PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: 3706-2/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. augusztus 10-én (csütörtök) 09:00 órai kezdettel megtartott
üléséről
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Az ülés helye:

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

Az ülésen megjelent képviselő-testületi tagok:
Székely László polgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Bognár András képviselő
Dr. Monostori Ernő képviselő
Sági György képviselő
Szeitz Zsolt képviselő
Temesszentandrási Gábor képviselő
Hiányzik:

Gábor Ákos képviselő
Somogyi Farkas Tamás képviselő

Az ülésre meghívást kapott személyek:
Polgármesteri Hivatalból:
Dr. Hekman Tibor jegyző
Veres Erika aljegyző
Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető
Állandó meghívott:
Szelenczi Gabriella, a Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Budakörnyéki televízió munkatársa
Dr. Jancsár György, az önkormányzat ügyvédje
Napirendekhez:

Cellár József közbeszerzési tanácsadó
Horváth István, a Fürgelábú Roma Tánccsoport vezetője
Szabó Ervin, az SZ&SZ Ép-Ker. Kft. képviselője
Miszlainé Papp Emőke, az Iskola Szülői Szervezet vezetője

*****

Székely László polgármester:
Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel jelen van, határozatképes.
Elmondja, két plusz előterjesztést javasol még napirendre venni, ami a meghívó kiküldése
után készült el, mindkettő pályázattal kapcsolatos, ezért sürgős.
Dr. Monostori Ernő képviselő (ügyrendben):
Felveti, hogy az ülés most rendes ülés, vagy rendkívüli. A Meghívó nem jelzi, hogy
rendkívüli, pedig véleménye szerint ez rendkívüli ülés.
Székely László polgármester:
Azért így hirdette meg, hogy ha a bizottság tárgyalni akarja az előterjesztéseket, akkor
tárgyalhatja; így volt rá lehetőség.
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Szeitz Zsolt képviselő (ügyrendben):
Szokásos félrevezető szöveg a polgármestertől, pénteken ment ki az anyag, a bizottsági
elnöknek esélye sem volt összehívni a bizottsági ülést.
Székely László polgármester:
Lezárja a vitát és szavazásra teszi fel a napirendi pontokat a plusz két javasolt előterjesztéssel.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 1 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
274/2017. (VIII. 10.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. augusztus
napirendjének elfogadásáról

10.-i

rendkívüli nyilvános

képviselő-testületi

ülés

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 10.-i ülésének napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1. A Hunyadi és Bánya utcák felújítása közbeszerzési eljárásának kiírásáról – ZÁRT
ÜLÉS
2. A Képviselő-testület 273/2017. (VII. 21.) határozatának módosításáról
3. A Páty, 629/2 helyrajzi számú ingatlanra tervezett sportcsarnok tervezésére beérkezett
árajánlatokról
4. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában műfű
burkolat elhelyezésének költségeiről
5. A PVK Nonprofit Kft. járműbeszerzésének költségeiről
6. Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó tervezési
vázlatról
7. Tájékoztatás a Vis maior pályázat benyújtásáról

*****

1. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Hunyadi és Bánya utcák felújítása közbeszerzési eljárásának kiírásáról

Az előterjesztést a Képviselő-testület ZÁRT ÜLÉSEN tárgyalta, melyről külön
jegyzőkönyv készült.
Az előterjesztés vonatkozásában az alábbi határozatokat hozta a Képviselő-testület:
3

275/2017. (VIII. 10.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az „Útfelújítás Páty községben – Hunyadi utca” közbeszerzési eljárás kiírásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Útfelújítás Páty
községben – Hunyadi utca” címmel összefoglaló tájékoztató közzétételével indított nyílt
közbeszerzési eljárást ír ki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik
Rész, 115. § (2) bekezdése alapján. A melléklet szerinti ajánlattételi felhívást és ajánlati
dokumentációt elfogadja és felkéri a vele szerződésben álló közbeszerzési szakértőt, hogy
gondoskodjon az ajánlattételi felhívás megküldéséről.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

