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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

Deleted: Várkonyi Andor külsős tag
Deleted: Székely László polgármester¶
Deleted: Veres Erika aljegyző¶
Király Anna adóigazgatási irodavezető¶
Deleted: Tusnády Zsolt főépítész
Formatted: Not Highlight
Deleted: ¶

Hiányzik:

--

Deleted: ¶
Deleted: 6
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Az ülésen megjelent képviselő-testületi tagok:
Szabó István alpolgármester
Dr. Monostori Ernő képviselő

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

Az ülésre meghívást kapott személyek:

Cserei Zsolt beruházási előadó
Simon Csaba, PVK Nkft. ügyvezetője
Dr. Jancsár György ügyvéd
Majláth Konrád Konstantin belső ellenőr
Rösszer Róbert műszaki ellenőr
Molnár László és Varga Erika – Swietelksy Kft.
Szeghy Krisztina, P-LAN-T Kft. ügyvezetője

*****

Szeitz Zsolt elnök:
Megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket. A Bizottság teljes létszámmal, 7 fővel jelen van,
határozatképes. Javasolja, hogy 4. napirendi pontként vegyék fel – egy Fazekas M. utcai
ingatlan tulajdonos kérésére – a Dobogó utcai elektromos hálózat fejlesztéséről című szóbeli
előterjesztést.
Hozzászólás nem történt.
Szeitz Zsolt elnök:
Szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontokat.
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Deleted: Sági György bizottsági tag (ügyrendben):¶
Elmondja, az SZMSZ meghatározza, hogy mely előterjesztéseket kell
kötelezően tárgyalni a bizottságoknak; ehhez képest a testületi ülésre
kiküldött „Útfelújítás Páty községben” tárgyú előterjesztést sem a
tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen nem tárgyalták, és a mai
településfejlesztési bizottsági ülésre sem került kiküldésre; hogyan
tárgyalhatja a képviselő-testület, ha a bizottságok nem tárgyalták?
Kérdezi a jegyzőtől, mint a törvényességért felelőstől, hogyan
lehetséges ez, és miért nincs ott az előterjesztésen a jegyző
észrevétele?¶
¶
Dr. Hekman Tibor jegyző:¶
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a hivatal elkészíti az
előterjesztéseket az SZMSZ-nek megfelelően; a bizottsági elnökök
átnézik a tervezett előterjesztéseket és kiválasztják, hogy melyiket
kívánják tárgyalni; az útfelújítással kapcsolatban nyilván elnök úr
úgy döntött, hogy nem kíván vele foglalkozni. ¶
¶
Szeitz Zsolt elnök:¶
A településfejlesztési bizottság többször is tárgyalta az utak
pótelőirányzatát; ez kizárólag pénzügyi téma, nem akarja lerázni, a
munkák el vannak végezve, ennek az előterjesztésnek kizárólag
pénzügyi vonzata van.¶
¶
Sági György bizottsági tag:¶
Elmondja, nem fogadja el a jegyző úr válaszát. Az SZMSZ szerint
tisztán látni, hogy mi a bizottsági elnökök feladata, ha valaki nem
bírja, akkor hagyja abba. Azt pedig végképp nem tudja elfogadni,
hogy az elnökök választják ki, mit akarnak tárgyalni. Hiányolja
továbbá, hogy a jegyző törvényességi észrevételezése kimarad az
előterjesztésekből.¶
¶
Dr. Monostori Ernő képviselő:¶
Valóban, az utóbbi időben nincs elnöki értekezlet; azóta az a
gyakorlat, hogy a szerdai polgármesteri megbeszélésen kiosztják
egymás között, hogy ki mit tárgyal, a múltkor egyébként erre
időhiány miatt nem került sor. Nem félnek a munkától, de valahogy
kimaradt. Hozzáfűzi még, ezeknek a pénzügyi kérdéseknek a szakmai
tartalma nem igazán pénzügyi, pl. az útfelújítási pótmunkának a
lényege nem az, hogy van-e rá pénz kifizetni, hanem az, hogy a
pótmunka teljesítése megfelelő-e; ez szakmai kérdés, és ennek az
alátámasztása nincs meg az anyagban. ¶
¶
Szabó István alpolgármester:¶
Véleménye szerint az SZMSZ szerint kell eljárni, ami szabályozza a
bizottságok hatásköreit; ossza szét a témákat a hivatal az SZMSZ
szerint.¶
¶
Szeitz Zsolt elnök:¶
Fentiekre figyelemmel javasolja, majd szavazásra teszi fel, hogy „Az
„Útfelújítás Páty községben – Hunyadi utca” tárgyú szerződés
módosításáról” című előterjesztést a bizottság vegye napirendre.¶

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

Deleted: ¶
Deleted: 6
Deleted: 5
Deleted: 1

Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Deleted: 5

113/2017. (XI. 8.) településfejlesztési és településüzemeltetési bizottsági határozata

Deleted: 97

Deleted: 1 tartózkodik

Deleted: 25

Tárgy: A 2017. november 8-i nyilvános ülés napirendjéről
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága úgy
határoz, hogy a 2017. november 8-i nyilvános ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Páty, Liget utcai útépítés kivitelezési munkáinak felülvizsgálatáról (TTB elnök szóbeli
előterjesztése)
2. Páty, Arany János utcai játszótér szerződésének és kivitelezésének felülvizsgálatáról
(TTB elnök szóbeli előterjesztése)
3. A 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. §-ának felülvizsgálatáról (TTB elnök
szóbeli előterjesztése)
4. A Dobogó utcai elektromos hálózat fejlesztéséről (TTB elnök szóbeli előterjesztése)

*****

1. napirend
Páty, Liget utcai útépítés kivitelezési munkáinak felülvizsgálatáról (szóbeli
előterjesztés)
Előterjesztő: Szeitz Zsolt képviselő

Deleted: Tárgy: Napirendre vételről¶
¶
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottsága úgy határoz, hogy a 2017. október
25-i ülésének napirendi pontjai közé felveszi az alábbi előterjesztést.¶
¶
<#>Az „Útfelújítás Páty községben – Hunyadi utca” tárgyú szerződés
módosításáról¶
¶
*¶
¶
¶
Szeitz Zsolt elnök:¶
Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat azzal a módosítással, hogy a
6. napirendi pontot elsőként tárgyalják.¶
¶
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő¶
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt¶
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt¶
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás¶
¶
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.¶
¶
98/2017. (X. 25.) településfejlesztési és településüzemeltetési
bizottsági határozata¶
¶
Deleted: október
Deleted: 25
Deleted: október 25

