PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: 4133-2/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Önkormányzata
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságának
2017. szeptember 27-én (szerdán) 08.30 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről
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Az ülés helye:

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

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:
Szeitz Zsolt elnök
Gábor Ákos alelnök
Dr. Bognár András tag
Sági György tag
Schneider Mihály külsős tag
Szenci Győzőné külsős tag
Várkonyi Andor külsős tag
Hiányzik:

--

Az ülésen megjelent képviselő-testületi tagok:
Székely László polgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Monostori Ernő képviselő

Polgármesteri Hivatalból:
Dr. Hekman Tibor jegyző
Király Anna adóigazgatási irodavezető
Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető
Báldogi Éva jegyzőkönyvvezető

Az ülésre meghívást kapott személyek:

--

*****

Szeitz Zsolt elnök:
Megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket. A Bizottság 7 fővel jelen van, határozatképes.
Javasolja, hogy a Meghívó szerinti 4. napirendi pontot tárgyalják elsőként.
Észrevétel nem volt.
Szeitz Zsolt elnök:
Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat a javasolt sorrend módosítással.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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80/2017. (IX. 27.) településfejlesztési és településüzemeltetési bizottsági határozata
Tárgy: A 2017. szeptember 27-i nyilvános ülés napirendjéről
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága úgy
határoz, hogy a 2017. szeptember 27-i nyilvános ülésén az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja:
1.
2.
3.
4.

A nyugati elkerülő úttal kapcsolatos eljárásról
A Pincehegy víziközmű ellátásának megvalósításáról (szóbeli előterjesztés)
A sportpályán épülő sportcsarnok „kiemelt beruházásként” történő kezeléséről
A Református templom melletti talajvíz elvezető árok rendezéséről

*****

1. napirend
A nyugati elkerülő úttal kapcsolatos eljárásról
Előterjesztő: Szeitz Zsolt, TTB elnök (szóbeli előterjesztés)

