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

--

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

Az ülésre meghívást kapott személyek:
Állandó meghívott:
Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Budakörnyéki televízió munkatársa
Dr. Jancsár György, az önkormányzat jogi képviselője
Napirendekhez:

Tusnády Zsolt, az önkormányzat főépítésze
Majláth Konrád Konstantin, az önkormányzat belső ellenőre
Diós Erzsébet kérelmező
Németh Zoltán kérelmező
Grósz Krisztina, Fejér Európa Kft.
Balczó Kornélia, Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. ügyvezetője
Silló Ferenc, Print-Positive Kft. ügyvezetője
Nagy Krisztián, Nastron Info Kft. ügyvezetője
Schneider Mihály, az ÁPF kuratóriumának elnöke
Gór András, a Kitaibel Kiadó ügyvezetője
Dr. Pál Adrián r.alezredes, Budaörsi Rendőrkapitányság

*****
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Székely László polgármester:
Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 fővel jelen van, határozatképes.
Elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülés óta eltelt történésekre figyelemmel
megfogalmazódott benne néhány gondolat, amit most szeretne elmondani a testületnek.
„Tisztelt Képviselő társaim!
Szeretném valamire felhívni a figyelmet, aminek úgy gondolom, már éppen itt az ideje!
Nincsen abban semmi különös, ha a falut érintő egy némelyik kérdésben nem értünk egyet, és
különböző álláspontok vannak, hiszen az építő jellegű, korrekt viták általában előre viszik az
ügyeket.
Általában.
Sajnos azt kell mondjam, hogy jelenleg a testületi és néhány bizottsági ülésre ez nem
mondható el.
Annál is szomorúbb ez, mivel Páty jó anyagi helyzetben van, és a jövőbeni kilátásai is inkább
pozitívak! Türelmes, együttműködő és jóindulatú közegben mindezek a lehetőségek komoly
fejlődést jelenthetnének a falu számára.
Jelenleg viszont sok esetben kicsinyes, szőrszálhasogató és legfőképpen durva hangnemű viták
jellemzik az üléseket. Feleslegesen energiákat elpazarolva.
Azt tanácsolnám a néhány érintettnek, hogy ne hagyják, hogy személyes ellenszenvük
irányítsa a képviselői munkájukat. Azt pedig kifejezetten kérem, hogy tartsák be a kulturált
viselkedés és vita alapvető szabályait. Velem szemben is, de legfőképpen kollégáimmal
szemben. Attól, hogy valamit hangosan mondunk, még nem biztos, hogy igazunk van.
Nem lehet úgy normálisan dolgozni, hogy minősítve és fennhangon, az üléseken, esetleg
folyosón, vagy irodákban a hivatal dolgozóinak munkáját becsmérli, esetleg kétségbe vonja,
netán megengedhetetlen hangnemben számon kéri egy-két képviselő. Legyen az, az érintett
hivatal vezetője. osztályvezetők, alkalmazottak.
Vannak, akiknek az ilyen viselkedéssel gerjesztett feszültség akár egészségügyi problémát is
okozhat! Nem szeretném, ha emiatt bárkinek baja lenne.
Tiszteljük egymásban az embert!
Köszönöm.”
Ezután a napirenddel kapcsolatban: javasolja előre venni azokat a napirendi pontokat,
amelyhez az érintettek megjelentek. Az így kialakult sorrenddel szavazásra teszi fel a
napirendet.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
419/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. november 23-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjének
elfogadásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. november 23-i
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Önálló képviselői indítvány - Páty község lakosságszám növekedésének követéséhez
hatástanulmány készítéséről
Mézeshegy – A zártkerti fekvésű mezőgazdasági kertes területekre vonatkozó építési
előírások megváltoztatásáról
A 2018. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Ütemterv elfogadásáról
Diós Erzsébet kérelméről
Németh Zoltán Páty, 4221/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékról
A Páty, Déli elkerülő út tervezésére érkezett ajánlatról
Páty Község Önkormányzat honlapjának szerkesztő-kezelő feladataira kiírt pályázatról
Az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” alapítvány 2016. évi támogatásának
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A KITAIBEL Kiadó Bt. megbízási szerződésének módosításáról
A Budaörsi Rendőrkapitányság kérelméről
Páty Község Önkormányzat beszerzési szabályzatáról
Páty Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról és jóváhagyásáról
Közvilágítás fejlesztéséről (Erkel utca, Kovács Imre utca)
A köztisztviselők illetményalapjáról
A köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről
Az Önkormányzat tartalékképzésének szabályairól
Kincstárjegy vásárlásról
A ravatalozó felújításának programjáról
A Fenyves Lovarda településrendezési eszközeinek módosításáról
A Pincehegy út-, víz- és csatornahálózat építéséhez kapcsolódóan a terület kiemelt
fejlesztési területté nyilvánításáról és a településrendezési eszközök módosításáról
Sportcsarnok építéséhez kapcsolódóan településrendezési eszközök módosításáról
A Páty, 629/2 hrsz-ú ingatlanon sportcsarnok tervezésének jelenlegi fázisáról
A határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Egyebek, önálló képviselői indítványok

*****

1. napirend
Páty község lakosságszám növekedésének követéséhez hatástanulmány készítéséről
Előterjesztő: Temesszentandrási Gábor képviselő

Temesszentandrási Gábor képviselő:
Elmondja, az utóbbi időben a falu iránt megnőtt gazdasági és lakossági érdeklődés tette
indokolttá előterjesztését; fontosnak tartja, hogy tudjanak róla, hogy a lakosság létszámának
növekedése milyen kötelezettségeket ró az önkormányzatra a jövőben, ehhez nyújtana nagy
segítséget ennek a hatástanulmánynak az elkészíttetése. Hozzáfűzi még, amíg ez nem születik
meg, addig tartózkodni fog az ilyen témát érintő szavazásoknál.
Sági György képviselő:
Érti, és támogatandónak is tartja, de felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzatnak nem
igazán van mozgástere bizonyos dolgokban; kijelölték az ipari és lakóparki fejlesztési
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területeket, amelyekre már elfogadott jogosítványok vonatkoznak. Abban az esetben tudja
csak támogatni, ha a meglévő kötelezettségeket kiemelik a tanulmányból.
Szabó István alpolgármester:
Senki nem akarja megszüntetni a meglévő jogosítványokat; a tanulmány arra adna választ,
hogy már ezek figyelembevételével milyen hatások várhatók a település életében, pl.
közbiztonság, humán infrastruktúra, beruházások, egészségügy, stb. tekintetében, és ezekhez
az önkormányzatnak milyen ütemben kell majd alkalmazkodni. Támogatja a hatástanulmány
megrendelését.
Gábor Ákos képviselő:
Azért nem ért egyet, mert eddig minden olyan területre, ahol fejlesztés történt, készült
hatástanulmány, és nem az önkormányzat, hanem a fejlesztő költségére. Elő kell venni az
elkészült hatástanulmányokat, és össze kell fésülni; nincs értelme most milliós nagyságrendű
megrendelésre.
Székely László polgármester:
A befektetőkkel való megállapodásokban az nem szerepel, hogy a létszámbővülés mit jelent a
falunak óvoda, iskola, utak, egészségügyi ellátás, közbiztonság, stb. tekintetében. A
tanulmány azt fejti ki, hogy egy-egy ingatlannal való bővülés a falunak mennyi plusz kiadást
jelentene.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
A létszámnövekedés a golf téma óta rossz hangulatot indított el a faluban. Azt tanulmány
nélkül is tudják, hogy több lakosság több óvodát, több egészségügyi ellátást, stb. igényel. Fel
kell vállalni a politikai felelősséget, ha nem akarják a lakosság létszámát növelni, és vissza
kell vonni a jogosítványokat, ha lehet, és máris tettek annak érdekében, hogy nem növekszik a
létszám. Ha nem lehet visszavonni, akkor meg kell nézni, hol lehet még településfejlesztési
hozzájárulást kérni, és igenis, akinek biznisze van ebben, az adjon vissza belőle az
önkormányzatnak; ez politikai kérdés. Nem támogatja a hatástanulmány megrendelését.
Szeitz Zsolt képviselő:
A TTB 1 igen, 6 ellenszavazattal szintén elutasította; a főépítész többször is készített hasonló
anyagot, és abból egy átlag szorzással ki lehet számolni a növekedést; ehhez nem kell
tanulmányterv.
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
Véleménye szerint a rossz döntések megóvására is jó egy ilyen tanulmány.
Sági György képviselő:
Kezd úgy kinézni, hogy a képviselők között vannak, akik gondoskodók, és vannak, akiket
nem érdekel mi lesz a településsel. Ez nem igaz. Vannak korábbi szerződések, és korábban is
figyeltek erre. Folyt már ebből be nem kevés pénz az önkormányzathoz; az más kérdés, hogy
másra költötték el. Akkor tudja támogatni, ha a két terület nyugvópontra kerül.
Székely László polgármester:
Lezárja a vitát és szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy bruttó
2 millió forint keretösszeget biztosítanak a tanulmány megrendelésére.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 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, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 4 nem 1 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
420/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Páty
készítéséről

község

lakosságszám növekedésének követéséhez hatástanulmány

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés határozati javaslatát
elutasította.

