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Képviselő-testületének
2017. október 26-án (csütörtökön) 08:30 órai kezdettel
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Az ülés helye:

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

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

Somogyi Farkas Tamás képviselő

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

Az ülésre meghívást kapott személyek:
Állandó meghívott:
Szelenczi Gabriella, a Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Budakörnyéki televízió munkatársa
Dr. Jancsár György, az önkormányzat ügyvédje
Napirendekhez:

Rezi Ádám ügyvezető, Cups Kft.
Simon Csaba ügyvezető, PVK Nkft.
Demény Erika, a Pátyolgató óvoda vezetője
Fehér Zsolt, a PSE elnöke
Jasper Lóránt ügyvezető, DAKÖV Kft.
Rösser Róbert műszaki ellenőr

*****

Székely László polgármester:
Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 fővel jelen van, határozatképes.
Javasolja még napirendre venni még az autópálya lehajtó környezetvédelmi vizsgálatáról
szóló előterjesztést, valamint Dr. Monostori Ernő képviselőtől érkezett két önálló képviselői
indítványt.
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Szeitz Zsolt képviselő:
Javasolja napirendre venni, és első napirendi pontként tárgyalni a tegnapi bizottsági ülésen
tárgyalt Déli elkerülő úttal kapcsolatos előterjesztést.
Székely László polgármester:
Megjegyzi, ilyen volumenű előterjesztést nem így kéne napirendre vetetni, nem ártott volna,
ha előtte 1-2 nappal megkeresik vele.
Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető:
Az előterjesztés első körben csak a TTB ülésre ment ki, a kiegészítő anyag pedig tegnap
érkezett.
Sági György képviselő:
A Képviselő-testület csak él a saját jogosítványával; nem érti, a nyugati elkerülővel
kapcsolatos előterjesztés is most érkezett, akkor mi a probléma a déli elkerülő előterjesztéssel.
A képviselő nem köteles előzetes engedélyt kérni, hogy mit terjeszt be, majd a testület dönt
róla, hogy napirendre veszi-e. Felhívja továbbá a figyelmet, hogy a nyugati elkerülővel
kapcsolatos előterjesztést nem tárgyalta a településfejlesztési bizottság, pedig az SZMSZ
szerint tárgyalnia kellett volna. Hol van a jegyző úr törvényességi észrevétele?
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Jelzi, hogy az „Egyebek” napirendi pontban kéri két határozat módosítását; hozzáfűzi, az
alapító okiratok rendszeresen visszatérnek hiánypótlásra, és kéri, hogy az óvoda és a
művelődési ház tekintetében fogadja el a testület; továbbá kéri, hogy fogadja el azt is a
testület, hogy a hiánypótlások tekintetében a polgármester és a jegyző intézkedhet; ezek nem
szakmai hiányosságok, és így egyszerűbben megoldható.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Úgy hallotta, hogy november 9-én elmaradna a képviselő-testületi ülés; ha ez a szándék,
akkor javasolja, hogy ezt határozattal erősítsék meg, mivel az időpontokra van elfogadott kt.
határozat.
Sági György képviselő (ügyrendben).
Elmondja, nem kapott választ sem a jegyzőtől, sem a polgármestertől, hogy a nyugati
elkerülővel kapcsolatos előterjesztés az SZMSZ szerint törvényes-e.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Elmondja, azért nem ment ki a kt. anyaggal, mert az előterjesztést ő maga készítette pénteken,
és amiben hivatkozott is arra, hogy új körülmények merültek fel, melynek az ismertetésére ő
nincs feljogosítva; ezért készült az előterjesztés, ami jogszerű.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a módosított napirendet.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
385/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. október 26-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjének
elfogadásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. október 26-i
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1. A Páty, Déli elkerülő út építési-engedélyezési terveinek megrendeléséről, hatósági
engedélyeztetéséről
2. A Páty, 887/8 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó helyiségbérleti szerződés
felmondásáról
3. Az Arany János utcai játszótér kivitelezési munkáira beérkezett árajánlatokról
4. A Páty, Árpád u. 1. szám alatt található ingatlan funkciójának meghatározásáról
5. A helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
6. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.) rendelet
módosításáról
7. A Polgármesteri Hivatal pótelőirányzat kérelméről
8. „A Pénzügyi Iroda előirányzat gazdálkodásának átfogó vizsgálata” tárgyú belső
ellenőri jelentésre készült intézkedési terv áttekintéséről
9. Páty község sportlétesítményeinek használatáról
10. Közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos döntésekről
11. Páty Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról
12. Páty Község Önkormányzat beszerzési szabályzatáról
13. A DAKÖV Kft. részére működési támogatás átadásáról
14. Tájékoztatás a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 15/2017. (X. 9.) társulási tanácsi
határozatáról
15. Önálló képviselői indítvány - A Splényi-Váradi kastély tervezési folyamatának
megkezdéséről
16. Az „Útfelújítás Páty községben – Hunyadi utca” tárgyú szerződés módosításáról
17. A határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
18. A Páty, nyugati elkerülő út környezeti hatásvizsgálatának elkészítéséről
19. Páty Önkormányzat Képviselő testülete „Az igazságos közteherviselés előmozdítása
érdekében 350/2016. (X. 20.) számon hozott határozata” végrehajtásának
áttekintéséről
20. Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
21. Egyebek

*****
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1. napirend
A Páty, Déli elkerülő út építési-engedélyezési terveinek megrendeléséről, hatósági
engedélyeztetéséről
Előterjesztő: Szeitz Zsolt képviselő

Szeitz Zsolt képviselő:
Elmondja, a településfejlesztési bizottság tárgyalta az előterjesztést, támogatta, és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek; bővebbet nem szeretne mondani róla.
Sági György képviselő:
Hozzáfűzi, a településfejlesztési bizottság döntött arról, hogy megrendelik a déli elkerülő út
tervezését; ez az egész útszakasz tervezése már egyszer elkészült, de 2010-ben lejárt és újra
kellett terveztetni, ezért került ide.
Szabó István alpolgármester:
A déli elkerülő a hatályos szabályozási tervben gyűjtőútként szerepel; ha most megrendelnek
rá egy tervezést, gyűjtőútként tervezik; az út fenntartása az önkormányzat kezelésébe tartozik,
állami közúthálózat részeként nem lehet elfogadtatni; éppen ezért nem fogja azt a problémát
megoldani, hogy az Iskola utcáról kitiltsák a kamionokat; tehát most, ha elfogadja a testület,
akkor egy olyan utat terveztetnének meg, ami a későbbiekben mégsem váltja ki az elkerülő út
szerepét; az elkerülő útnak más paraméterei vannak, először szerkezeti tervet kell módosítani;
javasolja, hogy halasszák el az előterjesztés tárgyalását, nem támogatja a határozati javaslatot.
Sági György képviselő:
A déli és az északi elkerülőnek van igazából jelentősége, ami elkerüli az Iskola utcát is; a
nyugati elkerülőnek nincs jelentősége, de ha a déli gyűjtőútként szerepel, akkor szerkezeti
tervet kell módosítani; van is szándék a HÉSZ módosításra, induljanak el abba az irányba.
Szabó István alpolgármester:
Elmondja, tudomásul veszi képviselő társa véleményét; a szerkezeti tervet határozattal tudják
módosítani, de megvannak a követelményei, a szerkezeti terv után kell egy szabályozási terv
ahhoz, hogy a déli elkerülő út lehessen, és a tervezést csak azután tudják megrendelni, mivel
előzetesen szükségesek a különböző szakhatósági vélemények. Javasolja, hogy most csak
arról döntsenek, hogy elindítják a szerkezeti terv módosítását ebbe az irányba.
Szeitz Zsolt képviselő:
Ez az előterjesztés pontosan arról szól, hogy induljanak el ebbe az irányba; nem tud mit
kezdeni azzal, hogy alpolgármester úr javaslatára belemennek a szakmázásba. Ha most nem
szavaznak a déli elkerülő út megépítéséről, akkor nem fog elindulni semmi; ha megszavazzák,
akkor kényszerhelyzetbe lesz a testület, és be kell, hogy hozza a szükséges módosításokat.
Székely László polgármester:
Kérdezi Szabó István alpolgármestert, kívánja-e javaslatát módosító indítványként
megszavaztatni.
Szabó István alpolgármester:
Nem kíván módosító indítványt tenni.
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Dr. Hekman Tibor jegyző:
Felhívja a figyelmet, ahhoz, hogy elkerülő útként szerepeljen ez az út, ahhoz a szakhatóságok
előzetes állásfoglalása szükséges, és utána kerülhet be az országos közúthálózatba.
Gábor Ákos képviselő:
Megint ott tartanak, hogy melyik elkerülő út a fontosabb; a faluközpont elkerülése érdekében
a déli elkerülő út fontossága a lényegesebb. Ha szerkezeti terv módosítás szükséges hozzá,
akkor módosítsák a szerkezeti tervet, csak lépjenek már.
Sági György képviselő:
Amikor ezt az egész körgyűrűt megtervezték, akkor már megjárta a szakhatóságokat, és akkor
mindenki áldását adta rá. Félő, hogy lehet úgy feltenni a kérdést a szakhatóságoknak, hogy ne
járuljanak hozzá, de bízik benne, hogy nem ez fog történni és engedélyezni fogják.
Több hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel az eredeti 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:
386/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, Déli elkerülő út építési-engedélyezési terveinek megrendeléséről, hatósági
engedélyeztetéséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hatályos
településszerkezeti tervben szereplő Déli elkerülő út építési engedélyeztetési terveit – a
hatályos közbeszerzési eljárásra tekintettel – elkészítteti és gondoskodik annak hatósági
engedélyeztetéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
*
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Felhívja a figyelmet, hogy a bizottsági határozatban azt fogadták el, hogy felkérik a FejérEurópa Kft-t a tervezésre. A most elfogadott határozat ezt nem tartalmazza.
Székely László polgármester:
Az „Összefoglaló” anyagban nincs benne a bizottsági határozat. Véleménye szerint jó így,
ahogy elfogadták, még úgyis visszajön.
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Sági György képviselő:
Egyetért jegyző úrral, hogy bele kell tenni; szavazzanak arról, hogy megbízzák a FejérEurópa Kft-t.
Szeitz Zsolt képviselő:
Elmondja, ő is ragaszkodik ahhoz a határozati javaslathoz, amit a TTB ülésen elfogadtak; ott
kiegészítésként bekerült a cég neve is.
Székely László polgármester kérésére Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető szavazás előtt
felolvassa 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: 5 igen, 2 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 2 nem 1 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
387/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, Déli elkerülő út építési-engedélyezési terveinek megrendeléséről, hatósági
engedélyeztetéséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hatályos
településszerkezeti tervben szereplő Déli elkerülő út építési engedélyeztetési terveit – a
hatályos közbeszerzési eljárásra tekintettel – a Fejér-Európa Kft-vel elkészítteti és
gondoskodik annak hatósági engedélyeztetéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

