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Az ülés helye:

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

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:
Dr. Monostori Ernő elnök
Temesszentandrási Gábor alelnök
Dr. Bognár András tag
Dr. Balló Zsófia külsős tag
Boros Géza külsős tag
Hiányzik:

-

Az ülésen megjelent képviselő-testületi tagok:
Szabó István alpolgármester
Somogyi Farkas Tamás képviselő

Polgármesteri Hivatalból:
Gál Judit pénzügyi irodavezető
Király Anna adóigazgatási irodavezető
Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető
Báldogi Éva jegyzőkönyvvezető

Az ülésre meghívást kapott személyek:
Cserei Zsolt beruházási ügyintéző
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes ügyvezető (Biatorbágyi város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.)

*****

Dr. Monostori Ernő elnök:
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel (teljes
létszám) jelen van, határozatképes.
Napirenddel kapcsolatban: Szabó István alpolgármester kérésére a 7. és 10. napirendi
pontokat 2. és 3. napirendként tárgyalják. Ezzel a módosítással szavazásra teszi fel a napirendi
pontokat.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
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126/2017. (X. 10.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A 2017. október 10-i nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2017. október 10-i
nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Megállapodás járóbeteg-szakellátási feladatokról
2. Az Arany János utcai játszótér kivitelezési munkáira beérkezett árajánlatokról
3. Zsobok testvértelepülés támogatásáról
4. A Páty település területén működő községügyeleti szolgálatról
5. A Nagypince tervezésére beérkezett árajánlatokról
6. A nemzeti színű zászlókra vonatkozó pályázatról
7. A Bethlen utca Erkel és Bocskai utcák közötti szakaszán közvilágítás tervezéséről
8. A Páty, 302 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó ingatlan adásvételi előszerződésről
9. A veszélyes hulladék elszállításának költségeiről
10. A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
11. A tárgyévi, folyamatban lévő beruházásoknak állapotjelentéséről műszaki és pénzügyi
vonatkozásban
12. „Személyzeti döntések, besorolások, bérgazdálkodás vizsgálata” tárgyú belső ellenőri
jelentés intézkedési tervének áttekintése
13. Egyebek