*****

2. napirend
Mézeshegy – A zártkerti fekvésű mezőgazdasági kertes területekre vonatkozó építési
előírások megváltoztatásáról
Előterjesztő: Székely László polgármester
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van néhány mézeshegyi lakó.

Székely László polgármester:
Elkészült egy olyan anyag, ami alapirányt tartalmaz, hogy elindulhassanak a megoldás felé.
Szeretné, ha most kifejezetten arra koncentrálnának, hogy ebbe az anyag mit tegyenek még
bele, esetleg mit vegyenek el belőle, módosítsák-e pl. az utcák szélességét, az
épületmagasságot, stb. Szeretné, ha jövő héten hétfőn a testület leülne, és csak kimondottan
erről a témáról beszélnének; felkéri továbbá a Mézeshegy jelenlévő képviselőit, hogy
válasszanak ki maguk közül 6-8 embert érdekképviseletre, és velük pedig szerdán szeretnének
leülni tárgyalni. A megbeszélések után megpróbálnak egy olyan anyagot elkészíteni, amit a
képviselő-testület is és az ott lakók is el tudnak fogadni, és igyekszik a december 7.-i kt.
ülésre beterjeszteni. Felhívja továbbá a figyelmet, hogy az önkormányzat, függetlenül attól,
hogy a saját érdekeit szem előtt tartja, igyekszik figyelembe venni a lakók érdekeit is;
amennyiben előzetes megállapodás születik, a külön területekre fognak szerződést kötni.
Szeitz Zsolt képviselő (ügyrendben):
Jelzi, hogy a szerdai nap neki és Gábor Ákos képviselő társának nem felel meg, de mivel
mindenképpen szeretnének részt venni ezen a megbeszélésen, kéri a polgármestert, hogy más
időpontot jelöljön ki.
Székely László polgármester:
Megpróbál más időpontot kijelölni, de nagyon sok emberrel kell egyeztetni, ezért ígéretet nem
tud erre vonatkozóan tenni.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
A kiindulópont az, hogy a mézeshegyieknek a beépítési százalék növelésével és az adózással
kapcsolatban volt egy igényük. Egy év alatt nem sikerült megoldani, nem tartja valószínűnek,
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hogy most egy hét alatt megoldódik. Egyik problémája, hogy nincs kellően kommunikálva a
lakosok felé, hogy a módosítás milyen követelményekkel fogja őket terhelni. Véleménye
szerint társadalmi vitára kellene a dolgot bocsájtani; az nem társadalmi vita, hogy leülnek
néhány emberrel tárgyalni. Egy olyan komplett átfogó anyag kell, hogy készüljön, amivel a
lakosok kalkulálni tudnak, pl. finanszírozás kérdése, mi van azokkal, akik nem tudják
teljesíteni, stb.
Székely László polgármester:
Felhívja a figyelmet, amiről Monostori képviselő úr beszél, az lesz a jövő heti megbeszélés
témája. Kéri a képviselőket, hogy most kifejezetten a határozati javaslatban
megfogalmazottakkal foglalkozzanak.
Szeitz Zsolt képviselő:
Módosító indítványokat fogalmaz meg, mely szerint:
1. „Az együtt kezelendő területek lehatárolása” rész második bekezdését egészítsék
ki az 5. területtel.
2. „Az együtt kezelendő területek lehatárolása” részben töröljék a „3000 m2 felett
200 m2 + a 3000 m2 feletti rész 3%-a” szövegrészt.
3. Töröljék továbbá az utolsó bekezdést.
Szabó István alpolgármester:
Felhívja a figyelmet, hogy az adózással kapcsolatban bizottsági ülésen felmerült, hogy
hosszabbítsák meg egy évvel az adófizetés felmentésével kapcsolatos moratóriumot; már
kérte jegyző urat, hogy a december 7-i kt. ülésre készítse elő a rendelet-módosítást.
Több módosító javaslat nem történt.
Székely László polgármester:
Megkezdi a szavazást. Először szavazásra teszi fel az 1. módosító indítványt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
421/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Mézeshegy – A zártkerti fekvésű mezőgazdasági kertes területekre vonatkozó
építési előírások megváltoztatásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot úgy módosítja, hogy
„Az együtt kezelendő területek lehatárolása” rész második bekezdését kiegészíti az 5.
területtel.
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2. módosító indítványt.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
422/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Mézeshegy – A zártkerti fekvésű mezőgazdasági kertes területekre vonatkozó
építési előírások megváltoztatásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot úgy módosítja, hogy
„Az együtt kezelendő területek lehatárolása” részben az alábbi meghatározást törli:
- 3000 m2 felett 200 m2 + a 3000 m2 feletti rész 3%-a.
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 3. módosító indítványt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
423/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Mézeshegy – A zártkerti fekvésű mezőgazdasági kertes területekre vonatkozó
építési előírások megváltoztatásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot úgy módosítja, hogy az
utolsó bekezdést törli.
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

8

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
424/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Mézeshegy – A zártkerti fekvésű mezőgazdasági kertes területekre vonatkozó
építési előírások megváltoztatásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mézeshegyen levő zártkerti fekvésű
mezőgazdasági kertes területekre vonatkozó építési előírások megváltoztatásával
kapcsolatban úgy határoz, hogy a következő általános alapelveket fogadja el:
Alap elvárások:
- Tömbönként, illetve együtt kezelendő területenként az érintett teljes tulajdonosi
közösség előzetes hozzájáruló akarata szükséges a folyamat elindításához.
- Tulajdonosok a lehatárolt tömbönként jelöljenek ki maguk közül képviseletükre
jogosult, felelős, kapcsolattartó személy(eke)t
- Telepítési tanulmányterv készítése az együtt kezelendő területre, ami figyelembe
veszi az itt megfogalmazott elvárásokat, továbbá figyelembe veszi a területre jellemző
egyéb sajátosságokat is (pl. a végleges útszélességek, esővíz elvezetés, stb.). Telepítési
tanulmányterv készítése tulajdonosok költsége. A tanulmánytervet Képviselőtestületnek jóvá kell hagynia.
- A meghatározott infrastruktúra (csatorna, út) kiépítése a tulajdonosok teherviselése
mellett történjen.
- Az övezeti előírások módosításának következtében lesznek olyan fejlesztési
költségek is, amelyek nem helyben, hanem települési szinten keletkeznek, ezek
költség átvállalása terület arányosan lehetséges. Ennek pontos meghatározásánál
kiinduló pont lehet a korábban kialakult egység ár, ami m2-re vetíthető.
Az együtt kezelendő területek lehatárolása (l. mellékelt térképet):
A területen belül külön kezelendő a Gyöngyvirág utca - Hajnalka utca - Kökény utca Pintérhegyi utca által határolt tömb (térképen 1. terület). Amennyiben a tulajdonosok is
kívánják (ezt külön-külön már néhányan jelezték) lehetséges a lakóövezetet a teljes területre
kiterjeszteni. A terület egy része (Gyöngyvirág utca felől) most is kertvárosi lakó építési
övezetbe tartozik.
A Hajnalka utcától északra fekvő terület (térképen 2. terület), a Kökény utca - Galagonya
utca vonalától keletre levő terület (3. terület) és az Erdőalja utca vonalától délre eső terület
(4. terület), valamint az 5. terület esetében az utak megfelelő mértékű kiszélesítése, valamint
a csatornahálózat kiépítése esetén véleményem szerint megengedhető a maximum 10 %-os
beépíthetőség valamint a lakófunkció létesítése is az alábbi megkötésekkel:
- a 720 m2 kisebb és 12 méternél keskenyebb telkek továbbra se legyenek beépíthetők
(kivéve, ha az út kiszabályozása miatt jön létre ilyen állapot, és a telken még marad
használható építési hely)
- telek mérettel sávosan csökkenő beépíthetőség (ezzel lehetne egy telekméretet
optimalizálni)
- 1000 m2 -ig 10%
- 3000 m2-ig 100 m2 + az 1000 m2 feletti rész 5%-a
- a telken elhelyezhető épületszám telekmérettől függjön (1000 m2-ig 1db, 3000 m2-ig 2
db)
- egy telken csak egy lakást lehessen létesíteni
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- egy épület maximális beépített területe 150 m2 legyen
- a beépítési magasság 3,5 méterről 4,0 méterre nőhet
- az előkert mérete 10 méterről lecsökkenthető 5 méterre
- rossz telekforma esetében (pl. fekvőtelek, nincs építési hely) a megoldás a telkek
újraosztás legyen és ne a szabályok alakítgatása.
Külön területi megkötések:
2. terület:
- a Kökény utca és a Kuckóhegyi köz között az utcák összekötését meg kell valósítani
- tájképvédelmi okokból a Kökény utca mentén új épületet építeni csak az utcai
telekhatártól számított 50 méteren belül lehessen építeni.
3. terület:
- a Kökény utca kivezetését az Erdőalja utcára biztosítani kell
- a lezárt, elkerített utakat meg kell nyitni
-az 5. terület felé nyíló utak torkolatánál a megfelelő szélességet (min. 6 méter) biztosítani
kell
- a Kökény utcától a hegy felöli (keleti) oldalon levő telkeknél az utca vonalától max. 5070 m-re lehet épület elhelyezni.
4. terület:
-az 5. terület felé nyíló utak torkolatánál a megfelelő szélességet (min. 6 méter) biztosítani
kell.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