*****

2. napirend
A Páty, 887/8 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó helyiségbérleti szerződés
felmondásáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Elmondja, jelenleg a Magtár épülete raktározás céljára bérbe van adva; közben több civil
szervezet is jelezte, hogy raktározási problémájuk van, ezért javaslatot tesz arra vonatkozóan,
hogy az épületet az intézmények és civil szervezetek használják raktározásra; a későbbiekben
civil ház kialakítására majd felújításra kerül az épület; ezzel egyébként megoldódna a
sportpálya parkolási problémája is, mert a Magtár udvarán az eredeti tervben szereplő kb. 810 parkolóhelyet is ki tudnának alakítani.
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Sági György képviselő:
Támogatandó ez a gondolat, erre már 2010. előtt is volt szándék; meg is terveztették civilek
házának, és nyilván a korábbi tervezőt kéne majd felkérni; viszont amíg nem kerül sor a
kivitelezésre, békén hagyná a vállalkozót, addig se álljon üresen az épület.
Székely László polgármester:
Az első cél nem a felújítás, hanem az intézmények raktározási gondjának megoldása; ezért
javasolja január 1-jével felmondani a bérleti szerződést.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Két bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és mind a két bizottság elutasította, illetve nem
tartotta sürgősnek felmondani a szerződést. Megjegyzi, ezekről a dolgokról egy szó sem volt
az előterjesztésben, és a bizottsági ülésen derültek ki az információk.
Szeitz Zsolt képviselő:
A TTB is hasonló okok miatt nem támogatta a szerződés felbontását; nem azért volt rossz az
előterjesztés, mert a hivatali dolgozó rosszul készítette el, hanem azért, mert ő sem kapott
információt. Ha az épületet raktárnak használják, abból sosem lesz civilek háza.
Sági György képviselő:
Elmondja, hogy a TTB ülésen ő is arra szavazott, hogy ne mondják fel a szerződést; szeretné
látni, hogy mely civil szervezet, és mit akar ott tárolni; továbbá javasolja, hogy azzal a
feltétellel kapják meg az épületet raktározás céljára, hogy ez nem végleges állapot, mert azt
majd civilek házaként akarják hasznosítani.
Székely László polgármester:
Raktározási problémái annak a művelődési háznak, a Páty Közösségéért Alapítványnak, a
PVK Nkft-nek, a Magyarok Szövetségének, a PÁKICS-nak; nem magándolgokról, hanem
közdolgokról van szó, ezért arra gondolt, hogy megteremti ezt a lehetőséget, döntsön a
testület.
Czentár László ügyvezető, PVK Nkft.
Megerősítésül elmondja, nagyon sok olyan dolog van, pl. polgármesteri hivatali bútorok,
tárgvak, (pl. szavazófülkék), művelődési ház és óvoda felszerelései (pl. színpad kiegészítő
berendezései), amiket pillanatnyilag a kastély oldalépületében tárolnak, de ha ott elkezdődik
valami, akkor onnan el kell majd szállítani ezeket a tárgyakat; továbbá a civil szervezetek
szempontjából pl. a helytörténeti gyűjtemény tárgyai, amelynek nagy része jelenleg egy
düledező nedves pincében van; egyébként a gyűjtemény értéktári feldolgozása ott tart, hogy
megyei szintű rangra emelik, és ezeket tárolni kell majd valahol, továbbá ez az állomány
folyamatosan bővül. A Magtár épületét nem raktárnak gondolják, az épület felújításra vár,
gyönyörű, csak átmeneti raktározási megoldásként.
Gábor Ákos képviselő:
Elmondja, őt is megkereste civil szervezet ezzel a problémával; sok olyan rendezvény van,
ahol minden civil szervezetnek annak eszközei. A havi 30 ezer forintos bérleti díj az
önkormányzat számára nem jelentős.
Székely László polgármester:
Lezárja a vitát, majd szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 1 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
388/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, 887/8 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó helyiségbérleti szerződés
felmondásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2018. január 1. napjától
felmondja a tulajdonában álló 887/8 helyrajzi számú, Páty, Várady J. u. 887/8. hrsz. alatt
található bútorozatlan raktárhelyiség bérletéről szóló, a Cups Kft.-vel (1112 Budapest,
Hosszúréti út 23.) 2011. április 7. napján megkötött, majd 2016. augusztus 31. napján
módosított helyiségbérleti szerződést. Felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét a felmondás
elkészítésére, a polgármestert pedig felhatalmazza a felmondás aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

*****

3. napirend
Az Arany János utcai játszótér kivitelezési munkáira beérkezett árajánlatokról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Elmondja, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy a HAGS játékokat gyártó cégnek beszállítói
problémái vannak, és emiatt csak késéssel tudja teljesíteni a megrendelést.
Sági György képviselő:
A kerítés építési, valamint a térkő munkálatokkal mindenképpen a PVK Nkft-t kell megbízni.
A növényzettel kapcsolatban elhangzottak szakmai vélemények, túlzottnak tartják a
mennyiséget. Megjegyzi, ilyen drága játszóteret még nem építettek. Kérdezi továbbá, előleget
fizettek-e a vállalkozónak, és ha igen, mennyit; ugyanis már rég teljesítenie kellett volna;
szeretné látni a vállalkozóval kötött szerződést; valamint szeretné tudni, hogy a szerződésben
mennyiben van képviselve a település érdeke. Hozzáfűzi, tudomása szerint 50% előleg lett
kifizetve, ilyenről nem döntött a testület, nem azt mondja, hogy így volt, de ha igen, akkor
kéri rá a választ. A játékoknak már ott kéne állni és utána lehet a kerítést és a térkő munkákat
csinálni. 15 millió forint volt betervezve, már jócskán túlhaladták.
Székely László polgármester:
Bármelyik szerződést bármelyik képviselő bármikor megnézheti, nem titkos semmi.
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Gál Judit pénzügyi irodavezető:
A szerződés alapján 50% előleg került kifizetésre.
Szeitz Zsolt képviselő:
A TTB a 2. határozati javaslatot nem fogadta el, a többit támogatta. Felmerült, hogy a
növények az ott lakók segítségével legyenek elültetve, és felajánlásokat várnak. A cserjékkel
kapcsolatban a bizottság álláspontja, hogy tárgyalják újra. Érdeklődött továbbá Cserei Zsolt
beruházási előadónál, hogy miért csúszik az átadás, aki azt a választ adta, hogy a kivitelező
nem elérhető, illetve az ő megkeresésére visszajelzés nem érkezik. Tegnap az informális
megbeszélésen hallották, hogy előleget vett fel; hogy került bele a szerződésbe az 50%-os
előleg kifizetés?
Székely László polgármester:
Megjegyzi, egyébként minden képviselőnek birtokában van a szerződés, mert döntéskor az
előterjesztés mellékleteként szerepelt.
Dr. Bognár András képviselő:
Volt már rá példa, hogy összeadták a növényzetet, pl. a Diós emlékparknál, a Forrási téri
játszótérnél; a maga részéről fölajánlj 2-3 facsemetét, ha szükséges, el is ülteti.
Szeitz Zsolt képviselő:
A probléma az, hogy mellékletként kapják a szerződés tervezetet, de az aláírt szerződést már
nem látják a képviselők; volt már rá példa, hogy testületi határozat nélkül írtak alá szerződést,
így jogos részükről a felvetés, hogy lássák az aláírt szerződéseket.
Sági György képviselő:
Jó lenne, ha úgy működne, mint 2010. előtt, vagyis első körben a szerződés tervezetet vitatják
meg, és utána visszajön az aláírt szerződés, és akkor össze lehet hasonlítani.
Székely László polgármester:
Továbbra sem érti ezt a felvetést, már többször elmondta, hogy a szerződés tervezetet
megkapják az előterjesztéssel, és az aláírt szerződést bárki bármikor megnézheti.
Lezárja a vitát és 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: 6 igen, 2 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 2 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
389/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Arany János utcai játszótér kivitelezési munkáira beérkezett árajánlatokról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai
közösségi játszótér építéséhez a 27 darab lombos fát a Jaksics Faiskola – Auerbach Fédra
(2738 Cegléd, Külső-Budai út 0320/2.) egyéni vállalkozónál szerzi be, az árajánlatában
szereplő bruttó 360 934 Ft összegért. A beszerzéshez szükséges bruttó 360 934 Ft-ot a
település 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a
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jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzatátcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
*