Szeitz Zsolt elnök:
A Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület megvétózta a nyugati elkerülő utat, az a
javaslatuk, hogy az önkormányzat vonja vissza, és új eljárás keretében a déli elkerülőt
preferálják, és a falu számára legfontosabb autópálya lehajtót támogatják. Az előző képviselőtestületi ülésen ezzel kapcsolatban született egy döntés, hogy ezt támogatja, és új eljárás
keretében lehetséges a módosítás. A hétfői egyeztetés alkalmával nagyjából közeledtek az
álláspontok, bár vannak, akik nem tudják teljes mértékben támogatni az új nyomvonalat, de jó
hír, hogy az autópálya lehajtót mindenki támogatja. A Zsámbéki-kanyarban lakók létszáma
jelentősen megnőtt, ezáltal kialakult egy jelentősebb forgalom is, ami a Kossuth utca
érintésével jut el a Torbágyi útra. Javaslatuk, hogy a falu szívét elkerülve minél hamarabb
meg tudják közelíteni a Torbágyi utat és a lehajtót; konkrétan célszerű lenne a Temető utcát
meghosszabbítani, ami bevezet a Kerekdombi útig, az pedig közvetlenül az autópálya
lehajtónak a része, ezáltal fel lehetne jutni az autópályára. A déli elkerülővel kapcsolatban: A
Fazekas Mihály utcától kicsit fölfelé, Budakeszi irányában van egy földút, erről indulna a déli
elkerülő, és a Pincehegy Ma2-es fölötti területeken becsatlakozna a Torbágyi útba. Ezáltal a
Dobogón lakók lejöhetnek a déli elkerülőn, és elkerülik a falu centrumát. Ez a magyarázat
arra, hogy miért vegyék ki a nyugati elkerülőt és miért preferálják a délit.
Sági György bizottsági tag:
A Kossuth utcai lakók igényeit is meghallgatták: az autópálya lehajtó mindenképpen
szükséges; az első ütem eljönne a körforgalomig, addig nem kötve össze a Torbágyi úttal,
amíg a Dobogó, Mézeshegy és Fenyves forgalmát kiváltanák; a Körtés I-II-ben is van kb. 200
telek, ők is a Kossuth utcán mennének, ezért a déli elkerülő felé kellene vezetni ezt a
forgalmat. Anno úgy volt értelme a nyugati elkerülőnek, ha a körgyűrű megépül. Javasolja,
hogy a temető irányában legyen a nyomvonal.
Szabó István alpolgármester:
Nem ért egyet az elhangzottakkal. 2012-ben az összes ilyen ügy lezárult azzal, hogy
elfogadták; a szakhatósági egyeztetések megtörténtek, ezek az útvonaltervek, beleértve a délit
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és a nyugatit is. Telki, Budajenő és Zsámbék nem alkalmas arra, hogy elkerülje Pátyot; ha
összekötő útról beszélnek, és sorrendet akarnak felállítani, a nyugati elkerülőn lehetne elérni
leghamarabb az autópályát. Ezt indokolt megépíteni, mert az az út az, ami jelenleg a Iskola
utcai és Torbágyi úti forgalmat kiváltaná. Nem látja, mitől válik indokoltabbá a déli elkerülő;
hosszabb is, és Budajenő és Zsámbék ugyanúgy áthalad Pátyon. Megint van egy hangos
kisebbség, aki az egész falu érdekeit figyelmen kívül hagyja, ebből ő nem kér. A maga
részéről továbbra is a nyugati elkerülőt tudja támogatni, elsőnek annak kell megépülnie, de
természetesen nem ellenzi a déli elkerülőt sem, és természetesen tiszteletben tartja mások
véleményét.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Alpolgármester úr úgy fogalmazott, hogy egész Páty érdekével szembe megy egy kisebb
lakóközösség; azt javasolja, hogy tekintsenek a jövőbe, és a várható forgalom tekintetében
közelítsék meg; ez szakmai kérdés; Pátyon belül a Jenei dűlő és a Körtés terület, ami be fog
épülni, a Dobogón és Mézeshegyen gombamód szaporodnak a beépítések, ami nagy
mennyiségű gépkocsiforgalmat generál; a jelenlegi szituáció szerint a forgalom az Iskola
utcán megy el, ha megépítik a Tüzép csatlakozást, akkor a Rákóczi úton megy tovább, de ezt
a tömeget nem fogja elvezetni. Egész Páty érdeke, hogy ne a központon keresztül zajlódjon a
forgalom. Számára, mint laikusnak és egyszerű közlekedőnek letisztult a kép, az elnök úr által
elmondottak megfelelnek a józan észnek és a várható forgalomnak.
Szabó István alpolgármester:
Elmondja, a szabályozási tervet persze lehet módosítani, de ő nem szeretné. Ha vannak olyan
érvek, amivel őt meg tudják győzni, akkor elfogadja, de most azt gondolja, hogy a déli
elkerülőnek nincs realitása, hogy el fog készülni.
Várkonyi Andor külsős bizottsági tag:
Elmondja, őt nem érdekli a múlt, a jövőre vonatkozó megoldást kellene előkészíteni. Nem
kapott választ arra, hogy van-e átfogó forgalomszámlálás, ami alátámasztja és megmutatja,
hogy honnan hová megy a legnagyobb forgalom. Nem politikai szándékból, hanem
szakmailag kell hozzáfogni. Kérdése, meg lehet-e változtatni, hogy most kiveszik a nyugati
elkerülőt.
Tusnády Zsolt főépítész:
A golfterületnél azért lehetett a rendeletet visszavonni, mert az nem volt hatályba léptetve.
Forgalomszámlálással kapcsolatban: időközben kiépült egy kamerarendszer, megfelelő
szakemberek bevonásával lehetséges leolvasni a forgalomra vonatkozó adatokat.
Az eljárásrendet egyébként kormányrendelet szabályozza, ami még azt is előírja pl., hogy
kiket kell bevonni az eljárásba; a Képviselő-testület arról hozhat határozatot, hogy kiveszi a
nyugati elkerülőt, de az eljárásrendet végig kell vinni jogszabály alapján; ha az eljárási rend
nincs betartva, akkor megsemmisítik a Képviselő-testület döntését.
Szeitz Zsolt elnök:
Elfogadja, hogy nem lehet kivenni csak úgy egy nyomvonalat, de az új eljárás keretében a déli
elkerülőt szeretnék beemelni.
Elmondja nem a határozati javaslatot teszi fel szavazásra, mivel az nem viszi előrébb az
ügyet, ezért azt szeretné, ha helyette a bizottság azt a döntést támogatná, amit a szeptember
19-i ülésén a Képviselő-testület hozott, és azon az úton haladjanak tovább. Módosító javaslata
ennek függvényében: a szerkezeti tervben szereplő utak helyzetét vizsgálják felül és a
módosítási eljárást indítsák el.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága 6 igen 1
tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta.
81/2017. (IX. 27.) településfejlesztési és településüzemeltetési bizottsági határozata
Tárgy: A nyugati elkerülő úttal kapcsolatos eljárásról
Páty
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Településfejlesztési
és
Településüzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgáltassa felül a
Páty község településrendezési eszközeiben és a módosítási eljárást indítsák el.
Felelős:
Határidő:

TTB elnök
azonnal

*****

2. napirend
A Pincehegy víziközmű ellátásának megvalósításáról
Előterjesztő: Szeiz Zsolt, TTB elnök
(Írásos előterjesztés nem készült.)

Szeitz Zsolt elnök:
Elmondja, egy hatósági hozzájárulás hiányzott még ahhoz, hogy lezáruljon az eljárás és el
tudják indítani a kivitelezéssel kapcsolatos teendőket. Ez az akadály elhárult. A DAKÖV Kft.
felajánlotta, hogy ők, mint a helyi víziközmű szolgáltatók, a pincehegyi víziközmű
kivitelezést megcsinálja. A megállapodáshoz azonban még hiányoznak a konkrét tervek és a
kivitelezés időpontja, ha ezek meglesznek, akkor meg lehet rendelni a munkát.
Tusnády Zsolt főépítész:
Elmondja, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságánál jártak el az ügyben,
ahol azt a tájékoztatást kapták, hogy folytassák az eljárást ahhoz, hogy az engedély
meglegyen, és nincs olyan dolog, amihez most ebben a fázisban képviselő-testületi döntésre
lenne szükség.
Szeitz Zsolt elnök:
Akkor nem kell most határozatot hoznia a bizottságnak, az előterjesztés tájékoztató jellegű
volt.