*****

3. napirend
A 2018. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Ütemterv elfogadásáról
Előterjesztő: Székely László polgármester
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Majláth Konrád Konstantin belső ellenőr.

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, Dr. Monostori Ernő képviselő módosító
indítványt nyújtott be, ami az ülés előtt kiosztásra került. Kérdezi, van-e más javaslat?
Dr. Monostori Ernő képviselő:
A PVB tárgyalta az előterjesztést és felvetődött, hogy nem szükséges most dönteni, mivel
másik két vizsgálandó területet is szeretnének betenni az ütemtervbe. A művelődési ház
vizsgálatát nem tartja most fontosnak, helyette bejönne a PVK Nkft. vizsgálata az alábbi
feladat megnevezése megszövegezéssel: „Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Nkft.
átfogó ellenőrzése különös tekintettel a Társaság működésének gazdaságosságára és
szabályszerűségére.” Az önkormányzat által nyújtott támogatások ellenőrzése rovatot az
alábbi szövegrésszel kívánja kiegészíteni: „… különös tekintettel az Alapítvány Páty
Fejlesztéséért alapítványnak nyújtott támogatás szabályszerű felhasználásának
vonatkozásában.” Mivel ez egy jelentősebb vizsgálat, ezt külön díjazásért.
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Szabó István alpolgármester:
Nem ért egyet a módosítással, mivel az eredeti ütemtervben benne van az önkormányzat által
nyújtott támogatások ellenőrzése; különösen nem érti a „különös tekintettel az ÁPF-nek …..”
megfogalmazást. Az eredeti ütemterv elfogadását támogatja.
Majláth Konrád Konstantin:
A független belső ellenőrzés egy kockázatelemzés alapján készült ütemterv. Amikor a
képviselő-testület ebbe belenyúl, akkor a függetlenség megszűnik. Ahhoz, hogy most
szabályos döntést hozzon a képviselő-testület, két dolgot tehet: vagy csak részlegesen
fogadják el az ütemtervet oly módon, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
felelőssége mellett módosítják; vagy elfogadják a beterjesztett ütemtervet, és a PVB által
javasolt többletfeladatra felkérik a jegyzőt, hogy intézkedjen azoknak az ellenőrzéseknek a
lefolytatására. Ő a maga részéről végrehajtja azt, amit a testület szeretne.
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
Elhangzott, hogy a változtatás a PVB felelősségére lehet, mert egyébként a függetlenség sérül.
Javasolja, hogy fogadják el az ütemtervet, és ha szükségesnek látják, akkor rendeljenek meg
külön egy vizsgálatot.
Székely László polgármester:
Megkérdezi Dr. Monostori Ernő képviselőtől, hogy az elhangzottakra tekintettel fenntartja-e a
módosító indítványát.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Igen, fenntartja.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel Dr. Monostori Ernő képviselő módosító indítványát.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 5 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 5 nem 1 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
425/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2018. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Ütemterv elfogadásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Monostori Ernő képviselő módosító
indítványát elutasította.
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel az eredeti határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
426/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2018. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Ütemterv elfogadásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a melléklet
szerinti, 2018. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Ütemtervet.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

(Jkv. 2. melléklete: 2018. évi Belső Ellenőrzési Munkaterv)

*****

4. napirend
Diós Erzsébet kérelméről
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: 9 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
(Gábor Ákos és Sági György képviselők nem szavaztak.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
427/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Diós Erzsébet kérelméről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja Diós Erzsébet
(2071 Páty, Kossuth u. 38.) kérelmét, és az általa az Önkormányzat tulajdonában álló
ingatlanon megépített kerítés anyagköltségét megtéríti. A kerítés anyagköltségéhez szükséges
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bruttó 18 668 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 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

*****

5. napirend
Németh Zoltán Páty, 4221/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról
Előterjesztő: Székely László polgármester
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Németh Zoltán érintett.

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, csak olyan feltételekkel tudják eladni az
ingatlant, hogy a PVK ott maradhat, akár bérleti formában. Németh úr készíttetett egy
geodéziai felmérést, ami kimutatta, hogy nagyon magas ott a talajvíz, ennek az ismeretében
tette meg az ajánlatát.
Németh Zoltán:
A pályázat feltétele a saját tulajdonú terület, de sajnos még semmi hír nincs róla; elkezdhetné
ugyan a beruházást a saját költségére, de akkor ki kellene fizetni a pályázattal kapcsolatos
költségeket. 600 négyzetméteres üzemet szeretne felépíteni, ehhez elegendő lenne a terület
egy része; ha meg lehet osztani, akkor a megosztást saját költségként vállalná, de sajnos az
eljárás elég hosszú folyamat.
Sági György képviselő:
Támogatja, hogy ez a vállalkozás ide települjön. Szeretne független szakértői véleményt, az
értékbecslésnél figyelembe kell venni a talajmechanikai vizsgálat eredményét.
Gábor Ákos képviselő:
Támogatja a beruházást, és a terület megosztását javasolja. A határozati javaslatból viszont ki
kell venni az eladási szándékot, ha megvan az értékbecslés, csak utána döntsenek róla.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Egyetért azzal, hogy eladási szándékot még ne nyilvánítsanak; elkezdődött az alku, számára
ez egy üzletet jelent, és az önkormányzati vagyon felelős gazdálkodása érdekében
természetes, hogy minél többet szeretne kapni a területért.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy az eladási szándékra
vonatkozó mondatot törlik.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
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A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
428/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Németh Zoltán Páty, 4221/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi
szándékáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Németh Zoltán (1112
Budapest, Facsemete u. 29.) kérelmét, amelyben a Páty Község Önkormányzat tulajdonát
képező (tulajdoni hányad: 1/1), 4221/1 helyrajzi számú, 6228 m2 területű, „kivett beépítetlen
terület” besorolású ingatlanra vonatkozó vételi szándékát fejezi ki. A képviselő-testület felkéri
a polgármestert, hogy az ingatlanról készíttessen értékbecslést, és az értékbecslésben
meghatározott árnak megfelelően folytasson tárgyalásokat a kérelmezővel, majd a konkrét
vételi ajánlatot terjessze újra a képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

*****

6. napirend
A Páty, Déli elkerülő út tervezésére érkezett ajánlatról
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: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 3 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 3 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
429/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, Déli elkerülő út tervezésére érkezett ajánlatról
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Déli elkerülő út
tervezésével és az útépítési engedélyezési eljárás lefolytatásával megbízza a Fejér Európa
Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 26.) az árajánlatában szereplő bruttó 5 778 500 Ft
összegért.
Felkéri a Pátyi Polgármesteri Hivatalt a szerződés elkészítésére, a polgármestert pedig
felhatalmazza a szerződés aláírására.
A dokumentáció elkészítéséhez szükséges bruttó 5 778 500 Ft összeget Páty Község
Önkormányzat 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

*****

7. napirend
Páty Község Önkormányzat honlapjának szerkesztő-kezelő feladataira kiírt
pályázatról
Előterjesztő: Székely László polgármester
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Balczó Kornélia, a Buda Környéki Médiaszolgáltató
Kft. ügyvezetője.