Szeitz Zsolt elnök:
A Liget utca építésével kapcsolatban problémák merültek fel, amelyet a lakók körbe küldtek
neten; az esőzés megmutatta a hibát. Cserei Zsolt beruházási előadó és Rösszer Róbert
műszaki ellenőr felvették a kapcsolatot a kivitelezővel, voltak kinn bejáráson, és sikerült
megegyezni a hiba kijavításával kapcsolatban. Ennek ellenére szeretné, ha hivatalosan
bizottsági ülésen is tárgyalnák a témát.
Sági György bizottsági tag:
Nem érti, hogy a polgármester és az alpolgármester miért nem aktivizálja magát, és a jó gazda
szeme miért nincs ott; Cserei Zsolt jól végzi a munkáját, de ő nem döntéshozó; szeretné, ha
jövőre megbíznának egy képviselőt, aki koordinálja a munkákat, hogy legyen gazdája a
testületből is. Sajnos a lakosságnak nagyon sok mindenben igaza van, ők élnek ott, látják a
problémákat. Itt konkrétan arról van szó, hogy nem folyik el a víz, de szerencsére a kivitelező
együttműködő, megígérte, hogy kijavítja, felmarja és újra aszfaltozza a hibás útszakaszt.
Kérdezi a Swietelsky cégtől megjelent kollégát, hogy jött egy lakossági igény, hogy lehetne-e
még a bejelölt helytől pár méterrel feljebb menni, mert az lenne az igazi megoldás.
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Deleted: ¶
<#>A Páty, Déli elkerülő út tervezési folyamatának megkezdéséről¶
<#>A Páty, 887/8 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó
helyiségbérleti szerződés felmondásáról¶
<#>Az Arany János utcai játszótér kivitelezési munkáira beérkezett
árajánlatokról ¶
<#>A Páty, Árpád u. 1. szám alatt található ingatlan funkciójának
meghatározásáról¶
<#>Közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos döntésekről¶
<#>Önálló képviselői indítvány - A Splényi-Váradi kastély tervezési
folyamatának megkezdéséről¶
<#>Az „Útfelújítás Páty községben – Hunyadi utca” tárgyú szerződés
módosításáról¶
¶
Formatted: Font: Bold
Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, No bullets or numbering
Formatted: Font: Bold
Deleted: A Páty, Déli elkerülő út tervezési folyamatának
megkezdéséről¶
Deleted: ékely László polgármester
Formatted: Font: Bold

Más: A Hunyadi utcában az alpolgármester jóvoltából volt egy közmeghallgatás, és azt
ígérték a lakosságnak, hogy az utca két oldalán gyephézagos megoldás lesz, de mivel murva
lett leszórva, lehet-e kicserélni. Nyilván ez plusz költség, döntsön róla a bizottság.

Formatted: Font: Bold
Formatted: Font: Bold
Formatted: Font: Bold
Formatted: Font: Bold

Várkonyi Andor külsős bizottsági tag:
Kérdezi, hogy a tervek szerint végezték-e a munkálatokat; ugyanis nincs meg az út oldalesése,
a 2%, a folyóka felőli padka oldalesése pedig 5%. Hogy lehet ezt javítani? Ha most fölmarják,
nem állhat-e fel az a helyzet, hogy nem tudnak majd aszfaltot beszerezni. Kéri továbbá, hogy
a hiba felvételét dokumentálják és mutassák be a műszaki ellenőrnek.
Swietelsky Kft. főmérnöke:
Az útjavítással kapcsolatban megerősíti az e-mail-ben leírtakat. Hozzáfűzi, van egy élő
szerződésük az önkormányzattal, aminek van egy műszaki tartalma, és annak megfelelően
készült az utca; a kivitelezés során a műszaki kolléga rendszeresen ellenőrzött, figyelemmel
kísérte a munkálatokat, sajnálatos, hogy mégis hiba történt, de úgy gondolja, hogy a surrantók
átépítésével a vízelvezetési probléma meg fog oldódni; van ISO-ja a cégnek, az egyes
kivitelezési munkáknak a minőségi ellenőrzése mérési minőségezési terv szerint történik.
Holnap az aszfaltozás el fog készülni.
Sági György bizottsági tag:
Ledgközelebb olyan műszaki ellenőrt bízzanak meg, aki együttműködik a testülettel; a
meghívás ellenére miért nem jelent meg a bizottsági ülésen? Felveti még, hogy a HunyadiPetőfi utca kereszteződésében szűk az út, balesetveszélyes. Továbbá a Liget utcában a lakók
panaszkodtak, hogy nagyon magasak és keskenyek a fekvőrendőrök.
Dr. Bognár András bizottsági tag:
Elmondja, őt is több lakó megkereste a gyeprácsok miatt, javasolja, hogy legalább a
kanyarban legyen.
Swietelsky Kft. főmérnöke:
A műszaki tartalomban nincs gyeprács, minden ilyen munka pótmunkának számít, tehát plusz
költség. Fekvőrendőrrel kapcsolatban: hasonló fekvőrendőrök vannak már a megépült
utcákban, 30 km/órás sebességgel bármelyik autóval át lehet jutni rajta; egyébként meg ha
nem tartják be a sebességet, és nem látja be a funkcióját a sziget, amiért épült, akkor fel fog
ütődni; ha úgy döntenek, át lehet építeni, de annak plusz költsége van.
Szeitz Zsolt elnök:
A testület felé most nem hoznak határozatot, de javasolják a polgármesternek, hogy vegye fel
napirendre. A cél, hogy megerősítésre kerüljön, hogy meg lesz csinálva.

Formatted: Font: Bold
Deleted: Elmondja, az előterjesztés ki lett küldve az anyaggal,
illetve kiosztásra került egy másik változat is, ami szinte
környezettanulmánynak is beillik, és szintén van egy határozati
javaslat hozzá. ¶
¶
Sági György bizottsági tag:¶
A Dancsa Attila által leírtakat már nagyon sokszor elmondta ő is,
sokat már nem lehet hozzá tenni; a maga részéről biztos, hogy meg
fogja szavazni.¶
¶
Szeitz Zsolt elnök:¶
Ez a változat sokat segítene a község úthálózatán és megoldaná a
forgalomnövekedést is.¶
¶
¶
Dr. Bognár András bizottsági tag:¶
Elmondja, ezzel a változattal kapcsolatban sok pozitív visszajelzést
kapott ő is a lakosság részéről.¶
¶
Szabó István alpolgármester:¶
Elmondja, csak ismételni tudja magát. Most is az a véleménye, hogy
a déli elkerülőnek semmi realitása nincs jelen helyzetben, amíg a
nyugati elkerülő nem épül meg. Továbbra is azt gondolja, hogy a
nyugati elkerülő az első, a délinek nincs is forrásoldala,
értelmetlennek tartja most.¶
¶
Sági György bizottsági tag:¶
Emlékeztet, hogy amikor a korábbi képviselő-testület megszavazta a
nyugati elkerülőt, annak sem volt forrás oldala. Az elkerülő utat nem
az ottani tulajdonosoknak kell megfinanszírozni, nem tudja
elképzelni, hogy az ottani földtulajdonosok összeállnak és megépítik.
Ha kormányzati szándék van arra, hogy megépüljön az elkerülő,
akkor tolják el a déli elkerülő irányába, mivel az a célszerű a falunak.¶
¶
Szabó István alpolgármester:¶
Elmondja még, hogy a nyugati elkerülő út tervei még 2008-ban
születtek, és a tervezés költsége nem önkormányzati pénzből volt,
hanem az Evern Invest finanszírozta és településfejlesztési
szerződésben vállalta ennek az útnak a megépítését is; ez a szerződés
ma is élő szerződés, sőt az is benne van, ha tulajdonos válás történik,
a kötelezettség az új tulajdonosokat is terheli. ¶
¶
Szeitz Zsolt elnök:¶
Hiába van szerződés, nem lett belőle semmi, még csak el sem
kezdték. Ígéretekre nem ad.¶
¶
Sági György bizottsági tag:¶
Amit alpolgármester úr említett, az 2006-ban volt; 2010-ben amikor
az Evern Invest finanszírozott, sajnos kútba esett az egész, mert nem
kellett a golfpálya. Ígérvényekre nem lehet adni, egy cég bármikor
csődöt jelenthet.¶
¶
Gábor Ákos alelnök:¶
... [1]
Deleted: 101/2017. (X. 25.) településfejlesztési és
településüzemeltetési bizottsági határozata¶
¶
Tárgy: A Páty, 887/8 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó
helyiségbérleti szerződés felmondásáról¶
... [2]

