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1. számú szavazókör
Címe: 2071 Páty, Bocskai u. 9.
1. számú szavazókörbe tartozó utcák:
• Ady Endre utca – teljes
• Arany János utca – teljes
• Bartók Béla utca – teljes
• Cseresznyés utca – teljes
• Deák Ferenc utca – teljes
• Dózsa György utca – teljes
• Erdõ utca – teljes
• Forrási tér – teljes
• Guyon Richárd utca – teljes
• Határ út – teljes
• József Attila utca páros
(2–38)
• József Attila utca páratlan
(1–31)
• Kodály Zoltán utca – teljes
• Mocsai Gyula utca páros (2–20)
• Mocsai Gyula utca páratlan
(1–17)
• Munkás tér páratlan (1–9)
• Õsz utca – teljes
• Petõfi Sándor utca páros (2–42)
• Százszorszép utca – teljes
• Sziklai Sándor utca – teljes
• Zrínyi utca – teljes
• Rét utca – teljes
• Rét köz – teljes

2. számú szavazókör
Címe: 2071 Páty, Rákóczi u. 19.
2. számú szavazókörbe tartozó utcák:
• Bánya utca – teljes
• Csilla von Boeselager utca – teljes
• Dobogó utca – teljes
• Erdõalja utca – teljes
• Fazekas Mihály utca – teljes
• Fenyves utca – teljes
• Füzespatak utca – teljes
• Galagonya utca – teljes
• Gyártelep utca – teljes
• Gyopár utca – teljes
• Gyöngyvirág út – teljes
• Hajnalka utca – teljes
• Hegyalja utca – teljes
• Hõsök tere – teljes
• Hunyadi János utca – teljes
• Ibolya utca – teljes
• Jókai köz – teljes
• Kankalin utca – teljes
• Kovács Imre utca – teljes
• Kökény utca – teljes
• Körtés utca – teljes
• Külterület – teljes
• Liget köz – teljes
• Maros utca – teljes
• Mézeshegyi lejtõ – teljes
• Mézeshegyi utca – teljes
• Munkás tér páros (2–22)
• Napraforgó utca – teljes
• Orgona utca – teljes
• Õzike utca – teljes
• Petõfi Sándor utca páratlan (1–19)
• Pintérhegyi utca – teljes
• Rákóczi utca páratlan (1–63)
• Széchenyi utca – teljes
• Széchenyi István tér – teljes
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• Tátika utca – teljes
• Telki út – teljes
• Tölgyfa utca – teljes
• Tündér utca – teljes
• Vaddisznó utca – teljes
• Vadrózsa utca – teljes
• Várhegyi utca – teljes
• Vihar utca – teljes

3. számú szavazókör
Címe: 2071 Páty, Iskola utca 16.
3. számú szavazókörbe tartozó utcák:
• Árpád utca – teljes
• Bocskai utca – teljes
• Erkel utca – teljes
• Iskola utca – páratlan (1–11)
• Kossuth Lajos utca páros
(106–204)
• Kossuth Lajos utca páratlan
(81–205)
• Kölcsey utca – teljes
• Liliom utca – teljes
• Május 1. utca – teljes
• Móricz Zsigmond utca – teljes
• Rákóczi utca páros (70–132)
• Rákóczi utca páratlan (65–93)
• Töki utca – teljes
• Tulipán utca – teljes
• Vörösmarty utca – teljes
• Torbágyi út teljes

4. számú szavazókör
Címe: 2071 Páty, Kossuth L. u. 77.
4. számú szavazókörbe tartozó utcák:
• Akácfa utca – teljes
• Bacsó Béla utca – teljes
• Bem József utca – teljes
• Bocskai István utca – tejes
• Csalogány utca – teljes
• Dankó telep nincs
• Burgondia utca – teljes
• Fagyöngy utca – teljes
• Fecske utca – teljes
• Forrás utca – teljes
• Fürj utca – teljes
• Gyopár köz – teljes
• Gyöngyvirág út – teljes
• Iskola utca páros (2–16)
• Kossuth Lajos utca páros
(2–104)
• Kossuth Lajos utca páratlan
(1–81)
• Kuckóhegyi út – teljes
• Liget utca – teljes
• Mályva utca – teljes
• Mélyárok utca – teljes
• Mézeshegy utca – teljes
• Nefelejcs utca – teljes
• Pestihegyi utca – teljes
• Pincehegy utca – teljes
• Petõfi utca (676/0011 hrsz.)
• Rákóczi utca páros (2–68)
• Somogyi Béla út páros
(2–54) (3700/0000 hrsz.)
• Somogyi Béla út páratlan
(3–103)
• Várady József utca – teljes
• Virágvölgy utca – teljes
• Vörösmarty utca 33. sz.
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Páty község Önkormányzatának 132/2004. (V. 12.) Kt. határozata
a szavazatszámláló bizottság tagjairól
1. sz. szavazókör, Bocskai u. 9. Új iskola: 343-537
Vanyekné Pfitzner Erzsébet elnök
Ondrik Jánosné tag
Dr. Matolcsi Tamás tag
Kocsis Béláné póttag
Bongár Péter póttag

2. sz. szavazókör, Rákóczi u. 19. Kis iskola: 343-451
Tóth Józsefné elnök
Budavári Zoltánné tag
Gyõrik Tamásné tag
Lakos Tamásné póttag
Virág Miklósné póttag

3. sz. szavazókör, Iskola u. 16. Régi iskola: 343-554
Kiss Istvánné elnök
Nyitrainé Malinka Ibolya tag
Aczél Lászlóné tag
Puklusné Nagy Szilvia póttag
Fehérvári Károly póttag

4. sz. szavazókör, Kossuth L. u. 77. Mûvelõdési Ház:
343-550
Nyilas Józsefné elnök
Váraljai András tag
Szöllõsi Béláné tag
Bárczi István póttag
Szöllõsiné Rokaly Edina póttag
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2004.
június 11-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet
kérni, hogy az 2004. június 8-ig megérkezzen a választási irodához. Igazolást legkésõbb 2004. június 11-én 16.00 óráig lehet kiadni.
A választási kampány 204. június 11-én 24.00 óráig tart.
Kampányt folytatni 2004. június 12-én 0.00 órától június
13-án 19.00 óráig tilos.
Szavazni a Magyar Köztársaság területén 2004. június
13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
Szavazni csak személyesen lehet a következõ érvényes igazolvány (ok) bemutatásával:
• a lakóhelyet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy
• Lakcímigazolvány és
• személyazonosító igazolvány vagy
• útlevél vagy
• 2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély vagy
• sorkatona esetén katonai igazolvány.
A választópolgárok a lakóhelyük szerint kijelölt szavazókörben szavazhatnak, vagy ott, ahol õket a névjegyzékbe utólag igazolás és okmányaik alapján felvették. A külképviseleti
névjegyzéken szereplõk választópolgárok a Magyar Köztársaság nagykövetségén adhatják le szavazataikat. Érvényesen
szavazni egy listára lehet a jelölõ szervezet nevénél lévõ körben elhelyezett „X” vagy „+” jellel. A szavazat érvényességéhez az is szükséges, hogy a hivatalos szavazólapon adják le, a
szavazólapot lepecsételjék, továbbá hogy azt tollal töltsék ki.
A szavazólap az Országos Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben tartalmazza a jelölõ szervezetek nevét.
A mozgásában gátolt személyt szavazásának lehetõvé tétele érdekében az illetékes szavazatszámláló bizottság két tagja
– kérésére lakásán, tartózkodási helyén – felkeresi a mozgóurnával. A mozgóurnát a szavazás napján az illetékes szavazat-

számláló bizottságtól lehet kérni, de az igényt a szavazás napja
elõtt is be lehet jelenteni a helyi választási irodánál. (Páty,
Kossuth L. u. 83., tel.: 06 (23) 555-533)
További információk:
A helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálata
a Polgármesteri Hivatal munkarendjének megfelelõen mûködik az Igazgatási Irodán.
Telefon: 06 (23) 555-533
Fax: 06 (23) 344-540
www.valasztas.hu
Az Országos Választási Iroda Választási Információs Szolgálata (VISZ)
BM Duna Palota 1051. Budapest, Zrínyi u. 5.
Levélcím: 1450 Budapest, Pf. 81.
Telefonszám: 06 (1) 266-1200

Párt delegált tagok/póttagok névsora:
MSZP
Körmendi Csilla
Máté István
Romhányi Zalánné
Nagy Zoltán
Tóth János
Balogh Károlyné

MIÉP
Czinkoczy Attila
Sáriné Nagy Erika
Vida Sándor

FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
Székely Csaba
Csák Attila
Papp Zoltánné
Juhász Gabriella

Önkormányzati képviselõink elérhetõsége
Név, levelezési cím, telefon
Cseke Zoltán

Rákóczi u. 120.

343-662

Éri István

Õzike u. 3240 hrsz.

343-871; 20-579-14-08

Fórizs Bertalan

Kossuth u. 16.

30-269-77-82

Furuglyás Péterné

Vörösmarty u. 20/A

343-654; 30-993-46-60

Ifj. Nagy Ferenc

Töki u. 20/B
ifj.nagyferenc@freemail.hu

343-604

Kollár Tamás

kt5@freemail.hu

343-677

Michels Gábor

michels@axelero.hu

30-94-12-600

Moldován Jenõ

Kölcsey u. 6.

343-726

Nagy Ferencné

Töki u. 20/B

343-604

Sági György

Árpád u. 29.
gysagi@freemail.hu

30-97-03-134

Soós István

Rákóczi u. 4.

30-616-07-78

Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna

Május 1. u. 7.

343-476

Zsarnóczay István
Dr. Bognár András

30-290-94-52
Kossuth u. 151.