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Bognár András képviselő:
Balczó Kornéli cége tisztességes, jó munkát végez, javasolja őket megbízni. Emlékeztet, hogy
bizottsági ülésen 90 ezer forintra módosította az ajánlatát.
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
Módosító indítványként javasolja, hogy kérjenek be nyilatkozatot a másik két ajánlattevőtől
is, hogy módosítják-e az ajánlatukat. Mivel a jelenlegi üzemeltető év végéig vállalja a
munkát, ezért ráérnek a december 7.-i ülésen is dönteni.
Székely László polgármester:
Nemért egyet a javaslattal. A másik két céget is meghívták az ülésekre, lehetőségük lett volna
megjelenni és akkor ajánlatot módosítani. Hozzáfűzi, ebben az esetben számára nem az ár a
meghatározó, hanem az, hogy ki végzi ezt a munkát. A PVK honlapját is ez a cég üzemelteti,
nem látja értelmét előlről kezdeni. Kérdezi Somogyi Farkas képviselőtől, hogy fenntartja-e
módosító javaslatát.
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
Igen, fenntartja. Kéri, hogy arról szavazzanak, hogy két héttel később döntenek erről.
Egyébként is látni szeretné a szerződést.
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Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel Somogyi Farkas Tamás módosító indítványát.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 6 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 6 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
430/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Páty Község Önkormányzat honlapjának szerkesztő-kezelő feladataira kiírt
pályázatról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyi Farkas Tamás képviselő módosító
indítványát elutasította.
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel az eredeti határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a Buda
Környéki Médiaszolgáltató Kft-t bízzák meg 90.000 Ft + Áfa összegért, és a megbízási
szerződés-tervezet a december 7-i kt. ülésre beterjesztésre kerül.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
431/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Páty Község Önkormányzat honlapjának szerkesztő-kezelő feladataira kiírt
pályázatról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty Község
Önkormányzat honlapjának szerkesztő-kezelő feladataival 2018. január 1. napjától
határozatlan időre megbízza a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft.-t (2092 Budakeszi, Fő u.
211.) 90 000 Ft + ÁFA / hó összegért. Felkéri a Pátyi Polgármesteri Hivatalt a megbízási
szerződés elkészítésére, a polgármestert pedig a megbízási szerződés-tervezet december 7.-i
testületi ülésre történő beterjesztésére.
A Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a honlap szerkesztő-kezelő feladataihoz
szükséges összeget betervezi Páty Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
16

8. napirend
Döntés az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” alapítvány 2016. évi támogatásának
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Székely László polgármester
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Schneider Mihály, az ÁPF kuratóriumának elnöke.

Székely László polgármester:
A beszámoló szöveges része kiküldésre került, a bizottságok tárgyalták. Hozzáfűzi, az ÁPF
hat éve foglalkozik a település közbiztonságával, feladatkörébe tartozik más biztonsággal
foglalkozó terület is, a tűzoltóság, polgárőrség, továbbá az ingyenes wi-fi szolgáltatás, és ezen
felül más feladatai is vannak. Tapasztalata, hogy nagyon korrekten, nagy odaadással végzik a
munkájukat, amiért csak köszönet járhat az alapítványnak. Ezért nem is értette az ÁPF-re
vonatkozó, Monostori képviselő javaslatát a belső ellenőrzési ütemterv napirendi pontnál.
Sági György képviselő:
A bizottsági ülésen nem fogadta el a beszámolót, mert nem volt ott az anyag. Azóta képbe
került, és teljesen egyetért a polgármester által elmondottakkal. A közbiztonság javulása az
alapítványnak köszönhető; támogatja a beszámoló elfogadását.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Abban 100%-ig egyetért, hogy Schneider úr személye fontos és nélkülözhetetlen az
alapítványban. Annyi történt, mivel az anyag a terjedelme miatt nem került kiküldésre,
beszámolót látatlanban nem illik elfogadni.
Schneider Mihály, ÁPF kuratóriumi elnök:
Elmondja, nem esett jól, hogy a bizottság elutasította a beszámolóját. A beszámolót
szeptember 29-én benyújtotta, mint minden évben. Sajnálatosnak tartja, hogy neki róják fel,
hogy az anyagot nem látták, véleménye szerint utána lehetett volna járni, akit érdekel. Úgy
gondolja, az a fejlődés, amit társadalmi munkában elvégeztek, magáért beszél. Más
önkormányzatnál ezeket a feladatokat gazdasági munkacsoporttal, jól fizetett
alkalmazottakkal végeztetik. Ez az alapítvány azért tud olcsón működni, mert nincsenek
bérköltségek, nincs kisegítő személyzete, a 180 oldalas beszámolót több napig készítette és a
privát gépén nyomtatta. Egyébként az ÁPF-nél 2015-ben teljes körű átvilágítás történt,
mindent rendben találtak.
Székely László polgármester:
Kéri, elnök úr ne vegye bizalmatlanságnak a bizottság egyes tagjainak hozzászólását, az
számít, amit a többség mond. Még egyszer megköszöni az alapítvány munkáját.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
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432/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” alapítvány 2016. évi támogatásának
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az
„Alapítvány Páty Fejlesztéséért” alapítvány (2071 Páty, Kossuth u. 83.) 2016. évi
támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

(Jkv. 3. melléklete: Elszámolás a Pátyi Önkormányzattól 2016. évben kapott, vissza nem
térítendő támogatásról)