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: 4 igen, 4 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 4 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
390/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Arany János utcai játszótér kivitelezési munkáira beérkezett árajánlatokról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2. határozati javaslatát
(cserjék rendelése bruttó 851 154 Ft összegért) elutasította.
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 3. 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:
391/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Arany János utcai játszótér kivitelezési munkáira beérkezett árajánlatokról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai
közösségi játszótér építéséhez a kerítésépítés munkáinak kivitelezésével megbízza a PVK
Nonprofit Kft.-t (2071 Páty, Rákóczi út 74.) az árajánlatában szereplő bruttó 342 900 Ft
összegért. A kivitelezéshez szükséges bruttó 342 900 Ft-ot a település 2017. évi
költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást
vezesse át.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
*

Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 4. 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:
392/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Arany János utcai játszótér kivitelezési munkáira beérkezett árajánlatokról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai
közösségi játszótér építéséhez a térkő burkolat kivitelezésével megbízza a PVK Nonprofit
Kft.-t (2071 Páty, Rákóczi út 74.) az árajánlatában szereplő bruttó 686 943 Ft összegért. A
kivitelezéshez szükséges bruttó 686 943 Ft-ot a település 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

*****

4. napirend
A Páty, Árpád u. 1. szám alatt található ingatlan funkciójának meghatározásáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Az épület bontásra volt kijelölve, de statikai vizsgálatot kértek (előterjesztéshez mellékelve a
vizsgálat eredménye), ami megállapította, hogy az épület állaga jó, nem szükséges lebontani;
ennek ellenére el lehet dönteni, hogy lebontsák-e és parkolónak használják, vagy meghagyják,
de akkor meg kell határozni a funkcióját.
Dr. Bognár András képviselő:
A funkció meghatározásáról kellene egy informális megbeszélés; ettől függetlenül az
ereszcsatornát még az idén meg kell csináltatni, mert befolyik a víz a pincébe és a ház alá.
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Sági György képviselő:
Örül annak, hogy nem kell lebontani; javasolja, hogy alakítsák ki vendégháznak, megmarad a
bontási 5 millió forintos előirányzat, és annak a terhére végeztessék el a szükséges
állagmegóvó munkálatokat.
Szeitz Zsolt képviselő:
A TTB döntése az „Összefoglaló” anyagban olvasható, civilek házaként történő hasznosítását
javasolja a bizottság az épületnek, továbbá amit Sági képviselő társa is említett, hogy a
bontási 5 millió forintos előirányzatból az állagmegóvó munkákat rendeljék meg.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel az „Összefoglaló” anyagban található TTB 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:
393/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, Árpád u. 1. szám alatt található ingatlan funkciójának meghatározásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Árpád u. 1. szám alatt található épület
funkcióját „Civilek Háza”-ként történő hasznosításként határozza meg.
Úgy határoz továbbá, hogy az épületre készült statikai szakvéleményben foglalt
állagmegóvást, különösen a hiányzó ereszcsatornák pótlását és az épület köré betonjárda
kiépítését Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Árpád utca 1. bontása”
címzett tartalékkerete terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

*****

5. napirend
A helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Úgy néz ki, hogy felfelé nem szeretnének változtatni az adó mértékén, enyhítésre viszont az
év folyamán bármikor lehetőség van. Ismerteti az „Összefoglaló” anyagban található PVB
határozatokat.
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Dr. Monostori Ernő képviselő:
Miután a jövő évi költségvetési munkálatok folyamatban vannak, meg fogják vizsgálni a
csökkentés lehetőségét, de javasolja, hogy erre adjanak egy kis idő saját maguknak. Kéri,
hogy a polgármester mindkét PVB javaslatot szavaztassa meg.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Természetesen a Hivatal is részt vesz a szakmai munkában, adatot szolgáltatnak, kalkulálnak,
és mivel sok tényezőt figyelembe kell venni, kéri, hogy a tisztességes előterjesztés érdekében
ne kéthetes határidőt jelöljenek meg.
Sági György képviselő:
Elmondja a PVB ülésen nem vett részt, de hallotta, hogy férfi, aki az idősek otthonában lakik,
eljött az ülésre, és felvetette, hogy az adó mértéke nagyon magas, és csökkenteni kéne, amire
a polgármester is és a jegyző is megígérte, hogy az építményadót a másik két idősek
otthonához igazítják.
Székely László polgármester:
Elmondta a bizottsági ülésen is, hogy az adózással kapcsolatban félre lett tájékoztatva az
úriember, és egyébként is az ottani szolgáltatás és az adózás között semmilyen összefüggés
nincs; a céggel van egy folyamatos vita adóügyben, de az hatósági ügy és nem az
önkormányzatra tartozik.
Szabó István alpolgármester:
A szociális ellátó intézmények alanyi adómentességet élveznek; tudomása szerint két ilyen
intézmény van Pátyon, lehet, hogy a harmadik is olyan tevékenységet végez, de nem abban a
rendszerben, ami a törvény hatálya alá tartozik.
Király Anna adóigazgatási irodavezető:
Elmondja, nem a tevékenységi kör alapján vannak differenciálva az adóalanyok, hanem 2008.
óta földrajzi elhelyezkedés alapján, és a képviselő-testület négy kategóriát állapított meg; a
másik két szociális ellátó intézmény más területen helyezkedik el, de meg lehet változtatni a
földrajzi elhelyezkedést, ha erre van testületi szándék.
Szabó István alpolgármester:
Elmondja, az utóbbi években sokat küzdöttek adóügyben, volt némi könnyítés, de a maga
részéről letett arról, hogy változtatást tegyenek az adórendszeren, mivel nincs egyetértés, így
nem jutnak előbbre. Javasolja, hogy maradjon a jelenlegi adómérték, csökkenteni lehet, de
előtte meg kell nézni, milyen hatása lenne.
Szeitz Zsolt képviselő:
Visszautasítja alpolgármesternek azt a megállapítását, hogy nem csinálnak semmit; tavaly
igen jelentős adócsökkentést hajtottak végre pl. a Mézeshegyen és egyéb külterületen is.
Székely László polgármester:
Lezárja a vitát és szavazásra teszi fel az első PVB javaslatot (lásd „Összefoglaló” anyagban).
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:
394/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a helyi adókról szóló 13/2016. (X.25.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálta,
2. a helyi adókról szóló 13/2016. (X.25.) önkormányzati rendeletben foglalt
adómértékeket 2018. évben növelni nem kívánja.
Határidő:
Felelős:

2017. december 1.
polgármester
*

Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a második PVB javaslatot (lásd „Összefoglaló” anyagban).
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:
395/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pátyi Polgármesteri Hivatalt és az
Önkormányzat bizottságait, hogy az igazságos közteherviselést szem előtt tartva az adó
mérték csökkentés lehetőségeit vizsgálja meg és az esetleges módosítási javaslatait a pénzügyi
és vagyongazdálkodási bizottsági ülésre tegye meg.
Felelős: jegyző, bizottsági elnökök
Határidő: folyamatos