*****
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2. napirend
Páty, Arany János utcai játszótér szerződésének és kivitelezésének felülvizsgálatáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szeitz Zsolt képviselő

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm +
Indent at: 1,27 cm
Formatted: Font: Bold
Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, No bullets or numbering
Formatted: Font: Bold

Szeitz Zsolt elnök:
Három probléma miatt terjesztette be ezt a napirendi pontot; az egyik a szerződés, a másik a
határidő, valamint, hogy a PVK Nkft. hogyan vett részt a kivitelezési munkákban.
Sági György bizottsági tag:
Már a kezdeteknél vita volt, hogy melyik cégnél rendeljék meg a munkát; most világosan
látszik, hogy ez a cég nem teljesített határidőre; Szabó alpolgármester elment a PVK-hoz és
elkezdte velük a munkálatokat. Kibízta meg erre? Mi lesz itt a garanciával? Felveti még, hogy
a megbízott P-LAN-T Kft. még el sem kezdte a munkát, és már előleget vett fel. Kötbér nincs
kikötve a szerződésében, ellenben a Hírös Park Kft-nél kikötöttek kötbért. Hogy írhatott alá
ilyen szerződést a polgármester? Amikor elfogadták ezt a céget, a határozatban az van, hogy
felkérik a jogi képviselőt, hogy alkossa meg a szerződést. Az ügyvéd úr elkészítette a
szerződést, a jegyző ellenjegyezte, a polgármester aláírta, innentől kezdve a képviselő-testület
nem látta. Hogy lehet az, hogy egyik cégnek számítanak fel kötbért, a másiknak nem? A
Hírös Park Kft. egyébként azért nem tudja csinálni a munkáját, mert kötve van a másik
céghez.