20-497-44-79

A képviselõ-testületi ülések várható idõpontjai 2004-ben:
2004. június 9. (szerda), 2004. június 23. (szerda)
2004. július 14. (szerda), 2004. augusztus 25. (szerda)
2004. szeptember 15. (szerda), 2004. szeptember 29. (szerda)
2004. október 13. (szerda), 2004. október 27. (szerda)
2004. november 10. (szerda), 2004. november 24. szerda)
2004. december 15. (szerda)
A bizottsági ülések idõpontjairól a polgármesteri hivatal
titkárságán adnak felvilágosítást.
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A polgármester tollából...
Tisztelettel köszöntöm az olvasót!
Községünk önkormányzata az elmúlt hónapban legfontosabb feladatai között a szennyvíztisztító-telepünk bõvítésének
vízjogi engedélye iránti kérelem körüli bonyodalmak tisztázását is intézte. A Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság kiadta azzal a feltétellel, hogy az 15 nap múlva lesz jogerõs és végrehajtható. A fellebbezésre nyitva álló idõ alatt azt a Pátyi Humán Kft. ügyvezetõje megfellebbezte általunk nem ismert indokok alapján. Így az most másodfokon kerül elbírálásra, tekintettel arra, hogy a fellebbezést ugyanaz a szerv, amely elsõ
fokon eljárt, nem bírálhatja felül. A Humán Kft. nem más,
mint a lakóterületi fejlesztõk, akiknek elemi érdeke lenne,
hogy a szennyvíztisztító-telep bõvüljön, a gravitációs csatorna
gerincvezetéke megépüljön. Természetesen könnyebb volt a
dolguk az elõzõ ciklusban, mert akkor az õ ügyvédjük volt több
éven keresztül az önkormányzat ügyvédje is. Úgy gondolom,
hogy ez nem szorul magyarázatra.
Tovább folyt a hisztériakeltés a leendõ raktárbázissal kapcsolatban, megmozgatva a média minden részét, annak ellenére, hogy a döntéshez szükséges információk még nem állnak
senkinek a rendelkezésére. A helyi választási iroda vezetõje, a
helyi jegyzõ a mai napon (2004. május 28-án) átadta az ügyben
népszavazást kezdeményezõnek a hitelesített aláírásgyûjtõ ívet,
aki azt át is vette. Mindenféle híresztelés ellenére a község vezetõi vagy képviselõi közül senki nem akadályozta a kezdeményezõ munkáját, aki most már a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelõen gyûjtheti az aláírásokat. Páty Község Képviselõ-testületének rendkívüli ülését hívtam össze 2004. június 2-án

19.00 órára a népszavazással kapcsolatos kérdések tisztázása
érdekében. Ezzel a kezdeményezõ is egyet értett. Valamennyiünknek az lenne a legmegnyugtatóbb, ha a falu népe döntené el
ezt a kérdést, ezzel elejét vehetnénk minden olyan híresztelésnek, amely természetesen nehezen kezelhetõ a szükséges információk hiányában. Felvettem a kapcsolatot a Greenpeace magyarországi szervezetével, hogy az ügyben legyenek segítségünkre a hatósági szakvélemények ismeretében, biztosítva azt
az elvet is, hogy teljesen kívülálló, de az egész világon elismert
környezetvédõ szervezet is adjon a község vezetõinek és polgárainak hiteles tájékoztatást a leendõ logisztikai központtal kapcsolatban. Reménykedem abban, hogy a Greenpeace véleményét a többség elfogadja.
Megindultak a kijelölt iparterületünk tulajdonosaival történõ egyeztetések, erre a képviselõ-testület megbízta három
tagját és az ügyvédünket. Az elsõ kapavágás történt ebben az
ügyben, de a több éves elmaradást nem tudjuk egyik napról a
másikra pótolni. Megkérdezték képviselõink a földtulajdonosokat szándékaikról, mert be kell látni minden résztvevõnek,
hogy csak együtt lehet ezt a fejlesztést megcsinálni. Az egész
terület fejlesztése csak azokon a földterületeken fog megvalósulni, ahol a tulajdonosok azt akarják, szerencsére kijelölt terület mérete ezt lehetõvé teszi. Senki földjét nem akarjuk akarata ellenére iparterületté nyilvánítani, de az 1999-ben elfogadott rendezési terv szerint az elsõ körben csak velük tudunk
jogszerûen a tervezésbe belefogni.
Tisztelettel:
Dr. Bognár András
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. április
28-án (szerdán) 15.00 órakor megtartott ülése
Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Éri István,
Furuglyás Péterné, Kollár Tamás, Michels Gábor, Moldován Jenõ, ifj. Nagy Ferenc, Nagy Ferencné, Sági György Szöllõsiné dr.
Vecsei Magdolna, Zsarnóczay István összesen 11 fõ képviselõ
Dr. Lukács Sándor jegyzõ, dr. Fister Mihály ügyvéd,
Drotárcsik Edit, a Mûszaki Iroda vezetõje, Varga Istvánné, a
Pénzügyi Iroda vezetõje
Távolmaradt: Cseke Zoltán, Fórizs Bertalan, Soós István
bejelentéssel

Sági György nem ért egyet a javaslattal, úgy gondolja, hogy
csak az 1., 3., 4., és 5. napirendi pontokat tárgyalják zárt ülés
keretében.
Kollár Tamás javasolja, hogy a 7. és 8. napirendi pontokat
is zárt ülésen tárgyalják.
A polgármester az elhangzottak alapján javasolja, hogy a 2.
napirendi pont után nyílt ülésen tárgyalják a 6., 9., és 10. napirendi pontokat, majd zárt ülés keretében az 1., 3., 4., 5., 7. és 8.
napirendi pontokat. Majd felkéri a képviselõket a szavazásra.
A képviselõ-testület a tárgyalási sorrendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta.

NAPIRENDI PONTOK:

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. GKSZ fejlesztési koncepció (fejlesztõi cégalapítás)
2. Új gyermekorvosi körzet
3. Önkormányzat és a Monicomp Kft. szerzõdése (zárt ülés)
4. 3910 és 3911 hrsz-ú ingatlanok ügye (zárt ülés)
5. A 82/2004. (III. 24.) és a 111/2004. (IV. 14.) Kt. számú határozatok módosítása (zárt ülés)
6. Támogatások a 2004. évben elkülönített pályázati alapból
7. Dr. Konta Ildikó iskolapszichológus kérelme
8. Betétlekötés
9. A 90/2004. (IV. 14.) Kt. határozat módosítása
10. Pályázati önrész biztosítása
A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalási sorrendjének megváltoztatására. Javasolja, hogy a tárgyalást az érintett gyermekorvos jelenléte miatt a 2. napirendi
ponttal kezdjék.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta.
A polgármester javasolja, hogy a 2. napirendi pont kivételével minden napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyaljon a
képviselõ-testület.