*****

Székely László polgármester:
Megszavaztatja az önálló képviselői indítványok napirendre vételét.
Először szavazásra teszi fel „A 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-ának, illetve a
beszerzési szabályzatnak a felülvizsgálatáról” tárgyú önálló képviselői indítvány napirendre
vételét.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
(Gábor Ákos és Somogyi Farkas Tamás képviselők nem szavaztak.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 1 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
433/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés az önálló képviselői indítványokról
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Egyebek”
napirendi pontban Szeitz Zsolt képviselő alábbi képviselői indítványát tárgyalja:
„A 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-ának, illetve a beszerzési szabályzatnak a
felülvizsgálatáról”
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel „Dr. Bara Emőke övezeti határ rendezése iránti kérelméről” tárgyú önálló
képviselői indítvány napirendre vételét.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
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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
(Gábor Ákos és Somogyi Farkas Tamás képviselők nem szavaztak.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
434/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés az önálló képviselői indítványokról
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sági György képviselő
alábbi képviselői indítványát tárgyalja:
„Dr. Bara Emőke övezeti határ rendezése iránti kérelméről”
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel „Cseke Zoltán és Cseke András övezeti határ rendezése iránti kérelméről”
tárgyú önálló képviselői indítvány napirendre vételét.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 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
(Somogyi Farkas Tamás képviselő nem szavazott.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
435/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés az önálló képviselői indítványokról
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sági György képviselő
alábbi képviselői indítványát tárgyalja:
„Cseke Zoltán és Cseke András övezeti határ rendezése iránti kérelméről”
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel „A 2013-2014-2015. évi pénzmaradvány megállapításának vizsgálata”
tárgyú belső ellenőri jelentésre készült intézkedési terv áttekintéséről” tárgyú önálló
képviselői indítvány napirendre vételét.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
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A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 2 nem, 0 tartózkodás
(Somogyi Farkas Tamás képviselő nem szavazott.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 2 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
436/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés az önálló képviselői indítványokról
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dr. Monostori Ernő
képviselő alábbi képviselői indítványát az „Egyebek” napirendi pontban tárgyalja:
„A 2013-2014-2015. évi pénzmaradvány megállapításának vizsgálata” tárgyú belső ellenőri
jelentésre készült intézkedési terv áttekintéséről”
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel „A MÁK 2016. évi pénzügyi, szabályszerűségi vizsgálata” tárgyú
jelentésre készült intézkedési terv áttekintéséről” tárgyú önálló képviselői indítvány
napirendre vételét.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 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
(Somogyi Farkas Tamás képviselő nem szavazott.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 2 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
437/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés az önálló képviselői indítványokról
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dr. Monostori Ernő
képviselő alábbi képviselői indítványát az „Egyebek” napirendi pontban tárgyalja:
„A MÁK 2016. évi pénzügyi, szabályszerűségi vizsgálata” tárgyú jelentésre készült
intézkedési terv áttekintéséről”
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel „Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Az igazságos
közteherviselés előmozdítása érdekében 350/2016. (X. 20.) számon hozott határozata”
végrehajtására készített részletes és ütemezett intézkedési tervéről” tárgyú önálló képviselői
indítvány napirendre vételét.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
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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
(Somogyi Farkas Tamás képviselő nem szavazott.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 2 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
438/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés az önálló képviselői indítványokról
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dr. Monostori Ernő
képviselő alábbi képviselői indítványát az „Egyebek” napirendi pontban tárgyalja:
„Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Az igazságos közteherviselés előmozdítása
érdekében 350/2016. (X. 20.) számon hozott határozata” végrehajtására készített részletes és
ütemezett intézkedési tervéről”

*****

A jelenlévő Dr. Bara Emőke és Cseke Zoltán, valamint Cseke András érintettekre figyelemmel
a két képviselői indítványt 9. és 10. napirendi pontként tárgyalja a Testület, ezáltal az
elfogadott tárgyalási sorrend változik.

*****

9. napirend
Önálló képviselői indítvány – Dr. Bara Emőke övezeti határ rendezése iránti
kérelméről
Előterjesztő: Sági György képviselő
Szóbeli előterjesztés
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Dr. Bara Emőke érintett.

Székely László polgármester:
Megjegyzi, a beadvány a december 7.-i kt. ülésre enélkül is beterjesztésre került volna. A
TTB javaslatával egyetért, az előterjesztés elő lesz készítve.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. (Lásd Összefoglalóban)
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
439/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Önálló képviselői indítvány – Dr. Bara Emőke övezeti határ rendezése iránti
kérelméről
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dr. Bara Emőke
kérelmét a 2017. december 7.-i ülésén tárgyalja. Felkéri a Pátyi Polgármesteri Hivatalt, hogy
dolgozza ki az előterjesztést.

*****

10. napirend
Önálló képviselői indítvány – Cseke Zoltán és Cseke András övezeti határ rendezése
iránti kérelméről
Előterjesztő: Sági György képviselő
Szóbeli előterjesztés
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Cseke Zoltán és Cseke András érintett.

Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. (Lásd Összefoglalóban)
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
440/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Önálló képviselői indítvány – Cseke Zoltán és Cseke András övezeti határ
rendezése iránti kérelméről
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy Cseke Zoltán és Cseke
András kérelmét a 2017. december 7.-i ülésén tárgyalja. Felkéri a Pátyi Polgármesteri
Hivatalt, hogy dolgozza ki az előterjesztést.

*****
Székely László polgármester szünetet rendelt el.
*****
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Szünet után:
Dr. Bognár András képviselő a szünet után nem vett részt az ülésen.
A Képviselő-testület létszáma 8 fő, határozatképes.

11. napirend
A KITAIBEL Kiadó Bt. megbízási szerződésének módosításáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, a cég az áremelést azzal indokolta, hogy az
utóbbi időben háromszor is emelkedett a papír ára, ezért nem tudja tartani a szerződéses árat,
vagy csak abban az esetben, ha rosszabb papírminőséget használ az újsághoz. Január 1-től
már nem fogják csinálni, tehát addig kell dönteni.
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
A KVTB javaslata, hogy kérjenek be árajánlatokat.
Székely László polgármester:
Ha most kérnek be árajánlatokat, a jövő hétig nem fognak megérkezni, és akkor a december
7.-i ülésen nem tudják majd tárgyalni.
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
Nincs baj a nyomdával, csak javasolja, hogy nézzenek még körül, ha nem érkezik árajánlat,
akkor ezt az előterjesztést hozzák vissza.
Szabó István alpolgármester:
Véleménye szerint most szavazzák meg, közben kérjenek be árajánlatokat, és ha kedvezőbb
érkezik, akkor még mindig felmondhatják a szerződést.
Székely László polgármester:
A határozati javaslatot most nem teszi fel szavazásra. Az előterjesztést a december 7-i ülésén
fogják ismételten tárgyalni.

*****

12. napirend
A Budaörsi Rendőrkapitányság kérelméről
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
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Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel 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: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
441/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Budaörsi Rendőrkapitányság kérelméről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a Budaörsi
Rendőrkapitányság kérelmét, és támogatja 2 fő közalkalmazott 30 000 Ft / fő összegű
„Erzsébet-utalvány” formájában történő jutalmazását. A jutalmazáshoz szükséges bruttó 86
196 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 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

*****

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

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Szeitz Zsolt képviselő:
Ez az új beszerzési szabályzat kizárólag arról szól, hogy még jobban csorbítsa és csökkentse a
képviselők befolyását, lassan már semmiben sem dönthetnek. Köszöni a jegyző úr munkáját,
de továbbra sem tudja támogatni a szabályzatot. Át kell hozzá nézni az SZMSZ-t is, majd a
képviselők megalkotják, amit szeretnének.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel 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: 4 igen, 4 nem, 0 tartózkodás
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 4 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
442/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Páty Község Önkormányzat beszerzési szabályzatáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés határozati javaslatát
elutasította.

*****

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

Székely László polgármester:
A bizottságok nem támogatták a szabályzat elfogadását.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
A korábbi szabályozás egy szabályzaton belül van, szerette volna külön szedni. A beszerzési
szabályzat egyébként pont hogy olyan hatáskört ad a képviselőknek, ami eddig nem volt;
ötszázezer forint alatti összeg esetén az intézményvezető jár el, egymillió forintig nem kellene
szerződést kötni, és nettó ötszázezer forint felett pedig minden beszerzés a testület
hatáskörébe tartozna; továbbá az ajánlatkérésben speciális feltételeket is megfogalmazhat a
testület; csupán azokat a fékeket vette ki, amelyek megnehezítették a munkát; nem kell vele
egyetérteni, csak a logikáját ismertette. A közbeszerzési szabályzat módosításával pedig
egyszerűsödne az eljárás, nincs zárt ülés, nem kell kétszer visszahozni az előterjesztést.
Sági György képviselő:
Elmondja, neki megfelel a régi közbeszerzési eljárás; a probléma nem az eljárással van,
hanem a megvalósulásnál nem látja eléggé a képviselői akaratot; jó lenne, ha a jövőben az
működne, hogy a polgármester munkáját segítve meg lehetne bízni egy-egy beruházásnál egyegy képviselőt, hogy felügyelje azt a konkrét beruházást. Továbbá a szerződések nem minden
esetben a testület akarata szerint fogalmazódnak meg, ezért célszerű lenne, ha a
következőkben a szerződés-tervezetet is látnák már a képviselők. Maradjon a régi szabályzat.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Továbbra is hiányolja az összehasonlítást, akár táblázatszerűen, hogy mi változott, mire.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel 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: 4 igen, 4 nem, 0 tartózkodás
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 4 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
443/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Páty Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés határozati javaslatát
elutasította.
*****

15. napirend
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról és jóváhagyásáról
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: 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:
Tárgy: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról és jóváhagyásáról
444/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi
Program áttekintéséről és felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozta:
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 274/2013. (XI. 27.) számú határozatával
elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A képviselő-testület az egyenlő bánásmódról
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak
megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program határidőre megvalósult
intézkedéseinek teljesítését elfogadja. Megállapítja, hogy felülvizsgálat nem szükséges, a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Székely László polgármester, Dr. Hekman Tibor jegyző