*****
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6. napirend
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.) rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Szeitz Zsolt képviselő:
Van itt egy vesztes munkaügyi per, ami kb. 7 millió forint. Kérdezi, hogy ez az összeg a
nyugdíjba menetel időpontjáig van-e megállapítva.
Gál Judit pénzügyi irodavezető:
Ez a tavalyi elmaradt és az idei év végéig tartó költség.
Szeitz Zsolt képviselő:
Tehát jövő évtől még plusz költséget jelent. Ezzel komoly problémája van. Elmondja, nagy
vihart kavaró dolog volt azzal kapcsolatban, amikor rendezni próbálták a futballpálya
gondnokának státuszát; körbejárták a költségoldalt, és kiderült, ha a művelődési háznál
csökkentik a létszámot, akkor is ugyanúgy el tudja látni a feladatát, és akkor elfogadta a
testület azt a határozatot, hogy csökkenti a művelődési ház létszámát; ez a határozat nem lett
végrehajtva; azért nem lett végrehajtva, mert a polgármester behívta a művelődési ház
vezetőjét és megtiltotta neki, hogy az illetőt elküldje. Felmerült, hogy jogilag ez rendezett,
vagy nem rendezett. Az akkori jegyző azt mondta, hogy jogilag rendben van, lehet halasztani
a határozat végrehajtását, de bizonyos időponton belül végre kell hajtani, de megint csak nem
történt meg a végrehajtás a polgármester tiltása miatt. Itt a polgármester túllépte a hatáskörét,
megtiltotta egy képviselő-testületi határozat végrehajtását, és ezzel kárt okozott. Hozzáfűzi
még, nem látta az ítéletet és az indoklást sem, Jancsár ügyvéd úr tájékoztatta a képviselőket a
vesztes perről, és elmondta, hogy nagyon nehezen jutott hozzá az ítélethez. Ha azért bukott
meg a per, mert a polgármester megtiltotta a határozat végrehajtását, akkor valóban ő okozta a
kárt. Szeretne leülni az ügyvéd úrral és további lépésekre kérni a képviselő-testületet.
Székely László polgármester:
Elmond ja, ő másképp látja, mint Szeitz Zsolt képviselő. Valóban a sportpálya gondnoki
állása miatt jött egy javaslat, hogy bocsássanak el egy embert, de már akkor jelezte, hogy a
PVK Nkft. megoldotta ezt a problémát, és ennek ellenére megszavazta a testület azt, hogy
küldjék el a művelődési ház dolgozóját, és mindenki tudja, hogy egy konkrét személyről volt
szó; a jogi tanácsadók azt mondták, hogy ez a személy védett korban van, és veszteség nélkül
nem lehet elküldeni, és ez be is bizonyosodott, lásd bírósági ítélet. Vizsgálja ki bárki, aki
akarja, a maga részéről megpróbálta megakadályozni, hogy az önkormányzatnak ezért fizetnie
kelljen, de sajnos nem tudta.
Sági György képviselő:
Elmondja, amikor döntöttek a hölgyről, akkor az ő pártján volt, és jelezte is, hogy ne tegyék,
mert problémát fog okozni; kérte a polgármestert, hogy tárgyaltassa újra ezt a határozatot, de
sajnos ez nem történt meg. Egyébként ő is megkérdezett jogászt a védett korral kapcsolatban,
és azt a választ kapta, amennyiben átszervezés miatt szűnik meg a státusz, akkor nem
érvényesült volna a védett kor, ha nem húzzák el a határozat végrehajtását. Sajnos egyre több
ilyen perbe ment már bele az önkormányzat.
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Az alábbiakat kérdezi továbbá a jegyzőtől: van-e még külsős könyvelője az
önkormányzatnak? Alkalmazzák-e még a könyvvizsgálót, ha igen van-e értelme még az
alkalmazásának? Ki az a 6 fő megbízásos szerződéssel, akik szakértőként vannak alkalmazva,
és mennyibe kerül az alkalmazásuk?
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Külsős könyvelő cég már nagyon régóta nincs, ahogy felállt a pénzügyi iroda, felmondták a
szerződést a céggel. K9önyvvizsgáló alkalmazását ő kezdeményezte, előzetesen egyeztetett a
PVB elnökével, aki egyetértett; azért van szükség az alkalmazására, mert van kb. 2 milliárdos
készpénz vagyon, ami főleg számlapénz, valamint a vagyonkatasztert és vagyonnyilvántartást
most kezdték felépíteni a könyvvizsgáló segítségével, aki egyébként más tekintetben is (pl.
DAKÖV Kft.) forintosítható hasznot hozott az önkormányzatnak. Megbízásos szerződések
még az alábbiak: Cserei Zsolt beruházási ügyintéző, Tusnády Zsolt főépítész, Dr. Jancsár
György, az önkormányzat jogi képviselője, a műszaki ellenőr és az igazságügyi minisztérium
egyik főosztályvezetője, aki szociológiai, politikai illetve jogi segítséget nyújt havi 90 ezer
forintért.
Szeitz Zsolt képviselő:
Elmondja, igen ferde, hogy ő erőltette egy személy elküldését; az volt a cél, hogy 8 órás
munkakörbe fel kell venni egy sportpálya gondnokot, és akárhányszor beszélt a PVK Nkft.
ügyvezetőjével, mindig azt mondta, hogy ő csak akkor veheti fel, ha a testület támogató
döntést hoz; majd az történt, hogy a polgármester behívta a PVK ügyvezetőjét, és testületi
támogatás nélkül utasította, hogy vegye fel 8 órába a gondnokot; akkor egyéb elfoglaltság
miatt az ügyvezető nem tudott részt venni az ülésen, majd a polgármester közölte, hogy nem
szükséges az átszervezés, mert megoldódott estéről reggelre. Sági képviselő társa is kitért rá,
megkérdeztek jogi képviselőt, és ha átszervezéssel hajtották volna végre, akkor jogilag
megállt volna a dolog, és az önkormányzat nem veszít pert; kicsúsztak a határidőből.
Egyébként nem ő erőltette ezt, a képviselő-testület többséggel megszavazta, ebből is látszik.
Azért ő hozta be, mert hónapok óta lógott a levegőben, hogy a sportpálya gondnok státuszát
meg kell oldani.
Kérdezi továbbá a jegyzőtől: hogyan vannak foglalkoztatva a külsős szakértők? Havonta
kapják a megbízási díjat és minden hónapban van is feladatuk? Vagy konkrét megbízási díj
van kifizetve?
Dr. Hekman Tibor jegyző:
A megbízási szerződések a Ptk. alapján lehetnek esetiek vagy állandóak; ebből fakad, hogy
van amikor több, van amikor kevesebb munkát kell elvégezni. Itt átalányos megbízási
szerződések vannak.
Czentár László, a PVK Nkft. ügyvezetője:
Mivel elhangzott a neve, szeretne reagálni: amiről Szeitz képviselő beszélt, négyszemközti
beszélgetés volt ővele és senki mással, se előtte, se utána semmiféle presszió nem történt a
polgármester részéről, semmiféle kérést nem kapott a polgármestertől ezzel kapcsolatban; két
nap telt el, kiderült, hogy a támogatási sorok közt volt egy lehetőség, hogy önálló
indítványként bekerülhet; egyébként ő volt a legjobban meglepődve, hogy ezzel milyen
kalamajka okozódott.
Székely László polgármester:
Elmondja, őt is irritálja, hogy ekkora összeget ki kell fizetni valakinek a hibájából.
Lezárja a vitát és szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 3 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 3 nem 1 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
396/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 15.) rendelet
módosításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet elutasította.
*
Székely László polgármester:
Abszurdumnak tartja, hogy nem fogadták el a költségvetési rendelet módosítását, ami a
működést szabályozza; ha valakinek valamilyen probléma van, az mondja el, hogy mivel nem
ért egyet, de ezt nem elfogadni érthetetlen, és gyalázatos. Kérdezi a jegyzőtől, mi a
következménye, ha nem tudják módosítani a rendeletet.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
A rendelet-módosítás a képviselő-testületi döntéseken alapuló már elköltött kiadások, vagy a
bejött plusz bevételek, tehát a megtörtént dolgok átvezetéséről szól. Ha nem lesz elfogadva a
rendelet-módosítás, akkor az most konkrétan azt jelenti, hogy a művelődési háznál komoly
problémát jelent a bérelőirányzatnál, és nem tudnak majd bért fizetni; továbbá nem tudják
leadni a MÁK jelentést.

*****

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

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Tehát jutalmazásról van szó, ami jó lett volna, ha már az előterjesztés címéből kiderült volna.
Fontos a jól működő hivatal, aminek a motivációja nyilván az anyagi motiválás. A testület
abból a megközelítésből tudja nézni, hogy jól működik-e a hivatal, hogy az ő munkájukat
mennyiben tudják segíteni, minden ügynek van-e gazdája, az üléseken ott legyen az ügygazda
és a felmerülő kérdésekre tudjon válaszolni. Megjegyzi, jelenleg a hivatal nem áll a helyzet
magaslatán. Utal arra, hogy a belső ellenőrzési jelentések tulajdonképpen a hivatal
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vizsgálatára szolgál, és arra, hogy tájékoztassa a vezetést és a képviselő-testületet, hogy hol
nem mennek a dolgok rendben.
Sági György képviselő:
Elmondja, maximálisan támogatja a jutalmazást, mindig is támogatta, de azt viszont nem
tudja támogatni, hogy munkabérhez kötötten kerüljön szétosztásra, vagy szimpátia alapján. A
hivatalban mindenkinek a munkájára szükség van, ne a fizetés mértéke alapján kapják a
dolgozók. Egységes összeget javasol mindenkinek; a bérmaradvány felét ossza el a hivatal, a
másik felét pedig a testület; ezért nem tudja támogatni.
Gábor Ákos képviselő:
Egyetért Sági képviselő társával. Hozzáfűzi, annak ellenére, hogy a hivatalban nagyon sok
munka van, a hivatal és az önkormányzat közötti munkakapcsolattal súlyos problémák
vannak. Sajnos a képviselő-testületnek igazából nincs beleszólása, hogy hogyan folyjanak az
ügyek, de ha jutalmat osztanak, akkor annak az az üzenete, hogy rendben mennek a dolgok.
Van min javítani, nem feltétlenül a dolgozók hozzáállásán.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
A költségvetés elfogadásakor a hivatalnak nem terveztek be jutalomkeretet. Szükségesnek
látta, hogy tudjon róla a testület, hogy a bérmaradvánnyal hogyan gazdálkodnak; a testület
vagy megszavazza, vagy nem szavazza meg. Bizottsági ülésen is elmondta, hogy a testületnek
lehet beleszólási lehetősége, ha előzetesen írásban megkapja a javaslatot. Sajnálja, hogy ezen
a kérdésen vitatkozni kell.
Dr. Bognár András képviselő:
2002. és 2010. között minden alkalommal a testület határozta meg a polgármester
jutalmazását. Elmondja, ő azóta nem látott ilyen előterjesztést.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
A polgármester jutalmát külön a képviselő-testület határozza meg, és ő nem ebben a keretben
van benne.
Székely László polgármester:
Elmondja, bár ez senkinek nem jutott még eszébe, ő nem is tart rá igényt.
Sági György képviselő:
Elmondja, ha bejönne egy polgármester jutalmazásával kapcsolatos előterjesztés, ő tudná
támogatni; ezért a tiszteletdíjért, amit a polgármester kap, ő például nem is vállalná ezt a
megbízatást. A bérmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt, és a hivatal
köztisztviselők napján már kapott jutalmat. Jegyző úr a versenyszférára hivatkozik az
előterjesztésében; erről az a véleménye, hogy a kapu nyitva áll, nyugodtan át lehet menni,
nem kötelező a hivatalban dolgozni, de azt gondolja, hogy ott néhány embernek hamar
megszűnne a munkaviszonya.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Módosító javaslata, hogy minden dolgozó, beleértve a polgármestert is, bruttó 250.000 Ft
összegben kapjon jutalmat.
Dr. Bognár András képviselő:
Javasolja, hogy külön szavazzanak a polgármester jutalmáról.
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Szabó István alpolgármester:
Elmondja, az egyforma jutalmazást nem tudja támogatni; különböző minőségű felelősségek
vannak; azzal sem ért egyet, hogy a képviselő-testület mindenbe bele akar szólni, ne a
képviselők döntsék el, hogy kit milyen összegben jutalmaznak.
Dr. Bognár András képviselő:
A jutalom más dolog, nem egyformák a hivatali fizetések, ezért támogatja az egységes
jutalmazást.
Szeitz Zsolt képviselő:
Egyik módosító indítványt sem támogatja, az eredeti határozati javaslatról szeretne szavazni.
Székely László polgármester:
Lezárja a vitát, majd módosító indítványként szavazásra teszi fel a hivatali dolgozók egységes
bruttó 250.000 forintos jutalmazását.
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:
397/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal pótelőirányzat kérelméről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította azt a módosító indítványt, mely
szerint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére év végi jutalmazás céljára bruttó 250.000 Ft /
fő előirányzatot biztosít.
*
Székely László polgármester:
Elmondja, nem tart igényt a jutalomra, ezért a második módosító indítványt fel sem teszi
szavazásra.
Szavazásra teszi fel az eredeti 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, 2 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 2 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
398/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal pótelőirányzat kérelméről
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Jegyző kérelmét,
és 8 millió Ft pótelőirányzatot biztosít a Polgármesteri Hivatal részére év végi jutalmazás
céljára.
A pótelőirányzat 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
*