Formatted: Font: Bold

Szabó István alpolgármester:
Ugyanazon a területen három céget választottak ki, hogy dolgozzanak; ez eleve determinálja,
hogy lesznek viták, kinek meddig tart a munkája, hatásköre, és ez be is következett sajnos.
Elmondja, ő sem olvasta el az árajánlatot, amit kaptak, pedig abban szerepelt az is, hogy a PLAN-T Kft. 50% előleget kért; ez neki sem tűnt fel akkor, és senki másnak, és a szerződés az
alapján lett megkötve, a testületi határozatban felhatalmazták a polgármestert, hogy az
árajánlat alapján kösse meg a szerződést, a hivatal pedig a szerződés szerint járt el; a tanúság,
hogy figyelmesen el kell olvasni a jövőben az árajánlatokat. De a legnagyobb probléma, hogy
határidőre nincsenek itt a játékok; Igen, ő kérte meg a PVK-t arra, hogy a murvát rakják le,
mert a Hírös Park szerződésben az nem volt benne, hogy lerakja.
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Szeitz Zsolt elnök:
Kéri az alpolgármestert, hogy más nevében ne beszéljen, a testület négy tagja nem fogadta el
azt a határozatot, amelyben a jelen szerződésben szereplő céget megbízták; ők elolvasták,
értelmezték, kifogásaik voltak, és azért nem fogadták el, tehát az a négy ember biztos nem
volt figyelmetlen. Az valóban érthetetlen, hogy az egyik cég szerződésében benne van a
kötbér, a másikéban nincs benne; lehet, hogy ügyvéd úr benézett valamit? Egyébként az
árajánlat nem kötelezi a megrendelőt arra, hogy lefektesse szerződésbe az ő kérését,
legfeljebb a másik fél akkor nem írja alá, ha a megrendelő azt kihagyja. Elmondja még, Cserei
Zsolt mutatott neki e-mail-eket, amelyeket küldözgettek az ügy folyamán a P-LAN-T Kft-nek,
amire elmondása szerint, nem nagyon jöttek reagálások. Közben letelt a határidő. Ugyan volt
egy olyan e-mail is, hogy műszaki problémák miatt egyes alkatrészek csúszni fognak, ezért a
40. hétre vállalják a szállítást; a 40. hét október 2-től október 8-ig tartott; október 9-től még
három hét állt a P-LAN-T Kft rendelkezésre, hogy elvégezze a kivitelezést. Pár játszótéri
eszközön kívül gödrök vannak a játszótéren. Kérdezi, hogy ki bízta meg az alpolgármestert,
hogy beleszóljon, és kivitelezési munkákra kötelezze a PVK.t, és elvégeztet vele egy olyan
munkát, amit a P-LAN-T Kft-nek kellett volna? Voltak közben határidők, amit Babinec úrnak
tartania kellett volna, de a másik cég miatt nem tudott; a szegélykövezést és a murvázást
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átadták, majd megjelent a P-LAN-T Kft; ha lesz kifogás, az esetleges garanciális munkákkal
mi lesz? Ha anyagi vonzata keletkezik, ki fizeti majd?
Sági György bizottsági tag:
Nem érti, hogy Szabó alpolgármester úr kit képvisel ebben az ügyben? Vita miért alakult ki?
Somogyi képviselő, amit behozott céget, azt a testület nem fogadta el, erre polgármester úr azt
mondta a testületi ülésen, hogy megbízza Szeitz Zsoltot, a TTB elnökét, és Somogyi Farkas
Tamás képviselőt, hogy kezdjenek új eljárást az ügyben; akkor Somogyi képviselő úr
kijelentette, hogy nem akar ebben részt venni; jöttek új árajánlatok. Továbbá kikéri magának,
hogy elfogadták az 50%-os előleget, épp az a lényeg, hogy nem fogadták el, pontosan ilyen
dolgok miatt. Kérdezi a jegyzőtől, mint jogi ellenjegyzőtől, hogy lehetséges az, hogy a
PLAN-T Kft-nél nincs kötbér, a Hírös Park Kft-nél pedig van? Várja az ügyvéd úr válaszát is.
Miért írták alá a szerződést ilyen formában? Megingott a bizalma ezekkel az urakkal
szemben, vagy elmagyarázzák, miért így írták alá. A PVK-nak nem volt kötelessége elvégezni
a munkát, a garancia miatt a Hírös Parkot választották; nemérti, hogy október 30-án miért
kellett odavinni még öt embert a PVK-ból?
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Dr. Hekman Tibor jegyző:
A két szerződésnek semmi köze egymáshoz. A P-LAN-T esetében elmondták mi volt, a Hírös
Park esetében a vállalkozói szerződésben a vállalkozó elfogadta a kötbért. Jó gazdaként
viselkedtek.
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Várkonyi Andor külsős bizottsági tag:
A vállalkozási eszközök teljes hiánya van ennél a vállalkozónál; még azt is feltételezi, hogy
anyaggal nem rendelkezik, az emberállomány pedig mintha az önkormányzaté lenne; Vajon
szakértelemmel rendelkezik? Feltételezi, hogy ez csak egykatalógus cég.
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Gábor Ákos alelnök:
Szomorú helyzetben vannak, már sokadik ülésen vehemens viták folynak. Elmondja, ő is azok
közé tartozott, akik nem fogadták el, és nem véletlen, hogy ennyire megosztott volt a testület,
de hát el kellett fogadni a többségi döntést. Nem tartja etikusnak a Hírös Park szerződését,
plusz dolgokat vállalt be, kedvezményes árat adott, és ő kötbért kap, a másik nem. Megjegyzi,
a P-LAN-T szerződésében benne van, hogy a vállalkozónak felróható nem teljesítés esetén a
megrendelő a szerződést megszüntetheti, és jogosult az ebből eredő kártérítési igényét
érvényesíteni a vállalkozóval szemben. Felveti még, mi van, ha annyit csúszik, hogy a másik
vállalkozó nem tud teljesíteni az ő hibájából, továbbá a PVK plusz költségeit ki fizeti?
Kérdés, hogy lesz ebből játszótér? Megbízzanak mást? Vagy módosítsák a szerződést a
jelenlegi kivitelezővel? Ebben az esetben súlyos kötbéreket kellene beletenni a szerződés
módosításba, hogy a falunak ne legyen kára, hanem menjen az ő profitjának a terhére.
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Szeitz Zsolt képviselő:
Felkéri az ügyvédet, hogy reagálja le az elhangzottakat.
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Dr. Jancsár György, az önkormányzat jogi képviselője:
Elmondja, hogy az önkormányzat által megkötött szerződések kb. 70%-át készíti ő, így
történhetett meg az, hogy a Hírös Park Kft. szerződését nem ő készítette, csak a P-LAN-T
Kft-ét; ezért nem tud állást foglalni, hogy abban miért az van; a P-LAN-T Kft. szerződése
pedig az elfogadott árajánlat alapján készült.
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Sági György képviselő:
Régi trükk, amit jegyző úr csinál, ha a tényt nem lehet támadni, akkor a tényfeltárót kell
támadni. Egyszerűen pofátlanságnak tartja azt megmagyarázni, hogy a szerződésben miért
nincs kötbér. Mi az, hogy az egyik szerződésben van, a másikban nincs? Kéri képviselő
társait, nehogy elfogadják, hogy ez így rendben van. Ha valaki nem alkalmas a pozícióra,
akkor csere. Az ügyvédhez: szeretné, ha ügyvéd úr minél hamarább helyre hozná a bizalmát,
van rá lehetősége, itt van pl. a 636-os, ami a mai napig nem került a testület elég, vagy ott van
a 022-es tábla.
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Várkonyi Andor külsős bizottsági tag:
Elmondja, elfogadja ügyvéd úr válaszát, hogy az ügyek 30%ával nem tud foglalkozni, mert
túl van terhelve, de felmerül a kérdés, nem célszerű-e azt a 30%-ot allokálni? A szerződést
javasolja felmondani november 15. napjával, kivételt képez, ha addig teljesít. Késedelmi
kötbért minden körülmények között érvényesíteni kell.
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Szeitz Zsolt elnök:
Ezt a bizottság csak javasolhatja, ebben a kérdésben csak a testület dönthet, kérjük a
polgármestert, hogy hívjon össze rendkívüli ülést ebben a témában és javasoljuk a szerződés
felülvizsgálatát.
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Cserei Zsolt beruházási előadó:
Elmondja, kicsit úgy érzi magát, mint egy tanár-diák felállás, viszont azok a személyek,
akiket megbíztak, nevetve hallgatják ezt az egészet. Nagyon komoly bizalmat fektetett a
képviselő-testület ebbe az egészbe, amit nem kapott vissza. A műszaki szempontokat, ha
