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Somogyi Farkas Tamás képviselő
Szeitz Zsolt képviselő
Temesszentandrási Gábor képviselő
Hiányzik:

--

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

*****

Székely László polgármester:
Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a képviselő-testület teljes létszámmal jelen van.
Köszönti a jelenlévőket. Megtartja beszámolóját az alábbi bontásan:
-

Költségvetési főösszeg
Ez évi beruházások
További kiadások
Pályázatok

Költségvetési főösszeg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eredeti:
módosított:
bevételi teljesítés:
kiadás teljesítés:
pénzforgalmi egyenleg:

1.514.355.000,-Ft
2.228.675.619,-Ft
1.792.619.043,-Ft
1.120.264.561,-Ft
672.354.482,-Ft

Páty Község Önkormányzatának anyagi helyzete biztos, gazdálkodása megfelelő.
A településnek adóssága, hitele nincsen.
Tartaléka összesen 487 millió Ft.
300 millió Ft kincstárjegy vásárlásával került befektetésre.
30 millió Ft általános tartalék 157 millió Ft címzett tartalék.
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2017. évben befizetett adók megoszlása adónemenként:
Telekadó:
Iparűzési adó
Építményadó
Kommunális adó
Gépjármű adó

12 %
61 %
17 %
5,5 %
4,5 %

Beruházásaink 2017-ben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Útjavítások ( 9 utca aszfaltozása)
Az Bocskai Á. Iskolával szembeni telek megvásárlása
Iskolai udvar műfüvezése
Az Egészségház melletti ingatlan megvásárlása
Arany János utcai játszótér felújítása
Energetikai pályázat keretében a Művelődési ház,
Egészségház, Csibe óvoda épület és
a Waldorf iskola szigetelése
A Műv. Ház. belső felújítása
Óvoda nyári felújítása
Katolikus templom parkolója
Rendőrségi épület felújítása, rendőrlakások
kialakítása (pályázat + önrész)

110 m Ft
15 m Ft
1,2 m Ft
34 m Ft
16,5 m Ft

104 m Ft
12,5 m Ft
12,5 m Ft
5 m Ft
65 m Ft

További fontos kiadások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hivatal működése
Óvoda költségvetése
Művelődési Ház költségvetése
PVK támogatása
Közbiztonság támogatása (APF)
Pátyi Sportegyesület Támogatása
Civil szervezetek támogatása
Gyermekétkeztetés (iskolai)
Bocskai Ösztöndíj
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása
Máltai Szeretetszolgálat támogatása
Forrás téri játszótér felújítása
Pincehegyi közműfejlesztési és útépítési terv
Zsoboki ház felújítása
Biatorbágy Egészségház járóbeteg ellátásra

193,5 m Ft (80 m Ft állam)
309 m Ft (184 m Ft állam)
74,8 m Ft (9 m Ft állam)
89 m Ft
10 m Ft
14 m Ft
5 m Ft
29 m Ft
1 m Ft
1 m Ft
3,5 m Ft
1,5 m Ft
4,8 m Ft
9,7 m Ft
3 m Ft
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Pályázatok:
Pályázat megnevezése

VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermeket
nevelő szülők munkavállalási
aktivitásának növelése
VEKOP-5-3-2-15. Fenntartható
Közlekedésfejlesztés Pest megyében

Nemzeti Szabadidős-Egészség
Sportpark Program
Vis maior 2017.
Európa polgárokért

Önkormányzati tulajdonú
egészségügyi alapellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének
támogatásához Pest megyében

Projekt megvalósításának
adatai helyi szinten

Igényelt
támogatás
összege (Ft)

5 csoportszobás óvodaépület
építése

381 000 000

Kerékpárút építése Páty, Kossuth
utca 111. – Kerekdombi út 7.
szám között és a Rákóczi út
mentén (Töki utca és Telki út
közötti szakaszon)
Páty 3 helyszínén sportpark
megépítése
2017. július 10-i nagy esőzés
okozta károk helyreállítására
Testvérvárosi vállalkozói
találkozó Pátyon 2018. március
23-25.
Árpád utca 14. Egészségház
bővítése és Árpád utca 16.
Fogorvosi rendelők kialakítása

