
Grósz Krisztina tervező:
Mivel a határozat nem lett fellebbezve, a határozat hatályos. De új eljárásban külön bontva is
beadható.
Temesszentandrási Gábor képviselő:
A kormányhivatal kiadott egy határozatot; ahhoz képest dönthet-e úgy az önkormányzat, hogy
ketté bontja?
Grósz Krisztina tervező:
Ha most csak az első szakaszra adják be a hatástanulmányt és az útépítési engedélyt, akkor
csak erre a szakaszra vonatkozik, mert akkor csak ezt a szakaszt vizsgálják. Tehát igen.
Sági György képviselő:
Nagyon támogatja az autópálya lehajtót a biai úttal összekötve. De semmi nem sürget, először
döntse el a Képviselő-testület, hogy akarja-e ezt a 20 évvel ezelőtti szerkezeti tervet, ahol ki
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van jelölve a nyugati elkerülő. Véleménye szerint annak már semmi értelme. Javasolja, hogy
most arról döntsenek, hogy az előterjesztést utalják vissza a Településfejlesztési Bizottsághoz
azzal, hogy először a szerkezeti tervet módosítsa úgy, hogy a nyugati elkerülőt végképp törlik.
Szabó István alpolgármester:
Nem teljesen ért egyet azzal, hogy nem sürget az idő; van egyfajta szándék a NIPÜF részéről,
hogy az autópálya oldalán valamit kezd az iparterülettel, és ehhez szükséges a lehajtót
megépíteni. Másik: ha nem lesz engedélyezve ez a terv, akkor megy a kukába, és kidobott
pénz, mert januártól teljesen más szabványok alapján kell majd újra megtervezni. Ha most
elindítják, akkor még lehet engedélyes terv december 31-ig, tehát igenis van sürgető ok, ami
miatt lépni kell. Továbbá, valóban 20 éve ott van a szerkezeti tervben a nyomvonal, teljesen
indokolt, hogy miért van ott, az a legközelebbi út, amivel össze tudják kötni a települést az
autópályával, és ezáltal mentesül a falu belterülete, az Iskola utca, indokolt volt ez a
nyomvonal. Véleménye szerint tehát ez a nyomvonal ma is szükséges, és a település többsége
is úgy gondolja, hogy meg kellene építeni; érti, hogy az ott lakók tiltakoznak, de a
hatástanulmány részben ezt mutatná meg, hogy esetlegesen mekkora negatív hatások érik az
ott lakókat, ha megépül ez az út. Nyilván figyelembe kell venni a véleményüket, ha
szükséges, meg kell oldani a zajvédelmet. Végezetül elmondja, mindkét tanulmány
elkészítését javasolja, ha lemondanak róla, akkor biztos, hogy nem épül meg az út.
Sági György képviselő:
Hivatalosan az önkormányzat még nem tud a NIPÜF szándékról. A nyugati elkerülőnél
nagyon sok tulajdonos van, akikkel meg kellene egyezni. Akkor lett volna értelme, ha az
egész elkerülő körbe megépül, és a Zsámbéki-kanyart össze lehet kötni a temető utcájával. A
déli elkerülőnek sokkal nagyobb értelme lenne, ha az Iskola utcát akarják kímélni; továbbá a
Dobogó és a Mézeshegyi lakosok eleve be se jönnének a Rákóczi útra, ha fel tudnak menni az
autópályára, tehát a déli elkerülőt javasolja.
Székely László polgármester:
Kérdezi a tervező asszonytól, hogy ha most a testület megszavazza az A) variációt, akkor
december 31-ig meg lehet szerezni annak az érvényes építési engedélyét?
Grósz Krisztina tervező:
Július 1-jétől e-ügyintézés van, az összes beadandó terv áll az egész országban; jogszabály
szerint elvileg 22 nap alatt kellene hozzájárulást szerezni, de az e-közmű probléma miatt
határidő csúszások vannak, ezért nem tud rá válaszolni. Közútkezelői hozzájárulással
rendelkeznek, ha a környezetvédelmi tanulmány meglenne, az útépítési engedély beadható
lenne. Hozzáfűzi, egyébként a NIPÜF-nek is dolgoznak, és nagyon nagy az érdeklődés erre a
területre, ami ennek a területnek az értékét is növeli.
Dancsa Attila, a Páty Zsámbéki-kanyar „Lakóparkért” Egyesület képviseletében:
Leszögezi, hogy nem lehajtó ellenesek, de számukra az a probléma, amit Sági úr is említett,
hogy 20 évvel ezelőtt született egy döntés, aminek megváltoztak a társadalmi és gazdasági
viszonyai. Empatikusak az Iskola utcai lakókkal, azért is írták azt, hogy keressék meg az
elkerülő lehetőségét, a szó valódi értelmében, tehát az elkerülő valóban elkerülő legyen.
Felajánlja saját kapcsolat-rendszerüket, hogy hogyan lehetne a háromsávos variációhoz
kapcsolódni. Véleménye szerint a Képviselő-testületnek nem kellene ma ebben a dologban
dönteni.
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Székely László polgármester:
Elmondja, részben egyetért az elhangzottakkal, de nem halaszthatják el a döntést. Azzal
mindenki egyetért, hogy az A) szakaszra szüksége van a falunak. Az, hogy onnantól kezdve
milyen összekötő út legyen a faluhoz, arról lehet rengeteget vitatkozni és meg is fogják tenni.
Ezt a szakaszt viszont indítsák el, mert ez a feltétele annak, hogy megépülhet.
Gábor Ákos képviselő:
A lehajtóval kapcsolatban úgy látja, hogy teljesen az egyetértés. Véleménye szerint a nyugati
lehajtó is jó lenne, de át kellene gondolni. Úgy gondolja, hogy alpolgármester úr veszélyesen
kezeli, hogy összeköti a két szakaszt; ha külön adjál be, akkor külön eljárás lesz, ezt mondta a
tervező asszony; Dancsa úr szerint, mint jogász szerint, egybe fogják kezelni. Jó lenne tudni
erre a konkrét választ.
Grósz Krisztina tervező:
Elmondja, az ő olvasatában Páty-biai összekötő útnak adják be, az teljesen új eljárásnak
számít. Egyébként be lehet adni a környezetvédelmi hatósághoz egy kérelmet, hogy ha ezt a
szakaszt külön adják be, ő hogy nyilatkozik. Az autópályára visszatérve: se a pátyi elkerülő,
se az összekötő út nincs benne az országos fejlesztési tervben húsz éve; most van az autópálya
három sávosításának kiírása, ahhoz kéne csatlakozni, mivel a kiírás folyamatban van, ott
kellene lobbizni.
Székely László polgármester:
A lobbi tevékenység közepén járnak. Most van lehetőség arra, hogy állami támogatásból
megépüljön ez az összekötő út, ki kell használni. Döntsenek külön az A) és B) szakaszról, az