nézzük, a murva terítését azért kellett megcsinálni, mert a Hírös Park Kft, és a PVK Nkft.
szerződés szerint teljesített; ha a P-LAN-T Kft. határidőre teljesített volna, nem állt volna elő
ez a helyzet. Ő és az alpolgármester úr segíteni akartak a murva visszaszedésében, azt nem
tudja viszont, hogyan történt az alap ásása és a betonozás, írt is ezzel kapcsolatban a P-LAN-T
Kft-nek, hogy a PVK Nkft. 60 ezer forintos munkadíját a végszámlában érvényesíteni fogják.
Véleménye szerint az egy vis major helyzet, hogy a svéd gyártó nem tud szállítani; úgy
gondolja, hogy a szerződést nem kell elsőre felbontani, kis haladékot adjanak, de biztosítékot
építsenek be.
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Szeghy Krisztina ügyvezető, P-LAN-T Kft.:
Elég paprikás hangulat volt, amikor megnyerte a pályázatot; kötött egy szerződést az
önkormányzattal, a szerződés-tervezetet nem ő készítette, átolvasta, és itt a hivatalban aláírta
3 tanú jelenlétében; a szerződés hivatkozik egy tervre, ami alapján kivitelezni kellett volna, de
egyeztetett több emberrel, és megtudta, hogy ezen terv alapján nem lehet kivitelezni; majd
kérte, hogy kapjon egy olyan tervet, ami alapján meg tudja csinálni a kivitelezést; Szabó úr
segítségére volt és kapott egy vázlattervet; bár nem ilyen tervek alapján szokott dolgozni, de
azt akarta, hogy haladjon a játszótér, a határidő is sürgette, és voltak eszközök, amik már
megérkeztek. Kérte, hogy haladjanak, mert szeretne dolgozni; háromszor volt kinn a terepen,
hogy kész van a szegély és a tükör, de feleslegesen jött, majd végre amikor újra eljött, akkor
szembesült azzal, hogy a szegély jóval kisebb, mint ami a játékhoz szükséges; szakmai
szempontból azt mondta, hogy nem lesz így jó, de nem tudta megoldani, hogy kb. 90 cm-es
hiányt összehozzon, ezért az alpolgármester úrral megegyeztek, hogy a homokozó nem oda
fog kerülni, miután a szegély kisebb és a területen 36 cm-es lejtő van. Sok probléma merült
fel, amit szeretne megoldani, de nem mindig sikerül, falakba ütközik. 14 éve ezt csinálja,
pontosan tudta, hogy neki 2 ember elég, ha idejön, hogyha a tükör úgy van kiszedve, ahogy
kell. Nem készült fel arra, hogy kb. 15 köbméter murvát ki kell lapátolni, és akkor kapta azt a
négy ember segítséget. Cserei úr véleményéhez elmondja, jelezte neki, hogy nem tudja
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elhelyezni a játékokat, neki is kellemetlen a csúszás; egyébként más nagyobb vállalkozóknak
sem tudtak szállítani, de tegnap kapott egy levelet, hogy a héten pénteki napon átveheti az
eszközöket a raktárban. Párhuzamosan több munkája is fut, sajnos emiatt ott is csúszásai
vannak.
Várkonyi Andor külsős bizottsági tag:
Nem hallott arról, hogy a munkaterület átadás-átvétele dokumentálva lett volna, hogy nem
alkalmas.
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Sági György bizottsági tag:
A munkaterület átvételének jegyzőkönyvvel kellett volna történnie. Elfogadja a P-LAN-T Kft.
problémáját, de jó lett volna, ha arról is készült volna egy jegyzőkönyv; ha készült ilyen,
szeretné látni, és azt is, hogy mit reagált rá a hivatal. Megjegyzi, amikor ezt meghirdették,
akkor tudható volt, hogy nincsenek tervek, ez a testület nem fogadott el ugyanis tervet.
Amiről Szabó alpolgármester úr beszélt, az a múlt, amit a kivitelezőnek átadott. Kéri
alpolgármester urat, hozza be azt a testületi határozatot, amivel elfogadták az új tervet, ha van
ilyen. Mivel a P-LAN-T Kft. nyerte meg, akkor javasolja, hogy csinálja ő végig, mert az a cél,
hogy a játszótér elkészüljön. Elfogadja azt is, hogy módosítsák a szerződést. Nevetségesnek
tartja továbbra is, hogy a kötbérrel kapcsolatban azt a választ kapta, hogy lehet is meg nem is
beletenni a szerződésbe. Ha nincs benne, adott esetben kié a felelősség? Ki fizet ilyenkor
kártérítést? Sajnálja, hogy ehhez a kérdéshez így állnak az önkormányzat jogászai.
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Szeitz Zsolt elnök:
Nem úgy jöttek most ide, hogy mindenképpen felmondják a szerződést, hanem azért jöttek,
hogy megoldják a problémát. Az most egy új információ, hogy megérkeztek a játékok, a
bizottság most nem tud mást tenni, mint elhinni. Ha lehet, írják meg a szerződés módosítást,
és mutassa meg a kivitelező a jóindulatát, mint ahogy az önkormányzat is megmutatja ő felé,
és rendezzék jogilag, mert mindenki azt szeretné, ha a játszótér elkészülne végre. Felkéri a
jogi képviselőt, hogy az itt felmerült dolgok is kerüljenek tisztázásra a módosításban.
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Szeghy Krisztina ügyvezető, P-LAN-T Kft.:
Kérdezi, hogy hol legyen a homokozó helye, mert neki ez kell ahhoz, hogy tovább tudjon
haladni. Elmondja még továbbá, hogy a határidő csúszás miatt egy rugós játékot díjmentesen
felajánlanak, ha ez megfelel.
Szeitz Zsolt elnök:
Alpolgármester úr majd megmondja.
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Schneider Mihály külsős bizottsági tag:
Úgy látja, hogy jó kezekben van a játszótér, sajnos vannak szituációk, amik bekövetkeznek az
életben. Két dolgon viszont változtatni kell. Egyrészt kell egy egységes beszerzési szabályzat,
ami kimondja pontosan, hogyan szerződik az önkormányzat, és azután aszerint eljárni.
Másrészt a vállalkozó helyzetét kicsit meg kell érteni; a vállalkozó be van kényszerítve egy
vállalkozásba, miközben a közös projekt nem hajtódik végre; amikor vállalkozókat közös
munkára kényszerít az önkormányzat, akkor gondoskodni kell egy projektmenedzserről, aki
koordinálja a közös munkát, hogy adott esetben ne mutogassanak egymásra a vállalkozók.
Tudomásul kell venni azt is, hogy vannak olyan dolgok, amiket csak úgy kapunk meg, ha
előre kifizetjük. Ez egy tanúságos eset volt, de azt javasolja, menjenek előre, egyébként nagy
kárt nem lát.
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Sági György bizottsági tag:
Továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy minden szerződésbe be kell tenni a kötbért; amelyik
vállalkozó nem vállalja, majd jön helyette a másik; az önkormányzatnak a falu érdekét kell
képviselni. Fontosnak tartja, hogy az aláírt szerződést is lássa a képviselő-testület.
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Hírös Park Kft.:
Szerződés alapján nyolc nap kötbért lenne köteles kifizetni. Hogyan lesz ez, mivel nem az ő
hibája miatt csúszik a határidővel.
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Dr. Hekman Tibor jegyző:
Módosítani fogják a szerződést, és miután nem a Kft. hibájából történt, értelemszerűen nincs
kötbér.
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Schneider Mihály külsős bizottsági tag:
Babinec úr elmondása szerint Cserei úrnak jelezte az akadályt, ami miatt nem tudott
határidőre teljesíteni. Mivel akadályoztatva volt abban, hogy elvégezze a munkáját, és ezt
jelezte is, akkor nincs kötbér. Felhívja a figyelmet arra, amit már korábban jelzett, nagyon
hiányzik egy projektmenedzser.
Sági György bizottsági tag:
A bizottságnak mindenképpen dönteni kell arról, hogy elfogadják az érveket, és javasolják a
szerződésmódosítást.
Szeitz Zsolt elnök:
Akkor ez a határozati javaslat, kéri, hogy szavazzanak róla.
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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, 0 tartózkodás
(Gábor Ákos alelnök a szavazáskor nem volt jelen.)
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Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
114/2017. (XI. 8.) településfejlesztési és településüzemeltetési bizottsági határozata
Tárgy: Páty, Arany
felülvizsgálatáról