252 157 230

27 717 000
1 500 000

91 289 000

***
Székely László polgármester:
Felkéri a hallgatóságot, hogy tegyék fel kérdéseiket. Hozzáfűzi, Minden kérdést igyekeznek
megválaszolni, de amely kérdés megválaszolásához több információ szükséges, a kérdést
feltevő 15 napon belül írásban megkapja rá a választ.
Tóth Kálmán János, Töki utca 1.
A Vörösmarty utcától a futballpálya felé haladva a vízmű bejáratáig veszélyes az útszakasz,
korlát lenne szükséges, nehogy valaki beleessen az árokba, és a csúszós időszakban
kapaszkodni tudjanak. Kéri, hogy vizsgálják meg és sürgősen intézkedjenek.
Továbbá a Zsámbéki kanyar legforgalmasabb utcájában, a Töki utcában nincs utcanév tábla,
pótolni kellene.
Székely László polgármester:
Köszöni az észrevételeket, meg fogja tenni az intézkedéseket.
Nagy Gyöngyi, Burgondia 56.
Felveti, hogy az ingatlant csak egy kis közön keresztül lehet megközelíteni, nagyon rossz
minőségű útszakaszon; továbbá közvilágítás is szükséges lenne.
Székely László polgármester:
A közvilágítással kapcsolatos problémát a Hivatal Műszaki Irodáján jelentse be.
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Pálmai Ákos, Tulipán u. 59.
Felveti, hogy a Tulipán utca egyik részét csinálták csak meg, nem lehet bekanyarodni a Töki
utcáról, mivel nagyon gödrös az a szakasz, az aszfaltozás ott kimaradt, de ahol megcsinálták,
az is besüllyedt; a Töki utca 45. szám előtti részen különösen rossza az út.
Székely László polgármester:
Elmondja, a DAKÖV Kft. sok helyen feltörte az utat a víz-csatorna vezetéséhez; ígérték, hogy
az év végéig helyreállítják az utakat, de ettől függetlenül meg fogja sürgetni. A Tulipán utca
hátsó részéről tudnak, november végén a testület felméri a jövő évi útfelújításokat.
Pátyi lakos (névtelenül):
Van-e hosszabb távú terv a kemény víz megoldására, vagy a lakosság maga oldja meg ezt a
problémát? Félő, hogy tönkre mennek a közművek a kemény víz miatt.
Székely László polgármester:
Ismeri ezt a problémát; próbáltak rá megoldást találni, hogy központilag lágyítsák a vizet, de
annyira drága lenne, hogy a szolgáltató nem vállalta; pillanatnyilag az a legjobb, ha mindenki
saját maga oldja meg ezt a problémát. Hozzáfűzi még, hogy saját vízbázis létrehozására már
kértek engedélyt, de sajnos hosszú folyamat.
Varga Péter, Kökény u. 350/b
A Bánya utcában a csőtörés elhárítása után a DAKÖV murvával állította helyre az utat, amit
az esőzés kimosott; bár kapott újra murvát, de ez a gond ismételten fennáll; kérdezi, hogy ez a
szakasz szerepel-e az útfelújítási programban. Továbbá a Bánya utca, Somogyi utca
kereszteződésében már tavaly kértek kijelölt gyalogos átkelőhelyet, még mindig nem történt
meg, hogy áll ez a folyamat?
Székely László polgármester:
Ismert a probléma, a DAKÖV Kft-vel folyamatosan tárgyalnak a rendbetétel miatt; mivel az
útszakasznak nincs alapja, a murva semmit nem ér, darabos aszfalt szükséges; a jövő évi
útjavításokba javasolni fogja, hogy ez is bekerüljön. A gyalogátkelőhely létesítése
folyamatban van, egy-két héten belül a műszaki iroda a hatósági szakemberekkel tart egy
bejárást, akik majd megmondják, hogy milyen feltételekkel lehet megvalósítani.
Pátyi lakos (névtelenül):
Felveti, hogy a főútvonalon kevés a gyalogátkelőhely, és nagyon veszélyes az átkelés,