2. Új gyermekorvosi körzet
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Sági György tájékoztatja a képviselõket, hogy az ügyet
Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, és szintén támogatja új gyermekorvosi körzet kialakítását.
Kollár Tamás elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén
az ügy tárgyalása során a következõ kérdések merültek fel:
– Milyen típusú gyermekorvosi körzet kerüljön kialakításra?
– Hol legyen az ellátás helyszíne?
Az egészségház kihasználtságát a bizottság megvizsgálta és
megállapította, hogy lehetõség van arra, hogy a jelenleg ott
dolgozó orvossal megosztva lássák el a feladatot. dr. Füzi
Zsolt gyermekorvos kérése is ez, mivel az eszközöket az ellátáshoz biztosítani tudja, helyiségre viszont szüksége van.
Lehetõség van viszont területi kötelezettség nélküli gyermekorvosi körzet kialakítására is.
A bizottság a gyermek háziorvosi körzet kialakítását javasolja.
Dr. Füzi Zsolt ismerteti a képviselõkkel a kétfajta körzet kialakításának különbözõségeit.
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Sági György szükségesnek érzi új gyermekorvosi körzet kialakításának támogatását.
A polgármester szintén javasolja új gyermekorvosi körzet
kialakítását.
Éri István javasolja, hogy a határozati javaslatot módosítsák úgy, hogy a képviselõ-testületnek szándékában áll új gyermekorvosi körzet kialakítása.
Zsarnóczay István javasolja továbbá, hogy a határozati javaslatban jelöljék meg az esetleges felmerülõ költségek forrását.
Sági György tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a beruházóktól a település korábban kapott anyagi segítséget, mely
kizárólag az Egészségház felújítására költhetõ el.
A polgármester megkérdezi dr. Füzi Zsoltot, hogy az elhangzott módosító határozati javaslat elegendõ-e ahhoz, hogy
a szükséges további lépéseket megtegye az új körzet kialakításához.
Dr. Füzi Zsolt igennel válaszol, ugyanakkor kéri, hogy a határozati javaslatba kerüljön bele, hogy jelenleg területi ellátási
kötelezettség nélkül áll szándékában az új körzet kialakítása,
mivel jelenleg ez csak így lehetséges.
A polgármester felkéri a képviselõket arra, hogy amennyiben egyetértenek azzal, hogy a határozati javaslatot módosítsák úgy, hogy a képviselõ-testületnek szándékában áll új gyermekorvosi körzet kialakítása, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a módosító javaslatot egyhangúlag, 11
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 115/2004. (IV.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének szándékában áll új gyermekorvosi körzet kialakítása területi ellátási kötelezettség nélkül.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: folyamatos
6. Támogatások a 2004. évben elkülönített pályázati alapból
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Kollár Tamás ismerteti a bizottság elõterjesztését. A IV.
határozati javaslattal kapcsolatban kéri a testület állásfoglalását a támogatási összeg meghatározása tekintetében és elmondja, hogy a bizottság 80–100 ezer forint közötti összeget
javasol.
A képviselõk javasolják, hogy a IV. határozati javaslatban
szereplõ borversenyt 80 ezer forinttal támogassák.
Kollár Tamás minden határozati javaslat szavazása elõtt
felolvassa a támogatni kívánt szervezetet és az adott célra
meghatározott támogatási összeget.
A polgármester egyetért. Felkéri a képviselõket, hogy
amennyiben elfogadják az I. számú határozati javaslatot, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 116/2004. (IV.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Páty Flayers SE által évrõl-évre megrendezésre kerülõ 24 órás kosárlabda tornáját 35 000 Ft készpénzzel támogatja. Az egyesületnek a támogatott összegrõl – annak átadását követõ 30 napon belül – el kell számolnia a polgármesteri hivatal Pénzügyi Irodája felé.
Felelõs: polgármester, jegyzõ, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: azonnal
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben elfogadják a II. számú határozati javaslatot, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 117/2004. (IV.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Pátyi Református Egyházközség által évrõl-évre megrendezésre kerülõ gyermektáborához 50 000 Ft
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készpénztámogatást nyújt. Az egyházközségnek a támogatott
összegrõl – annak átadását követõ 30 napon belül – el kell számolnia a polgármesteri hivatal Pénzügyi Irodája felé.
Felelõs: polgármester, jegyzõ, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: azonnal
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben elfogadják a III. számú határozati javaslatot, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 118/2004.
(IV.28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Mon Kyokushin Karate Sportegyesületet 250
000 Ft készpénzzel támogatja, mely összeget az SE sporteszközök beszerzésére fordíthat. A támogatottnak a támogatott
összegrõl – annak átadását követõ 60 napon belül – el kell számolnia a polgármesteri hivatal Pénzügyi Irodája felé.
Felelõs: polgármester, jegyzõ, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: azonnal
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben elfogadják a IV. számú határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a borversenyt 80 ezer forinttal támogatják, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 119/2004. (IV.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Pátyi Pincetulajdonosok Egyesületét 80 000 Ft
készpénzzel támogatja, mely összeget az Egyesület a Pincenapok keretében megrendezésre kerülõ borversenyre fordíthat.
A támogatottnak a támogatott összegrõl – annak átadását követõ 30 napon belül – el kell számolnia a polgármesteri hivatal
Pénzügyi Irodája felé.
Felelõs: polgármester, jegyzõ, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: azonnal
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben elfogadják az V. számú határozati javaslatot, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 120/2004. (IV.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Pátyi Öregfiúk Labdarúgó Sportegyesületet
90 000 Ft készpénzzel támogatja, mely összeget az SE a 2004.
évi labdarúgó tornára fordíthat. A támogatottnak a támogatott összegrõl – annak átadását követõ 60 napon belül – el kell
számolnia a polgármesteri hivatal Pénzügyi Irodája felé.
Felelõs: polgármester, jegyzõ, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: azonnal
9. A 90/2004. (IV. 14.) Kt. határozat módosítása
Éri István ismerteti az elõterjesztést.
A képviselõ-testület 90/2004. (IV. 14.) sz. határozatával
döntött, hogy elkészíti anyagát „A Falufejlesztés – és felújítás,
a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megõrzése”
támogatására kiírt FVM-SAPARD pályázathoz.
A hivatkozott határozatban a SILVANUS Faiskolát jelöltük meg a szükséges tervek elkészítõjeként.
A terveket és a szükséges költségvetést azonban a
TÉR-KER Bt. készítette el.
A vállalkozási szerzõdésben szereplõ díjazás szabályszerû
kifizetéséhez a jelzett határozatunkat módosítani kell.
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 11
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 121/2004. (IV.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
90/2004. (IV. 14.) Kt. sz. határozatát módosítja. A „Falufejlesz-
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tés – és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és
megõrzése” c. pályázat kerttervezési, költségvetés készítési
munkálatai elvégzésével, a SILVANUS FAISKOLA helyett a
TÉR-KERT. Táj- és Kertépítész Betéti Társaságot (2040. Budaörs, Lajta köz 5.) bízza meg, változatlan megbízási díjért.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
10. Pályázati önrész biztosítása
Elõterjesztõ: Éri István alpolgármester
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 11
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 122/2004. (IV.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
90/2004. (IV.14.) Kt. számú határozatának megfelelõen benyújtásra kerülõ, „Falufejlesztés- és felújítás, a vidék tárgyi és
szellemi örökségének védelme és megõrzése” címû pályázathoz 3,75 M Ft pályázati önrészt biztosít a 2004. évi költségvetésében ilyen címen szereplõ keretbõl.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
1. GKSZ fejlesztési koncepció (fejlesztõi cég alapítás) Zárt ülés
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 123/2004. (IV.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete megbízza a Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottságot, a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot és dr. Fister Mihály ügyvédet, hogy a mellékletben szereplõk figyelembe vételével készítse elõ a fejlesztõ társasági szerzõdésének tervezetét és az
önkormányzat fejlesztõ céggel történõ együttmûködését biztosító alapszerzõdés tervezetet.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: folyamatos
Melléklet: a napirendi pont elõterjesztése
3. Önkormányzat és a Monicomp Kft. szerzõdése Zárt ülés
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 124/2004. (IV.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a 2004. április 28-án tartott képviselõ-testületi ülés 3.
számú napirendi pontjaként szereplõ „Önkormányzat és a
Monicomp Kft. szerzõdése” címû pontot leveszi a napirendrõl.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
4. 3910 és 3911 hrsz-ú ingatlanok ügye (Zárt ülés)
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 125/2004. (IV.
28.) Kt. határozata
1. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a kizárólagos tulajdonát képezõ 3910 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását valamint mûvelési ágból való kivonását kezdeményezi az illetékes hatóságoknál közút kialakítás
céljára.
2. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a 3911 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában belterületbe vonást valamint a mûvelési ágból való kivonást kezdeményezi az illetékes hatóságoknál azzal, hogy egyidejûleg a terület tulajdonosaival vagy az önkormányzati tulajdonszerzés
vagy ingyenes használat vonatkozásában megállapodást kíván
létrehozni. Amennyiben a terület tulajdonosai a közút létesítéséhez szükséges megállapodás elõl elzárkóznak, úgy kezdeményezi a kisajátítási eljárást.
Felelõs: polgármester, jegyzõ, ügyvéd
Határidõ: azonnal
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 126/2004. (IV.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Verdung területét valamint a Torbágyi utat
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összekötõ út megépítésének teljes költsége a Monicomp Kft.-t
terheli.
Az összekötõ úttal szemben a másik oldalon kialakítandó
út csatlakozás költsége a szennyvíztisztító telep tulajdonosát
valamint a Pátyi Beton Kft.-t terheli.
Felelõs: polgármester, jegyzõ, ügyvéd
Határidõ: azonnal
5. A 82/2004. (III. 24.) és a 111/2004. (IV. 14.) Kt. számú határozatok módosítása (Zárt ülés)
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 127/2004. (IV.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a 82/2004. (III. 24.) és a 111/2004. (IV. 14.) Kt. számú határozatait az alábbiak szerint egészíti ki:
A településfejlesztési hozzájárulás mértékének változatlanul hagyása mellett a szerzõdések aláírásra kerülnek 2004. 05.
31. napjáig azzal, hogy a szerzõdések tartalma már nem változik és errõl a fejlesztõk írásbeli szándék-nyilatkozatot tesznek
2004. 04. 30-ig.
2
A kistulajdonosok felé az önkormányzat a bruttó m terü2
letre vetített 1269 Ft/m településfejlesztési hozzájárulás mértékét 2004. 05. 31. napjáig tartja fent.
Amennyiben a kistulajdonosokkal a lakóterületi fejlesztések vonatkozásában fenti határnapig megegyezés nem jön létre, a területfejlesztõkkel az önkormányzat a területfejlesztési
szerzõdéseket a szakaszos belterületbe vonás és tömbösítés kialakításával megköti.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: azonnal
7. dr. Konta Ildikó iskolapszichológus kérelme
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 128/2004. (IV.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy dr. Konta Ildikó iskolapszichológus – költségvetésben nem tervezett – 4 hónap felmentési idejérõl való döntést visszautalja az általános iskola vezetõjének hatáskörébe.
Az általános iskola vezetõje a döntésének megfelelõ finanszírozást az iskola költségvetésébõl köteles kigazdálkodni.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
8. Betétlekötés
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 129/2004. (IV.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a 2004. április 14-én tartott képviselõ-testületi
ülés 8. napirendi pontjaként szereplõ „Betétlekötés” címû napirendi pontot leveszi a napirendrõl.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