Dr. Hekman Tibor jegyző:
Elmondja, bármilyen vita is volt az előterjesztéssel kapcsolatban, köszöni, hogy megszavazták
a határozat javaslatot.

*****

8. napirend
„A Pénzügyi Iroda előirányzat gazdálkodásának átfogó vizsgálata” tárgyú belső
ellenőri jelentésre készült intézkedési terv áttekintéséről
Előterjesztő: Dr. Monostori Ernő képviselő

Dr. Monostori Ernő képviselő:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, hogy a jelenlegi hivatalvezetés és a pénzügyi
vezetés partner abban, hogy ezeket a jelentéseket áttekintve beszámolót készít
visszamenőlegesen, hogy a felmerült problémák megoldódjanak, és hogy milyen intézkedések
születtek a probléma megoldására. Kéri, hogy ezt most fogadja el a testület, mert kompletten,
tételesen minden megállapításról meg van, hogy milyen intézkedés született.
Sági György képviselő:
Ez a jelentés világosan leírta, hogy gyenge a pénzügyi iroda. Visszautal arra, hogy
polgármester úr az egyik előterjesztésnél a „gyalázatos” jelzőt használta; véleménye szerint az
a gyalázat, hogy a 2015-ös közmeghallgatáson az akkori jegyző és az akkori külsős
alpolgármester azt állították, hogy minden rendben van. Szeretné megkapni a MÁK jelentést,
valamint tájékoztatást kapni arról, hogy az intézkedési terv végre lett-e hajtva, vagy sem.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
A kincstár hetekig vizsgálódott, majd a kért hiánypótlásokat elküldte részükre a hivatal;
tudomása szerint intézkedési nyomvonal tervet kell készíteni, a nemzetiségi önkormányzatok
esetében ez folyamatban van; a szabályzatok a hivatal esetében pótolva lettek, a többi
folyamatban van; a pénzügyi irodán keresztül minden képviselő meg fogja kapni a
tájékoztatást.
Több hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
(Gábor Ákos és Szeitz Zsolt képviselők a szavazáskor nem voltak jelen.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
399/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: „A Pénzügyi Iroda előirányzat gazdálkodásának átfogó vizsgálata” tárgyú belső
ellenőri jelentésre készült intézkedési terv áttekintéséről
1.

Páty község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy
a) A belső ellenőrzés 2015. évre vonatkozó megbízásának megfelelően 2016. augusztus–
szeptember hónapban elvégezte a tárgyalt című vizsgálatot, és a belső ellenőri
jelentést 2016. szeptemberében (pontos dátum nem megállapítható) megbízójának
leadta.
b) A Hivatal akkori jegyzője, Dr. Tarjányi Tamás a jelentést záradékolta 2016.
szeptember (nap nincsen megjelölve) dátummal azzal, hogy az ellenőrzési jelentés
tartalmát megismerte és 8 napon belül intézkedési tervet készít, amit megküld a
belső ellenőrzési vezető részére.
c) Az e tárgyban megkapott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a Hivatal
jegyzője, Dr. Tarjányi Tamás intézkedési tervet nem készített és azt nem küldte
meg a belső ellenőrzési vezető részére.
d) Készült ugyanakkor 2017. október 16. dátummal egy Beszámoló a belső ellenőrzés
megállapítási alapján megtett intézkedések eredményeként előállt jelenlegi
állapotról, követett gyakorlatról.

2.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi „A Pénzügyi Iroda
előirányzat gazdálkodásának átfogó vizsgálata” tárgyú Belső Ellenőrzési jelentést,
valamint a belső ellenőrzés megállapításai alapján megtett intézkedésekről, követett
gyakorlatról készült beszámolót, a melléklet szerinti tartalommal.

(Jkv. 2. melléklete: Intézkedési terv)

*****

9. napirend
Páty község sportlétesítményeinek használatáról
Előterjesztő: Temesszentandrási Gábor képviselő

Temesszentandrási Gábor képviselő:
Elmondja, mivel a határozati javaslatban nincs benne a Rákóczi úti sporttelepen lévő büfé
üzemeltetése, javasolja, hogy évi bruttó 120 ezer forintot fogadjanak el erre a célra.
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Több hozzászólás nem történt.
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
(Szeitz Zsolt képviselő a szavazáskor nem volt jelen.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
400/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Páty község sportlétesítményeinek használatáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2017. november 01.
napjától határozatlan időre a Páty Község Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények
használatát az alábbiak szerint szabályozza:
Általános érvényű:
o az alább felsorolt sportpályákat a PVK Nonprofit Kft. alkalmazásában álló gondnokok
által vezetett nyilvántartás alapján lehet használni, időpont-foglalásos rendszerben
o a pályák használatához a PVK Nonprofit Kft.-vel szerződéskötés szükséges,
elérhetőségek:
Cím: 2071 Páty, Rákóczi u. 74.
Tel.:(23) 343-994
e-mail: ugyfelszolgalat@pvk.hu
o a sportpályák használata (futópályán kívül) óránkénti sávos beosztás szerint történik
o egyazon csapat egy pályát egyszerre legfeljebb két órai sávra foglalhat
o az időbeosztásban a PSE szakosztályai elsőbbséget élveznek
o – 5°C alatt, valamint havas-jeges állapotukban a műfüves pályák nem használhatóak,
bizonytalan esetben a pályagondnokkal egyeztetés szükséges!
Az egyes létesítmények használata:
A, Rákóczi úti sportcentrum területén:
1, nyitvatartási idő:
- hétköznap 17-21
- hétvégén 10-18
2, Régi pálya megmaradt része („edzőpálya”) – mindenki által díjmentesen használható
3, Műfüves pálya
- műfüves pálya: bruttó 5.000 forint/óra
- műfüves pálya, világítással: bruttó 6.000 forint/óra
- műfüves pálya, öltözőhasználattal: bruttó 6.000 forint/óra
- műfüves pálya, világítással és öltözőhasználattal: bruttó 7.000 forint/óra
- klubhelyiség és öltöző, a pálya használata nélkül: bruttó 5.000/óra
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4, Élőfüves nagypálya: nem kiadó, PSE és a Magyar Labdarúgó Szövetség használja
5, Büfé helyiség bérlése: bruttó 120.000 Ft/év
B, Iskolai sportkomplexumban:
1, nyitvatartási idő:
- hétköznap 17-21
- hétvégén 10-18
2, Műfüves pálya
- műfüves pálya: bruttó 5.000 forint/óra
- műfüves pálya, világítással: bruttó 6.000 forint/óra
3, Kosárlabda pálya:
- bruttó 5.000 forint/óra
4, Futópálya – mindenki által díjmentesen használható

Felkéri a PVK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy
- ismertesse a határozat tartalmát a létesítmények gondnokaival,
- szervezze meg a használat adminisztratív feltételeit a fentieknek megfelelően,
- függessze ki a használati feltételeket a létesítmények jól látható felületén.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. október 31.