János

utcai

játszótér

szerződésének

és

kivitelezésének

Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága jelen
bizottsági ülésen elhangzottak alapján javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgálja felül a
szerződéseket, és amennyiben szükséges, módosítsa.
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Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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3. napirend
A 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. §-ának felülvizsgálatáról (szóbeli
előterjesztés)
Előterjesztő: Szeitz Zsolt képviselő

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm +
Indent at: 1,27 cm
Formatted: Font: Bold
Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, No bullets or numbering
Formatted: Font: Bold

Szeitz Zsolt elnök:
Elmondja, korábban volt egy vállalkozói találkozó, melynek előirányzatát a költségvetési
rendelet 9. melléklete tartalmazza. A rendelet 5.§-a értelmében a képviselő-testület dönt a 9.
mellékletben meghatározott összegek felhasználásáról. Ennek az összegnek a felhasználásról
a testület nem döntött, önhatalmúlag a polgármester döntött, a beszerzési szabályzat alapján
bekértek árajánlatokat, a polgármester kiválasztotta és megbízta a céget.
Elmondja, ezt már hónapokkal ezelőtt felvetette, és kérte a jegyzőt, hogy kérjen a belső
ellenőrtől egy vizsgálatot; a belső ellenőr leírta a jelentését, amit a jegyző bemutatott neki, de
nem értett vele egyet. A hatáskörről az 5.§ egyértelműen rendelkezik, vagyis testületi
hatáskör. A beszerzés feladata a hivatalé és nem a polgármesteré. Egyébként meg tegyék
egymás mellé a szabályzatot, és amit a belső ellenőr leírt; nem az van a szabályzatban, amit a
belső ellenőr leírt; a szabályzatban egyértelműen az van, hogy a képviselő-testület dönt.
Kérdezte továbbá a polgármestertől, hogy mit keresett nála a nyertes már jóval korábban. A
polgármester válasza, hogy mint szakértőt kérte fel, hogy hogyan állítsák össze az
ajánlatkérést. A szabályzat értelmében nem vehet részt az ajánlattevésben, ha ő a szakértő. És
ő nyert! Hogy mutat példát a polgármester, ha se a költségvetési rendeletet, se a beszerzési
szabályzatot nem veszi figyelembe? Továbbá, utánajárt, és nem lezárt borítékban érkeztek az
ajánlatok, hanem e-mail-en, így a szabályzat megint csak meg lett sértve a polgármester által.
2013 óta küzd, hogy megállítsák ezt a hajóágyút. Álláspontja továbbra is az, hogy a belső
ellenőrzési jelentést nem tudja elfogadni, ezt jelezte a jegyzőnek, aki azt mondta, hogy
felhívta a belső ellenőrt, aki azt válaszolta, hogy egyszer már megírta, és a továbbiakban nem
kíván vele foglalkozni. Szeretné kérni ennek az ügynek az újbóli kivizsgálását, szeretné, ha
erről határozatot hoznának, és kéri a bizottsági tagokat, hogy támogassák ebben. Lehet, hogy
a felvetései nem állnak meg, ezért elfogulatlan szakvéleményt kér Majláth Konrádtól; ha
kiderül a szakvéleményből, hogy nem sérült a rendelet, akkor tegyen javaslatot arra, hogy
szövegszerűen hogy jelenjen meg a rendeletben a képviselő-testület akarata, és legyen
összhangban a szabályzattal.
Sági György bizottsági tag:
A belső ellenőrt régóta ismeri, ritka jó szakember, segítőkész, és bármilyen kérdésre mindig
választ tud adni; de nagyon fontos, hogy teszik fel a kérdést, ugyanis egy kérdés feltevéstől
sok minden függ; úgy érzi, ebben az esetben is ez történhetett. Majláth Konrád a belső
ellenőrzési jelentésben leírta, hogy a hivatal gyenge, intézkedési tervet írt elő, és nem történt
semmi; a MÁK is leírta, hogy az intézkedési terv nem lett végrehajtva.
A korábbi témával kapcsolatban kérdezte a belső ellenőrt, aki azt válaszolta, hogy az
összegről döntött a testület, de a személyről nem kell döntenie. Kéri, hogy ne fogadjanak el
egyetlen szakértő véleményt sem, csakis írásban. Ezt fogja kérni a jogi szakértőtől is, miért
nincs még szerződés a 022-es táblában? Mindenért a polgármester felel, véget kell venti
annak, hogy nincs felelősségre vonás, számonkérés.

Formatted: Font: Bold

Majláth Konrád belső ellenőr:
Elmondja, ő minden anyagot átnéz, amit kifogásolnak, de azt tudni kell, hogy ő mindig hozott
anyagból dolgozik. Amit dokumentáltan lehet látni, és gyakori itt is, hogy különböző helyekre
betesznek különböző hatásköröket. Már kétszer is javasolta a testületnek, hogy üljenek le,
nézzék át a hivatali SZMSZ-t, az önkormányzati SZMSZ-t, szabályzatokat, nézzék meg, hogy

Formatted: Font: Bold
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nem ellentétesek-e egymással, beszéljék végig és végül állítsák fel a prioritást a
hatáskörökről. A meghívón kizárólag egy rendeletszámot látott, így nem tudott felkészülni,
hogy az mennyiben érinti az ő munkáját. Ha felkérik, elkészíti a kiegészítését, de valótlant ő
korábban sem írt le.
Szeitz Zsolt elnök:
Határozati javaslat, hogy a bizottság a testületnek javasolja ennek az ügynek a teljes körű
kivizsgálását az itt elhangzottak alapján és ezzel javasolja megbízni a belső ellenőrt.

Formatted: Font: Bold

Dr. Hekman Tibor jegyző:
Miután ez nem a bizottság hatásköre, kéri, hogy ne hozzon a bizottság erről határozatot. Mint
a képviselők többsége, természetesen javasolhatja, hogy ezt az ügyet ismételten vizsgáltassa
ki, de maga a bizottság ebben a kérdésben ne hozzon alakszerű határozatot; egyéni, vagy több
képviselői indítvánnyal lehet megtenni. Korábban elmondta, hogy a belső ellenőr
állásfoglalásához képest jobbat ő sem tud adni, és nem is tudja azt felülírni. Ha aggályosnak
tartja akár a bizottság, akár bárki ezt az eljárást, akkor azt javasolja, hogy bármely képviselő
kérje ennek az ügynek a kivizsgálását.

Formatted: Font: Bold

Dr. Bognár András bizottsági tag (ügyrendben):
Úgy gondolja, arról kell határozat, hogy még belátható időn belül tűzzék napirendre az ügyet.

Formatted: Font: Bold

Sági György bizottsági tag (ügyrendben):
A képviselő-testületi ülésen azt kell tárgyalni a polgármesternek, amit a képviselők akarnak,
nem a polgármester mondja meg, hogy mit tárgyaljon a testület. A nyugati elkerülőt behozta
soron kívül, a déli elkerülőt nem akarta tárgyalni ez példa erre. Igenis döntsön a bizottság,
hogy javasolja a testületnek, az SZMSZ szerint belefér, sőt, nagyobb a súlya, ha bizottsági
javaslatra kerül előterjesztésre. A testület majd eldönti, hogy felkéri-e a belső ellenőrt.

Formatted: Font: Bold

Dr. Monostori Ernő képviselő (ügyrendben):
Majláth Konrád úr jól mondja, hogy a szabályzatokat össze kell fésülni; három éve vannak itt,
és az SZMSZ még nem került eléjük felülvizsgálatra, és lassan itt a ciklus vége. Az pedig
egyenesen nonszensz, hogy a bizottsági elnök ne tehessen fel javaslatot, és szavazzanak róla.
Ő is javasolja, hogy szavaztassa meg a bizottsági elnök úr a javaslatot.

Formatted: Font: Bold

Szeitz Zsolt elnök:
Elkezdhetnek arról vitatkozni, hogy mit mondott jegyző úr korábban, de ilyen nincs, hogy
ízlés dolga, hogy elfogadja-e a jelentést; sőt, szó szerint azt mondta, hogy ez egy blabla,
hozzátéve, látszik, hogy Majláth Konrád nem akar nekimenni a polgármesternek. Nem akarta
ezt elmondani, de elege van ebből, és akkor beszéljék csak ki, amit négyszemközt beszéltek.