NAPIREND UTÁNI FELSZÓLALÁSOK
Zsarnóczay István szeretne a jegyzõ úrtól írásos választ
kapni arra a kérdésére, hogy a Füzespatak utcánál lévõ szobor
melletti hatalmas fák hogyan és milyen körülmények között
lettek kivágva.
Sági György a fenyves erdõ állapotával kapcsolatban hívja
fel a figyelmet és javasolja, hogy keressék meg kezelõjét azzal,
hogy tegyen minél elõbbi intézkedéseket.
Szeretné tudni, hogy a Pemáknak elküldésre került-e az a
levél az utak állapotával kapcsolatban, amelyrõl az elõzõ képviselõ-testületi ülésen szó volt.
A polgármester elmondja, hogy a levél még nem került elküldésre.
Zsarnóczay István elmondja, hogy Zsámbék irányában
négy szennyvíztavat talált, melyeket lefotózott. Szükségesnek
tartja kideríteni, hogy ki hordja oda a szennyvizet.
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Keksz helyett
Magánbeszélgetésre ültünk le négyen egyik szombat délután. Mivel egyikünk, Michels Gábor, önkormányzati képviselõ, úgy gondoltuk, letámadjuk olyan kérdésekkel, amelyek
összefüggnek e munkájával. Reméltük, hogy válaszokat kapunk a minket és talán a többi pátyit is érdeklõ kérdésekre.
Egészen jó hangulatú két órás beszélgetés kerekedett belõle,
ezért néhány részletet kivonatolt, szerkesztett formában közzéteszünk.
Kérdezõ: Úgymond új fiúként, közel két éve vagy képviselõ és
egybõl a mélyvízben, a településfejlesztési bizottság elnökeként.
Van-e az eltelt idõnek már tanulsága?
Michels Gábor: Abszolút van. Több is. Az elsõ, hogy amíg
nem vagy benne, el sem tudod képzelni, hogy mennyire benne
kell élned, hogy teljesen átlássad a folyamatokat. Nagyon sok
munka, de ha már vállaltam, végig kell csinálnom. Úgy látom,
hogy ezt a sok munkát nem minden képviselõtársam vállalja
fel, talán ezért is jut több munka azokra, akik csinálják. A másik, hogy még mindig nagyon sokan összekeverik az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt. Az önkormányzat a
„tulajdonosi testület”, a polgármesteri hivatalnak pedig végrehajtó és ellenõrzõ szerepe van. Többször keresnek meg,
hogy ezt vagy azt, miért nem csinálok meg. Amikor mindez hatósági ügy, nem szólhatok bele, mert a hivatalra tartozik. A hivatallal pedig elvileg csak a jegyzõn keresztül érintkezhetünk.
Persze a mindennapokban ez közvetlenebbül is megtörténik,
de ettõl még a képviselõ-testület nem azonos a polgármesteri
hivatallal. Azt hiszem, és ez már egy újabb tanulság, hogy
mindez azért alakulhatott ki, mert néhány területet kivéve a
polgármesteri hivatalban nincs következetes végrehajtás és
nincs tudatos ellenõrzés.
K: Ez nagyon szomorúan hangzik. Látszólag sok dolgozója
van a polgármesteri hivatalnak, ha õk nem teljesítenek az a hivatal vezetõjének a felelõssége. Melyek azok a területek, amelyek
pozitív, illetve negatív példaként említhetõek?
MG: Én is úgy gondolom, hogyha a hivatal nem mûködik
jól, akkor azt a jegyzõn kell számon kérni, ugyanis õ a hivatal
vezetõje. Itt is próbáltunk megfontolásra érdemes tanácsokat
adni, de az õ dolga sem egyszerû. Például a szûkebb szakterületemre nézve: mûszaki iroda majdnem nincs is. Van egy agilis, feladatokat kiadó és az elvégzését megkövetelõ új irodavezetõ, alóla kihullottak az emberek, mert nem ezt szokták meg.
A lemaradás meg csak nõ. Ha bármilyen területen felmerül az
átvilágítás kérdése vagy a hatékonyság növelése, egybõl két
dolog jön elõ: erre nincs pénz, illetve érezhetõ a személyes
érintettségbõl adódó ellenállás.
K: Számomra ez is azt mutatja, hogy valójában ma Magyarországon erkölcsi és morális válság van, és minden más válság ebbõl vezethetõ le. Nyilván sokakban az ilyen esetekben felmerül az
állás, a munkahely elvesztésének lehetõsége, mégis mi a kiút?
MG: Mindenkor azt hangoztatom, legyen egy elõretekintõ
elképzelés (terv), állítsunk prioritásokat, vegyük figyelembe a
múlt örökségeit, a jelen nehézségeit, határozzunk meg egy haladási irányt, és azon az úton menjünk végig. Szeretném, ha
minél kevesebb véletlenszerû dolog lenne. Így tudtuk például
azt is elérni, hogy a falunak kedvezõbb jogi és pénzügyi garanciákkal van esélye a vállalkozókkal a lakóparkok fejlesztésébe
belevágni. De ez majdnem két évig tartott és igen kemény
munka volt. Így utólag nézve, még jónak is mondható, hogy az
elõzõ testület az utolsó pillanatban megszavazta a falu rendezési tervét. Mostanra már letisztultabb mûszaki tartalommal
és az önkormányzat által megbízott profi cég mûszaki ellenõrzése mellett, közbeszerzési eljárás alapján, szakaszosan valósulhatnak meg a vonalas és humán fejlesztések. Ez a mûszaki
ellenõr cég, nem mellesleg a piacvezetõk közé tartozik.
K: Ha már itt tartunk, mi tartozik a vonalas és mi a humán fejlesztések közé?
MG: Részben azért a nevükben benne van. Humán oldalon
a létszám növekedése okozta, emberekkel kapcsolatos fejlesztések merülnek fel, például iskola, óvoda és a polgármesteri

hivatal. A vonalas fejlesztések meg alapvetõen a közmûvek,
víz, gáz, csatorna, az utak.
K: Tudjuk, hogy szinte kivétel nélkül az említett területeken
már most lenne mit javítani. Viszont kevés a ráfordítható összeg.
Akkor most hogyan áll a végrehajtási sorrend?
MG: Vonalas fejlesztésekbõl a csatornahálózat, a szennyvíztisztító-bõvítés, humán oldalon az óvoda az elsõ. Az óvodában már most kevés a hely, ezért az iskola és az önkormányzat
fejlesztését hátrébb kellett sorolnunk. A csatornahálózatról
tudjuk, hogy milyen állapotú. Jellemzõ, hogy egy szippantós
traktort vásárolt a hivatal a méregdrágán üzemeltethetõ vákuumos csatornarendszer hibáinak tüneti kezelésére. A valódi
gyógyítás a csere a hagyományos rendszerre. A szennyvíztisztítóra a napi kapacitás 500 köbmétere helyett gyakran 600–650
köbméter szennyvíz zúdul, mely egyben azt is jelenti, hogy a
különbség szinte tisztítatlanul folyik a patakba. A bõvített kapacitású szennyvíztelep építési engedélyét (pontosan: vízjogi
létesítési engedélyét) ugyan megkaptuk, de a lakóterületi fejlesztésekkel kapcsolatos, a befektetõkkel folytatott huzavona
részeként az egyik befektetõ az utolsó pillanatban
megfellebezte az engedélyt, ezzel gátolva és megtorpantva a
folyamatot. Az ilyen dolgok miatt mondtam nektek a beszélgetésünk elején, hogy minden mindennel összefügg.
Úgy gondolom, egy-egy ilyen beszélgetés nagyon sokat megmutat azokból az emberekbõl, akiket megbíztunk a képviseletünkkel és azokból az ügyekbõl, amelyek nagyon sokakat érdekelnek, esetleg érintenek. A mostani alkalommal is beszéltünk olyan más aktuális témákról, mint az iskolaépítés, a közterületeink állapota, az iparterület jelene és lehetséges jövõje,
a csatorna-finanszírozás és sok egyéb ügyrõl is. A sor szinte
végtelen, ezért abban egyeztünk meg Michels Gáborral, hogy
esetleg más képviselõket is bevonva folytatjuk az eszmecseréket. Reményeink szerint ezt a cikket továbbiak követik, talán
nyilvános beszélgetésekre is sor kerülhet majd.
A három kérdezõ nevében lejegyezte:
Reményi László

Páty Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
felvételt hirdet adóügyi elõadói munkakörbe
Felvételi követelmények:
• Középiskolai végzettség és közgazdasági
szakképzetség vagy
• Középiskolai végzettség és középfokú
pénzügyi-számviteli szakképesítés vagy
• Középiskolai végzettség és általános gazdasági
és statisztikai ügyintézõ vagy
• Középiskolai végzettség és vállalkozási ügyintézõi
képesítés, valamint
• Felhasználói szintû számítógépes ismeret
(Word, Excel)
Elõnyt jelent a mérlegképes könyvelõi képesítés.
Jelentkezni lehet jelen hirdetés megjelenésétõl
számított 30 napon belül.
Feltétel: – magyar állampolgárság
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– szakmai önéletrajz
– végzettséget igazoló okiratok másolata
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.
Az állás június 1. napjától tölthetõ be.
Pályázatokat benyújtani dr. Lukács Sándornál,
Páty Község Önkormányzatának jegyzõjénél lehet.
Cím: 2071 Páty, Kossuth L. u. 83.
(tel.: 23/555-530, fax: 23/344-540)
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Határátkelés
A május elsejei Európai Uniós csatlakozással könnyebbé
válik a határátlépés, mivel a tagországokban útlevél nélkül,
mind a négyféle Magyarországon használatos személyi igazolvánnyal utazhatunk. Fontos, hogy a 14 éven aluli vagy a személyi igazolvánnyal nem rendelkezõ gyerekeknek legyen érvényes útlevele, vagy a szülõk útlevelében regisztrálják õket. Az
EU-tagországokkal közös határok csatlakozásunk után a tagállamok közötti, úgynevezett belsõ határrá válnak. A határállomások lebontására azonban csak várhatóan 2007-ben kerül
sor, de a határátlépés ennek ellenére egyszerûbbé és gyorsabbá válik.
Az Európai Unióhoz történõ csatlakozás napjától a közösségi jog szerint a magyar állampolgárok is élvezhetik a személyek szabad mozgása alapszabadságának fontos részjogosítványát, a személyazonossági igazolvánnyal történõ utazást: az
Európai Gazdasági Térség tagállamai területére a beutazás,
ill. ezen államok területén történõ utazás érvényes magyar
személyazonossági igazolvány birtokában is lehetõvé válik. A
magyar állampolgárok az EGT tagállamokba az 1991. április
1-je elõtt kiállított személyi igazolvánnyal (kemény borítójú,
népköztársasági címerrel), az 1991. április 1-je után kiállított
személyi igazolvánnyal (puha borítójú, köztársasági címerrel),
a 2000. január 1-je után kiállított személyazonosító igazolvánnyal (kártya formájú, mûanyag), illetve 2000. január 1-jét
követõen kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal
is utazhatnak.
A zökkenõmentes határátkelés érdekében – különösen a
kezdeti idõszakban – javasoljuk az útlevél használatát. A brit
hatóságok, pl. külön is felhívták a figyelmet arra, hogy a régi
fajtájú, azaz csak magyar nyelven kiállított személyi igazolvány használatát nem ajánlják. Ennek kapcsán arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a személyazonossági igazolvánnyal történõ utazásra, beleértve az átutazást is, az EGT-n kívüli harmadik államokba csak abban az esetben van mód, ha azt nemzetközi szerzõdés kifejezetten lehetõvé teszi. Erre jelenleg kizárólag Horvátország és Svájc esetében van mód, az új típusú,
kártya formájú személyazonossági igazolvánnyal

Vám
A csatlakozás napjától a tagországokon belül az általános
forgalmi adót a vásárlás helyszínén kell megfizetnünk, tehát
nem lesznek vámok Magyarország és az EU között. Egyes tagországokban azonban eltérõek a mennyiségi kvóták, ezért érdemes lesz utazás elõtt tájékozódni a célország aktuális be- és
kiviteli szabályairól.

Vízum
Az Európai Unió, Izland, Liechtenstein és Norvégia állampolgárai vízum nélkül utazhatnak az EU-n belül. Ha egy harmadik ország (nem EU-tagállam) állampolgára vízummal
rendelkezik valamelyik Schengeni Egyezményhez tartozó országba, akkor vízumát minden olyan országban elfogadják,
amely aláírta a Schengeni Egyezményt.