(Jkv. 4. melléklete: Helyi Esélyegyenlőségi Program)
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16. napirend
Közvilágítás fejlesztéséről (Erkel utca, Kovács Imre utca)
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Szeitz Zsolt képviselő:
A bizottsági ülésen nem derült ki, hogy pontosan hol lesz az Erkel utcában a fejlesztés. Mivel
lakossági megkeresésre felvetődött, hogy az Erkel utca és a Levendula utca közötti szakaszra,
a Levendula Idősek Otthona elé is kellene közvilágítás, ezért a TTB erre vonatkozóan is
hozott egy határozatot, és kéri a polgármestert, hogy azt is tegye fel szavazásra.
Felvetődött még, hogy felül kellene vizsgáltatni a közvilágítást az egész település területén,
mivel sok panasz van arra vonatkozóan, hogy a világítás gyengébb minőségű a korábbinál.
Polgármester úr tájékoztatta még a testületet, hogy a közvilágítások felülvizsgálatára az
illetékes minisztérium pályázatot ír majd ki.
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: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
445/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közvilágítás fejlesztéséről (Erkel utca, Kovács Imre utca)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
1. az Erkel utcában a közvilágítás bővítésével megbízza az Elektron Immo-Plus Kft.-t, az
árajánlatban szereplő bruttó 427 126 Ft összegért. A szereléshez szükséges bruttó
427 126 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 előirányzatátcsoportosítást vezesse át;
2. a Kovács Imre 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 előirányzatátcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
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Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a TTB határozati javaslatát (lásd Összefoglalóban).
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:
446/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közvilágítás fejlesztéséről (Erkel utca, Kovács Imre utca)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Erkel utca és a
Levendula utca közötti szakaszra, a Levendula Idősek Otthona elé a közvilágítás fejlesztésére
árajánlatokat kér be.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
azonnal
*****

17. napirend
A köztisztviselők illetményalapjáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
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 megalkotta az alábbi
rendeletet:
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők illetményalapjáról
(Jkv. 11. melléklete: 22/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelet)
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18. napirend
A köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
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 megalkotta az alábbi
rendeletet:
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők illetménykiegészítéséről
(Jkv. 12. melléklete: 23/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelet)

*****

Temesszentandrási Gábor képviselő a továbbiakban nem vesz részt az ülésen.
A Képviselő-testület létszáma 7 fő, határozatképes.

*****

19. napirend
Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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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:
447/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az
Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a melléklet szerinti
tartalommal.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

(Jkv. 5. melléklete: Páty Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
terve)

*****

20. napirend
Az Önkormányzat tartalékképzésének szabályairól
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
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
448/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tartalékképzésének szabályairól
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Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az
Önkormányzat tartalékképzésének szabályait a melléklet szerinti tartalommal.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

(Jkv. 6. melléklete: Páty Község Önkormányzat tartalékképzésének, tartalék felhasználásának
szabályai)

*****

21. napirend
Kincstárjegy vásárlása
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
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
449/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Kincstárjegy vásárlása
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 300.000.000,-Ft
átmenetileg szabad pénzeszközéből államilag garantált, fix hozamú féléves kamatozó
kincstárjegyet vásárol a CIB Bank Zrt-től, mint másodlagos forgalmazótól.
Felhatalmazza a Polgármestert a kincstárjegy jegyzésére.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. december 1.

*****
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22. napirend
A ravatalozó felújításának programjáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Szeitz Zsolt képviselő:
A TTB tárgyalta az előterjesztést és az Összefoglalóban található változatot fogadta el. Kéri a
polgármestert, hogy tartsa tiszteletben a bizottság javaslatát, és azt tegye fel szavazásra.
Szabó István alpolgármester:
Felhívja a figyelmet, hogy ezek a munkálatok csak „tűzoltásra” elegendőek; a falu fejlődik,
szükség van egy kulturáltabb ravatalozóra, ezért célszerű lenne tervezőt megbízni a
felújítására.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a TTB által módosított határozati javaslatot (lásd Összefoglalóban).
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:
450/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A ravatalozó felújításának programjáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, ravatalozó
épületének felújítási programját az alábbiak szerint határozza meg:
-

-

-

elektromos hálózat felülvizsgálata, javítása (érintésvédelmi jegyzőkönyvvel)
vendégmosdóban korábbi csőtörés miatti gépészeti javítások, kibontott falrész
helyreállítási munkáival, burkolás helyreállításával együtt
zárt szennyvíztároló építése, vendégmosdó bekötése
vendégmosdóban elektromos vízmelegítő elhelyezése
hátsó külső ajtó (hűtők felé) cseréje 1,2 m széles ajtóra (jelenleg 90 cm ajtó van
és üzemeltető jelezte, hogy azon az ajtón keresztül történik a szállítás a hűtők
felé, de ez a 90 cm ajtón nagyon nehézkes)
ravatalozó nagy ajtajának cseréje (2380/2430 méret) – jelenleg egy fém ajtó
van, külső-belső fa borítású több ponton záródó, heveder zárás fém
vázszerkezetű ajtó javasolt
belül a ravatalozó helyiség és hűtők között van egy ajtó nélküli szabadnyílás,
ahova üzemeltető javasolja egy belső ajtó beépítését
épület újra színezésé (107 nm), színben eltérő lábazattal
épület utcafronti homlokzatának esztétikusabbá tétele
épület előtti fa nyitott rész lazúrozása
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-

bádogozás javítása (helyenként sérült)
padok elhelyezése két oldalt 4-4 db
összecsukható székek beszerzése 10 db
térfigyelő kamera felhelyezése, riasztó beszerelése (korábbi betörések miatt
javasolt)
É-i és Ny-i oldalra szélfogó fásítás telepítése
lépcső javítása
lépcső és az épület közti rész javítása.

Képviselő-testület felkéri a Műszaki Irodát, hogy a felújítási programnak megfelelően kérjen
be ajánlatokat a felújításra, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat
terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

*****

23. napirend
A Fenyves Lovarda településrendezési eszközeinek módosításáról
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
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
451/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Fenyves Lovarda településrendezési eszközeinek módosításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty Község 0100/351,
0100/352 és 0100/358 hrsz-ú földrészletein a településrendezési eszközök módosítását
elkészítteti a 237/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozattal elfogadott telepítési
tanulmánytervben meghatározottaknak megfelelően. Felkéri a műszaki irodát, hogy a
településrendezési eszközök módosítására kérjen be árajánlatokat, továbbá felkéri a
polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

*****

24. napirend
A Pincehegy út-, víz- és csatornahálózat építéséhez kapcsolódóan a terület kiemelt
fejlesztési területté nyilvánításáról és a településrendezési eszközök módosításáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
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:
452/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Pincehegy út-, víz- és csatornahálózat építéséhez kapcsolódóan a terület
kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról és a településrendezési eszközök
módosításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty Község 1542/1;
1542/2; 1644/10; 1644/14 és 1644/16 hrsz-ú földrészletein megvalósítandó út, víz- és
csatornahálózat építési beruházás miatt a földrészletek által érintett területet kiemelt
fejlesztési területté nyilvánítja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
*

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
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A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
453/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Pincehegy út-, víz- és csatornahálózat építéséhez kapcsolódóan a terület
kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról és a településrendezési eszközök
módosításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty Község 1542/1;
1542/2; 1644/10; 1644/14 és 1644/16 hrsz-ú földrészletein a településrendezési eszközök
módosítását elkészítteti oly módon, hogy a tervezett út, víz- és csatornahálózat építési
beruházás megvalósítható legyen. Felkéri a Műszaki Irodát, hogy a településrendezési
eszközök módosítására kérjen be árajánlatokat, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a
beérkezett ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

*****

25. napirend
Sportcsarnok építéséhez kapcsolódóan településrendezési eszközök módosításáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Felhívja a figyelmet, hogy a kiküldött előterjesztéshez
képest változott a határozati javaslat; a módosított az Összefoglalóban található, arról fognak
szavazni.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel az 1. határozati javaslatot. (Lásd Összefoglalóban.)
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:
454/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Sportcsarnok
módosításáról