*****
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3. napirend
A sportpályán épülő sportcsarnok „kiemelt beruházásként” történő kezeléséről
Előterjesztő: Székely László polgármester

Szeitz Zsolt elnök:
A 629/2-es hrsz-ú terület, ami önkormányzati tulajdon, olyan besorolásban van, ami nem teszi
lehetővé sportcsarnok építését, ezért HÉSZ módosítás szükséges. A főépítész ajánlotta,
amennyiben a Képviselő-testület kiemelt beruházásként kezeli, akkor felgyorsítható a
folyamat, és három hónap alatt lezajlik az eljárás. Ezért fontos ez a döntés, és a holnapi
testületi ülésen is szeretné napirendre felvetetni.
Sági György bizottsági tag:
A tervező elmondta, amennyiben a mostani edzőpályán építik meg a sportcsarnokot, akkor
nem kell HÉSZ-t módosítani. Arról kellene dönteni, hol létesüljön a csarnok.
Szeitz Zsolt elnök:
Valóban volt egy ilyen dokumentum, hogy a tervezők mit ajánlanak; az alsó terület viszont
teljesen alkalmatlan építmény elhelyezésére, mivel az a Békáspatak árterülete.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Szeitz Zsolt elnök:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
82/2017. (IX. 27.) településfejlesztési és településüzemeltetési bizottsági határozata
Tárgy: A sportpályán épülő sportcsarnok „kiemelt beruházásként” történő kezeléséről
Páty
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Településfejlesztési
és
Településüzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Páty, 629/2
helyrajzi számú földrészleten megvalósítandó sportcsarnok beruházás miatt a Páty, 629/2
helyrajzi számú földrészletet nyilvánítsa kiemelt fejlesztési területté.
Felelős:
Határidő:

TTB elnök
azonnal

*****
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4. napirend
A Református templom melletti talajvíz elvezető árok rendezéséről
Előterjesztő: Székely László polgármester

Szeitz Zsolt elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, ugyan még nem járt le a pályázat
benyújtásának határideje, de kéri, hogy támogassák a határozati javaslatot, mely szerint a
református templom előtti tér rendezéséhez az árok kitűzésére, továbbá az árok és a parkolók
kialakítására kérjenek be árajánlatokat. A költségvetésben a református templom előtti tér
tervezésére és kialakítására 2,5 millió forint, az ötletpályázat díjazására 600 ezer forint lett
elkülönítve, összesen 3,1 millió forint. A műszaki beruházási ügyintézővel végig járták a
helyszínt, és valószínű, hogy nem lesz elég az előirányzat. Javasolja, hogy a folyamat
elindulása érdekében kerüljön testület elé is az előterjesztés.
Szabó István alpolgármester:
Véleménye szerint ne a holnapi testületi ülésre vigyék be, mivel jobban elő kell készíteni. A
vízelvezetéssel várna, viszont a tetőről lefolyó csapadékvíz elvezetésére a PVK Nkft. adott
árajánlatot; mivel az sürgősebb, szeretné ha arról döntetének először.
Sági György bizottsági tag:
Javasolja, hogy kezdjenek tárgyalni a presbitériummal és egyeztessenek velük az árok
lefedése és a szükséges parkoló kialakításával kapcsolatban.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Mindkét felvetés jogos, a PVK-s ajánlat menjen most, a másikra térjenek vissza később.
Gábor Ákos alelnök:
Nem érti a folyamatot. Tudomása szerint a presbitérium felé az volt az információ, hogy a
Képviselő-testületben nincs egyetértés, Kiszintezve be lehet gyűrűzni az árkot és a tetejére
parkolót építeni. Haladjanak előre, korábban 10 millió forint volt erre elkülönítve, csak nem
lett végrehajtva.
Szeitz Zsolt elnök:
Lezárja a vitát, és a határozati javaslatot azzal a módosítással teszi fel szavazásra, hogy
határidőnek december 31. napját jelölik meg, és bekerül még a határozatba, hogy „az
ötletpályázat lezárta után”.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
83/2017. (IX. 27.) településfejlesztési és településüzemeltetési bizottsági határozata
Tárgy: A Református templom melletti talajvíz elvezető árok rendezéséről
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Páty
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Településfejlesztési
és
Településüzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ötletpályázat
lezárta után a Pátyi Polgármesteri Hivatal kérjen be árajánlatokat a református templom előtti
tér rendezéséhez az árok kitűzésére, továbbá az árok és a parkolók kialakítására.
Felelős:
Határidő:

TTB elnök
2017. december 31.

*****

Szeitz Zsolt elnök:
Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

*****

határozatok: 80-tól – 83-ig

Kmf.

Szeitz Zsolt
elnök

Gábor Ákos
alelnök
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