(Az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció a Jkv. 1. mellékletét képezi.)
*
276/2017. (VIII. 10.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az „Útfelújítás Páty községben – Hunyadi és Bánya utcák” közbeszerzési eljárás
kiírásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította az előterjesztés határozati
javaslatának Bánya utcára vonatkozó részét.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

*****

2. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Képviselő-testület 273/2017. (VII. 21.) határozatának módosításáról

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
277/2017. (VIII. 10.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 273/2017. (VII. 21.) határozatának módosításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 273/2017. (VII. 21.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fürgelábú Roma
Táncsoport részére 130.000 Ft összegű támogatást nyújt egy Sopron-Bécs utazás költségeire.
A támogatás forrása: a 2017. évi költségvetési rendelet 9. mellékletének általános tartalék
előirányzata.
A támogatási összeggel a Fürgelábú Roma Tánccsoport 2018. február 28. napjáig köteles
elszámolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.”
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

*****

3. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Páty, 629/2 helyrajzi számú ingatlanra tervezett sportcsarnok tervezésére
beérkezett árajánlatokról

Székely László polgármester:
Elmondja, három cég adott ajánlatot generáltervezésre; kiderült, hogy közbeszerzés köteles
lenne, de a tanácsadó arról adott tájékoztatást, hogy ha a kiviteli terv kikerül a csomagból,
akkor nem kell közbeszerzést kiírni. Kéri, hogy döntsön a Testület, hogy a három árajánlatból
választ, vagy pedig kiírják a közbeszerzést.
Szeitz Zsolt képviselő:
Elmondja, arról volt szó, hogy az engedélyezési dokumentációt az önkormányzat készítteti, a
kiviteli tervdokumentációt pedig a PSE a TAO-ból; ennek ellenére nem érti, hogy került bele
az anyagba a kiviteli dokumentáció. Továbbá az ajánlati nyilatkozatban elírás történt, mivel
nincs lehetőség részajánlatra.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Kérdezi, hogy Cellár József közbeszerzési tanácsadó miért nem vesz részt az ülésen.
Székely László polgármester:
Jelezte, hogy nem tud itt lenni. Elmondja, készült még egy határozati javaslat, arra az esetre,
amennyiben a testület úgy dönt, hogy újra kiírja a közbeszerzést.
Felolvassa:
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„Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 629/2 helyrajzi
számú ingatlanra tervezett sportcsarnok 256/2017. (VII. 6.) számú képviselő-testületi
határozattal elfogadott tervezési programját továbbra is fenntartja.
A Képviselő-testület felkéri Páty Község Főépítészét, hogy a tervezési programnak
megfelelően kérjen be ajánlatokat a sportcsarnokra vonatkozó pályázati terv és engedélyezési
tervdokumentáció elkészítésére, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett tervezési
ajánlatokat terjessze újra a Képviselő-testület elé.”
Szabó István alpolgármester és Szeitz Zsolt képviselő véleménye szerint fel lehet tenni az
eredeti határozati javaslatot szavazásra, nincs szükség kiviteli tervre, ki lehet választani a
tervezőt.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Elmondja, mindkét megoldás jó, nincs törvényességi probléma, az engedélyezési
tervdokumentáció a pályázathoz kell.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel az eredeti határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
278/2017. (VIII. 10.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, 629/2 helyrajzi számú ingatlanra tervezett sportcsarnok tervezésére
beérkezett árajánlatokról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 629/2 helyrajzi
számú ingatlanra tervezett sportcsarnokra vonatkozó pályázati terv és engedélyezési
tervdokumentáció elkészítésével megbízza az A3 ÉPÍTÉSZ Kft.-t (1131 Budapest, Vőlegény
u. 60.), az árajánlatában szereplő 7 800 000 Ft + ÁFA összegért. A tervezési szerződést a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés
aláírására. A tervezés költségeihez szükséges 9 906 000 Ft összeget Páty Község
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Sportcsarnok tervezése” címzett tartalékkerete
terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

(A tervezési szerződés a Jkv. 2. mellékletét képezi.)

*****
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4. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában műfű
burkolat elhelyezésének költségeiről
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van: Szabó Ervin, az Sz&Sz Ép-ker Kft. képviselője.