különösen gyerekeknek és babakocsival. Elmondja még, hogy a Simi pékségnél, a patikánál
nem lehet kikanyarodni, mivel a Rákóczi úton megálló autók miatt nem belátható az út,
nagyon balesetveszélyes; több lakos képviseletében javasolja, hogy tegyenek ki megállni tilos
táblát. Felveti még, hogy hétfőnként a füsttől alig lehet látni a faluban, mire jutottak az
égetéssel kapcsolatban.
Székely László polgármester:
Már elindították a főútvonal programot, talán jövőre sikerül a kastélytól a CBA-ig kiépíteni;
egyébként a gyalogátkelőhelyek kialakítására jogszabályi előírások vannak, a közútkezelő
jelöli ki a helyét. Az égetéssel kapcsolatban pro és kontra vélemények vannak, jelenleg
hétfőnként lehet égetni; amennyiben sok kérés érkezik, felül fogják vizsgálni. Itt jegyzi meg,
hogy két hete van közterületfelügyelője a falunak, aki ellenőrizni fogja, hogy hogy tartják be a
szabályokat.
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Gábor Ferenc – Levendulaházból:
Elmondja, hosszabb ideje kérték az önkormányzat segítségét járda ügyben, ami most
megoldani látszik, és ezért köszönetet mond.
Adókérdést vet fel, miszerint a korábbi TSZ területnél magasabb az adó, mint más
területeken. Elmondja, bizottsági ülésre is eljött ezzel a problémával, ahol a pénzügyi
bizottság javaslata az volt, hogy megnézik a lehetőségét, hogy a három hasonló intézményre
egységes adórendszer vonatkozzon.
Székely László polgármester:
Az adózással kapcsolatban a pénzügyi bizottság ülésezik, valószínű sikerül pozitív döntést
hozni.
Mikó Judit, Liget u. 3.
Köszöni az utca felújítását, de sajnos a kiépített surrantókon nem folyik be a víz az árokba;
kérdezi, mi a terv arra vonatkozóan, hogy a vízelvezetés megoldódjon.
Székely László polgármester:
Tudnak a problémáról és továbbították a kivitelezőnek; egyébként november 15-től kezdődik
az átadás, be fogják járni az utcákat, és ahol problémát látnak, kérni fogják a kijavítását.
Pátyi lakos (név nélkül):
A Liget utcában épült bukkanó szélessége nagyon rövid, az alacsony padlójú autók
fennakadnak rajta.
Székely László polgármester:
Úttervező tervei alapján készült a kivitelezés; a lassító egyébként azért készült, hogy
lelassítsanak az autók.
Éri István, Őzike utca
Mint külterületi ingatlantulajdonos érdeklődik, kb. ezer tulajdonost érint, hogy rendeződjön a
szabályozás, erre vonatkozóan korábban ígéretet is kaptak; hogy áll ez a dolog adózás és
beépíthetőség tekintetében? Továbbá a Budakesziről a Mézeshegyre felvezető utca szélét
kimosta az eső, mély árkok annak, legalább murvás javítás jó lenne. Kérdezi még, milyen
pályázatokon indul az önkormányzat jövőre.
Székely László polgármester:
A vízelvezetéssel foglalkozni kell, a Dobogón és a Mézeshegyen elsősorban; össze fogják írni
a bejárás alkalmával, hol a legszükségesebb. Beépítéssel kapcsolatban: nem rég fogadta el a
testület a HÉSZ-t, ami most egy kiindulópont; még az idén testület elé kerül, hogy milyen
feltételekkel, milyen funkcióval engedhető a beépítés. Pályázatokkal kapcsolatban: várják a
kiírásokat, elsősorban a csatornakiépítés lenne a legsürgősebb.
Pátyi lakos (név nélkül), Mézeshegy, Nefelejcs utca
Segítséget kér, mivel az Őzike utcában is kijárják a kocsik az utat.
Székely László polgármester:
Külterületen is igyekeznek a közlekedést biztosítani, de ott murvás megoldás jöhet
számításba.