*****

1. napirend
Megállapodás járóbeteg-szakellátási feladatokról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Felkéri Dr. Egervári Ágnest, ismertesse, milyen szolgáltatást kínálnak, milyen
korlátozásokkal és fajlagosan mennyiért. Hozzáfűzi, a pénzügyi bizottságnak pénzügyi
szempontból kell nézni a kérdést, hogy mit nyújtanak, és mennyiért.
Dr. Egervári Ágnes ügyvezető (Biatorbágyi város Egészségügyi Ellátó Non-profit Kft.):
Köszöni a lehetőséget, elmondja sok kérdés van, ami számára is felmerül. Biatorbágynak
nincs ellátási kötelezettsége, ez önként vállalt feladat; az Európa Kft-nek, ami Budaörsön
működött, Biatorbágy területére sikerült OEP finanszírozással befogadást nyernie, de a Kftvel mindenféle bajok voltak, finanszírozás nélkül maradt a dolog, de ez már a múlt.
Biatorbágy település vezetése úgy döntött, hogy amíg nincs finanszírozás, havi 10 milliós
nagyságrenddel fenntartja ez a rendelőintézetet, és maga veszi kézbe, 100%-os önkormányzati
tulajdonú Kft-t hozott létre, aki nem szerződik senkivel. A cél, hogy lehetőség szerint álljon
meg a lábán, ne kelljen a finanszírozásra várni. Kétféle módon finanszírozódik az ellátás,
egyrészről az egészségbiztosítás felől (minden ellátottnak jár az ingyenes ellátás), másrészt a
teljesítmény volumen korlát szerint. Mivel a területen kívüli betegek után nem kapják meg az
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OEP finanszírozást, meg kellett nézni, hogy a szolgáltatást mennyien veszik igénybe a
környező településekről; három települést (Herceghalom, Etyek, Páty) kerestek meg
szerződés-tervezettel. Fontos, hogy nem magánvizsgálati díjakkal dolgoznak, hanem
szigorúan az OEP szerinti árlistával.
Szabó István alpolgármester:
Ha jól érti, akkor Biatorbágy kapott egy OEP keretet, de ebbe a keretbe Páty nem fér bele; ha
az OEP felemeli a felső korlátot, akkor nem biztos, hogy Pátynak fizetnie kell. Most az a
kérdés, hogy bevállalják-e ezt a három hónapot. Nem látja továbbá, hogy a kapacitást
Biatorbágy a plusz három településre is megkérte-e, vagy párhuzamosan ezeknek a
településeknek is el kell intézni a kapacitás megemelését. Nem látja, mi lesz három hónap
után.
Kristó Sarolta (JÜSB külsős tag):
Kéri a bizottságot, hogy ezt a lehetőséget adják meg a pátyi betegeknek; akik eddig átjártak,
azoktól nagyon jók a visszajelzések, elégedettek, minőségi ellátást kaptak.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Elmondja, hogy a múlt héten a polgármester és a háziorvosok tárgyaltak, amiről készült egy
emlékeztető; szóba jött a labor kérdése, ha jól érti, akkor a labor vizsgálat továbbra is a János
kórházban folyik, de vállalás van arra vonatkozóan, hogy hetente egy alkalommal helyben
megcsinálják a labor vizsgálatot, és az önkormányzat szállíttatja a János kórházba az ehhez
szükséges vért. Az önkormányzatnak, mint opcionális lehetőség, havi 1 millió forinttal, tehát
évi 12 millió forinttal kell számolnia; úgy néz ki, mintha a biatorbágyi egészségház számára a
piacot aktiválnák pátyi költségvetésből. Felveti, 3 hónap múlva ki tudja azt elképzelni, hogy
Páty visszalép? Tehát kialakul egy olyan helyzet, ami már a mostani döntéssel elkezdődik.
Boros Géza külsős bizottsági tag:
Sokat költenek egyéb olyan célokra is, ami nem érinti a lakosságit; az egészség mindenek elé
kell, hogy kerüljön.
Dr. Balló Zsófia külsős bizottsági tag:
Nem javasolja a három hónapos szerződés megkötését, legyen meg az a nyomás, hogy
lobbiznak a finanszírozásért.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Egyetért, így mind Biatorbágynak, mind Pátynak nagyobb a nyomás, hogy lobbizzon az OEPnél.
Szabó István alpolgármester:
Három hónap múlva úgyis dönteni kell; ha az OEP kivonul, és nem ad kapacitást, akkor nem
fogja megszavazni; most viszont javasolja elfogadni a három hónapos szerződést, mert elég
nagy betegszámmal igénylik ezt a szolgáltatást.
Kristó Sarolta (JÜSB külsős tag):
Kérdezi, hány százalék esély van arra, hogy három hónap múlva meglesz az OEP
finanszírozás.
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Dr. Egervári Ágnes ügyvezető (Biatorbágyi város Egészségügyi Ellátó Non-profit Kft.):
Erre nem tud válaszolni, jóslatba nem szeretne bocsátkozni. A betegek oldaláról nézve a
kérdést egyrészt van egy teljesítmény volumen korlát, és van egy ingyenes; akik Biatorbágyra
mennek, azok nem a gazdagabb réteghez tartoznak; egyébként van már egy kialakult kb.
létszám, nem gondolja, hogy megsokszorozódna.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Lezárja a vitát, és az elhangzottak figyelembevételével az eredeti határozati javaslat mellett
két módosító indítványt is feltesz szavazásra; az egyik a labor téma, a másik a közös
együttműködéssel történő lobbizás téma. (Szavazás előtt felolvassa a határozati javaslatokat.)
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.

127/2017. (X. 10.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: Megállapodás járóbeteg-szakellátási feladatokról
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy – miután Páty házorvosai a labor vizsgálathoz szükséges vér
levételét ezentúl intézményesen heti gyakorisággal helyben elvégzik – az Önkormányzat
biztosítsa az ehhez felmerülő (szállítási) költségek fedezetét.
*
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
128/2017. (X. 10.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: Megállapodás járóbeteg-szakellátási feladatokról
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a
Képviselő testületnek, hogy a Biatorbágyi Egészségház szakrendeléseinek igénybevételében
szintén érintett települések (Biatorbágy, Herceghalom, Etyek, Páty) önkormányzatai
együttesen forduljanak kérelemmel az EMMI-hez, annak érdekében, hogy az említett
települések lakosai biztosítotti jogon ingyenesen járó kezeléseiket továbbra is igénybe
vehessék Biatorbágyon.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 1 igen, 2 nem, 2 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 1 igen 2 nem 2
tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta.
129/2017. (X. 10.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: Megállapodás járóbeteg-szakellátási feladatokról
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága az előterjesztés
határozati javaslatát elutasította.

