PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: 4801-2/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Önkormányzat
Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottságának
2017. december 13-án (szerdán) 08:00 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről
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Az ülés helye:

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

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:
Gábor Ákos elnök
Szeitz Zsolt alelnök
Dr. Monostori Ernő tag
Kemény Endre külsős tag
Hiányzik: Kristó Sarolta külsős tag

Az ülésen megjelent képviselő-testületi tagok:
Székely László polgármester
Sági György képviselő
Somogyi Farkas Tamás képviselő
Temesszentandrási Gábor képviselő

Polgármesteri Hivatalból:
Dr. Hekman Tibor jegyző
Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető
Báldogi Éva jegyzőkönyvvezető
Az ülésre meghívást kapott személyek:

Aubéli Ákos rendőrszázados

Gábor Ákos elnök:
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket.
Kristó Sarolta külsős bizottsági tag igazoltan hiányzik. A Bizottság 4 fővel jelen van,
határozatképes.
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottsága 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
91/2017. (XII. 13.) jóléti, ügyrendi és sport bizottsági határozat
Tárgy: A 2017. december 13-i ülés napirendjének elfogadásáról
Páty Község Önkormányzat Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottsága 2017. december 13-i
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. A rendőrségi lakások bérletéről
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1. napirend
A rendőrségi lakások bérletéről
Előterjesztő: Székely László polgármester
(Jelen van Aubéli Ákos rendőrszázados Zsámbéki Örsparancsnok)

Székely László polgármester:
Elmondja, a rendőrséggel történt megbeszélésen tisztázták a Településfejlesztési Bizottság
ülésén felmerült problémát, hogy ha a közüzemi fogyasztás meghaladja a 30 ezer forintot,
hogyan rendezik. Abba maradtak, hogy marad a 30 ezer forintos bérleti díj, és ha az évvégi
elszámolás többlet fogvasztást mutat, akkor a többletet kifizetik a bérlők. Mivel a rendőrség
30 ezer forint támogatást nyújt a bérleti díjhoz, ezért jogilag úgy tudják rendezni az egészet,
hogy 70 ezer forintos lakbért állapítanak meg, amiből 40 ezer forintot egy megbízási
szerződés alapján havi 40 órás járőr szolgálat teljesítéséért ledolgoznak; ez a törvényes
pénzmozgás.
Gábor Ákos elnök:
Így valóban jobban elkülönül a letöltendő szolgálat, csak a megfelelő ellenőrzési módot kell
kitalálni. Mi van abban az esetben, ha bárki más jön ide lakni?
Székely László polgármester:
A bérlőt a rendőrség jelöli ki, az önkormányzat jóváhagyása mellett.
Szeitz Zsolt alelnök:
A testület régóta azon dolgozik, hogy minél nagyobb rendőri jelenlét legyen a faluban, ezért
támogatja az előterjesztést.
Sági György képviselő:
Véleménye szerint nem kellene bérleti díjat kérni, viszont a rezsi költségeket fizessék ki az ott
lakók. Szeretné továbbá, ha lehetőség szerint havonta beszámolnának az önkormányzatnak az
elmúlt eseményekről.
Szeitz Zsolt alelnök:
Mivel a megkötendő szerződés most nincs előttük, mindenképpen szeretné látni a
polgármester által aláírt szerződést.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Gábor Ákos elnök:
A megállapodás mindkét fél számára elfogadható. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottsága 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
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92/2017. (XII. 13.) jóléti, ügyrendi és sport bizottsági határozat
Tárgy: A rendőrségi lakások bérletéről
Páty Község Önkormányzat Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottsága a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörében úgy dönt, hogy a Pátyi Rendőrőrs épületében kialakított szolgálati
lakásokba 2018. január 1. napjától határozatlan időre bérlőként Heller Tamás rendőr
főtörzsőrmestert és élettársát, Körmöczky Nikolettet (nagyobb lakás) és Csajleff Attila rendőr
főtörzsőrmestert (kisebb lakás) jelöli ki.
A Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottság felkéri a Pátyi Polgármesteri Hivatalt, hogy a Budaörsi
Rendőrkapitánysággal és a rendőrökkel kötendő megbízási szerződéseket és a lakásokra
vonatkozó bérleti szerződéseket az alábbi paraméterekkel kösse meg:
- a lakások bérleti díja 70 000 Ft, melyből a bérlő 40 000 Ft összegben havi 40
munkaórát ledolgoz (megbízási szerződés), a fennmaradó 30 000 Ft összeget a bérlő
megfizeti Páty Község Önkormányzata részére;
- a bérleti díj 30 000 Ft összeghatárig tartalmazza a közüzemi díjakat (víz, gáz,
villany), az azon felüli közüzemi díjakat a bérlő éves elszámolás alapján megfizeti
Páty Község Önkormányzata részére.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2018. január 31.

*****

Gábor Ákos elnök:
Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

*****

határozatok: 91-től – 92-ig

Kmf.

Gábor Ákos
elnök

Szeitz Zsolt
alelnök
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