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Szeitz Zsolt képviselő:
Megkérdezi, hogy pótmunkára nem lesz szükség?
Szabó Ervin, az Sz&Sz Ép-ker Kft. képviselője:
Nem. Hozzáfűzi, ugyanaz a minőség van a sportudvarnál is lerakva.
Székely László polgármester:
Elmondja még, hogy legelőször a tankerületet keresték meg a problémával, mivel az
üzemeltetés az ő feladatuk, de azt nyilatkozták, hogy nincs pénzük.
Szabó István alpolgármester:
Mivel úgy is az önkormányzat tulajdonában marad, és a maguknak a pátyi gyerekeknek
készül, ezért elfogadásra javasolja.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
279/2017. (VIII. 10.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában műfű
burkolat elhelyezésének költségeiről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bocskai István MagyarNémet Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 256 m2 műfű burkolat, 64 fm szegélykővel és
25 cm bazaltréteggel történő elhelyezésével megbízza az Sz&Sz Ép-Ker. Kft.-t (2093
Budajenő, Kossuth L. u. 27.), az árajánlatában szereplő 4 880 Ft + ÁFA/ m2 összegért. Felkéri
az önkormányzat jogi képviselőjét a vállalkozási szerződés elkészítésére, a polgármestert
pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A kivitelezés költségeihez a Bocskai István
Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szülői Szervezete 300 000 Ft.-tal
hozzájárul, a kivitelezéshez szükséges további bruttó 1 286 585 Ft összeget Páty Község
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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

*****

5. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A PVK Nonprofit Kft. járműbeszerzésének költségeiről

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Szeitz Zsolt képviselő:
A PVK Nkft-nek nagy kiesést jelent a focipálya fűnyírása, nagyon le van terhelve, tarthatatlan
állapotok vannak, javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
280/2017. (VIII. 10.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A PVK Nonprofit Kft. járműbeszerzésének költségeiről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település 2017. évi
költségvetésének általános tartalékkeretéből 5 700 000 Ft összeget biztosít a PVK Nonprofit
Kft. részére jármű beszerzésére. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
A támogatás folyósításának a feltétele a támogatási szerződés megkötése. A támogatás
felhasználásáról a kedvezményezettnek 2018. január 31-ig beszámolási kötelezettsége van.
A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jogi képviselőjét a támogatási szerződés
elkészítésére, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
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6. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó tervezési
vázlatról

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét
Szeitz Zsolt képviselő:
Felveti, hogy a fogorvosi rendelő nagyobbnak tűnik, egyrészt mégis az van elől, másrészt oda
kevesebben járnak.
Székely László polgármester:
Az orvosi rendelők elhelyezésével kapcsolatban egyeztettek az egészségügyi dolgozókkal, és
az ő véleményük figyelembevételével került összeállításra az elhelyezési vázlat.
Az előterjesztéshez kapcsolódó több érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
281/2017. (VIII. 10.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó tervezési
vázlatról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Önkormányzati
tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében” című pályázathoz a tervezés megkezdéséhez jóváhagyja az orvosi rendelők
elhelyezését tartalmazó tervezési vázlatot, a melléklet szerinti tartalommal.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

(A tervezési vázlat a Jkv. 3. mellékletét képezi.)

*****
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7. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
Tájékoztatás a Vis maior pályázat benyújtásáról

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, a határozati javaslatról még nem tudnak
dönteni, mivel az önrészhez a konkrét összeget meg kell határozni. Tájékoztatásul készült az
előterjesztés, mivel a pályázatot mindenképpen be fogják nyújtani.
Döntéshozatal nem történt.

*****

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

határozatok: 274/2017. (VIII. 10.) – 281/2017. (VIII. 10.)
mellékletek: 1. melléklet: 275-ös határozathoz: Ajánlattételi felhívás és
Ajánlati dokumentáció
2. melléklet: 278-as határozathoz: Tervezési szerződés
3. melléklet: 281-es határozathoz: Tervezési vázlat

Kmf.

Székely László
polgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző
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