*****

2. napirend
Az Arany János utcai játszótér kivitelezési munkáira beérkezett árajánlatokról
Előterjesztő: Szabó István alpolgármester

Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, a Képviselő-testület egyetért abban, hogy
valósuljon meg a beruházás, de a részletkérdésekben vannak még viták.
Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető:
Felhívja a figyelmet az ülés előtt kiosztott kiegészítő anyagra, valamint arra, hogy elérhetik a
közbeszerzési értékhatárt.
Szabó István alpolgármester:
A kerítést mindenképpen meg kell csinálni, továbbá a teret is rendezni kell. A parkosításra
vonatkozóan készült egy terv 3-4 évvel ezelőtt, annak a műszaki tartalma alapján kérte be az
árajánlatokat; sajnos a cégek nem egységesen adtak ajánlatot, ezért összeállított egy táblázatot
a négy cégtől a különböző munkafázisokra. A térkövezést jövőre is el lehet halasztani, de a
kerítés és a növényültetés még fontos idén.
Dr. Balló Zsófia külsős bizottsági tag:
Felveti, hogy nagyon eltérőek az ajánlatok, és az árakat is irreálisnak, kicsit túlzónak tartja.
Racionálisabb döntést kellene hozni, ami egyensúlyban van a többi játszótérrel.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Lezárja a vitát, és a korábbiakra, valamint az elhangzottakra figyelemmel az általa benyújtott
és felolvasott módosító indítványt teszi fel szavazásra.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
130/2017. (X. 10.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: Az Arany János utcai játszótér kivitelezési munkáira beérkezett árajánlatokról
Az Arany János utcai játszótér kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok megítélésében a
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés alapján nem kíván állást foglalni.
Ugyanakkor a Bizottság
- javasolja, hogy készüljön az ajánlatok összehasonlításra alkalmas értékelés a
nyújtandó szolgáltatás és az ajánlati ár vonatkozásában,
- felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy az „Arany János utcai játszótér fejlesztése”
címzett tartaléka a 2017. évi költségvetésben 15 millió forint volt, ehhez ezidáig a
Képviselőtestület további cca 1,9 millió forintot rendelt hozzá az általános tartalékalap
terhére, a most előterjesztett kiegészítő – szintén csak általános tartalékból
finanszírozható – fejlesztés várható bekerülési értékével együtt már mintegy bruttó 30
millió forintos beruházással számolhatunk,
- szükséges megemlíteni emellett, hogy az együttszámítási kötelezettség miatt a
közbeszerzési értékhatár figyelembe vételével is kalkulálni kell.
- Javasolja továbbá, hogy a kerítést a legolcsóbb árajánlatot tevővel készíttesse el.

*****

3. napirend
Zsobok testvértelepülés támogatásáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Szabó István alpolgármester:
Nagy károkat okozott a vihar, az önkormányzat saját tulajdonú házán is keletkezett kár;
javasolja a támogatást.
Dr. Balló Zsófia külsős bizottsági tag:
Úgy véli, kötelességük segíteni, de könnyebben tudná az összegeket megszavazni, ha látná a
költségeket; túlzottnak érzi a saját alapítvány 1 millió forintos támogatását; ne saját magukra
költsék hanem a gyerekotthonra.
Szabó István alpolgármester:
Utólag úgyis tételes elszámolás fog készülni.
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Dr. Monostori Ernő elnök:
A vitát lezárva a két határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel teszi fel szavazásra: „a
kapcsolódó elszámolást az alapítvány 2017. december 31. napjáig nyújtsa be”.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
131/2017. (X. 10.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: Zsobok testvértelepülés támogatásáról
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés 1. határozati javaslatát az
alábbi kiegészítéssel támogatja:
„A kapcsolódó elszámolást az alapítvány 2017. december 31. napjáig nyújtsa be”.
*
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
132/2017. (X. 10.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: Zsobok testvértelepülés támogatásáról
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés 2. határozati javaslatát az
alábbi kiegészítéssel támogatja:
„A kapcsolódó elszámolást az alapítvány 2017. december 31. napjáig nyújtsa be”.

*****

4. napirend
A Páty település területén működő községügyeleti szolgálatról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
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Érdemi hozzászólás nem történt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 3 igen 1 nem 1
tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta.
133/2017. (X. 10.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A Páty település területén működő községügyeleti szolgálatról
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja.

*****

5. napirend
A Nagypince tervezésére beérkezett árajánlatokról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Balló Zsófia külsős bizottsági tag:
Kérdései: Mi lehet az oka, hogy meglepően alacsony az árajánlat. Mi a főépítész javaslata?
Az egyik tervező adott egy kivitelezési költséget is a projektre; meg akarják-e egyáltalán
ennyi pénzért építtetni, aminek a tervezéséről most döntenek. Ha a megépíttetésre nincs pénz,
akkor miért akarják megterveztetni? javasolja továbbá, hogy a településfejlesztési bizottság a
műszaki tartalommal kapcsolatban foglaljon állást.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Módosító indítványt nyújt be, melyet felolvas, majd szavazásra tesz fel.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
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134/2017. (X. 10.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A Nagypince tervezésére beérkezett árajánlatokról
A Nagypince tervezésére beérkezett ajánlatok megítélésében a Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés alapján nem kíván állást foglalni. Ugyanakkor
a Bizottság
- javasolja, hogy készüljön az ajánlatok összehasonlításra alkalmas értékelés a
nyújtandó szolgáltatás és az ajánlati ár vonatkozásában, valamint
- a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság vizsgálja meg, hogy a
megvalósítás tervezett költségei mögötti műszaki tartalom megfelel-e a valós
igényeknek.