ezzel kapcsolatos vitát máshol kell lefolytatni, és akár egy népszavazással megerősíteni.
Gábor Ákos képviselő:
Ha jól érti, csak meg kéne kérdezni a hatóságot, hogy hajlandó-e külön kezelni a két szakaszt.
Dancsa Attila, a Páty Zsámbéki-kanyar „Lakóparkért” Egyesület képviseletében:
Elmondja, ők ügyfél jogállásként mindent meg fognak tenni, ha akceptálják a javaslatukat, és
ismételten felajánlja a segítségüket.
Székely László polgármester:
December 31-ig produkálni kell az engedélyes tervet a NIPÜF felé. Ha most nem döntenek,
akkor a december 31-i hatéridőből nem lesz semmi.
Grósz Krisztina tervező:
Ismételten elmondja, most be tudják adni újra csak az összekötő útra; ez egy új eljárás, és a
kiegészítéseket is figyelembe veszik, és rögtön a zajmérésekkel kiegészítve készítik; ne első
és második ütemnek nevezzék, hanem Páty-biai összekötő útnak.
Sági György képviselő:
Ha a NIPÜF-nek valóban komolyak a szándékai, (amit egyébként nagyon szeretne), akkor
hívják meg hivatalosan TTB ülésre, hogy hivatalos információhoz jusson a képviselő is.
Javasolja, hogy vegyék le napirendről az előterjesztést, és hozzák vissza a következő ülésre,
addig a TTB tárgyaljon a NIPÜF-fel, és új eljárással indítsanak.
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Szeitz Zsolt képviselő:
Egyetért Sági György képviselő társával, ő is javasolja, hogy a bizottságok tárgyalják újra. Ha
most megszavazzák az A) szakaszt, akkor ki kell belőle venni a nyugati elkerülőt, és beleírni,
hogy új eljárást indítanak. Vagy esetleg tudnak most fogalmazni egy jó határozati javaslatot,
amit meg lehet szavazni?
Gábor Ákos képviselő:
Nem egyértelmű, mert az A) is tartalmazza a nyugati elkerülőt. Most legyen egy olyan
határozat, ami az új eljárásról, és csak a lehajtóról szól. Egyébként meg egyetért az újra
tárgyalással.
Székely László polgármester:
Szünetet rendel el az új határozati javaslat megfogalmazása miatt.
Szünet után:
Székely László polgármester:
Felolvassa a teljesen új határozati javaslatot (módosító indítványt), melyről szavazni fog a
képviselő-testület.
„Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az új eljárás keretében a
pátyi autópálya és a 81106 út közötti szakasza környezeti hatásvizsgálatának elkészítésével és
az előző szerződés módosításának keretében ugyanezen útszakasz útépítési engedélyezési
eljárásnak lefolytatásával megbízza a Fejér Európa Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Ady Endre u.
26.) az árajánlatában szereplő bruttó 1.435.100 Ft összegért.
Felkéri a Pátyi Polgármesteri Hivatalt a szerződés elkészítésére, a polgármestert pedig
felhatalmazza a szerződés aláírására.
A dokumentáció elkészítéséhez szükséges bruttó 1.435.100 Ft összeget Páty Község
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Autópálya lehajtó és nyugati elkerülő
útengedélyek” címzett tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az
Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat átcsoportosítást
vezesse át.”
Szeitz Zsolt képviselő:
Szó szerint kéri jegyzőkönyvezni a hozzászólását és a választ Dancsa Attilától.
„Azt szeretném megkérdezni a Zsámbéki Lakóparkért Egyesület képviseletében jelenlévő
Dancsa Attilától, hogy a határozati javaslat szövegét elolvasták, értelmezték, és el tudják-e ők
is így fogadni? Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy ezt a határozati javaslatot elfogadja,
akkor az egyesület tudja ezt így támogatni, és nem gördít esetlegesen akadályt. Köszönöm.”
Dancsa Attila, a Páty Zsámbéki-kanyar „Lakóparkért” Egyesület képviseletében:
„Nyilatkozom Dancsa Attila; a Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület elnöke a következő
nyilatkozatot teszem: a 2017. szeptember 14-én 10 óra 4 perckor kiosztott határozati javaslat
szövegét csak fenntartással tudjuk elfogadni, nem a határozat szövegével van problémánk, az
elfogadható; mi azt szeretnénk, amit a polgármester úr már előre vetített, hogy a képviselőtestület a következő ülésén a nyugati, a korábban a nyugati elkerülőként megindított
engedélyeztetési eljárását ezzel párhuzamosan mondja vissza; így maradéktalanul elfogadható
számunkra a képviselő-testület döntése, és továbbra is kinyilvánítjuk abbéli akaratunkat, hogy
szükségesnek tartjuk az autópálya lehajtó megépülését, és szükségesnek tartjuk azt is, hogy
olyan elkerülő út legyen Pátyon, amely bírja a közbizalmat, különös tekintettel az Iskola
utcában lakók kamion terhének könnyítésére. Ennyi volt, köszönöm.”
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Székely László polgármester:
Szavazásra tesz fel a felolvasott módosító 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:
294/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, nyugati elkerülő út környezeti hatásvizsgálatának elkészítéséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az új eljárás keretében a
pátyi autópálya és a 81106 út közötti szakasza környezeti hatásvizsgálatának elkészítésével és
az előző szerződés módosításának keretében ugyanezen útszakasz útépítési engedélyezési
eljárásnak lefolytatásával megbízza a Fejér Európa Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Ady Endre u.
26.) az árajánlatában szereplő bruttó 1.435.100 Ft összegért.
Felkéri a Pátyi Polgármesteri Hivatalt a szerződés elkészítésére, a polgármestert pedig
felhatalmazza a szerződés aláírására.
A dokumentáció elkészítéséhez szükséges bruttó 1.435.100 Ft összeget Páty Község
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Autópálya lehajtó és nyugati elkerülő
útengedélyek” címzett tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az
Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat átcsoportosítást
vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

