PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KT-27/2017.
Iktatószám: 4800-2/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. december 13-án (szerdán) 08:30 órai kezdettel
megtartott nyilvános üléséről
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Az ülés helye:

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

Az ülésen megjelent 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
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
Németh Zoltán

*****

Székely László polgármester:
Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 fővel jelen van, határozatképes.
Szeitz Zsolt képviselő (ügyrendben):
Kérdezi, hogy a 636-os hrsz-ú anyag hogyan áll?
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Meg van rendelve.
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Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat.
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
(Sági György képviselő nem szavazott.)
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
497/2017. (XII. 13.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. december 13-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjének
elfogadásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. december 13-i
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1. Németh Zoltán Páty, 4221/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról
2. A kiemelt fejlesztési területekről és a településrendezési eszközök módosításáról
3. Páty község Településarculati Kézikönyvéről

*****

1. napirend
Németh Zoltán Páty, 4221/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról
Előterjesztő: Székely László polgármester

Székely László polgármester:
Elmondja, hogy újabb egyeztetés történt Németh Zoltánnal, az ajánlata van most a testület
előtt, ebben kell dönteni.
Szeitz Zsolt képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság úgy fogadta el a határozati javaslatot, hogy az adásvételtől
számított egy évben belül az önkormányzat nem visszavásárolja, hanem térítésmentesen
visszakapja a terület egy részét; a határozati javaslatban visszavásárlásról van szó; így nem
tudja elfogadni.
Több érdemi 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
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A szavazás számszerű eredménye: 5igen, 3 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 3 nem 1 tartózkodik szavazattal a
következő határozatot hozta:
498/2017. (XII. 13.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Németh Zoltán Páty, 4221/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi
szándékáról
Páty Község Önkormányzat 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 a vételi szándékot azzal a feltétellel támogatja, hogy az Önkormányzat
az ingatlan megosztása után a Németh Zoltán részére nem szükséges ingatlan tulajdoni
hányadát az adás-vételtől számított 1 éven belül visszavásárolhatja a Várnai Tibor által
készített PMIK 1558/2017 számú szakértői véleményben meghatározott forgalmi érték
arányos részéért.
Az önkormányzat az ingatlan vételárát az értékbecslés függvényében 12 500 000 Ft-ban
határozza meg. Az ingatlan az önkormányzat forgalomképes vagyonkörébe tartozik.
A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét az adás-vételi szerződés
elkészítésére, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

*****

2. napirend
A kiemelt fejlesztési területekről 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 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
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
499/2017. (XII. 13.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A kiemelt fejlesztési területekről és a településrendezési eszközök módosításáról
1. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty Község
021/1; 022/5 - 022/21; 1864; 691/153, 018; 670; 677; 695; 4751; 4752; 4755; 4756;
4759; 4760; 4763; 4764; 4767; 4768; 4771 – 4859 hrsz-ú ingatlanokat kiemelt
fejlesztési területté nyilvánítja, valamint tárgyalásos eljárásban megkezdi a
településrendezési eszközök módosítását.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

2. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty Község
4221/1 hrsz-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, valamint tárgyalásos
eljárásban megkezdi a településrendezési eszközök módosítását.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

3. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KÉSZ Kft
tervezési ajánlatát elfogadja, a három területet (sportcsarnok, Mervó féle területek,
4221/1 hrsz) érintő tárgyalásos településrendezési eszközök módosítási eljáráshoz
szükséges dokumentációk elkészítését a KÉSZ Kft-től rendeli meg. Felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására. A bruttó 4 064 000 Ft-ot Páty Község
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Árpád u. 1. bontása” címzett
tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

(Jkv. 1. melléklete: Tervezői szerződés)