*****

6. napirend
A nemzeti színű zászlókra vonatkozó pályázatról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Boros Géza külsős bizottsági tag:
Javasolja, hogy egy zászlóval többet vásároljanak, mivel az országzászló gyalázatosan néz ki.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
135/2017. (X. 10.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A nemzeti színű zászlókra vonatkozó pályázatról
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja.

*****
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7. napirend
A Bethlen utca Erkel és Bocskai utcák közötti szakaszán közvilágítás tervezéséről
Előterjesztő: Székely László polgármester

Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Bognár András bizottsági tag:
Elmondja, felvetődött, hogy aki még pluszban saját költségén szeretné intézni a közvilágítás
létesítését, azok számára tegye lehetővé az önkormányzat.
Dr. Balló Zsófia külsős bizottsági tag:
Véleménye szerint ilyen esetben praktikus lenne az előerjesztésben feltüntetni a kivitelezési
költséget is.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
136/2017. (X. 10.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A Bethlen utca Erkel és Bocskai utcák közötti szakaszán közvilágítás
tervezéséről
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja.

*****

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

Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Érdemi hozzászólás nem történt.
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Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
137/2017. (X. 10.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A Páty, 302 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó ingatlan adásvételi
előszerződésről
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja.

*****

9. napirend
A veszélyes hulladék elszállításának költségeiről
Előterjesztő: Székely László polgármester

Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Érdemi hozzászólás nem történt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
138/2017. (X. 10.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A veszélyes hulladék elszállításának költségeiről
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja.

12

10. napirend
A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
Előterjesztő: Székely László polgármester

Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Érdemi hozzászólás nem történt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
139/2017. (X. 10.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetét támogatja.

*****

11. napirend
A tárgyévi, folyamatban lévő beruházásoknak állapotjelentéséről műszaki és
pénzügyi vonatkozásban
Előterjesztő: Székely László polgármester

Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Tárgybani beszámoló elfogadása előtt a vita során a bizottsági tagok részéről felmerült, hogy
a táblázat kerüljön kiegészítésre a tervezett költség, végső költség sorokkal a projekt lezárása
után, valamint azzal, hogy a pótmunkák kifizetésére miért volt szükség, továbbá amennyiben a
pótmunkák kifizetésére az Önkormányzaton kívül álló ok miatt kerül sor, az anyagi teher ne az
Önkormányzatot terhelje.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
140/2017. (X. 10.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A tárgyévi, folyamatban lévő beruházásoknak állapotjelentéséről műszaki és
pénzügyi vonatkozásban
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az eredeti határozati javaslatot az alábbi
kiegészítéssel támogatja:
„A táblázat kerüljön kiegészítésre a tervezett költség, végső költség sorokkal a projekt
lezárása után, valamint azzal, hogy a pótmunkák kifizetésére miért volt szükség. Amennyiben
a pótmunkák kifizetésére az Önkormányzaton kívül álló ok miatt kerül sor, az anyagi teher ne
az Önkormányzatot terhelje.”

*****

12. napirend
„Személyzeti döntések, besorolások, bérgazdálkodás vizsgálata” tárgyú belső ellenőri
jelentés intézkedési tervének áttekintése
Előterjesztő: Székely László polgármester

Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
A határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel teszi fel szavazásra, hogy intézkedési tervet a
Képviselő-testület részére is tudomásul vételre ajánlja a bizottság.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
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141/2017. (X. 10.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: „Személyzeti döntések, besorolások, bérgazdálkodás vizsgálata” tárgyú belső
ellenőri jelentés intézkedési tervének áttekintése
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy tudomásul veszi a
Személyzeti döntések, besorolások, bérgazdálkodás vizsgálatáról szóló Belső Ellenőrzési
jelentést és kiegészített intézkedési tervet.
Az intézkedési tervet a Képviselő-testület részére is tudomásul vételre ajánlja a bizottság.
Felelős:
Határidő:

PVB elnök
azonnal

*****

13. napirend
Egyebek

Dr. Monostori Ernő elnök:
A következő belső ellenőrzési jelentés a pénzügyi iroda átfogó vizsgálata és az igazságosabb
közteherviselés érdekében ide vonatkozó ellenőrzések intézkedési terve az adóbehajtással
kapcsolatosan. A következő bizottsági ülést két hét múlva irányozza elő.
Több hozzászólás nem történt.

*****

Dr. Monostori Ernő elnök:
Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

*****
határozatok: 126-tól 141-ig
Kmf.

Dr. Monostori Ernő
elnök

Temesszentandrási Gábor
alelnök
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