Jogosítvány
Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az
egész Európai Unión belül érvényes. Egyes országokban a jogosítvány mellett a gépkocsi forgalmi engedélyét is magunknál kell tartanunk. A zöldkártya nem kötelezõ az Európai
Unión belül, de baleset esetén helyettesítheti a biztosítási papírokat. Utazás elõtt érdemes beszerezni a biztosítótól az úgynevezett európai betétlapot, mely baleset esetén ugyancsak
megkönnyíti az ügyintézést.

Pénzváltás
Az unió 12 tagországában bevezetésre került eurónak köszönhetõen megszûntek a pénzváltásból fakadó költségek, és
az árak közvetlen összehasonlítása is lehetséges. Az euro a hivatalos fizetõeszköz Ausztriában, Belgiumban, Finnországban, Franciaországban, Németországban, Görögországban,
Olaszországban, Írországban, Luxemburgban, Hollandiában,
Portugáliában és Spanyolországban, továbbá az eurót használja Andorra, Monaco, San Marino, a Vatikán és a Kanári-szigetek egyes részei is.

Háziállatok
A legtöbb EU-tagországba érvényes oltási bizonyítvánnyal
magunkkal vihetjük kutyánkat vagy macskánkat. Viszont Írországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban az oltási
bizonyítványon kívül további vizsgálatokra is szükség van.
Bõvebb információ
Internetes oldal: www.eu2004.hu, EU vonal: 06 (80)
38-2004

Sürgõsségi egészségügyi ellátás
Jelentõs változás a korábbiakhoz képest, hogy 2004. május
1. után a rövid idejû tartózkodás céljából beutazóknak (üzleti
célból beutazók, turisták stb.), amennyiben baleset, vagy megbetegedés miatt sürgõsségi egészségügyi ellátásra szorulnak,
az EU-tagállam, melynek területén éppen tartózkodnak, a saját állampolgáraival azonos feltételek mellett ellátást nyújt.
Az ellátás költségeit az a biztosító vállalja (általában utólagos,
biztosítók közötti elszámolás mellett), amelyiknél az illetõ
személy ténylegesen biztosítva van (azaz általában a hazai társadalombiztosítás). Mindennek azonban feltétele, hogy az
utazó rendelkezzen egy E 111-es jelzésû nyomtatvánnyal, melyen a biztosító – a biztosítási jogviszony alapján – elõzetesen
vállalja a felmerülõ költségek fedezetét. Az ingyenes vagy kedvezményes orvosi szolgáltatás csak a közegészségügyi ellátásra
vonatkozik, s ennek körét a tagállamok nemzeti joga határozza meg. Néhány esetben az orvosi ellátás egésze ingyenes,
máskor csak egy része, és elõfordulhat az is, hogy a kezelés
költsége csak utólagosan igényelhetõ vissza. Ezért fontos a
számlák és receptek megõrzése.
Az E-111-es formanyomtatványt és további információkat
– a külföldre távozás elõtt minden esetben, azaz újbóli külföldre utazásnál ismételten – az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárnál, illetõleg a lakóhely szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál kell igényelni és kitöltetni.

Az Európai Gazdasági Térség tagállamai
Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült
Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Izland, Írország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország,
Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, (Magyarország), Málta,
Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia
2004. május 1. után – EU (illetve EGT) viszonylatban – a
magyar állampolgárok jogi helyzetében jelentõs változás áll
be: a magyar állampolgárok egyben az Európai Unió polgárai
is lesznek, s a vonatkozó jogszabályok alkalmazásakor nem tekinthetõk a továbbiakban külföldieknek (ennek korlátja,
azonban pl. a munkavállalókra vonatkozó 2+3+2 éves átmeneti mentesség). Így uniós csatlakozásunk után a magyar állampolgárok fenti 27 országba való beutazásának és tartózkodásának szabályait a személyek szabad mozgására vonatkozó
közösségi vívmányok és egyes schengeni vívmányok együttesen határozzák meg.
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A pátyi Sasfészek-tó jövõje
A Geo-Aqua Környezetvédelmi
Szolgáltató Kft. azt a feladatot kapta,
hogy az M1 Páty ipari terület (hrsz.
0179/30) alatti ingatlanon létesítendõ
raktárcsarnok létesítési tervét és a
kapcsolatos környezetvédelmi hatásvizsgálatot szakmai alapon bírálja.
Egy ilyen tanulmány elkészítése valódi szakmai kihívás. Nem az idõ rövidsége és az átnézendõ tervanyagok óriási halmaza miatt, hanem elsõsorban
azért, mert alapvetõen kétféle szemszögbõl kell vizsgálni ugyanazt a kérdést: milyen hatással van egy tervezett
beruházás (jelen esetben a raktárcsarnok) az emberre, illetve a környezetére. Nem szembeállítva az embert a
környezetével, hiszen mindannyian
részét képezzük az egésznek alkotott
természeti környezetünknek. Ahogy
Seattle indián törzsfõnök mondta:
„Nem az emberiség szõtte az élet hálóját, csupán egy szál vagyunk benne.
Bármit teszünk a hálóval, azt magunknak tesszük.” Ebben a bölcsességben benne van minden, amire figyelnünk, törekednünk kell nemcsak
nagyméretû tervezések során, hanem
egyéni mindennapjainkban is.
Alapjában véve ezeket a szakmai
megalapozottságú törekvéseket kerestük a dokumentációk áttanulmányozása, a tervezõkkel folytatott megbeszélés során.
A pátyi Sasfészek-tó egy ilyen szál
az életünk, környezetünk hálójában.
A tó környezetének megtekintésekor
egy kicsit a természettel próbáltunk
azonosulni, hogy lássuk, megállnák-e
a helyüket az építkezéshez tervezett
környezetvédelmi intézkedések.
Mindent összevetve megállapítottuk, hogy a vizsgált környezeti elemek
(levegõ, víz, talaj, élõvilág) közül elsõdlegesen a felszíni vízként jelenlévõ
Sasfészek-tó az, amire a tervezett beruházást hatást gyakorol.
A tervek szerint a raktárterületen
összegyûlõ csapadékvizet a tóba kívánják belevezetni. Külön csatornarendszeren történik az aszfaltozott területek és a tetõfelületek csapadékvizének elvezetése és kezelése. Normál
esetben a tetõfelületeken összegyûlõ
víz nem szennyezett, ezért azt közvetlenül a tóba vezetik. Az aszfaltozott
részen azonban számítani lehet olajelcsöpögésre, ezért az itt összegyûlõ
csapadékvíz minden esetben olajfogó,
víztisztító mûtárgyon halad keresztül.
A tervezõk arra az esetre is gondoltak, amikor egyéb, nem olajos

szennyezõdés (pl. útszóráshoz használt só) kerül az aszfaltburkolatra,
vagy a tetõn összegyûlõ csapadékvíz
szennyezõdik. Ekkor tolózárak segítségével a szennyezett vizet egy több
mint 500 m3-es kármentõ tárolóba lehet gyûjteni, megakadályozva azt,
hogy a szennyezett víz a tóba kerüljön. A kármentõben lévõ víz bevizsgálása után a jogszabályok figyelembe
vételével el lehet dönteni, hogy a víz a
tóba vezethetõ-e vagy szennyvíztelepre kell szállítani.
A tervek alapján elmondható, hogy
a csapadékvíz Sasfészek-tóba történõ
bevezetése ellenõrzött keretek között
fog történni. Ennek a tevékenységnek
a kedvezõ hatása az, hogy a rátáplálás
elõsegíti a vizes élõhelyek fennmaradását aszályosabb idõszakokban is. A
lefolyását biztosító áteresz tervezett
kitisztítása és karbantartása lehetõvé
teszi a korábbi természetes állapot
visszaállását.
Meg kell jegyeznünk még azt is,
hogy más területekrõl (pl. autópálya,
egyéb ipari területek) érkezõ csapadékvíz felügyelet nélkül jut bele a tóba. Ezzel szemben megoldható és ellenõrizhetõ az, hogy a raktárcsarnok

területérõl lejutó víz garantáltan
szennyezõdésmentes legyen, ezért ez
a víz hígítja az egyéb helyekrõl idejutó, de nem kezelt csapadékvizet.
Ugyancsak elõnyös a tó állapotára
nézve az, hogy a csarnok felépítésével
a mezõgazdasági terület kiterjedése
csökken, ezáltal csökken az alkalmazott vegyszerek, mûtrágyák bemosódásának veszélye, amely a tó
eutrofizációját segítené elõ.
Összegezve megállapíthatjuk, hogy
amennyiben a tervezett raktárcsarnok
kiépítése és mûködése a tervekben leírt környezetvédelmi óvintézkedések
betartása mellett történik, biztosítható a Sasfészek-tó és környezetének
hosszú távú fennmaradása. A tó környezetének rendbe tétele elõsegítheti
azt, hogy a vizes élõhely megtekintésére és tanulmányozására tanösvényt
alakítsanak ki a helyi természetvédõk.
Ez a beruházás szolgáljon jó példát
arra, hogyan lehet az ember és a környezet igényeinek figyelembe vételével megóvni környezetünk egy
gyöngyszemét.
Berecz András