(Jkv. 1. melléklete: Fejér Európa Kft. ajánlata)

*****

3. napirend
Az Érdi Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2016. évi munkájáról szóló beszámoló
jelentésről
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Bognár András képviselő:
Elmondja, a szünetben váltott néhány szót az alezredes úrral, aki elmondta, hogy lehetőséget
látna abban, hogy különböző pályázatokban együttműködés lehetne az önkormányzattal. Ezt
próbálják megoldani.
10

Székely László polgármester:
Egyetért, már egyeztettek is, hogy jó lenne egy megállapodást kötni; össze fogja hozni egy
tárgyalás keretében, mert valóban több pályázati lehetőség van.
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:
295/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Érdi Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2016. évi munkájáról szóló beszámoló
jelentésről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Érdi
Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló
jelentést, a melléklet szerinti tartalommal.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

(Jkv. 2. melléklete: Érd Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság Beszámolója 2016. évi
tevékenységéről)

*****

4. napirend
A DAKÖV Kft. Páty közműves ivóvízellátására, szennyvízelvezetésére és –
tisztítására vonatkozó, a 2018-2032. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervéről
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Három határozati javaslat van.
Szavazásra teszi fel az 1. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
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A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
296/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A DAKÖV Kft. Páty Pincehegyen történő víz- és csatornaközmű beruházásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, a DAKÖV Dabas és Környéke
Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) 2017. július 27-én kelt megkeresését a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja. Támogatja a helyi kezdeményezésre, a DAKÖV Kft. saját
beruházásában és kivitelezésében, Páty Község Pincesor településrészen vállalt víz- és
csatorna hálózat kiépítést.
A beruházást a DAKÖV Kft. által javasoltakkal egyetértve, a víziközmű bérleti-üzemeltetési
szerződésben meghatározott bérleti díj terhére kívánja finanszírozni.
A beruházás várható költségére tekintettel felkéri a Polgármestert, hogy szerezzen be kontroll
árajánlatokat a tervezett beruházásra vonatkozóan.
Felkéri a Polgármestert, hogy a beruházás műszaki és pénzügyi paramétereit tartalmazó
Megállapodást a DAKÖV Kft.-vel készíttesse elő, és terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. október 30.

(Jkv. 3. melléklete: DAKÖV Kft. „Páty Pincesor víz- és csatorna hálózat kiépítéséről
tájékoztató” tárgyú megkeresése)
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2. 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:
297/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A DAKÖV Kft. közműhasználati díjának megállapításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DAKÖV Dabas és
Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) által fizetendő 2017. évi
közműhasználati díj: 43.956.400,- Ft + Áfa.
Felkéri a DAKÖV Kft. ügyvezetőjét, hogy 2017. október 30-ig nyújtsa be a Kft. Páty Község
víz- és csatornaközmű üzemeltetésére vonatkozó 2017. évi munkatervét.
Felkéri a Polgármestert, hogy a DAKÖV Kft.-vel kötött Bérleti/Üzemeltetési Szerződés
módosítását a DAKÖV Kft.-vel készíttesse elő, és terjessze a Képviselő-testület elé.
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Felkéri a Jegyzőt, kérjen állásfoglalást a közműhasználati díjra vonatkozóan a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól.
Felelős:
Határidő:

polgármester, Jegyző
2017. októberi 30.
*

Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 3. 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:
298/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A DAKÖV Kft. Páty közműves ivóvízellátására, szennyvízelvezetésére és –
tisztítására vonatkozó, a 2018-2032. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervéről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DAKÖV Dabas és
Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) Páty közműves ivóvízellátására,
szennyvízelvezetésére és –tisztítására vonatkozó, a 2018-2032. időtávra szóló Gördülő
Fejlesztési Tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt víz- és csatorna közműhálózatra vonatkozó
felújításokat, pótlásokat, beruházásokat elsősorban a mindenkori közműhasználati díj terhére
kívánja megvalósítani.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

(Jkv. 4. melléklete: Gördülő Fejlesztési Terv 2018-2032. időtávra)

*****

5. napirend
A „2017. évi útfelújítások Páty községben” 1. részében az alapszerződés
módosításáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Érdemi hozzászólás nem történt.
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Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel az 1. 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:
299/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A „2017. évi útfelújítások Páty községben” 1. részében az alapszerződés
módosításáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem támogatja a
dobogó utcai telektulajdonosok kérését, nem finanszírozza a telkekhez vezető második
áteresz, bejáró építését.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
*

Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2. 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:
300/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A „2017. évi útfelújítások Páty községben” 1. részében az alapszerződés
módosításáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a
Swietelsky Kft. pótmunkára vonatkozó igényét és felhatalmazza a polgármestert az
alapszerződést módosító szerződés aláírására. A pótmunkák többletköltségeit, 1.568.971,-Ft +
Áfa, összesen bruttó 1.992.593,-Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetés 7.
mellékletének „2017. évi útfelújítások” kerete terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. szeptember 30.

(Jkv. 5. melléklete: Swietelsky Építő Kft. – Vállalkozási szerződés módosítása)
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6. napirend
Az önkormányzat és a NIPÜF Zrt. közös ingatlantulajdonáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

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:
301/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az önkormányzat és a NIPÜF Zrt. közös ingatlantulajdonáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja azt, hogy a
Nipüf Páty Ipari Park Kft. tulajdonában álló Páty, 4602 hrsz-ú ingatlan felosztásából a Pest
Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalának 2017. július 5. napján kelt
(ügyiratszám: 800370-10/2017), és 2017. július 24. napján jogerőre emelkedett telekalakítás
engedélyezése tárgyú határozata, és az annak alapjául szolgáló változási vázrajz alapján
létrejövő 859 m2 alapterületű ingatlanrész beolvadjon a Páty 4609/1 hrsz-ú ingatlanba (amely
szintén beolvad a 4614/1 hrsz-ú ingatlanba), és így a 4614/1 hrsz-ú ingatlanban Páty Község
Önkormányzatának és a Nipüf Páty Ipari Park Kft-nek közös tulajdona alakuljon ki. A közös
tulajdoni arány a létrejövő ingatlan összterülete alapján az alábbiak szerint alakul:
- 24214/25073 arányban Páty Község Önkormányzata, valamint
- 859/25073 arányban NIPÜF Páty Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság.