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Barna Klára, Füzespatak u. 5.
Folyamatos probléma a pataknál a gaz lenyírása; kinek a feladata? továbbá kinek a feladata a
csúszásmentesítés? Ő a saját házat előtt felszórja, de a többi területtel mi a helyzet? A
Füzespatak uta felőli oldal nincs rendben tartva, a másik oldal gyönyörű. Továbbá több utcai
szemetest kellene kihelyezni, hogy ne a patakba dobálják a szemetet.
Székely László polgármester:
Szólni fog, hogy mindkét oldalt tartsák rendben. A síkosság mentesítést elsősorban a lejtős
utakon kezdik, ami egyébként hatalmas munka a faluban. Szemetes edények kihelyezésével
kapcsolatban már beszélt a PVK vezetőjével, fel fogják mérni az igényt.
Keresztes László
Felhívja a figyelmet, hogy 30 éve nincs járda a kis katolikus templomnál; ott járnak a
temetőbe, közvilágítás sincs.
Székely László polgármester:
Közvilágítással kapcsolatban a műszaki iroda intézkedik; járda kiépítése a jövő évi projektbe
remélhetőleg bekerül.
Nagyházi Attila:
A biai szakszolgálat a pátyiakat nem fogadja ingyen.
Székely László polgármester:
A biai egészségház jelezte, hogy az összes költséget nem tudja vállalni, ezért október 1-től
nem tudják a pátyiakat ingyen ellátni; 3 millió forintot szavazott meg a testület, így január
végéig most ingyenes az ottani ellátás. Közben igyekeznek az OEP-el tárgyalni, hogy vállalja
át a költségeket.
Dr. Kővágó István, Liget u. 15.
Köszöni, hogy megépült az utca; észrevétele, hogy a kármentő szegély mellett laza földborítás
van, az autó besüllyed; a Liget utcánál megoldották, itt is úgy lenne célszerű kialakítani.
Kérdezi továbbá, hogy a súlykorlátozással kapcsolatan mi a terv, mivel az út műszaki tartalma
nem bírja el a 30 tonnás teherautókat.
Székely László polgármester:
A Dobogó utca szegélyével kapcsolatos észrevételt továbbítja a műszaki ellenőrnek.
Terheléssel kapcsolatban: nem rég módosították a súlykorlátozási rendeletet, a nagyobb súlyú
járművek jóval magasabb összeget fizetnek, tehát szigorítottak; az építkezők érdeke viszont
az, hogy minél olcsóbban kerüljön oda hozzájuk az építőanyag; nincs jó megoldás, ha
valakinek van jó ötlete, mondja el.
Bella János, Hegyalja u. 18.
Tavaly a FIDESZ javaslatára az ösztöndíjprogramhoz 2 millió forintot kértek, helyette 1
millió forintot kaptak; javasolja, hogy a másik 1 millió forintot fordítsák a hátrányos helyzetű,
nehéz sorsú, jó képességű gyerekek támogatására, és kéri, hogy a költségvetésnél ezt vegyék
figyelembe.
Javasolja továbbá, hogy a Magyarok Szövetsége házának felújítására különítsenek el pénzt,
sokan sétálnak a Pincehegyre, nem szép látvány.
Tudomása szerint történt egy olyan döntés, aminek súlyos milliók megfizetése a
következménye; kérdezi, magukra vállalják-e azok a képviselők, akik ezt a döntést hozták?
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Javasolja a buszmegállókat végig járni, és megoldást találni, mivel a megállóból veszélyes a
buszra fellépni,
Jégpálya és szánkópálya kijelölését tavaly is javasolta.
Görkorcsolyapálya több településen van, erre is kéne betervezni, hogy a gyerekek a
szabadidejüket kulturáltan tudják eltölteni.
A biai szakellátással kapcsolatban: meg kellene vizsgálni, hogy lehetséges sűríteni a
buszjáratot.
Székely László polgármester:
A hátrányos helyzetű gyerekek támogatását javasolni fogja.