Jogi segítségnyújtás
A törvény célja, hogy a szociálisan rászorulók számára szakszerû jogi tanácsadást és eljárásjogi képviseletet biztosítson.
A 2003. évi LXXX. tv. alapján szabályozott jogi segítségnyújtás két ütemben
valósul meg:
1. 2004. április 1-jétõl a jogi segítõ peren kívül ad tanácsot, beadványt szerkeszt, egyéb iratot készít.
2. 2006. január 1-jétõl peres ügyekben biztosít jogi képviseletet.
A szolgáltatás díját az állam vagy teljesen átvállalja, vagy azt megelõlegezi az
ügyfélnek.
Azon rászorulók esetében, akik nettó jövedelme nem haladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét
(2004-ben 23 200 Ft), a jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az állam viseli.
Azon rászorulók esetén, akiknek a nettó jövedelme nem haladja meg a teljes
munkaidõben történõ foglalkoztatás alapján járó munkabér mindenkori legkisebb összegét (2004-ben 53 000 Ft), a jogi szolgáltatás díját az állam legfeljebb 1
éves idõtartamra megelõlegezi. Mindkét esetben vizsgálni kell a kérelmezõ vagyoni helyzetét is.
Jövedelmi és vagyoni helyzetére tekintet nélkül rászorultnak tekintendõ, aki
rendszeres szociális segélyben, közgyógyellátásban részesül, vagy egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultságát megállapították, vagy átmeneti szállást igénybe
vevõ hajléktalan, ill. menekült vagy menedékes ellátásra, támogatásra szorult.
Cím: IM Pártfogó Felügyelõi és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Pest megyei
Hivatala
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.(Árpád-híd pesti hídfõjénél)
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ 9–13 óráig, szerda 13–18 óráig
Telefonszám: 06 (1) 450-2592, fax: 06 (1) 450-2591
Osztályvezetõ: dr. Tóth Judit
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Beszámoló a májusi programokról
Ulti verseny
Ebben az évben is megrendezésre került az immár 10 éves
múlttal rendelkezõ pátyi ultisok versenye, a pátyi pincenapok
elõtti hétvégén.
A hely változott, a jelentkezõk száma nõtt, 20-an neveztek
be a megmérettetésre, mely idén a Holsten Sörözõ gyönyörûen újjáépített részében zajlott. Nagy meglepetések nem születtek, az elsõ négy helyen a volt bajnokok osztoztak, egyetlen
kivétellel: Liska László elõször játszott és harmadik helyen
végzett.
A végeredmény:
1. Mázi Zoltán
2. Gombos János
3. Liska László
4. Vígh Pál
A verseny szervezõi szeretnék megköszönni az
anyagi és erkölcsi támogatást Páty önkormányzatának, Springinzeisz Zoltánnak, Sági Györgynek, Szamosi Istvánnak, Hegyi Ildikónak.
Kérem a tavalyi nyertest,
hogy a vándorkupát adja le a
Holsten Sörözõbe.
A szervezõk nevében:
Mázi Zoltán

Május 1-i Kalifa Hagyományõrzõ
Kispályás Labdarúgótorna
A Pátyi Öregfiúk megrendezésében 19 csapat részvételével, fergeteges hangulatban zajlott le a közel 300 embert megmozgató vetélkedés.
1. Kinizsi FC Biatorbágy
2. Rizikó Budapest
3. Keszi Boys Budakeszi
Fõ támogatóink:
Gilan Kft., Polgármesteri Hivatal, Kukli Gábor és neje, Pátyi
Festékbolt, Dankó Miklós, Sebõk Sándor, Pásztor Gábor
Külön köszönetet mondunk Dávid Fábiánnak az önzetlen
segítségért és a szervezésben részt vevõ minden öregfiú csapattagnak.
Bozsó Zoltán

Majális a Széchenyi téren
A 2004. május 1-ei ünnepség a Miniszterelnöki Hivatal az
Európai Uniós csatlakozási rendezvényeinek támogatására

kiírt pályázatán nyert összegbõl került megrendezésre. Támogatónk volt ezen kívül a helyi CBA és Páty Község Önkormányzata.
A mûsor 16 órakor zászlófelvonással, a magyar és az uniós
himnusz hallgatása közben kezdtük el. Az ünnepi beszédet dr.
Bognár András polgármestertõl hallhattuk. Ezt a Bocskai István Általános Iskola ország-ismertetõje követte. A gyerekek
az adott országról mondott ismertetõje után a saját készítésû
zászlókat is felvontuk, melyet Majer Nóra készített. Ezek a kis
zászlók ezután a mûvelõdési ház elõterét fogják díszíteni.
A gyereknek a Színes tinták bábszínház tartott elõadást,
Aladdin és a csodalámpa címmel.
Sajnos az idõ szelesre változott így a paraván hátsó oldalát
már nem tudták felrakni, de az elõadás így is élvezhetõ volt. A
paraván háttérében rendületlenül folyt a „munka”, tartanunk
kellett a színházat, hogy el ne fújja szél.
Közben az érdeklõdõk az EU-kvízben próbára tehették tudásukat is, a gyerekek pedig kézmûves-foglalkozáson vehettek
részt.
A Kincsem közben ügyességi versenyt tartottunk gördeszkásoknak, kerékpárosoknak, és görkorisoknak.
Az eredményhirdetésnél érmék, oklevelek és csokoládék
kerültek azok birtokába, akik eredményeik alapján ezt kiérdemelték.
Milán pánsíp koncertje után a Reflex duó játszott hajnal
egy óráig a tér melletti Széchenyi utcai pakolórészben. Az utcabálon szép számmal megjelentek községünk lakói. A délutánt és az estét vidám hangulat jellemezte. Szerencsénkre az
esõ nem esett, csak idõnként támadt fel a szél és hordta a sötét
felhõket, de súlyát falunk területe felett nem zúdította ránk.
Magyarország Európai Unióhoz történõ csatlakozása alkalmából rendezett helyi megemlékezés így maradandóvá válhatott.

Hüllõkiállítás
Május 13. és 16. között az érdeklõdõk négy világrész egzotikus állataival ismerkedhettek meg a mûvelõdési házban.
Tihanyi Péter gyûjteményébõl gõtét, leguánt, varánuszt,
agomát, gekkót, teknõsöket, egzotikus rovarokat, kígyókat,
siklókat, kis rágcsálókat és még sok érdekes teremtményt láthattak. A szerencsésebbek még a kígyók „etetését” is láthatták. Fantasztikus volt, ahogy az állat kiakasztotta az állkapcsát
és centirõl-centire egészben lenyelte az „áldozatát”. Aki többet akart megtudni az állatokról, vagy esetleg meg akarta fogni õket az állatok gazdája szívesen állt rendelkezésére és a kisállattartóknak tanácsokkal is szolgált.
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Köszönetnyilvánítás
A tüdõszûrés lebonyolításában, a kartonozásban Balogh
Károlyné, Bíró Barnabásné, Blaskó Pálné, Elekes
Zoltánné, Farkasné Horváth Éva, Kerék Vilmosné, Kozma
lászlóné, Lukácsi Károlyné, Szabó József, Szarvas
Károlyné, Szemerei Ferencné, Szöllõsiné Rokaly Edina és
Zilahi Sándorné nyújtottak önzetlen segítséget. Munkájukat ezúton is köszönjük.

Internetezési lehetõség

Köszönöm Szigeti Szandra és Kanalas Bea munkáját, akik
szabadidejüket áldozták fel, hogy segítsenek a kiállítás leboKerékné Monori Klára
nyolításában.

Mulatva az EU-ba
2004. április 30-án,
amikor még zárt országhatárok választottak el Európa más országaitól, 80 fõ pátyi lakos a Landora Pizzeria
kisvendéglõben finom
vacsora mellett várta a
történelmi pillanatot,
azt, hogy ne csak földrajzilag, hanem gyakorlatilag is Európához tartozzon.
A Szépreménység
Nyugdíjasklubból
is
képviseltettük magunkat. Oszlopos tagjaink
megint kitettek magukért. Különbözõ jelmezekbe öltözve képviseltették sokféle ember
egyûvé tartozását, nem
kis derültséget okozva.
A hangulat tetõfokán, éjfélkor a magyar Himnuszt, a Szózatot és az Európai
Unió Himnuszát már komoly megilletõdöttséggel, felállva
hallgattuk végig. Attól a pillanattól kezdve 2004. május 1-jén 0
óra 0 perckor már a mi országunk is hivatalosan az unió tagállama lett.
Köszönjük a Pizzeria tulajdonosának a lehetõséget, hogy
mi néhányan együtt jó hangulatban érhettük meg e jelentõs
történelmi eseményt.
Kozma Lászlóné (Iván Rózsi)
Szépreménység Nyugdíjasklub

Olvasói levelesláda
A faluban megjelent Pátyért Baráti Társaság lapjait elemezve az alábbi véleményünk alakult ki.
Mi, emberek nem vagyunk egyformák. Más-más módon éljük át a vereségeket, a sikereket. Van, aki azt szereti, ha sajnálják, van, ki azt, ha irigylik. A reagálások is különbözõek, de
nagyban függnek az ember intelligenciaszintjétõl, tanult magatartásától is.

Június 14. és 25. között 15.00 órától 21.00 óráig, két gépen ingyen internetezési lehetõséget biztosítunk a mûvelõdési házban.
A torlódás elkerülése végett bejelentkezni, és idõpontot
kérni telefonon vagy személyesen lehet. A késõbbiekben
már csak díj ellenében lehet 1/2 órás, ill. 1 órás intervallumban internetezni. A díjszabásról a késõbbiekben tájékoztatjuk az érdeklõdõket. Telefon: 343-550

Véleményem a cikk írójáról (íróiról) az, hogy nehezen viselik azt, hogy most az MSZP gyõzött. Talán vereségük is belejátszik ebbe. Trágár szóhasználatuk hiányos viselkedéskultúrájukra utal.
Az MSZP szívesebben veszi azt, ha irigylik, mert gyõzött.
Ezelõtt veszíteni is megtanultunk, és azt méltósággal tettük.
Igyekszünk most a gyõzelmünk miatt elkeseredett vesztesek
mocskolódásait, rágalmait, sárdobálását is méltósággal viselni.
Az MSZP pátyi szervezete nevében:
Nagy Ferencné

Kulturális miniszterünk,
dr. Hiller István Pátyon
2004. április 29-én, csütörtökön délután a pátyi sportpályán megjelent körünkben a
Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztere, dr. Hiller István
történész, egyetemi docens.
Tájékoztatója elõtt Tabányi
Mihály harmonikamûvész és
együttese szórakoztatta az elõadásra megjelent érdeklõdõket. Fülbemászó dalaik sikert
arattak mind a fiatalok, mind
az idõsebb hallgatóság körében. Utóbbiak nosztalgiával
gondoltak fiatal korukra, amikor az elõadott számok már
akkor slágereknek számítottak. A mûsor hangulatát emelte
Géczi Dorottya mûvésznõ.
Miniszter úr, aki kicsivel korábban érkezett, természetes
közvetlenséggel vegyült el közöttünk és érdeklõdött Páty község helyzetérõl. Érdekelte a falu lakosainak sorsa, hangulata,
az önkormányzat munkája, van-e fejlõdési lehetõsége
Pátynak.
Elõadása közérthetõ volt, feltett kérdéseinkre megnyugtató válaszokat kaptunk. Beszélt a szakszervezetek jelentõségérõl, a munkavállalók érdekvédelmérõl.
Néhány mondattal bemutatta családját, életpályáját. Sok
országban megfordult, a nyugati demokráciák mindennapjait
saját bõrén tapasztalta meg.
Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
MSZP pátyi szervezete
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Felhívás!
Baba-mama klub és szoptatós baba-mama csoport indul
Pátyon a mûvelõdési házban, minden páros héten csütörtökön 16–17 óra között. További információért érdeklõdni
lehet a 06 (20) 9156-572 telefonszámon, munkanapokon
9–17 óra között Polgár Anna védõnõnél. Tervezett kezdési
idõ júniusban.
Minden érdeklõdõt szeretettel várok!