*****

10. napirend
Közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos döntésekről
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Sági György képviselő:
Támogatja, és egyben javasolja, amennyiben lakossági igény felmerül, hogy szeretne az
ingatlana előtt lámpatestet, úgy saját finanszírozásban adjon rá lehetőséget az önkormányzat.
Székely László polgármester:
Ezzel semmi probléma, ha az igény bejön a műszaki irodára, akkor felmérik, hogy jogos-e
vagy sem, ha nem jogos, akkor saját költségére lehetősége van a tulajdonosnak a kiépítésre.
Szeitz Zsolt képviselő:
Felveti, hogy utána viszont fizetni kell, és azt már az önkormányzat fizeti. Elmondja még,
hogy a TTB ülésen elhangzott, hogy a közvilágítás fényereje gyenge, kérjenek
felülvizsgálatot, és amennyiben nem felelnek meg ezek a lámpatestek, az önkormányzat kérje
a cseréjét.
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Székely László polgármester:
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: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
401/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos döntésekről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcában a
közvilágítás bővítésével megbízza az Elektron Immo-Plus Kft.-t, az árajánlatban szereplő
bruttó 257 378 Ft összegért. A szereléshez szükséges bruttó 257 378 Ft összeget Páty Község
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Közvilágítás fejlesztése” címzett tartaléka terhére
biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
*

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: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
402/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos döntésekről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Móricz Zsigmond utca 9.
szám előtti közvilágítási lámpatest beállításával megbízza az Elektron Immo-Plus Kft.-t, az
árajánlatban szereplő bruttó 24 130 Ft összegért. A szereléshez szükséges bruttó 24 130 Ft
összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Közvilágítás fejlesztése”
címzett tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
polgármester
Felelős:
Határidő:
azonnal
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Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 3. 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:
403/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos döntésekről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor utcában a
közvilágítás bővítésével megbízza az Elektron Immo-Plus Kft.-t, az árajánlatban szereplő
bruttó 238 112 Ft összegért. A szereléshez szükséges bruttó 238 112 Ft összeget Páty Község
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Közvilágítás fejlesztése” címzett tartaléka terhére
biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

*****

11. napirend
Páty Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Elmondja, jegyző úr elkészítette az új közbeszerzési szabályzatot; felkéri, ismertesse a
lényeges változásokat.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Sok esetben nehezítette az önkormányzat dolgát a zárt ülés, a névszerinti szavazás, hogy
külön ülésen kellett az érvénytelenséget megállapítani és győztest hirdetni. A szabályzat
ezeknek a hibáknak a kiküszöböli és az eljárást egyszerűsíti; az ügymenet természetesen
ugyanaz marad, mint eddig, van megválasztott közbeszerzési bíráló bizottság, és a döntést a
testület hozza meg; az ajánlattételi felhívás eljárási gyakorlata is ugyanaz, és ha az eljárás
során döntést igénylő kérdések merülnek fel, akkor visszakerül a testület elé. Nem
módosításról van szó, hanem a régit hatályon kívül helyezik, és ez az új szabályzat; az
előterjesztésben egyébként felhívta a figyelmet a legfontosabb módosításokra.
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Dr. Monostori Ernő képviselő:
Az előterjesztés gyakorlatilag a Kbt. paragrafusait idézi, és miután nem tudták megállapítani
mi történt, ezért a PVB nem fogadta el ezt az új szabályzatot; nem lehetett követni, hogy a
testület veszített-e jogosítványt a módosítás kapcsán.
Székely László polgármester:
Nem érti, hogy miért nem értette a pénzügyi bizottság az új szabályzatot; ha elolvassák az
anyagot, akkor azzal vagy egyetért valaki, vagy nem ért egyet.
Szeitz Zsolt képviselő:
Mond egy konkrét példát; pl. az ajánlatok felbontásánál az olvasható, hogy az
önkormányzatot a polgármester képviseli; neki ezzel komoly problémája van; miért nem lehet
ott a bizottság? Problémája van még a 3.9. ponttal, az ajánlatok elbírálásának szakmai
előkészítése: miért a polgármester választja ki a külön szakértőt a bíráló bizottságba? és ha a
bizottság másik szakértőt javasolna? Nem érti, hogy miért adnak plusz jogosítványokat a
polgármesternek, amiről a testületnek kellene dönteni; úgy érzi, itt csorbul a testület
hatásköre.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Amennyiben ez módosító javaslata képviselő úrnak, akkor bele lehet tenni, ez egy szabályzat,
úgy módosítják, ahogy akarják.
Székely László polgármester:
Elmondja, ő eddig is megkérdezte a képviselőket, hogy ki legyen a konkrét személy. Ez csak
arról szól, hogy a polgármesternek kell gondoskodni arról, hogy a szerződés létrejöjjön.
Sági György képviselő:
Elmondja, jegyző úr régen ígéri már az SZMSZ-t; megjegyzi, neki nem fontos, megfelel a
régi is. Megemlíti még, hogy a közbeszerzési tanácsadó sem állt mindig helyzet magaslatán,
pl. nem adott le időben anyagot. A megbízási szerződésekkel kapcsolatban: mindig szeretné
látni a szerződéseket.
Szeitz Zsolt képviselő:
Emlékeztet, hogy a költségvetési rendeletbe a jegyző javaslatára betettek egy jónak látszó
mondatot; most is ezt mondta, hogy tegyenek be egy mondatot. Ha a költségvetési rendelet
értelmében a különböző mellékletekben szereplő összegekről a testületnek kell dönteni, akkor
hogy fordulhatott az elő, hogy egy bizonyos cég úgy kapott megbízást, hogy nem a testület
döntött róla?
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Elmondja, hogy a kérdéses ügyet a belső ellenőrrel kivizsgáltatta és a képviselő úr
rendelkezésére bocsájtotta. Az új szabályzat értelmében a közbeszerzési eljárás keretében
nincs zárt ülés, éppen az a lényege, hogy minden nyíltan menjen.
Több 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
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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:
404/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Páty Község Önkormányzat beszerzési és közbeszerzési szabályzatának
felülvizsgálatáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát
elutasította.
*****
Szünet után
Szabó István alpolgármester elhagyta a termet, a Képviselő-testület létszáma 7 fő,
határozatképes.

12. napirend
Páty Község Önkormányzat beszerzési szabályzatáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Dr. Hekman Tibor jegyző:
Elmondja, a közbeszerzési szabályzattal együtt lenne értelme; a beszerzési szabályzat azokra
a beszerzésekre vonatkozik, amelyek nem érik el a közbeszerzési értékhatárt. A kiindulási
pont az volt, hogy az ajánlatkérő képviselő-testületnek tág teret kell biztosítani; egymillió
forint felett kötelező a szerződéskötés; továbbá szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy
kötelező három árajánlatot bekérni.
Temesszentandrási Gábor képviselő:
Elmondja, támogatja a szabályzatot, de felveti, hogy minden egyes tételnél a beszerzéssel
kapcsolatban az önkormányzati iroda van megnevezve; javasolja, hogy módosítsák „az
illetékes iroda”-ra.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Ez csak azt jelenti, hogy valamelyik irodának össze kell fogni az egészet, de nem zárja ki azt,
hogy a többi iroda is tevékenyen részt vegyen.
Szeitz Zsolt képviselő:
Neki is ez a problémája, hogy a szabályzat szerint az elejétől a végéig mindent az
önkormányzati iroda végez, aki már amúgy is túlterhelt; minek vesznek fel akkor a műszaki
iroda élére egy vezetőt?
Temesszentandrási Gábor képviselő:
Módosító javaslataként felsorolja azokat a paragrafusokat, ahol „illetékes iroda” szerepeljen.
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Dr. Monostori Ernő képviselő:
Jelzi, hogy ezekkel együtt sem tudja elfogadni. Kezdeményezi, hogy minden előterjesztésnek
legyen ügygazdája.
Szeitz Zsolt képviselő (ügyrendben):
Módosító javaslata, hogy a szabályzatot tárgyalják újra a következő testületi ülésen. Kéri,
hogy a polgármester ezt tegye fel szavazásra.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel Szeitz Zsolt képviselő módosító javaslatát.
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: 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 2 nem 1 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
405/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Páty Község Önkormányzat beszerzési szabályzatáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
beszerzési szabályzatát a következő soros ülésén újra tárgyalja.

*****

13. napirend
A DAKÖV Kft. részére működési támogatás átadásáról
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: 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:
406/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A DAKÖV Kft. részére működési támogatás átadásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 1. pontja alapján a 2017.
évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatására elnyert működési célú támogatást,
43.956.400,-Ft-ot, a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatás
ráfordításainak csökkentésére érdekében a DAKÖV Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.)
részére elszámolási kötelezettséggel átad.
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. november 30.

(Jkv. 3. melléklete: DAKÖV Kft. Támogatási szerződés)

*****

14. napirend
Tájékoztatás a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 15/2017. (X. 9.) társulási tanácsi
határozatáról
Előterjesztő: Székely László polgármester
Írásos előterjesztés nem készült, a napirendi pont tájékoztató jellegű.

Székely László polgármester:
Elmondja, csak tájékoztatásul hozta be ezt az anyagot; az állam kijelöli az illetékes céget, aki
majd a szemétszállítást fogja végezni, valószínű, hogy Páty is ilyen helyzetbe fog kerülni.