Felelős: polgármester

*****
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7. napirend
A Pátyi biztonsági központba beépítendő gyengeáramú rendszerek kiépítéséről
Előterjesztő: Székely László polgármester

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:
302/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Pátyi biztonsági központba beépítendő gyengeáramú rendszerek kiépítéséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pátyi biztonsági
központba beépítendő gyengeáramú rendszerek kiépítésével megbízza a Meglepetés Bt.-t
(2071 Páty, Május 1. u. 34.) az árajánlatában szereplő 430 000 Ft + ÁFA összegért. Az
elektronikai rendszerek kiépítéséhez szükséges bruttó 546 100 Ft összeget Páty Község
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a
jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzatátcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

*****

8. napirend
A Páty külterület 0100/351, 0100/352 és 0100/358 helyrajzi számú területekre
vonatkozó településrendezési szerződésről
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
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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:
303/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty külterület 0100/351, 0100/352 és 0100/358 helyrajzi számú területekre
vonatkozó településrendezési szerződésről
A képviselő-testület úgy határoz, hogy elfogadja a Páty külterület 0100/351, 0100/352 és
0100/358 helyrajzi számú területekre vonatkozó településrendezési szerződést és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
a szerződésben foglaltak szerint

(Jkv. 6. melléklete: Településrendezési szerződés)

*****

9. napirend
A Páty, 3705/2 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság is elutasította a határozati javaslatot.
Szeitz Zsolt képviselő:
Elmondja, a Településfejlesztési Bizottság most azért utasította el a kérelmet, mert nem látnak
tisztán az ügyben, és újra szeretnének tárgyalni a tulajdonossal.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Nem sürgeti az önkormányzatot a döntés, nem jó, ha egyesével döntenek; normatív eljárásra
lenne szükség. A Pénzügyi Bizottság véleménye, hogy a tulajdonosnak a településrendezési
szerződésben többet kellene vállalnia az átminősítés miatt; ezért nem támogatták.
Székely László polgármester:
Az illetékes bizottságok vegyék fel a kapcsolatot a tulajdonossal, és a megbeszélés után
tegyenek javaslatot a Képviselő-testületnek.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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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: 0 igen, 6 nem, 3 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 nem 3 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
304/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, 3705/2 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban jelzett előterjesztés határozati
javaslatát elutasította.
*****

10. napirend
A Páty, 3347 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó értékesítési szándékról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Szeitz Zsolt képviselő:
Elmondja, a Településfejlesztési Bizottság azért utasította el a kérelmet, mert ebben a
blokkban igen sok önkormányzati tulajdon van egymás mellett, és csökkenteni szeretnék a
lehetőségét, hogy beépüljön a terület.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Véleménye szerint ezen az értéken nem sürgős az értékesítés.
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: 1 igen, 8 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen 8 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
305/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, 3347 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó értékesítési szándékról
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban jelzett előterjesztés határozati
javaslatát elutasította.
*****

11. napirend
A Páty, 1358 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó értékesítési szándékról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Gábor Ákos képviselő:
Támogatja a határozati javaslatot, de megjegyzi, hogy a főépítész leírásából kiderül, hogy az
úthoz 5 négyzetméterre szükség lesz; kérdezi, nem szükséges-e szerepeltetni, hogy azt nem
adják el.
Székely László polgármester:
Kitűzésnél ki fog derülni pontosan, hogy hol van a telekhatár.
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
A szándék az eladásról szól a határozati javaslatban. Javasolja, hogy előbb szabályozzák ki a
területet, és utána adják el, és ez jelenleg meg a határozatban.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy az önkormányzat
kinyilvánítja a „kiszabályozás utáni” eladási szándékát.
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, 1 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
306/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, 1358 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó értékesítési szándékról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Polonkai Gábor (2071 Páty,
Mélyárok u. 31/A.) kérelmét, amelyben a Páty Község Önkormányzata tulajdonát képező
(tulajdoni hányad: 1/1), 1358 helyrajzi számú, 153 m2 területű, „kivett beépítetlen terület”
besorolású, Lke-8-V kertvárosi lakó övezetbe tartozó ingatlanra vonatkozó vételi szándékát
fejezi ki.
Az önkormányzat kinyilvánítja a kiszabályozás utáni eladási szándékát.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan kimérésére bízzon meg
földmérőt, az ingatlanról készíttessen értékbecslést, és az értékbecslésben meghatározott
árnak megfelelően folytasson tárgyalásokat a vevővel, majd a konkrét vételi ajánlatot
terjessze újra a Képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

*****

12. napirend
A Páty, 302 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó ingatlan adásvételi előszerződésről
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Érdemi hozzászólás nem történt.
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:
307/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, 302 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó ingatlan adásvételi
előszerződésről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Kalmár Istvánnal (2071
Páty, Kossuth u. 73.) a melléklet szerinti tartalommal ingatlan adásvételi előszerződést köt a
Páty, 302 helyrajzi számú ingatlanra. A polgármestert felhatalmazza a szerződés aláírására. A
szerződés alapján Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a
10 300 000 Ft havi 100 000 Ft-os összegben történő megfizetésére a végleges adásvételi
szerződés alapján történő vevői tulajdonjog és eladói haszonélvezeti jog ingatlannyilvántartásba történt bejegyzését követő hónaptól kezdődően 103 hónapon keresztül.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

(Jkv. 7. melléklete: Ingatlan Adásvételi Előszerződés)

*****
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13. napirend
Tájékoztató az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok
alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. (Lásd: Összefoglaló anyagban.)
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, 1 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
308/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési
előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az önkormányzat évközi
gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi
helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

*****

14. napirend
A Polgármesteri Hivatal pótelőirányzat kérelméről
Előterjesztő: Székely László polgármester

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: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:

309/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pótelőirányzat biztosítása Polgármesteri Hivatal részére
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Polgármesteri
Hivatal részére a szünetmentes egység beszerzését legfeljebb bruttó 545.000,-Ft értékben,
valamint szkenner beszerzését legfeljebb bruttó 255.000,-Ft értékben.
A beszerzés 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
Költségvetési rendelet soron következő módosítása

*****

15. napirend
A Csicsergő Óvoda külső homlokzati hőszigetelésének költségeiről
Előterjesztő: Székely László polgármester

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: 7 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 2 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
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310/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Csicsergő Óvoda külső homlokzati hőszigetelésének költségeiről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Rákóczi út 56-1.
szám alatt található, 303 helyrajzi számú Csicsergő Óvoda külső homlokzati hőszigetelésével
megbízza az Euro Best Totál Kft.-t (1113 Budapest, Takács Menyhért u. 3.) az árajánlatában
szereplő bruttó 1 187 450 Ft összegért. Felkéri a Pátyi Polgármesteri Hivatalt a vállalkozási
szerződés elkészítésére, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A
hőszigeteléshez szükséges bruttó 1 187 450 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

*****

16. napirend
A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel az 1. 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:
311/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy A Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának módosításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Elfogadja a Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának
módosítását a határozat 1. mellékletében szereplő formanyomtatvány szerinti
tartalommal.
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2. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti okirat aláírására.
3. Felkéri a polgármestert, hogy Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár alapító
okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatósága részére a
módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg.
4. Felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának „az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv.
rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 22.
polgármester

(Jkv. 8. melléklete: Módosító okirat)
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2. 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:
312/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár egységes szerkezetű alapító
okiratának elfogadásáról
Páty község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Elfogadja a Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár egységes szerkezetű Alapító
Okiratát a határozat 1. mellékletében szereplő formanyomtatvány szerinti tartalommal.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár egységes
szerkezetű alapító okiratát a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatósága részére
a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg.
3. Felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának „az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv.
rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 22.
polgármester

(Jkv. 9. melléklete: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

*****
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17. napirend
Közterületek elnevezéséről (2659 hrsz. 2677 hrsz. 2644 hrsz. 2640 hrsz. 2634 hrsz.
2640 hrsz.)
Előterjesztő: Székely László polgármester

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:
313/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közterületek elnevezéséről (2659 hrsz. 2677 hrsz. 2644 hrsz. 2640 hrsz. 2634
hrsz. 2640 hrsz.)
Páty
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Településfejlesztési
és
Településüzemeltetési Bizottság javaslatát figyelembe véve úgy határoz, hogy 2659 hrsz-ú,
2677 hrsz-ú., 2644 hrsz-ú, 2634 hrsz-ú, 2640 hrsz-ú „kivett út” megnevezésű ingatlanokat
Napfény utcának nevezi el.
Felkéri a jegyzőt a területek elnevezésével kapcsolatos lépéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

jegyző
2017.09.30.

*****

18. napirend
A biatorbágyi Egészségházzal kötött megállapodásról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, most arról döntenek, hogy további
tárgyalásokat folytatnak Biatorbággyal, és határozzák meg az egy fő után fizetendő összeget,
ami utó-finaszírozással fog történni. Mindenképpen biztosítani kellene a pátyi betegek
részére, hogy választhassanak, hova mennek szakrendelésre; ha valakinek egyszerűbb
Biatorbágyra menni, választhassa azt.
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Érdemi hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2. 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:
314/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A biatorbágyi Egészségházzal kötött megállapodásról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem kezdeményezi a
szakellátások tekintetében a területi ellátási kötelezettség módosítását, és tárgyalásokat kezd
Biatorbágy Város Önkormányzatával, annak érdekében, hogy a biatorbágyi Egészségház
szakellátásait - együttműködési megállapodás keretében- a pátyi lakosok is igénybe vehessék.

*****

19. napirend
Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának megválasztásáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

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:
315/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának megválasztásáról
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Páty Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
1. a Páty község önkormányzata által lefolytatandó közbeszerzési eljárások bíráló
bizottságába állandó tagként a pénzügyi szakértelem biztosítása érdekében
megválasztja Gál Judit pénzügyi irodavezetőt és
2. a 251/2015. (XI.26.) számú határozatát visszavonja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

*****

20. napirend
Dr. Bognár András önálló képviselői indítványa
Előterjesztő: Dr. Bognár András képviselő

Dr. Bognár András képviselő
Ismerteti önálló képviselői indítványát.
Sági György képviselő:
Támogatja az indítványt; ezáltal lehetőség nyílna arra, hogy ne csak a pincetulajdonosok
élvezzék a Pincehegyet, hanem azok is, akik piknikezni mennek fel. Ennek érdekében
javasolja, hogy legyenek asztalok és padok is.
Szeitz Zsolt képviselő:
Véleménye szerint is támogatandó az ötlet, de kellene egy pontosabb árajánlat; javasolja
továbbá, hogy a Pincehegy több pontján helyezzenek ki ilyen építményt.
Szabó István alpolgármester:
A nagypince tervezését kellene kiegészíteni ezzel, úgy, hogy ez az építmény igazodjon a
nagypincéhez. Továbbá, nem biztos, hogy a víziközmű kiépítése előtt fel kellene állítani;
induljon el a tervezés, és ha beérkeznek a tervezési ajánlatok, akkor döntsenek.
Dr. Bognár András képviselő
Ezt az egyet csak fel kellene állítani, és lehetne tesztelni, tetszik-e, vagy sem.
Székely László polgármester:
A Pénzügyi Bizottságnak voltak kitételei, javasolja, hogy azt vegyék figyelembe; azzal
mindenki egyetért, hogy jó ötlet, ne csak egy készüljön, hanem több is, de terveztessék meg
rendesen. Az összeg miatt egyébként is három árajánlat szükséges. Módosító javaslata, hogy
most csak arról döntsenek, hogy támogatják, és a megvalósítás részleteit kidolgozzák.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.
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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:
316/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Dr. Bognár András önálló képviselői indítványa
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja az önálló
képviselői indítvány azon részét, hogy a Pincehegyre több helyen esőbeálló építmény
létesüljön. A megvalósítás érdekében felkéri a Pátyi Polgármesteri Hivatalt a részletek
kidolgozására.
Felelős:
Határidő:

jegyző
következő soros Kt. ülés

*****

21. napirend
Dr. Monostori Ernő önálló képviselői indítványa
Előterjesztő: Dr. Monostori Ernő képviselő