Születés

Polgár Anna
védõnõ

Pátyi Tûzõr riasztási terve
Páty község Tûzoltó Egyesület vezetõsége elkészítette a
2004. évi tûzeset riasztási tervét a nyári mezõgazdasági és
betakarítási munkák, valamint a fenyves pihenõerdõ tûzvédelmének ellenõrzésére az adott lehetõségek figyelembe
vételével.
Tûz esetén riasztható tûzoltók értesíthetõk az alábbi címeken:
1. Fehérvári Károly, Iskola u. 3., 343-832
2. Budavári Zoltán, Burgondia u. 1., 343-126
3. Simon László, Somogyi B. u. 4., 343-101
4. Balogh István, Arany János u. 10., 343-291
5. Imre Sándor, Kossuth L. u. 86., 344-914
6. Asztalos Attila, Árpád u. 16.
7. Flaskay Iván, Petõfi S., 06-70-552-2897
8. Sándor Ferenc, MGTSZ területe, 06-70-284-5711
9. Szeitz Zsolt, Kossuth L. u.103.
A tûzoltó egyesület vezetõsége nevében kérem a község
lakosságát, hogy a tûzvédelmi elõírásokat tartsák be, a tûzgyújtási tilalmat vegyék figyelembe.
Tûz esetén kérem, jelezzenek a községi tûzoltók telefonszámainak egyikén, vagy központi telefonszámon: 105
Fehérvári Károly
tûzoltóparancsnok

Felhívás
80 évvel ezelõtt, 1924. június 13-án Magyarország legnagyobb tornádója pusztított a környéken. A Biától induló viharforgatag nagy pusztításokat végzett Páty, Burgundia falurészen. Korábban errõl közreadtunk tudósítást a Pátyi Kurír hasábjain is. Kérjük a lakosságot, hogy a minél teljesebb kép
megismerése érdekében nyújtsanak segítséget. Fényképeiket,
esetleges dokumentumaikat osszák meg velünk. Az anyagokat
postafordultával visszajuttatjuk.
Horváth Imre
2051 Biatorbágy, Jókai u. 12.
06 (23) 311-239
A pátyi országúton Nagy Imre házának romjai

Balog Rajmund – április 1.
Lukácsi Ágoston – április 5.
Horváth Adrián – április 8.
Szántó Dominik Levente – április 25.

Elhunytak
Kemény Károly – április 20.
Madarász László – április 21.
Czimmermann János – április 22.
Dammelhardt Jánosné
sz. Schlégl Ágnes – április 23.
Tóth Lajosné
sz. Németh Erzsébet – április 23.
Vígh Ferenc – május 6.
Kubinyi Józsefné
sz. Tóth Ilona – május 19.

PÁTYOLGATÓ
Nyári napközis tábor
2004. június 28-tól augusztus 6-ig,
3 éves kortól játszóház jellegû tábor indul,
minden hétköznap fél nyolctól 17 óráig.
A kézmûves tevékenység mellett játékos
testnevelés, ének-zenefoglalkozás, bábozás,
mesélés, verselés történik. A nyári fürdõzés
és kirándulás sem maradhat el, mégpedig
a jó levegõjérõl és gyönyörû természeti
adottságairól nevezetes Pátyon,
Budapesttõl 20 km-re.
Reggel negyed nyolckor gyülekezünk
a Széna téri Volánbusz állomásnál, és ide is
érkezünk 17 órakor. Hat turnusban, hetente
változó témákkal indul a tábor: Növények,
és fejlõdésük, a háziállatok, és a róluk való
gondoskodás, a család, a természet elemei
(föld, víz, Nap, csillagok, szél, esõ...)
A tábor díja: 11 500 Ft, mely magában foglalja
a napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd
uzsonna), és a kirándulást.
Jelentkezni a táborvezetõnél lehet:
Körmendi Csilla: 06 (20) 2019-333
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Közérdekû telefonszámok
Az Egészségház címe:
2071 Páty, Árpád utca 14.
Dr. Mentényi Tibor háziorvos
Tel.: 343-828
hétfõ, szerda, péntek: 13–19, kedd, csütörtök: 7–13
Dr. Gurin Ferenc háziorvos
Tel.: 344-623
hétfõ, szerda: 15–19; kedd, csütörtök: 8–12;
péntek: 12–16
Dr. Becka Éva háziorvos
Tel.: 344-343
hétfõ, szerda, péntek: 8–12;
kedd, csütörtök: 13–19
Dr. Hollós Ildikó házi gyermekorvos
Tel.: 343-973
hétfõ, szerda: 9.30–12.30; kedd: 13–16
csütörtök: 15–17; péntek: 11.30–14.30
Egészséges tanácsadás: kedd 10–12
Dr. Szabó Valéria fogszakorvos
Tel.: 344-623
hétfõ, szerda, péntek: 9–14; kedd, csütörtök: 14–18.30
Dr. Zambelly Judit fogszakorvos
2071 Páty, Rét köz 3. Tel.: 06 (20) 567-41-79
hétfõ, szerda: 14–18.30; kedd, csütörtök: 9–12
Védõnõi szolgálat
Tel.: 344-625
Csecsemõ és kisgyerek tanácsadás: kedd 8.30–12
Gyermekorvossal: kedd 10–12
Várandós kismamák tanácsadás:
Polgár Anna védõnõ szerda: 13–16
Ondrik Jánosné védõnõ szerda: 14.30–16
Fogadóórára a várakozási idõ csökkentése érdekében
idõpontot kell kérni.
Polgár Anna fogadóórája szerdán: 8–9.30
CTG vizsgálatra elõzetesen megbeszélt idõpontban
továbbra is lehet jönni.
Minden hónap elsõ csütörtökén 9 órakor tanácsadás
szülész szakorvossal.
Budakeszi ügyelet:
este 7 órától reggel 8 óráig
Tel.: 451-920, 451-731
Mentõk telefonszáma: 104
Bóna Szabolcs körzeti megbízott: 06 (30) 24-24-203
Budakeszi Rendõrõrs: 06 (23) 450-007
Budaörsi Rendõrkapitányság: 06 (23) 420-055

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a Pátyi Balett évzáróján,
2004. június 26-án, szombaton Budaörsön!

Rendõrségi segélykérõ telefonszám: 107 vagy 112
Tûzoltók: 105
Helyi tûzoltók: 343-832
Katolikus Plébánia: 343-717
Református Lelkészi Hivatal: 343-386
Hivatalos idõ: kedd 16.30–18.00, szerda 9.00–12.00
Mûvelõdési Ház: 343-550
Okmányiroda:
Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25.
Ügyfélfogadás: hétfõ, szerda 8.30–12.30, 13.30–17
péntek 8.30–12
Útlevél-ügyintézés:
Budakeszi, Polgármesteri Hivatal
Budakeszi, Fõ út 179. Ügyfélfogadás:
hétfõ, szerda 8.30–12.30, 13–17, péntek 8.30–12
Helios Patika:
2071 Páty, Széchenyi u. 1. Tel.: 343-529
Hétfõtõl péntekig: 8–18, szombat 8–13
MATÁV helyi hibabejelentõ: 143
Központi hibabejelentõ: 06 (80) 555-103
Szolgáltatások megrendelése, információkérés:
06 (30) 225-7779, 343-527
Omray Ferenc
A kóbor ebek bejelenthetõk:
Tuncsik József, gyepmester
06 (20) 9728-231

A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendje
Hétfõ: 13.00–16.30
Szerda: 8.00–12.00, 13.00–17.00
Páty önkormányzat jegyzõjének fogadóideje
Minden szerdán 9.00–12.00 óráig.
Páty önkormányzat polgármesterének fogadóideje
Minden hét szerdáján 9.00–12.00 óráig.
Kérjük szíves megértésüket!
Képviselõi fogadóóra
Éri István alpolgármester
A polgármesteri hivatal munkaideje alatt elõzetes
telefonegyeztetés alapján. Tel.: 06 (20) 579-1408, 06
(23) 343-871
Zsarnóczay István
Minden hónap elsõ szerdáján 14–17 óra
Páty Község Polgármesteri Hivatala
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Nemzetközi logisztikai cég
pátyi telephelyére keres
középfokú végzettségû,
Word és Excel ismeretekkel
rendelkezõ

ÁRUFORGALMI
KÖNYVELÕKET
(raktári nyilvántartási rendszerek
ismerete elõny)
Keresünk továbbá elektromos
targoncavezetõi engedéllyel
rendelkezõ

RAKTÁROSOKAT
Érdeklõdni a 06 (23) 556-500-as
telefonszámon lehet.

A Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálat
fogadóórái a Máltai Gondviselés Házában,
(Páty, Csilla von Boeselager u. 3.)
hétfõn 9–12, csütörtök 16–18 óra között
Gyermekjóléti szolgálat:
Széles József (06-20-337-4732)
Simon Irma (06-30-409-4255)
Családsegítés:
Szabó Orsolya (06-30-359-7859)
Családi és gyermeknevelési gondokkal,
hivatalos ügyekkel kapcsolatos problémákkal
forduljanak hozzánk bizalommal!