*****

15. napirend
Önálló képviselői indítvány - A Splényi-Váradi kastély tervezési folyamatának
megkezdéséről
Előterjesztő: Sági György képviselő

Sági György képviselő:
Előterjesztésének lényege, hogy ha nem nyernek a pályázaton, akkor induljon el végre a
kastélyban az óvoda és bölcsőde megvalósítása.
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Temesszentandrási Gábor képviselő:
Támogatható az előterjesztés. Hozzáfűzi, a PVB megvitatta, és a határozati javaslatot
kiegészítette azzal, hogy megvalósíthatósági tanulmányterv és költségbecslés is készüljön.
Javasolja, hogy a testületi határozatba is kerüljön be.
Székely László polgármester:
Ezzel ő is egyet tud érteni; bízik benne, hogy október végére megjön a pályázati eredmény.
Hozzáfűzi még, a 022-es terület fejlesztése keretében elképzelhető, hogy ott is tudnak majd
óvodát létrehozni.
Sági György képviselő:
Nem érti, miért fontos Temesszentandrási Gábor képviselőtársa módosító indítványa. Május
végére ígérték az eredményt, mindjárt október vége van; ha kiderül, hogy mégis nyertek,
akkor is még időben vannak; felveti, hogy a Waldorffal nem tárgyalt senki ebben az ügyben,
és nem biztos, hogy át fogja adni a területet, akkor pedig nem tud azon a helyszínen
megvalósulni. Minden évben 40-50 millió forintot költenek a régi épületekre, inkább a
kastélyra költsék.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a módosító indítvánnyal kiegészítve.
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:
407/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Splényi-Váradi kastély tervezési folyamatának megkezdéséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elkezdi a Splényi-Váradi
kastélyban bölcsőde és óvoda kialakításának tervezési folyamatát, és árajánlatokat kér be a
tervezésre, melynek része a megvalósíthatósági tanulmányterv és a költségbecslés.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. november 30.

*****
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16. napirend
Az „Útfelújítás Páty községben – Hunyadi utca” tárgyú szerződés módosításáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, közben kértek be más cégektől is árajánlatot, a
Hornyák Kft. 1,3 millió forintért elvégezné, vagy pedig a Swietelsky cég pótmunkában.
Sági György képviselő:
A József Attila utca, Hunyadi utca kereszteződése problémás terület; a műszaki tartalmat
majd az ott élők és a műszaki ellenőrök közösen kitalálják; ennek az eredménye most ez a
Hornyák árajánlat. Szeretné, ha a szerződésben rögzülne, hogy az ott élők elfogadják a
műszaki tartalmat, erről kellene egy nyilatkozat. Ha a közbeszerzésbe nem fér bele, akkor
menjen a vis major keretből; az olcsóbbat javasolja elfogadásra.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Pontosítani kell a műszaki tartalmat és az egészet egy megállapodásba kell lefektetni, hogy
vállalja ezeket a kötelmeket.
Székely László polgármester:
Az elhangzottak alapján azt teszi fel szavazásra, hogy a munkálatokat külön megrendelik a
Hornyák Kft-től az árajánlatuk és a megkért műszaki tartalom alapján, és az ehhez szükséges
összeget a tartalékkeret keret terhére biztosítják.
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:
408/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Páty, József Attila utca 18-24. között „K” szegély építéséről
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a József Attila u. 1824. között „K” szegély építésére beérkezett árajánlatok közül a Hornyák Útépítő és
Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Janek G. u. 8-10.) ajánlatát fogadja el - a megkért műszaki
tartalommal - bruttó 1 297 572 Ft összegben.
Felkéri a Hivatalt a vállalkozási szerződés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az
aláírására.
Az 1 021 710 Ft + 275 862 ÁFA, összesen bruttó 1 297 572 Ft-ot az önkormányzat 2017. évi
költségvetés 9. mellékletének „általános tartalék” előirányzat terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. november 15.

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

Székely László polgármester:
Elmondja, a járási közterületfelügyelői rendszer keretében három napja van hivatalosan is
közterületfelügyelő, aki már eljött bemutatkozni és most ismerkedik a faluval; kb. két hét
múlva kezdi meg a munkáját, a PVK Nkft-nél lesz a helye.
Több hozzászólás nem történt.
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: 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 1 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
409/2017. (X. 26.) 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.

*****

18. napirend
A Páty, nyugati elkerülő út környezeti hatásvizsgálatának elkészítéséről
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Elmondja az alábbiakat: az iparterület csarnok átadásakor lehetősége volt a miniszterelnökkel
beszélni, és felmerült, hogy hogyan lehetne fejleszteni és milyen feltételekkel, hogy a falu és
az iparterület összeköttetése megtörténjen. Tájékoztatta miniszterelnök urat, hogy van egy
elfogadott terv, ami engedélyeztetés alatt van; miniszterelnök úr még aznap bekérte a tervet,
és ezzel kapcsolatban az országgyűlési képviselő azt a jó hírt közölte, hogy biztosítják a
lehajtóhoz szükséges költségeket; akkor felhívta Grósz Krisztina tervezőt, aki elmondta, hogy
ő is tud a dologról és már egyeztet is a minisztériummal. A testület két dologban segíthet,
egyrészt, hogy a kisajátításokat az úthoz mihamarabb kezdjék meg, (itt felkéri Gábor Ákost és
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Sági Györgyöt, akiknél a részletes táblázat van, hogy beszéljenek a tulajdonosokkal), illetve a
másik, a környezeti tanulmányterv, amit a környezetvédelmi hatóság előírt, most azt célszerű
lenne megcsináltatni, mert akkor a másikkal együtt be tudná adni. Azért hozta be most ezt az
előterjesztést, hogy rendeljék meg a tanulmánytervet, és lássák, hogy egyáltalán meg lehet-e
csinálni. Kéri a testület támogatását.
Szeitz Zsolt képviselő:
Megjegyzi, hogy csak ígéretet kaptak; továbbá a lehajtó dolgait már megszavazta a testület,
nem tudja, hogy mi köze van az elkerülőhöz; a polgármester tájékoztatása nem hozza tűzbe,
hivatalosan nincs még semmilyen írásos dokumentum.
Székely László polgármester:
Elmondja, ez egy munkaértekezlet volt, és jegyzőkönyv kimondottan azok számára készült,
akik ezen részt vettek. Egyébként ha Szeitz képviselő kételkedik, akkor kérdezze meg az
országgyűlési képviselőt.
Sági György képviselő:
Elmondja, a találkozón ő is ott volt, ahol lehetőség volt a miniszterelnök urat kísérni;
megerősíti, hogy a miniszterelnök úr még valóban aznap bekérte az országgyűlési
képviselőtől a lehajtó tervét. A testület egységes az autópálya lehajtó tekintetében, de a
nyugati elkerülőt nem tenné be; az autópálya lehajtót fogadják el, de nem javasolja összekötni
az elkerülő utakkal; nem javasolja a hatástanulmányt, mert nem támogatja, hogy ott épüljön
meg az elkerülő út.
Több hozzászólás nem történt.
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: 2 igen, 3 nem, 2 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen 3 nem 2 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
410/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, nyugati elkerülő út környezeti hatásvizsgálatának elkészítéséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés határozat javaslatát, melyben a Páty, nyugati elkerülő út környezeti hatásvizsgálatának elkészítésével az
önkormányzat megbízza Fejér Európa Kft.-t - elutasította.

*****
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19. napirend
Páty Önkormányzat Képviselő testülete „Az igazságos közteherviselés előmozdítása
érdekében 350/2016. (X. 20.) számon hozott határozata” végrehajtásának
áttekintéséről
Előterjesztő: Dr. Monostori Ernő képviselő

Dr. Monostori Ernő képviselő:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, mivel a végre nem hajtott intézkedések között
szerepelt, ezért előterjesztette; kaptak egy intézkedési tervet, amit az adóigazgatási iroda lát
célszerűnek az adóhátralékok behajtására, ez alapvetően a helyszíni ellenőrzésre vonatkozik.
Ez azért is fontos, mert kb. 5 éve nem jellemző, hogy ilyen helyszíni ellenőrzéseket végeznek.
Kéri, hogy a két határozati javaslatát támogassa a testület.
Sági György képviselő:
Tudomása szerint vannak települések, ahol bizonyos jutalékot kapnak az adóbehajtás után;
kéri jegyző urat, hogy közreműködjön ebben, mert véleménye szerint a behajtások utáni
premizálásnak van ösztönző hatása.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Elmondja, már a költségvetés elfogadásakor is jelezte, hogy alábecsülték az adóbehajtást, és
nem lenne etikus, hogy az előirányzott adóbevételen felül jutalékot kapjanak. Egyes ügyekben
elképzelhetőnek tart többletjuttatást.
Több hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel az 1. 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:
411/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Páty Önkormányzat Képviselő testülete „Az igazságos közteherviselés
előmozdítása érdekében 350/2016. (X. 20.) számon hozott határozata” végrehajtásának
áttekintéséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a 350/2016. (X.
20.) határozat végrehajtására, azaz az igazságos közteherviselés, valamint a vonatkozó
jogszabályok és önkormányzati rendeletek következetes végrehajtása érdekében készített
intézkedési tervet.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
(Jkv. 4. melléklete: Intézkedési terv)
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Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2. 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:
412/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Páty Önkormányzat Képviselő testülete „Az igazságos közteherviselés
előmozdítása érdekében 350/2016. (X. 20.) számon hozott határozata” végrehajtásának
áttekintéséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy készítsen részletes
határidőzött intézkedési tervet, valamint mérje fel az intézkedési terv végrehajtásához
szükséges személyi és dologi feltételeket és az ennek kapcsán esetlegesen jelentkező létszám
és/vagy költségvetési igényét a következő PVB ülésre terjessze elő.
Határidő:
Felelős:

következő PVB ülés
jegyző

*****

20. napirend
Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Monostori Ernő képviselő