Dr. monostori Ernő képviselő:
Elmondja, májusban döntött arról a testület, hogy kéthetente tartja az üléseit, ehhez képest a
jegyző és a polgármester javaslata az volt, hogy ezt ősszel indítsák be. A megjelölt napok
működhetnek, előnye egyértelmű, nem véletlenszerűen határozzák meg az ülések időpontjait,
hanem előre, és ennek mentén minden érdekelt tud számolni vele; véleménye szerint
kiszámíthatóbbá, hatékonyabbá, eredményesebbé tenné a munkát. Egyébként az elmúlt
időszakban is két alkalommal, vagy többször ültek le havonta, most a különbség csak annyi,
hogy konkrét dátumokat határoznak meg az ülések időpontjára. Fél év elteltével a Jóléti
Bizottság megvizsgálja, hogy mik a tapasztalatok, és javaslatot tesz majd a továbbiakra. Kéri,
hogy támogassák az indítványát.
Sági György képviselő:
Elmondja, ő egyetért a gondolattal, de beszélt a hivatallal, és az ő munkájukat is meg kellene
könnyíteni, elsősorban azzal, hogy a határidő mindenkire nézve legyen érvényes.
Székely László polgármester:
Elmondja, ő már most le tudja vonni a tapasztalatot. Két héttel ezelőtt kellett kiküldeni a
bizottsági anyagot, amelyek még csak az akkor rendelkezésre álló információk alapján
készültek; majd közben érkezett legalább nyolc fontos döntést igénylő téma, amit a
bizottságok már nem tudtak tárgyalni; nem tartja jó ötletnek, hogy előre határozzák meg a
testületi ülések időpontjait, véleménye szerint ez nem jó rendszer. Megjegyzi, a hivatalnak
még annyi dolga volt a mostani anyaggal, hogy még nem is tudott foglalkozni a következő
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ülés anyagával, amit a mostani javaslat szerint már a holnapi napon ki kellene küldeni, tehát
ez így működésképtelen. Továbbá ebben a rendszerben a bizottsági ülések időpontjai túl
messze vannak a testületi ülés időpontjától, a testületi ülésig az előterjesztések még
változhatnak; az előző rendszer működött, mindenki munkáját megkönnyítette; ami sürgős, az
megy rendkívüli testületi ülésre.
Sági György képviselő:
A polgármester által elmondottakban nagyon sok az igazság; lehet, hogy időben valóban túl
messze vannak a bizottsági ülések a testületi üléstől, és ezt módosítani kellene. Hozzáfűzi,
neki, mint laikus képviselőnek fel kell készülni az ülésre, esetleg szeretne szakértőt bevonni,
ezt is figyelembe kéne venni; javasolja, hogy ezt most fogadják el úgy, hogy kéthetente
legyenek a testületi ülések, de ugyanazon a héten legyenek a bizottsági ülések is.

Temesszentandrási Gábor képviselő elhagyta a termet, a Képviselő-testület létszáma: 8 fő.

Szabó István alpolgármester:
Véleménye szerint ez a döntés szembe megy az Mötv-vel, és korlátozza a polgármester
hatáskörét. A törvény szerint a polgármester határozza meg a testületi ülések időpontját.
Azzal egyetért, hogy nincs ideje felkészülni a képviselőknek, de sajnos az utolsó pillanatban
érkezik meg az az információ, amivel a hivatal tud majd dolgozni.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
A képviselőnek felkészülten, körültekintően kell dönteni; ha rendszertelenül jönnek az
anyagok, nem teszi lehetővé a rendszer, hogy a képviselő érdemben döntsön; vélemény
szerint elfogadható az, hogy konkrétan meghatározzák az időpontokat.
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
Felveti, hogy célszerű lenne néhány témát a bizottság hatáskörébe utalni. Kérdezi továbbá az
önkormányzat jogi képviselőjétől, hogy a testület meghatározhatja-e konkrétan a képviselőtestületi ülések időpontjait, ez nem megy-e szembe az Mötv. 45.§-ával. Esetleg
szabályozhatják-e a saját SZMSZ-ükben?
Dr. Hekman Tibor jegyző:
A hatályos SZMSZ szerint a Képviselő-testületnek évente 10 ülést kell tartani; nyilván a
kéthetenkénti ülés kiegészítő szabályozásként felfogható. Az Mötv. a minimum ülésszámot
határozza meg. Az összehívás joga a polgármestert illeti meg, és az SZMSZ szabályozza,
hogy akadályoztatása esetén pedig az alpolgármestert. Általában a munkatervben szokták
elfogadni az időpontokat. Hozzáfűzi, neki, mint a hivatal vezetőjének, alkalmazkodni kell a
Képviselő-testület döntéséhez, még akkor is, ha lát benne logikátlanságot. A cél a hivatal
részéről, hogy a testületi anya tárgyalható, szakmailag megfelelő legyen.
Sági György képviselő:
A nevében is benne van, hogy képviselő-testületi ülés, és nem polgármesteri ülés; a
polgármester feladata, hogy összehívja a Képviselő-testület ülését. Nem a témákat határozzák
meg előre, hanem azt hogy mikor szeretnének ülésezni. A jegyzőnek arra is kéne figyelni, ami
az SZMSZ-ben benne van, hogy négy nappal az ülése előtt meg kellene kapni az anyagot a
képviselőknek. Nem a hivatallal van a probléma, hanem sokszor a háttér megbízottakkal.
Rájuk nem vonatozik határidő? Nekik mi a felelősségük?
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Székely László polgármester:
Úgy gondolja, elég sor érv merült fel pro és kontra, szavazzanak.
Szavazásra teszi fel az 1. 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: 5 igen, 2 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 2 nem 1 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
317/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Dr. Monostori Ernő önálló képviselői indítványa
Páty Község Önkormányzata úgy határoz, hogy az SzMSz-ben nevesített kéthetenkénti
ülésezés követelményének eleget téve a képviselő-testületi ülések időpontját az elkövetkező
fél évben az alábbiak szerint szabályozza:
Javaslat a 2017. évre
2017. szeptember 28. csütörtök, reggel ½ 9 óra
2017. október 12. csütörtök, reggel ½ 9 óra
2017. október 26. csütörtök, reggel ½ 9 óra
2017. november 9. csütörtök, reggel ½ 9 óra
2017. november 23. csütörtök, reggel ½ 9 óra
2017. december 7. csütörtök, reggel ½ 9 óra
Javaslat a 2018. évre
2018. január 4. csütörtök, reggel ½ 9 óra
2018. január 18. csütörtök, reggel ½ 9 óra
2018. február 1. csütörtök, reggel ½ 9 óra
2018. február 15. csütörtök, reggel ½ 9 óra
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2. 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: 5 igen, 1 nem, 2 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 1 nem 2 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
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318/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Dr. Monostori Ernő önálló képviselői indítványa
Páty Község Önkormányzata úgy határoz, hogy felkéri a Jóléti, Ügyrendi és Sport
Bizottságot, hogy 2018. februárjában értékelje a kéthetenkénti ülésezés gyakorlati
tapasztalatait és tegyen javaslatot a 2018. év nyári szünetig terjedő időszak képviselő-testületi
üléseinek időpontjára.
Felelős: Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottság
Határidő: 2018. február 15.