*****

3. napirend
Páty község Településarculati Kézikönyvéről
Előterjesztő: Székely László polgármester
(Szóbeli előterjesztés az ülésen kiosztott, Tusnády Zsolt főépítész által összeállított
„Településképi arculati kézikönyv – 2017.” tervezete, valamint határozati javaslat alapján.)
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Székely László polgármester:
Elmondja, egy munkaközi, rövidített változat van a testület előtt, amit az Axis Kft. készített.
Dr. Bognár András képviselő:
A régi kőhidak az építészet műremekei voltak, javasolja, hogy a legöregebb kőhidat is vegyék
bele az anyagba.
Sági György képviselő:
Elmondja, neki nem volt elég a 10 perc, hogy átnézze, most kapták az anyagot; nem tudja
támogatni, tartózkodni fog a szavazáskor.
Szeitz Zsolt képviselő:
Egyetért Sági György képviselő társával, hozzáfűzi, az anyagot inkább nem minősíti,
komolyabb dologra számított. Felveti továbbá, hogy a Pincehegyet is szerepeltetni kellene az
anyagban, mint örökség. Továbbá szeretné, ha a polgármesteri köszöntő részben a
polgármester többet foglalkozna az ősök tiszteletével, neki, mint ősi pátyinak, ez nagyon
fontos.
Somogyi Farkas Tamás képviselő:
Kérdezi, hogyan lett kiválasztva az Axis Kft. Továbbá mi a cél a kiadvánnyal?
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Jogszabályi kötelezettség alapján kell elkészíteni, amire 1 millió forintot kapott az
önkormányzat; az összeg másra nem használható fel, kemény elszámolási rendje van, aminek
része ez a képviselő-testületi döntés is, és december 31-ig el kell számolni a Kincstár felé.
A főépítész letett egy munkaközi anyagot, ami nem végleges, a képviselők megtehetik a
javaslataikat, amik beépítésre kerülnek.
Szabó István alpolgármester:
A Településarculati Kézkönyv célja, mivel megszűnt az építési engedély kérelem
kötelezettség, ez segíti a tervezőknek az itt épülő épületeknek a tervezését, mi az , ami
elfogadott, engedélyezett, vagy ajánlatos a településen, és esetleg ha valaki ettől eltérőt épít,
megtagadható-e számára a használatba-vételi engedély.
Tusnády Zsolt főépítész:
Az arculati ajánlásokkal, javaslatokkal bővülni fog a végleges anyag, amit testületi
határozattal kell majd elfogadni.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Rendkívüli ülésen, ülés előtt kiosztott anyagból dolgoznak, ami számára azt jelenti, hogy
lopakodó döntéshozatali fázisba kerültek, így nem lenne célszerű elfogadni. A kormány által
egy éve előírt dologról van szó, ehhez képest most egy tartalomjegyzék van a testület előtt. Ez
nem teljesítmény.
Sági György képviselő:
Nem látja tisztán, hogy az anyag alapján milyen szabályokat kell majd betartani a
főépítésznek. Továbbá sérelmezi, hogy esélyt sem kapott arra, hogy esetleg más szakemberrel
is megnézesse az anyagot – ez képviselői joga -, és nem feltétlenül a főépítész véleményére
hagyatkozna csupán.
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Gábor Ákos képviselő:
Egyetért a kritikus megjegyzésekkel. Nem kérdés, hogy ez egy nagyon kezdetleges, vitaindító
anyag. Kérdezi, hogy a végleges változat mikor jön testület elé.
Székely László polgármester:
Lehetőség lesz bármilyen változtatásra. Ez egy munkaközi anyag váza. Meg lesz töltve a
főépítész javaslataival és a képviselők javaslataival. Ha elkészül valamilyen anyarész, azt a
főépítész a településfejlesztési bizottság elé fogja terjeszteni, és annak javaslata alapján megy
tovább az előkészítés.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
A cél, hogy készüljön egy jó településarculati kézikönyv. Egyetért azzal, hogy a részanyagot a
TTB mindig tárgyalja meg; ki lehet tűzni végleges határidőt az elkészítésre, amit beletesznek
a megbízási szerződésbe. Most a december 31.-i pénzelszámolási határidő miatt került a
testület elé.
Temesszentandrási Gábor képviselő:
Nagyon fontos dokumentumról van szó, aminek nem az utolsó pillanatban kellett volna
beesnie. Felháborítónak tartja, hogy egy ilyen volumenű, december 31-i határidős anyagról
december 13-án szavaznak.
Szabó István alpolgármester:
Az anyagból a tartalomjegyzék fogadható el, ami alapján el kell, hogy készüljön a kézikönyv.
Hogy ne veszítsék el az 1 millió forintot, azt kellene elfogadni.
Szeitz Zsolt képviselő:
A határozati javaslatban kifizetésről is szó van. Kérdése: amennyiben most a kifizetés
megtörténik, de majd jövőre tárgyalják újra, a továbbiakban az önkormányzatnak ez már nem
kerül pénzébe?
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Nem. A finanszírozást a település adóerőképessége és a lakosság létszáma alapján határozta
meg a kormány, az 1 millió forint támogatási összegnél többet nem kell ráfordítani, abba
belefér.
Sági György képviselő:
Csak úgy tudja elfogadni, ha a polgármester és a jegyző szavatolja, hogy januárban
visszakerül az anyag tartalommal megtöltve.
Több érdemi 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: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodik szavazattal a következő
határozatot hozta:
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500/2017. (XII. 13.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Településképi Arculati Kézikönyv munkaközi változatának elfogadásáról
1. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Arculati Kéziköny
munkaközi dokumentációját az egyeztetési eljárásra történő további kidolgozásra
alkalmas dokumentációként elfogadja.
2. Felkéri az Axis Építésziroda Kft.-t az egyeztetési eljárás további lefolytatására.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a feladatra kapott állami
támogatás - Megbízott részére történő – legkésőbb 2017. december 31-ig való
kifizetéséről.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

*****

Székely László polgármester:
Bezárja az ülést.

*****

határozatok: 497/2017. (XII. 13.) – 500/2017. (XII. 13.)
mellékletek:
1-es melléklet: 499-es határozathoz: Tervezői szerződés

Kmf.

Székely László
polgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző
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