építéséhez

kapcsolódóan

településrendezési

eszközök
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 358/2017. (IX. 28.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 610, 629/1, 629/2,
631, 1804 és 1805 helyrajzi számú földrészleteken megvalósítandó sportcsarnok beruházás
miatt a Páty, 610, 629/1, 629/2, 631, 1804 és 1805 helyrajzi számú földrészleteket kiemelt
fejlesztési területté nyilvánítja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
*

Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslatot. (Lásd Összefoglalóban.)
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:
455/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Sportcsarnok
módosításáról

építéséhez

kapcsolódóan

településrendezési

eszközök

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty Község 610, 629/1,
629/2, 631, 1804 és 1805 hrsz-ú földrészletein a településrendezési eszközök módosítását
elkészítteti oly módon, hogy azon a tervezett sportcsarnok beruházás megvalósítható legyen.
Felkéri a Műszaki Irodát, hogy a településrendezési eszközök módosítására kérjen be
árajánlatokat, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat terjessze a
Képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

*****

26. napirend
A Páty, 629/2 hrsz-ú ingatlanon sportcsarnok tervezésének jelenlegi fázisáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, a parkolás megoldását a látványterv nem
tartalmazza; a parkolás a jelenlegi pályától a műfüves pálya mellett lenne 2 sorban, valamint
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az utcán a vízművektől a sportpálya szélén a patakig, párhuzamosan az úttal. Felmerült még,
hogy a küzdőtér és a szertárak között legyen közvetlen összeköttetés.
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:
456/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty, 629/2 hrsz-ú ingatlanon sportcsarnok tervezésének jelenlegi fázisáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az A3 ÉPÍTÉSZ Kft.
(1131 Budapest, Vőlegény u. 60.). által a Páty, 629/2 helyrajzi számú ingatlanon a
sportcsarnok tervezésének a jelenlegi fázisát (helyszínrajz (VT 00); földszint alaprajz (VT
01); emelet alaprajz (VT 02); látványtervek (VT 03 és VT 04)) a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

(Jkv. 7. melléklete: Vázlatterv, látványterv)

*****

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

Székely László polgármester:
Kérdezi, van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Kérdezi, hogy áll a biatorbágyi szakellátással kapcsolatban elindított folyamat.
Székely László polgármester:
Azt javasolták, hogy a János kórháztól is kérjenek be hasonló felmérést, mint amit
Biatorbágytól kértek; ez meg is érkezett, elég érdekesek az adatok. Sajnos az nem lehetséges,
hogy mind Biatorbágyot, mind a János kórházat támogassa a NEAK; arra van lehetőség, hogy
azokra a szakellátásokra lehet támogatást kérni, amelyeket a János kórház nem tud biztosítani,
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de Biatorbágy tud; pillanatnyilag van egy nagy adathalmaz, azt fel kell dolgozni, táblázatot
készítenek belőle, és úgy kerül majd beterjesztésre.
Továbbá a biatorbágyi polgármester kérte, hogy az M1-es ipari park csatorna üzemeltetését
vegye át a DAKÖV Kft.; ezt a kérést továbbította a DAKÖV-nek.
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:
457/2017. (XI. 23.) 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.

*****

28. napirend
Egyebek

1. Szeitz Zsolt képviselő önálló képviselői indítványa
„A 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-ának, illetve a beszerzési
szabályzatnak a felülvizsgálatáról”
Szeitz Zsolt képviselő:
A költségvetési rendelet 5.§-a a képviselők kérésére került bele a rendelet jegyző úr
megfogalmazásában. Ezzel kapcsolatban volt korábban egy észrevétele, amire Majláth
Konrád belső ellenőr adott egy állásfoglalást; majd a vele történt megbeszélésen felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet a szabályzattal nincs összhangban. Majd újabb jelentés bekéréséről
döntöttek volna, de felmerült, hogy jobb lenne, ha azt más szakértőtől kérnék, mert a belső
ellenőr egyéb okok miatt ezt nem szeretné bevállalni. Lesz még egy megbeszélés a belső
ellenőrrel, és a következő ülésre már annak az eredményével szeretné behozni, ezért most ne
szavazzanak az indítványáról.
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Székely László polgármester:
Nem érti, miért kell ismételten ezen a témán lovagolni; ha valaki úgy gondolja, hogy
bármilyen visszaélés történt, akkor tegyen feljelentést. Egyszer már leírta a belső ellenőr az
állásfoglalását ezzel kapcsolatban, azt nem fogadta el Szeitz képviselő, joga van további
vizsgálatot kérni.
Szeitz Zsolt képviselő:
Nem feljelenteni akar, hanem azt szeretné, hogy a képviselők legyenek tisztában az 5.§-ban és
a szabályzatokban megfogalmazott hatáskörökkel. Őt csak a jó szándék vezérli, ha tisztában
lennének vele, akkor nem csak ő kérdezett volna rá erre. Egyelőre csak keresgél, választ
szeretne kapni a kérdésére.
*
2. Dr. Monostori Ernő képviselő önálló képviselői indítványa
„A 2013-2014-2015. évi pénzmaradvány megállapításának vizsgálata” tárgyú belső
ellenőri jelentésre készült intézkedési terv áttekintéséről
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Ismerteti az indítványát.
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:
458/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: „A 2013-2014-2015. évi pénzmaradvány megállapításának vizsgálata” tárgyú
belső ellenőri jelentésre készült intézkedési terv áttekintéséről
1. Páty község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy
a) A belső ellenőrzés 2013-2015. évekre vonatkozó megbízásának megfelelően 2016.
szeptember-október hónapban elvégezte a tárgyalt című vizsgálatot, és a belső
ellenőri jelentést 2016 októberében (pontos dátum nem megállapítható)
megbízójának leadta.
b) A Hivatal akkori jegyzője, Dr. Tarjányi Tamás a jelentést záradékolta 2016.
október (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.
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d) A 2013-2014-2015. évi pénzmaradvány megállapításának vizsgálata” tárgyú Belső
ellenőrzési jelentés által feltárt hiányosságok kiküszöbölésére már nem
lehetett/lehet javításokat eszközölni.
2. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi „A 2013-2014-2015.
évi pénzmaradvány megállapításának vizsgálata” tárgyú Belső ellenőrzési jelentés
megállapításai alapján megtett intézkedésekről, követett gyakorlatról készült
tájékoztatót, a melléklet szerinti tartalommal.
(Jkv. 8. melléklete: Tájékoztató a 2013-2014-2015. évi pénzmaradvány megállapításának
vizsgálata” tárgyú Belső ellenőrzési jelentés megállapításai alapján megtett intézkedésekről)
*

3. Dr. Monostori Ernő képviselő önálló képviselői indítványa
„A MÁK 2016. évi pénzügyi, szabályszerűségi vizsgálata”tárgyú jelentésre készült
intézkedési terv áttekintéséről
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Ismerteti az indítványát.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Hozzáfűzi, ez a jelentés világított rá a hivatal és a művelődési ház belső
szabályozatlanságaira; az előírt intézkedéseket időarányosan teljesítették; ami még hiányzik,
az a belső ellenőrzési nyomvonal és egyéb apróbb szabály, aminek elkészítésére felkérték a
belső ellenőrt.
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:
459/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: „A MÁK 2016. évi pénzügyi, szabályszerűségi vizsgálata”tárgyú jelentésre
készült intézkedési terv áttekintéséről
1. Páty község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy
e) a rendben lefolytatott MÁK ellenőrzés a Páty Község Önkormányzata, a Pátyi
Polgármesteri Hivatal, a Pátyolgató Óvoda, valamint a Művelődési Ház, Községi
és Iskolai Könyvtár tekintetében számos kiemelt jelentőségű megállapítást és
javaslatot tett,
f) az Önkormányzat és intézményei a jelentés megállapításaira/javaslataira
észrevételt nem tettek, így ezzel a megállapításokat/javaslatokat magura nézve
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g)

h)
2.

3.