*****

22. napirend
A Páty Község Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami
működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadásátvételéről szóló Megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

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: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
(Sági György képviselő nem szavazott.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
319/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty Község Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek)
állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és
kötelezettségek átadás-átvételéről szóló Megállapodás módosításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty Község
Önkormányzata és az Érdi Tankerületi Központ között 2016. december 12-én létrejött
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Megállapodást az előterjesztés 2. mellékletében szereplő szerződésben foglaltak szerint 2017.
július 1-i hatállyal módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. július 7.

(Jkv. 10. melléklete: Megállapodás módosítása)

*****

23. napirend
Páty község vízkárelhárítási tervének elkészítéséről
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Érdemi 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: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
320/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Páty község vízkárelhárítási tervének elkészítéséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázathoz a Páty község
vízkárelhárítási tervének elkészítésével megbízza a HEGEDŰS & SCHMIDT Kft.-t (7130
Tolna, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33.), az árajánlatában szereplő 1 980 000 Ft + ÁFA összegért.
Felkéri a Pátyi Polgármesteri Hivatalt a tervezési szerződés elkészítésére, a polgármestert
pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A tervezés költségeihez szükséges 2 514 600 Ft
összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Vízelvezetés” címzett
tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
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24. napirend
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a
település tisztaságáról szóló 48/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, a Környezetvédelmi bizottság tárgyalta, és
javaslatai az „Összefoglalóban” találhatók.
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
Elmondja, a KVTB a Pest Megyei Közgyűlés Elnökének javaslatát emelte be a rendelettervezetbe. Az eredeti anyaghoz képest a bizottság javaslata, hogy maradjon továbbra is
minden hétfőn az égetés lehetősége, de tegyék be a Közgyűlés Elnökének javaslatát a
rendeletbe. Hozzáfűzi, ő, mint KVTB elnök, alapvetően a szűkítés mellett érvelne, viszont
mivel a zöldhulladék elszállítása nem teljesen megoldott, ezért maradtak a jelenleg is hatályos
variációnál.
Gábor Ákos képviselő:
Módosító javaslata, hogy az égetési feltételek utolsó sorában a parázslás mellé egészítsék ki a
„füstölés”-sel.
Veres Erika aljegyző:
A módosítás leginkább az időpontra vonatkozik, azért indult el, mert a falu egyik fele szeretne
égetni, a másik fele pedig nem szeretne. A PMK Elnöke javaslatának egy részét egyébként
felsőbb jogszabály rendezi. A tűzgyújtási tilalom arról szól, hogy a Tűzoltóság elrendeli a
tilalmat, de ez az erdő és erdősávok 200 méteres körzetre vonatkozik. A módosításnak akkor
van értelme, ha szűkítik az időpontokat.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Először szavazásra teszi fel a módosító rendelet-tervezetet.
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: 4 igen, 4 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 4 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
321/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a
település tisztaságáról szóló 48/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kerti hulladék és az avar égetésének
módosított időpontja vonatkozásában az előterjesztés rendelet-tervezetét elutasította.
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Székely László polgármester:
Az égetés időpontja marad a jelenleg hatályos rendelet szerint.
Szavazásra teszi fel a KVTB javaslatát, mely szerint a rendeletbe épüljön be a Pest Megyei
Közgyűlés Elnökének javaslata (lásd „Összefoglaló” anyagban), valamint Gábor Ákos
képviselő javaslata, mely szerint az f) pont egészüljön ki a „füstölés” szöveggel.
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, 1 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 1 nem szavazattal a következő
rendeletet alkotta:
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a
település tisztaságáról szóló 48/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Jkv. 11. melléklete: 17/2017. (IX.18. önkormányzat rendelet)

*****

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

Dr. Monostori Ernő képviselő:
Szeretne bővebb tájékoztatást kapni a Mervó Józseffel történt megbeszélésről, valamint a
kosárlabda szövetség elnökével történt megbeszélésről.
Székely László polgármester:
Mervó József kereste meg őt, azzal, hogy intézik a belterületbe vonáshoz kapcsolódó
dolgokat; a kosárlabda szövetség elnökével azt beszélték meg, hogy milyen formában, hogyan
lehet benyújtani, hogy a TAO támogatást megkapják, elmondta a feltételeket, ennek része,
hogy döntöttek a sportcsarnok tervezéséről.
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: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 1 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
322/2017. (IX. 14.) 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.
(Jkv. 12. melléklete: 2017. évi határozatok és rendeletek végrehajtása)