Dr. Monostori Ernő képviselő:
Szintén tudomásul vétel céljából terjesztette a képviselő-testület elé az előterjesztést.
Hozzászólás nem történt.
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:
36

413/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat 2017. 19. havi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
(Jkv. 5. melléklete: Pénzügyi tájékoztató)

*****

21. napirend
„Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.) rendelet
módosításáról” tárgyú előterjesztés újra tárgyalása
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Az előterjesztés újra tárgyalását javasolja.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 1 nem szavazattal a következő
rendeletet alkotta:
Páty község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (X. 27.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Jkv. 6. melléklete: 21/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet)

*****
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22. napirend
Egyebek

Dr. Hekman Tibor jegyző:
Elmondja a kincstárral történt egyeztetés után javítani szükséges az alapító okiratokkal
kapcsolatos határozatokat, valamint a művelődési ház mb. vezetésével kapcsolatos
határozatot. Továbbá az alapító okiratokkal kapcsolatos határozatokba betett egy 5. pontot,
mely szerint felhatalmazzák a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával és egységes
szerkezetbe foglalásával kapcsolatos, az Államkincstár által kért hiánypótlásokat pótolja és
azokra válaszoljon. Ezek szakmai javítások, kéri, hogy fogadja el a testület.
Ismerteti a határozati javaslatokat.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 388/2016. (XI. 24.) kt. határozat módosításáról szóló 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:
414/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy A képviselő-testület 388/2016. (XI. 24.) számú határozatának módosításáról
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2017. június 1.
napjától az új intézményvezető kinevezéséig, de legkésőbb 2017. október 30. napjáig a Páty
Község Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár intézményvezetői feladatainak
ellátásával megbízza Újvári Beatrix közalkalmazottat. A megbízott intézményvezető a
megbízás időtartamára vezetői pótlékra jogosult.
Határidő:
Felelős:

2017. október 29.
polgármester
*

Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a művelődési ház alapító okiratának módosításáról szóló 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:
415/2017. (X. 26.) 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.
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.
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával és egységes
szerkezetbe foglalásával kapcsolatos, az Államkincstár által kért hiánypótlásokat
pótolja és azokra válaszoljon.
Határidő:
Felelős:

2017. október 29.
polgármester

(Jkv. 7. melléklete: Művelődési Ház Módosító alapító okirat)
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel az óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 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:
416/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy A Pátyolgató Óvoda alapító okiratának módosításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Elfogadja a Pátyolgató Óvoda alapító okiratának módosítását a határozat 1.
mellékletében szereplő formanyomtatvány szerinti tartalommal.
2. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti okirat aláírására.
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3. Felkéri a polgármestert, hogy a Pátyolgató Óvoda 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.
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával és egységes
szerkezetbe foglalásával kapcsolatos, az Államkincstár által kért hiánypótlásokat
pótolja és azokra válaszoljon.
Határidő:
Felelős:

2017. október 29.
polgármester

(Jkv. 8. melléklete: Pátyolgató Óvoda Módosító alapító okirat)
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel az óvoda alapító okiratának egységes szerkezetéről szóló 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:
417/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Pátyolgató Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról
Páty község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Elfogadja Pátyolgató Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 1.
mellékletében szereplő formanyomtatvány szerinti tartalommal.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Pátyolgató Óvoda 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.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával és egységes
szerkezetbe foglalásával kapcsolatos, az Államkincstár által kért hiánypótlásokat
pótolja és azokra válaszoljon.
Határidő:
Felelős:

2017. október 29.
polgármester

(Jkv. 9. melléklete: Pátyolgató Óvoda Alapító okirat egységes szerkezete)
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Dr. Hekman Tibor jegyző:
Megköszöni a támogatást. Elmondja még, mivel az előterjesztéseknek legtöbb esetben sok az
informális háttere, az lenne a kérése, hogy a képviselők adott esetben érdeklődjenek a
polgármesternél, vagy kérjenek információt a hivataltól, vagyis vegyék igénybe a
polgármester és a hivatal segítségét. Reméli, hogy ezzel megkönnyíti a közös munkát és
erősödik a hivatal és az önkormányzat közötti kapcsolat. Az SZMSZ egyébként elkészült, a
polgármesternél van.
Székely László polgármester:
Az SZMSZ-t a következő képviselő-testületi ülésre fogja beterjeszteni. Mivel az ünnep miatt
egy rövid hét következik, sokan szabadságon lesznek a hivatalból, valamint ő maga is
szeretne szabadságra menni, ezért a következő testületi ülés időpontja 4 hét múlva lesz.
Megjegyzi, ha mindenáron szeretnének a képviselők ülésezni, akkor tegyék meg nélküle, de
úgy gondolja, hogy nem lesz probléma, ha 4 hét múlva lesz a következő ülés.
Sági György képviselő:
Megjegyzi, a nyugati elkerülővel kapcsolatos előterjesztés nem az SZMSZ-nek megfelelően
került ma beterjesztésre a polgármester által. Elfogadja polgármester úr javaslatát, hogy négy
hét múlva legyen a következő testületi ülés, de kéri, hogy legyen meg az óvoda tervezésével
kapcsolatos ajánlatkérés. Kérdezi, hogy képviselők is kérhetnek-e ajánlatot.
Szeitz Zsolt képviselő:
Elmondja, azzal, hogy első körben nem fogadták el a költségvetési rendeletet módosítását, az
volt a céljuk, hogy végre a képviselők láthatóvá váljanak, és jó lenne, ha ezt a vezetők is
tudomásul vennék. Kérdezi továbbá, hogy a rendőrségi épület átadásánál történt fogdás
milyen pénzből lett kifizetve, és kinek az utasítására.
Gál Judit pénzügyi irodavezető:
Árajánlatok kerültek bekérésre, és miután dologi kiadásról van szó, ezekre a kiadásokra nem
vonatkozik a költségvetési rendelet 5.§-a. A polgármester megrendelte a szolgáltatást a
legkedvezőbb ajánlatot adó cégtől.
Szeitz Zsolt képviselő:
Ezek szerint testületi döntés nélkül is lehet rendelgetni?
Gál Judit pénzügyi irodavezető:
Testületi döntés csak az 5.§-ban meghatározott táblákra vonatkozik (felújítás, beruházás, stb.).
A dologi kiadások kifizetése nincs lekorlátozva összeghatárra.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
A testületi ülés elmaradásával kapcsolatban: ha eltérnek az ülés időpontjától, akkor célszerű
testületi döntést hozni róla, mivel az ülések időpontjáról is testületi határozat szól. Megjegyzi,
kevésnek tartja, ha ebben az évben ezek szerint már csak két testületi ülés lesz; véleménye
szerint Szabó alpolgármester úr vezetésével nyugodtan megtarthatják az ülést.
Sági György képviselő:
Elmondja, érti Szeitz képviselő társa rendezvénnyel kapcsolatos felvetését; ha legközelebb
bármilyen rendezvény van, dönthessenek a képviselők is, hogy kit szeretnének kiválasztani.
Kérdezi továbbá, hogy a 022-es táblával kapcsolatban mikor kapják meg az anyagokat és
mikor fognak tárgyalni róla. Ebben az évben még HÉSZ módosítást is terveznek, és célszerű
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lenne egyben kezelni a 022-es táblát, a Mézeshegyet, a Nagyhegyet, a Fenyvest és a 636-ost.
Szeretné, ha ezek tárgyalása még az idén megtörténne.
Székely László polgármester:
A 022-es táblával kapcsolatban Mervó Józseffel folyamatosan történnek az egyeztetések.
Bízik benne, hogy Mervó úr most már tényleg azt a formát fogja visszaküldeni, amire itt
szükség van. Ügyvéd úr jelezte, hogy ma is fog vele beszélne, de amit utoljára kértek tőle,
nem arra válaszolt.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel, hogy november 9-én nem tartanak testületi ülést.
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: 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 3 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
418/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Képviselő-testületi ülés időpontjáról
Páty község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 317/2017. (IX. 14.)
képviselő-testületi határozatban megjelölt 2017. november 9. napján nem tart képviselőtestületi ülést.

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

*****

határozatok: 385/2017. (X. 26.) – 418/2017. (X. 26.)
mellékletek:
1. Összefoglaló a bizottsági ülésekről
2. 399-es határozathoz: Beszámoló a belső ellenőrzési jelentés megállapításai alapján
tett intézkedésekről
3. 406-os határozathoz: DAKÖV Kft. Támogatási szerződés
4. 411-es határozathoz: Intézkedési terv
5. 413-as határozathoz: Pénzügyi tájékoztató
6. 21/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet
7. 415-ös határozathoz: Művelődési Ház Módosító alapító okirat
8. 416-os határozathoz: Pátyolgató Óvoda Módosító alapító okirat
9. 417-es határozathoz: Pátyolgató Óvoda Alapító okirat egységes szerkezetben

Kmf.

Székely László
polgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző
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