Határidő:
Felelős:

valósnak fogadták el és vállalták a kapcsolódó intézkedési tervek elkészítésének,
majd végrehajtásának kötelezettségét,
az Önkormányzat és intézményei a rájuk vonatkozó, saját intézkedési tervüket
határidőre elkészítették, a MÁK részére megküldték, amely az intézkedési terveket
elfogadta, továbbá, hogy
az intézkedési tervek – a benyújtott táblázatrendszer tanúsága szerint –
időarányosan teljesülést mutatnak.
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületet tudomásul veszi „A MÁK 2016.
évi pénzügyi, szabályszerűségi vizsgálata” tárgyú MÁK ellenőrzési jelentés
megállapításai alapján megtett intézkedésekről készült tájékoztatót, a melléklet
szerinti tartalommal.
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy – az intézkedési tervek végső végrehajtási
határidejét követően a MÁK részére benyújtandó Beszámoló figyelembe vételével,
illetve a sorra kerülő MÁK utóellenőrzésre is tekintettel – vizsgálja meg az
intézkedési tervek végrehajtásának tapasztalatait és megállapításait tárja Képviselő
testület elé.
a MÁK utóvizsgálatát követő 30. nap
PVB elnök

(Jkv. 9. melléklete: Intézkedési Terv a MÁK jelentéshez)
*
4.Dr. Monostori Ernő képviselő önálló képviselői indítványa
A Páty Önkormányzat Képviselő testülete „Az igazságos közteherviselés
előmozdítása érdekében 350/2016. (X. 20.) számon hozott határozata”
végrehajtására készített részletes és ütemezett intézkedési tervéről
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Ismerteti a beadványát.
Sági György képviselő:
Nem tartja indokoltnak az adóiroda létszámát plusz egy fővel növelni; inkább a meglévő
állományt bízná meg jutalékos rendszerben a problémás esetek felderítésére.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Az adóiroda öt éve nem jutott oda, hogy foglalkozzon ezzel a feladattal; véleménye szerint
nem szerencsés a jelenlegi dolgozókat erre a feladatra megbízni, ezt nem lehet túlmunkában
csinálni.
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
Mivel az más településen is probléma, célszerű lenne inkább térségi szinten kezelni.
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
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A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
460/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty Önkormányzat Képviselő testülete „Az igazságos közteherviselés
előmozdítása érdekében 350/2016. (X. 20.) számon hozott határozata” végrehajtására
készített részletes és ütemezett intézkedési tervéről
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
részletes és ütemezett intézkedési tervet.
Felelős:
Határidő:

jegyző
azonnal

(Jkv. 10. melléklete: Intézkedési terv az igazságos közteherviselés ellenőrzéséhez)
*
Sági György képviselő:
A 2. határozati javaslatot nem javasolja elfogadni, helyette azt a módosító javaslatot kéri
megszavaztatni, hogy a hivatal dolgozza ki az igazságos közteherviselés ellenőrzésére
elfogadott intézkedési terv végrehajtását a hivatal adóigazgatási iroda köztisztviselőinek
bevonásával.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt.
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, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
461/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Páty Önkormányzat Képviselő testülete „Az igazságos közteherviselés
előmozdítása érdekében 350/2016. (X. 20.) számon hozott határozata” végrehajtására
készített részletes és ütemezett intézkedési tervéről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pátyi Polgármesteri Hivatal
jegyzőjét, hogy dolgozza ki az igazságos közteherviselés ellenőrzésére elfogadott intézkedési
terv végrehajtását a hivatal adóigazgatási iroda köztisztviselőinek bevonásával.
Felelős:

jegyző
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Határidő:

azonnal
5. Szeitz Zsolt képviselő önálló képviselői indítványa
Boglárka, Tulipán, Vörösmarty, Töki utak karbantartásáról

A képviselők a beterjesztett határozati javaslatot kiegészítették még a Csilla von Boeselager
utcával, valamint a Bánya utca végével, továbbá azzal, hogy bruttó 2 millió forint összeget
biztosít az általános tartalékkeretből a munkálatokra, és árajánlatokat kérnek be betonnal
történő javításra.
Székely László polgármester:
Az elhangzottak figyelembevételével szavazásra teszi fel a módosított 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:
462/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Boglárka, Tulipán, Vörösmarty, Töki utak karbantartásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi utak
karbantartását elvégezteti az alább felsorolt helyeken betonból.
Boglárka utca:
- Töki utcai kereszteződésnél lévő kátyúk
- Boglárka u. 2. ill. 4. előtti kátyúk
Tulipán utca:
- Tulipán u. 44., 45., 53., 55. előtti kátyúk
- Tulipán u. 47., 51. előtti aknafedelek körüli megsüllyedések
- Tulipán u. és a Tőzike u. sarkán lévő tűzcsap előtti kátyúk
Vörösmarty utca:
- Vörösmarty u. 6., 10., 37., 39., és 61 előtti kátyúk
Töki u.
- Töki u. 29. és 45. előtti közműfelbontások utáni helyreállítások
- Csilla von Boeselager utca
- Bánya utca vége
A Képviselő-testület utak karbantartására bruttó 2 000 000 Ft összeget biztosít az általános
tartalékkeretből, és árajánlatokat kér be a munkálatok elvégzésére.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. december 10.
*
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Felmerült még, hogy az elkészült utcákon túl magasak a fekvőrendőrök, és tegyenek-e
lépéseket ezzel kapcsolatban; mivel a kivitelezés szabályszerűen történt, és a kivitelező cég
már levonult, a testület egyetért abban, hogy nem bíznak meg más céget, mert azáltal a
garanciát is elveszítenék.
*
A testület átnézte még a jégpálya üzemeltetésére érkezett két árajánlatot; mivel hat hét
időtartam üzemeltetés kb. 10 millió forintba kerülne, ezért a képviselők egyhangúan nem
támogatták.
*
Gábor Ákos képviselő:
Mivel négy darab lakáskérelem érkezett, a Jóléti bizottság tárgyalt a szociális bérlakásokról;
mindegyik tisztességes család, az egyikben egy súlyos beteg gyermek van, a másikban pedig
egy súlyos beteg felnőtt. Szóba került a vendégház, de a bizottság nem támogatta az
átminősítését, ettől függetlenül bizonyos időre bérbe lehetne adni.
Székely László polgármester:
Ezt elő kell készíteni, igyekszik a december 7.-i ülésre behozni.
*
Szeitz Zsolt képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság tárgyalt a 022/5-21 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos
feladatok jelenlegi állásáról, és egyhangúan azt a határozatot hozta, hogy felkéri a
Polgármestert, hogy a napirendi pontot a Képviselő-testület 2017. december 7.-i ülésére vegye
fel, a Pátyi Polgármesteri Hivatal pedig addig dolgozza ki az előterjesztést.
*
Sági György képviselő:
Kérdezi, hogy áll az árajánlatok bekérése az óvoda és bölcsőde létesítésével kapcsolatban a
kastélyban.
Székely László polgármester:
A műszaki irodának már kiadta, intézik; ha beérkeznek az árajánlatok, természetesen
előterjesztésre kerülnek.

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

*****

határozatok: 419/2017. (XI. 23.) – 462/2017. (XI. 23.)
rendeletek: 22/2017. (XI. 24.) – 23/2017. (XI. 24.)

mellékletek:
1. Összefoglaló a bizottsági ülésekről
2. 426-os határozathoz: 2018. évi Belső Ellenőrzési Ütemterv
3. 432-es határozathoz: A Pátyi Önkormányzattól 2016. évben kapott, vissza nem
térítendő támogatás elszámolása
4. 444-es határozathoz: Helyi Esélyegyenlőségi Program
5. 447-es határozathoz: Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
terve
6. 448-as határozathoz: Az Önkormányzat tartalékképzésének, tartalék felhasználásának
szabályai
7. 456-os határozathoz: Sportcsarnok vázlatterv, látványterv
8. 458-as határozathoz: „A 2013-2014-2015. évi pénzmaradvány megállapításának
vizsgálata” tárgyú belső ellenőri jelentés megállapításai alapján tett intézkedésekről
9. 459-es határozathoz: Intézkedési terv a MÁK ellenőrzési jelentéshez
10. 460-as határozathoz: Intézkedési terv az igazságos közteherviselés ellenőrzéséhez
11. 22/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelet
12. 23/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelet

Kmf.

Székely László
polgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző
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