A Hagyományok Házára 6 millió forintot terveztek az idei évben, nem rég kapták meg a
statikai eredményt, a jövő évi költségvetésből a felújítás meg fog történni.
A megálló járdasziget a közútkezelő tulajdona, terveztetni és engedélyeztetni kell, utána lehet
kiviteleztetni.
A jégpálya tavaly kimaradt, de a művelődési ház vezetője tett egy javaslatot, hogy van egy
cég, aki 2-3 hónapon keresztül műjégpályát üzemeltetne. A felelősség kérdése miatt
mindenképpen ilyen irányba kell elmenni.
Az említett döntéssel kapcsolatban: az illető bírósághoz fordult, és megnyerte a pert; a
bírósági ítéletet végre kell hajtani, ki kell fizetni.
Buszjárat sűrítése: A Volán évente egyszer változtat a menetrendjén; ők mérik fel az
utasforgalmat, és ha nem látja indokoltnak, nem sűrít; ha az önkormányzat mégis szeretné,
akkor a felmerült költséget neki kell kifizetni.
Varga István, Százszorszép u. 5.
Legtöbb probléma az utakkal van, a felbontott szakaszok nincsenek helyreállítva. Kérdezi
továbbá, hogy az utak engedélyes terv alapján készültek-e. Ha engedéllyel készültek, hogy
lehetséges az, hogy a víz nem folyik el.
Felveti továbbá, hogy a jegyzőkönyvek mellékletei nincsenek fenn a honlapon.
Elmondja még, négy bizottsággal véleménye szerint gördülékenyebben kéne mennie a
dolgoknak. Hozzáfűzi, ki lehet számolni, hogy a külsős és belsős bizottsági tagok mennyibe
kerülnek; a turisztikai bizottság pl. alig tartott ülést az idén.
Székely László polgármester:
A felújításhoz nem kell engedély. A DAKÖV-nél elérik, hogy elvégezzék az útjavításokat. A
hiba egyébként nem a tervezés hiánya; emberek dolgoznak, hibáznak; elismerték, kijavítják.
Vitnyik László:
Kérdezi, hogy áll az Idősek Napköziotthona projekt; az édesanyja beadta az igényt,
folyamatosan figyelik, megvalósul-e?
Székely László polgármester:
Valóban tervezték a régi katolikus plébánia helyén, de közbejött, hogy a Levendula Otthon
bevállalta volna; azóta egyeztet a Hivatal vezetése a Levendula Otthonnal, de azóta sem
sikerült a Levendulának az engedélyeket, mint szociális intézmény, megszerezni. Ha belátható
időn belül nem lesz megállapodás, saját erőből megcsinálja az önkormányzat; felmerült az
Árpád u. 1. sz. alatti ingatlan is, mint helyszín.
Kismárton Mónika
A Mézeshegyen a Som utca, Mókus utca, veszélyes gyalogosan lejutni, világítás sincs,
megsüllyedt az utca. Továbbá szintén veszélyes az útszakasz a Cukorborsó étteremtől a
Galagonya utca sarokig.
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Székely László polgármester:
Meg fogják nézni, és ha szükséges, intézkednek.
Kristó Judit, Liget utca
Az árkok állapotával is foglalkozni kellene, az átereszek nem funkcionálnak.
Székely László polgármester:
A jövő évben a vízelvezetési problémákkal kiemelten fognak foglalkozni. A főútvonalak
mentén az árkok rendbetétele a közútkezelő feladata, évente 2-3 alkalommal szokták
megnézni. Felmérik itt is az igényeket. Felhívja a figyelmet továbbá, hogy az ingatlan előtti
árok rendben tartása az ingatlan tulajdonos feladata.

*****

További hozzászólás nem történt.

Székely László polgármester:
Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

*****

Kmf.

Székely László
polgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző
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