Formatted: Font: Bold

Majláth Konrád belső ellenőr:
Ha bárkinek van észrevétele, akár mással is, vagy nem érti, amit leírt, akkor készségesen
segít. A következő anyagához hozzá fogja tenni azt is, amit háttéranyagként kapott.

Formatted: Font: Bold

Sági György bizottsági tag:
Felhívja a figyelmet, hogy a bizottság nem a vállalkozót támadja, nehogy így menjen ki,
hanem a kiválasztás módjával van a gond.

Formatted: Font: Bold

Szeitz zsolt elnök:
Szavazásra teszi fel a korábban megfogalmazott határozati javaslatot.

Formatted: Font: Bold
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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: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
115/2017. (XI. 8.) településfejlesztési és településüzemeltetési bizottsági határozata
Tárgy: A 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. §-ának felülvizsgálatáról

Formatted: Indent: Left: 0 cm
Formatted: No underline

Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy jelen ülésen elhangzottak alapján kérjenek
állásfoglalást Majláth Konrád belső ellenőrtől az ez évi költségvetési rendelet 9.
mellékletében szereplő összegek felhasználásával kapcsolatos hatáskör vonatkozásában.

*****

Formatted: Centered

Várkonyi Andor külsős bizottsági tag elhagyta a termet, a TTB létszáma 6 fő.

Formatted: Font: Italic

*****

Formatted: Centered

4. napirend
A Dobogó utcai elektromos hálózat fejlesztéséről (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szeitz Zsolt képviselő

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm +
Indent at: 1,27 cm
Formatted: Font: Bold
Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, No bullets or numbering

Sági György bizottsági tag:
Elmondja, ő kérte, hogy vegyék fel ezt a témát napirendi pontként. Kérdése, hogy ez a
vezeték meg lett-e tervezve. Ha készült róla terv, akkor testület elé kellene terjeszteni.
Testület elé jöjjön be, hogyan készült, hogyan történhetett, hogy utakat bontanak fel úgy,
hogy a testület nem tud róla. Ha ezt megtervezték, akkor tervezzék át, ahogy a lakosok kérik.
Addig is jó lenne felvenni a kapcsolatot a kivitelezővel, hogy ne kezdjék el a munkálatokat,
mert még nincs mögötte testületi döntés.
Szeitz Zsolt elnök:
Határozati javaslat: a TTB javasolja, hogy testületi ülésre kerüljön napirendre az előterjesztés.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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116/2017. (XI. 8.) településfejlesztési és településüzemeltetési bizottsági határozata
Tárgy: A Dobogó utcai elektromos hálózat fejlesztéséről
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága
javasolja, hogy tárgybani előterjesztést a képviselő-testületi ülésre vegyék napirendre.
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Szeitz Zsolt elnök:
Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.
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Elmondja, az előterjesztés ki lett küldve az anyaggal, illetve kiosztásra került egy másik változat
is, ami szinte környezettanulmánynak is beillik, és szintén van egy határozati javaslat hozzá.
Sági György bizottsági tag:
A Dancsa Attila által leírtakat már nagyon sokszor elmondta ő is, sokat már nem lehet hozzá
tenni; a maga részéről biztos, hogy meg fogja szavazni.
Szeitz Zsolt elnök:
Ez a változat sokat segítene a község úthálózatán és megoldaná a forgalomnövekedést is.

Dr. Bognár András bizottsági tag:
Elmondja, ezzel a változattal kapcsolatban sok pozitív visszajelzést kapott ő is a lakosság
részéről.
Szabó István alpolgármester:
Elmondja, csak ismételni tudja magát. Most is az a véleménye, hogy a déli elkerülőnek semmi
realitása nincs jelen helyzetben, amíg a nyugati elkerülő nem épül meg. Továbbra is azt gondolja,
hogy a nyugati elkerülő az első, a délinek nincs is forrásoldala, értelmetlennek tartja most.
Sági György bizottsági tag:
Emlékeztet, hogy amikor a korábbi képviselő-testület megszavazta a nyugati elkerülőt, annak
sem volt forrás oldala. Az elkerülő utat nem az ottani tulajdonosoknak kell megfinanszírozni,
nem tudja elképzelni, hogy az ottani földtulajdonosok összeállnak és megépítik. Ha kormányzati
szándék van arra, hogy megépüljön az elkerülő, akkor tolják el a déli elkerülő irányába, mivel az
a célszerű a falunak.
Szabó István alpolgármester:
Elmondja még, hogy a nyugati elkerülő út tervei még 2008-ban születtek, és a tervezés költsége
nem önkormányzati pénzből volt, hanem az Evern Invest finanszírozta és településfejlesztési
szerződésben vállalta ennek az útnak a megépítését is; ez a szerződés ma is élő szerződés, sőt az
is benne van, ha tulajdonos válás történik, a kötelezettség az új tulajdonosokat is terheli.
Szeitz Zsolt elnök:
Hiába van szerződés, nem lett belőle semmi, még csak el sem kezdték. Ígéretekre nem ad.
Sági György bizottsági tag:
Amit alpolgármester úr említett, az 2006-ban volt; 2010-ben amikor az Evern Invest
finanszírozott, sajnos kútba esett az egész, mert nem kellett a golfpálya. Ígérvényekre nem lehet
adni, egy cég bármikor csődöt jelenthet.
Gábor Ákos alelnök:
Elmondja, nincs ellene, hogy megépüljön a nyugati elkerülő, bár tudja, hogy a Zsámbéki-kanyar
lakói nagyon ellenzik. Tény, hogy az Iskola utcát és a Rákóczi úti csomópontot egyáltalán nem
mentesíteni, ezt tudomásul kell venni. Ami mentesíthetné a faluközpontot, ha a Dobogó, Körtés,
Pestihegy, Mézeshegy lakóinak nem kellene bejönni a faluba. Az elkerülő úttal kapcsolatban

kisajátítás lesz, szántóföldön megy keresztül a nyomvonal. Ha bármi van az autópályán, akkor a
budai rész le fog jönni a pátyi lehajtón ha a nyugati épül meg, és végig megy egész Pátyon. Nem
tudja hova tenni alpolgármester úr álláspontját. A déli elkerülő megépítésénél lehet lobbizni,
hogy a kormány finanszírozza.
Schneider Mihály külsős bizottsági tag:
Az M0-ás bővítése által egészen megváltozik Páty forgalmi helyzete. Nem látja a szakmai
érveket, és nem látja, hogy a Lakóparkért Egyesület képviseli-e egyáltalán az ott lakók
véleményét. Szakembereknek kell ezt megvitatni, és az ő terveik alapján döntsenek majd, hogy
melyiket akarják.