*****

26. napirend
Egyebek

Székely László polgármester:
Kérdezi, kinek van hozzászólása.
Sági György képviselő:
Kérdései: hogyan záródott le a Boda Sarolta ügy? A Friedmann féle tárgyalás nyár elején
indult; an-e fejlemény azóta?
Székely László polgármester:
Boda Sarolta ügy: bírósági ítélet szerint vissza kell venni, feladatokat fog kapni a hivatal
részéről, amit otthon végez. Friedmann ügy: annyit tud róla, hogy ma be fog jönni a
főépítészhez, és utána fog az önkormányzattal tárgyalni.
*
Dr. Monostori Ernő képviselő:
A jegyző melletti kis helyiség most raktárként működik; régen képviselői szoba volt; van-e
remény arra, hogy újra úgy funkcionáljon?
Székely László polgármester:
Igen, ki fogja üríttetni, csak még helyet kell találni a most ott tárolt dolgoknak.
*
Szabó István alpolgármester:
Tájékoztatni szeretné a testületet, hogy hétvégén két testvértelepülésen, Kistárkányon és
Kisselmenczen voltak néhányan, jó hangulatú, tartalmas hétvége volt, megerősítették a
későbbi együttműködés szándékát is.
*****
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27. napirend
ZÁRT ÜLÉS
A PVK Nonprofit Nkft. ügyvezetéséről és alapító okiratáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Az előterjesztést a Képviselő-testület ZÁRT ülésen tárgyalta, melyről külön jegyzőkönyv
készült.
Az előterjesztés vonatkozásában az alábbi határozatokat hozta a képviselő-testület.

323/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A PVK Nkft. ügyvezetéséről
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete megköszöni Czentár László úrnak a
PVK. Nkft-ben végzett ügyvezetői tevékenységét. Hozzájárul Czentár László
munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a határozat mellékletét
képező Megállapodásban foglaltak szerint. A Megállapodás aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős:
Határidő:

polgármester
legkésőbb 2017 szeptember 29.

(Jkv. 13. melléklet: MEGÁLLAPODÁS munkaviszony közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről)
*

324/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A PVK Nkft. ügyvezetéséről
ALAPÍTÓI HATÁROZAT
amelyet Páty Község Önkormányzata (törzsszáma: 15390235, székhelye: 2071 Páty,
Kossuth Lajos utca 83. képviseli: Székely László polgármester), mint a PVK Páty
Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 1309-091362, székhelye: 2071 Páty, Rákóczi utca 74., továbbiakban a Társaság) alapítója,
hozott meg 2017. szeptember 14. napján.

2/2017. (IX. 14.) sz. (PVK Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság) alapítói határozat:
Páty Község Önkormányzata, mint a PVK Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-091362, székhelye: 2071 Páty, Rákóczi
utca 74., továbbiakban a Társaság) alapítója az alábbi határozatot hozta meg.
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Az Alapító 2017. november 21. napjától határozatlan időre Simon Csabát (születési helye:
Budapest 12; születési ideje: 1964. február 24.; anyja neve: Mocsai Gizella; személyi száma:
1-640224-1089; adóazonosító jele: 8354820459; lakcíme: 2071 Páty, Rákóczi utca 21.) bízza
meg a Társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával.
Fenti döntéseknek megfelelően módosulnak az alapító okirat rendelkezései.

Kelt Páty, 2017. szeptember 14.
PVK Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
____________________________________
Páty Község Önkormányzata (alapító)
képviseli: Székely László polgármester
Ellenjegyzem
Páty
2017. szeptember 14.
(Jkv. 14. melléklet: Alapítói határozat)
*
325/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A PVK Nkft. ügyvezetéséről
A képviselő-testület úgy határoz, hogy elfogadja a PVK Nkft. alapító okiratát. A képviselőtestület az alapító okirat aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
(Jkv. 15. melléklet: PVK Nkft Alapító okirat módosítása)

*****

28. napirend
ZÁRT ÜLÉS
„Útfelújítás Páty Községben-Hunyadi utca”
Előterjesztő: Székely László polgármester

Az előterjesztést a Képviselő-testület ZÁRT ülésen tárgyalta, melyről külön jegyzőkönyv
készült.
Az előterjesztés vonatkozásában az alábbi határozatot hozta a képviselő-testület.
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326/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A „2017. évi útfelújítások Páty községben” közbeszerzési eljárásról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „2017. évi
útfelújítások Páty községben” közbeszerzési eljárásban
1. egyetért a Bíráló Bizottság véleményével és a nettó 17.706.156 forint ajánlati árat tevő
Swietelsky Építő Kft.-t (1072 Budapest Rákóczi u. 72.); jelöli meg a közbeszerzési
eljárás nyertesének.
2. egyetért a Bíráló Bizottság véleményével és a nettó 17.973 286. forint ajánlati árat
tevő Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.-t (2890 Tata Janek Géza utca 8-10); jelöli
meg a közbeszerzési eljárás második helyezettjének.
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés
aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. szeptember

(Jkv. 16. melléklet: Vállalkozási szerződés Swietelsky Építő Kft-vel)

*****
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Székely László polgármester:
Bezárja az ülést.

*****

határozatok: 292/2017. (IX. 14.) – 326/2017. (IX. 14.)
rendelet:
17/2017. (IX.18.)
mellékletek:
1. melléklet:
2. melléklet:
3. melléklet:
4. melléklet:
5. melléklet:
6. melléklet:
7. melléklet:
8. melléklet:
9. melléklet:
10.melléklet:
11.melléklet:
12.melléklet:
13.melléklet:
14.melléklet:
15.melléklet:
16.melléklet:

294-es határozathoz: Fejér Európa Kft. ajánlata
295-ös határozathoz: Érd Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság Beszámolója
296-os határozathoz: DAKÖV Kft. tájékoztató megkeresése
298-as határozathoz: Gördülő Fejlesztési Terv 2018-2032. időtávra
300-as határozathoz: Vállalkozási szerződés módosítása
303-as határozathoz: Településrendezési szerződés
307-es határozathoz: Ingatlan adásvételi szerződés
311-es határozathoz: Módosító okirat (Művelődési Ház…)
312-es határozathoz: Alapító okirat egységes szerkezet (Művelődési Ház…)
319-es határozathoz: Megállapodás módosítása (Érdi Tankerületi Központ)
17/2017. (IX.18.) önkormányzati rendelet
322-es határozathoz: Határozatok végrehajtása
323-as határozathoz: Megállapodás munkaviszony megszüntetéséről
324-es határozathoz: PVK Nkft. Alapítói határozat módosítása
325-ös határozathoz: PVK Nkft. Alapító okirat módosítása
326-os határozathoz: Vállalkozási szerződés Swietelsky Kft-vel

Kmf.

Székely László
polgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző
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