Szeitz Zsolt elnök:
Lezárja a vitát. Elmondja, két határozati javaslat van; az egyik az eredeti előterjesztéshez, a másik
a most kiosztotthoz. a két határozati javaslat abban tér el egymástól, hogy a másodikban már
konkrétan megrendelik a terveket.
Mint módosító indítványt, először szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
99/2017. (X. 25.) településfejlesztési és településüzemeltetési bizottsági határozata
Tárgy: Páty, Déli elkerülő út építési-engedélyezési terveinek megrendeléséről, hatósági
engedélyeztetéséről
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a hatályos településszerkezeti tervben szereplő Déli elkerülő út
építési-engedélyeztetési terveit – a hatályos közbeszerzési jogszabályi eljárásra tekintettel –
készíttesse el, illetve gondoskodjon annak hatósági engedélyeztetéséről.
Felelős: TTB elnök
Határidő: azonnal
*
Szeitz Zsolt elnök:
Javasolja, hogy a terveket a Fejér-Európa Kft-től rendeljék meg, és döntsenek is róla; szavazásra
teszi fel.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
100/2017. (X. 25.) településfejlesztési és településüzemeltetési bizottsági határozata
Tárgy: Páty, Déli elkerülő út építési-engedélyezési terveinek megrendeléséről, hatósági
engedélyeztetéséről
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a hatályos településszerkezeti tervben szereplő Déli elkerülő út
építési-engedélyeztetési terveit a Fejér Európa Kft-től rendeljék meg.
*****
napirend
A Páty, 887/8 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó helyiségbérleti szerződés
felmondásáról
Előterjesztő: Székely László polgármester
(A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Rezi Ádám, a Cups Kft. ügyvezetője.)

Szeitz Zsolt elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, nem tudja, miért van szüksége az
önkormányzatnak az épületre; kérdezi, valaki tud-e róla valamit.
Dr. Bognár András bizottsági tag:
A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ha az önkormányzatnak szükséges és
kell a helyiség, akkor felmondhatja a szerződést. Nem javasolja, hogy itt tárgyalják meg, hogy
kinek kell és miért.
Székely László polgármester:
Nem kell misztifikálni a dolgokat. Azoknak az igényeknek tennének eleget, amelyek a
művelődési ház, és néhány civil szervezet részéről felmerültek, hogy nem tudják hol tárolni a
saját tulajdonaikat, ezért gondolta azt, hogy a jövőben ezek a szervezetek kaphatnák meg tárolás
céljára az épületet; felmerült továbbá, hogy a Magtár udvarának egy részén parkolót is ki lehetne
alakítani.
Sági György bizottsági tag:
Elképzelhetőek ezek az igények, amiket polgármester úr felvázolt, de jó lenne, ha erről a
képviselők is tudnának; nem érti, miért így kell behozni egy előterjesztést; egyébként
támogatandó, de először jöjjenek ide az igényekkel, és akkor majd a képviselő-testület dönt, hogy

elfogadja-e vagy sem, és ha igen, csak utána jöjjön be a bérleti szerződés felmondása. Így nem
tudja támogatni.
Szabó István alpolgármester:
Valóban, lehetett volna bővebb az előterjesztés. Egyébként tény, hogy napról napra
szembesülnek azzal, hogy a különböző intézményeiknek nincs raktározási célra hely.
Gábor Ákos alelnök:
Az információ hiánya miatt van a feszültség. Hetente van megbeszélés, ami egyre rövidebb az
időhiány miatt. Továbbra is szeretné, ha a képviselői értekezleten átbeszélnék ezeket a dolgokat.
Egyébként valóban, ez a bérleti díj nem tétel az önkormányzat számára. Támogatja, hogy a
civilek háza megvalósuljon.
Dr. Bognár András bizottsági tag:
Továbbra is fenntartja a véleményét, hogy nem kell magyarázkodni. Az önkormányzatnak
szüksége van az épületre, és szerződés szerint felbonthatja a bérleti jogviszonyt. Ilyen témát az
informális ülésen kell kitárgyalni.
Szenci Győzőné külsős bizottsági tag:
Mindenki támogatja, hogy a civil szerveztek vegyék birtokukba az épületet; az a probléma, hogy
az előterjesztésben ez a cél nem fogalmazódott meg. Még egyszer érdemes lenne behozni,
részletesebben megfogalmazva, hogy mely civil szervezetek kapnák meg.
Szeitz Zsolt elnök:
Lezárja a vitát és szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 1 igen, 5 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága 1 igen 5 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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101/2017. (X. 25.) településfejlesztési és településüzemeltetési bizottsági határozata
Tárgy: A Páty, 887/8 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó helyiségbérleti szerződés
felmondásáról
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága az
előterjesztés határozati javaslatát elutasította.

*****

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

Szeitz Zsolt elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Sági György bizottsági tag:
Kérdezi, hogy a saját beruházási szabályzatuknak ellene mennek? És mit jelent Szabó
alpolgármester úr utolsó mondata az előterjesztésben? Megszavazható-e az összeg, vagy átlépik a
közbeszerzési értékhatárt?
Megjegyzi még, tetszett Schneider Mihály külsős bizottsági tagnak a múltkori nyilatkozata, hogy
a másik két játszótér fásításában részt vettek az ott lakók.
Dr. Bognár András bizottsági tag:
Elmondja, fölajánl 2 db diófát és 2 db meggyfát a játszótérre.
Szenci Győzőné külsős bizottsági tag:
Megdöbbenve látta a számokat; 180 0 db cserje? nem érti ezt a magas növényszámot.
Schneider Mihály külsős bizottsági tag:
Véleménye szerint is ez rettentő mennyiségű cserje. A Zsámbéki-kanyarban, amikor készült a
játszótér, felajánlásokból jött össze a mennyiség; a maga részéről most is fel tud ajánlani kb. 1020 cserjét. Hiányolja továbbá a társadalmi munkát.

Szabó István alpolgármester:
Árajánlatokat kért be, nem kertész, nem tudja, hogy mennyi cserje kell a telepítéshez; van egy
terv, amiben a növénytelepítési rész 5-6 cserjét ír egy négyzetméter területre.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
25 millió forint a közbeszerzési értékhatár; eddig 18.878 eFt lett elköltve; korábban volt egy
nagyon magas árajánlat, ha azt elfogadta volna a testület, akkor meghaladták volna a
közbeszerzési értékhatárt; miután új ajánlatokat kértek be, ez a mondat nem gátolja, hogy döntsön
a testület; véletlenül benne maradt a korábbi előterjesztésből.
Gábor Ákos alelnök:
Elmondja, végre eljutottak oda, hogy a PVK-val oldják meg a munkálatokat. A cserjék száma
számára is döbbenetes; véleménye szerint azt lett volna a célszerű, ha előzetesen szakmailag
bevonják Szenci Győzőné külsős bizottsági tagok, hiszen ő kertészmérnök.
Szeitz Zsolt elnök:
Lezárja a vitát és megkezdi a szavazást.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 3 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága 3 igen 3 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
102/2017. (X. 25.) településfejlesztési és településüzemeltetési bizottsági határozata
Tárgy: Az Arany János utcai játszótér kivitelezési munkáira beérkezett árajánlatokról
Páty Község Önkormányzat Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága az

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

Szeitz Zsolt elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.

napirend
Közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos döntésekről
Előterjesztő: Székely László polgármester

Szeitz Zsolt elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.

napirend
Önálló képviselői indítvány - A Splényi-Váradi kastély tervezési folyamatának
megkezdéséről
Előterjesztő: Székely László polgármester

Szeitz Zsolt elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.

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

Szeitz Zsolt elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.