2004. június

Hulladékbegyûjtõ
sziget
Pátyon, az Erkel Ferenc utcában szelektív hulladék begyûjtõ sziget létesült, lehetõséget kínálva mindenki számára az üveg, papír és mûanyag hulladék
külön gyûjtésére.
Az eldobható mûanyag palackokat, üvegeket az arra kijelölt konténerbe dobjuk, mert csak így valósulhat meg a különgyûjtés.
Az újságokat, kartondobozokat összekötve tegyük
a konténerbe. A háztartási szemetet nem itt gyûjtjük,
kérjük, azt péntekenként a házak elé tegyék ki.
Attól, hogy valahol szelektíven gyûjtik a szemetet,
a hulladék mennyisége nem lesz sem több, sem kevesebb. A szelektív hulladékgyûjtés arra való, hogy az
újrahasznosítható, illetve feldolgozható hulladékfajták (papír, fém, üveg, mûanyag, fa, komposztálható
szerves anyag) ne a szemétlerakókra kerüljenek, hanem újra és újra visszajuthassanak a gazdasági körforgásba.
Ezzel rengeteg nyersanyagot, energiát és területet
lehet megspórolni. A hulladékpapírok sorsa, hogy
azokból újra papír készül. A fehér és színes üvegekbõl
külön – külön történõ újraolvasztás után ismét üveg
lesz. Mûanyagokból ismételt feldolgozás után kisebb
igényeket kielégítõ mûanyagtermék készül. Az étolajból kozmetikai cikkek, tömítõ anyagok készülnek.

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
megnyitotta Humán Szolgáltató Üzletét
a Rezgõ Sörözõ mellett, a Szabadság tér 1-ben
Nyitva tartás:
kedd 9–12, csütörtök 14–17
Bárki vásárolhat kedvezményes árú ruhanemût,
élelmiszer-, és vegyi árut, egyéb fogyasztási cikkeket.
Minden kedves vásárlót szeretettel várunk!
Vásárlásával a Vöröskeresztet támogatja.
Felajánlásokat, adományokat fogadunk!
Telefon: 06 (30) 339-8304 (megváltozott)

Családsegítõ szolgálat
Segítséget nyújt a településen élõ szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete
miatt segítséget igénylõ személynek, családnak az életvezetési képességük megõrzése,
valamint a probléma megszüntetése érdekében.
Feladata többek közt:
• tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról,
az ellátáshoz való hozzájutás módjáról;
• szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt;
• meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetõség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében;
• családgondozással elõsegíti családi krízis, konfliktusok, mûködési zavarok megoldását.
A családsegítõ szolgálat családgondozója: Széles József, 06 (20) 337-4732
Fogadóóra: minden csütörtökön 10–11 óráig. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza,
Páty, Csilla von Boeselager u. 3.
A családsegítõ szolgálat családgondozójával kapcsolatos probléma esetén a szolgálat szakmai
vezetõjéhez, Inotay Györgyhöz lehet fordulni, telefonszáma: 06 (20) 925-7201.

KLÍMASZERELÉS
PÁTYON
Árajánlat
helyszíni
felméréssel
Telefon:
06 (20) 969-2219
06 (30) 245-8276
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Hirdetési tarifák
A4-es méret:
A5-ös méret:
A6-os méret:
7,5 × 10,5 cm:

25 000 Ft
12 500 Ft
6250 Ft
3125 Ft

ZSALU KÖLCSÖNZÉSE
CSALÁDI HÁZAK

Az árak az áfát tartalmazzák.

KIVITELEZÉSE

MONOLIT FÖDÉMEK
TERVEZÉSE,
KIVITELEZÉSE

TECTOR KFT.
TEL.: 06 (20) 377-2763
06 (23) 313-204

TECTOR KFT.
TEL.: 06 (20) 377-2763

FUTÁRSZOLGÁLAT
Rövid határidõvel vállaljuk teljes körû ügyintézését

FÖLDHIVATALI
tulajdoni lapok – országosan, térképkivonatok

beszerzése, egyéb ügyintézés

HIVATALOK
APEH, Cégbíróság, közüzemi ügyintézés...
Telefon: 06 (70) 316-7941, 06 (70) 316-5088

INGATLANKÖZVETÍTÉS
Tempó üzletház, Budakeszi, Fõ tér 3.
Tel.: (23) 453-068

Információkérés és ügyintézés:
Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály, Polgárné
Telefonszám: 06/23-555-536
(a hivatali munkarend szerint)

Hitelügyintézés
helyben
kedvezményes lakáshitelek
állami támogatással
Szabó Lajos
2071 Páty Árpád u. 57.
Tel./fax: (23) 343-346, (23) 555-346
Mobil: (70) 330-8505

KONTÉNERRENDELÉS
építési törmelék-, sitt-,
szemétszállítás 4 m3-es, valamint
nyitható 6–8 m3-es konténerrel
Nagy Zoltán
Páty, Burgondia u. 66.
Tel.: 06 (20) 332-7331
06 (23) 555-045

Szennyvíz-szippantás

Cipõjavítás

A Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Kft.
Páty területén szennyvíz-szippantást vállal.

talpak, sarkak, csat-, sarokcsere,
cipzárjavítás, táskák, övek javítása,
fémgombok és kapcsok cseréje.

Elõzetes idõpont-egyeztetés alapján megrendeléseiket az alábbi telefonszámokon várjuk:
343-391, 343-994.

Gyerekcipõk és iskolatáskák
javításából 10% kedvezmény

A szippantás ára fuvaronként 3920 Ft/5 m3 áfával.
A munkát a lehetõ legrövidebb idõn belül elvégezzük.
Juhász László
ügyvezetõ igazgató

Biatorbágy, Kossuth F. u. 28.
311-274, 06 (30) 996-7419
Nyitva:hétfõtõl péntekig 8–17,
szombaton 8–13 óráig
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Miért szállna ki a kocsiból?
Távvezérelt kaput, ajtót Mucsitól!

Távvezérelhetõ, önmûködõen nyíló utcai kertkapuk gépi mozgatása
New england door amerikai,
Hermann német garázskapuk, Sommer felhúzószerkezetek
Tanácsadás, kivitelezés

TÖBB MINT TÍZÉVES TAPASZTALATTAL!

2004. június

Víz-, villany- és fûtésszerelési
anyagok, csövek és idomok,
zárak és vasalatok,
szegek-csavarok, szerszámok,
ereszcsatornák, drótfonatok,
lágyhuzalok, vetõmagok,
mûtrágyák, növényvédõszerek,
háztartási cikkek,
lakásfelszerelési cikkek
és még ezer apró cikk

PÁTYI GAZDABOLT
KFT.
2071 Páty, Rákóczi út 17.
Telefon: 06 (23) 343-501
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 8–18,
szombaton 8–13 óráig

A Mûvészet az Életért Alapítvány
programjai

Orbán és Orbán
Vagyonvédelmi és Szolgáltató Bt.

– Francia–magyar igényes családi mûvész-ovi indul
Herceghalmon. Beiratkozás folyamatosan.
– Mûvészeti táborok gyermekeknek
3–8 éves korig Herceghalmon.
– Szeretnél egy hét alatt megtanulni zongorázni?
Speciális tanfolyam 100 éves korig.
– Bentlakási lehetõséggel!

Szolgáltatásaink:
Nyomozási, biztonsági tevékenység
Vagyonvédelmi rendszerek üzemeltetése
Élõerõs õrzés, járõrszolgálat, Szaktanácsadás
Villanyszerelés, takarítás
Irodák, üzletek, üzemek, magánházak
napi és alkalmi takarítása

Hívd fel Gáll Arielle-t
a 06 (30) 951-3000-as telefonszámon

Vagyonvédelem: 06 (30) 9846-195
Egyéb szolgáltatás: 06 (30) 565-9867

INFORMÁCIÓS
PONT
LEGJOBB UTAK
– LEGJOBB
ÁRON
BEL- ÉS
KÜLFÖLDRE
Tegyen próbát!
(Belföldi utaknál üdülési csekket elfogadunk.)

Páty, Rákóczi u. 11. (Tutyi butik)

2071 Páty, Vörösmarty u. 29.
Tel./fax: 06 (23) 343-976

Egyházi gyermektábor
Idei gyermektáborunkat 2004. június 30-tól július 4-ig
(szerdától vasárnapig) tartjuk a Rákóczi u. 56. sz. alatti egyházi épületben.
Az alsós és felsõs tábor egyidejûleg kerül megrendezésre, de külön programmal.
A tábor díja: 3600 Ft (ebéd nélkül 3000 Ft).
A részletekrõl a jelentkezõknek külön adunk tájékoztatást.
Jelentkezés: 1000 Ft elõleg befizetésével június 6-ig a református lelkészi hivatalban.
Érdeklõdni a (23) 343-386 telefonszámon, ill. a (30)
638-4711 mobil számon lehet.
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KUTYA-CICA KOZMETIKA
Házi kedvenceik szépségszalonja
várja szépülni vágyó kutyusok,
cicák jelentkezését!
Teljes körû szolgáltatás
professzionális termékekkel
„Állat” baráti árakon!!!
Bejelentkezés telefonon: 06 (70) 566-8401
2092 Etyek, Káposztáskert u 16.
Némethné Izsó Ágnes

Mini
rakodóval
földmunkavállalás
Páty,
Árpád utca 30.
Tel.: (23) 343-350
Mobil:
06 (20) 808-2678

BIZTOSÍTÁS
Generali-Providencia,
Európa, Argosz,
Union Köbe,
Allianz-Hungária, Uniqua,
OTP-Garancia
Európai Utas Biztosító

Szabóné
Gábor Magdolna
2071 Páty Árpád u. 57.
Tel./fax: (23) 343-346,
(23) 555-346
Mobil: (30) 900-8510

2071 Páty, Rákóczi út 24.
Tel.: 06 (23) 343-544, Tel./fax: 06 (23) 344-054
Nyitva tartás: h.–p.: 8–18 óráig, sz.: 8–13 óráig

• új, igényes környezetben;
• barátságos ügyfélváróval;
• professzionális gépekkel felszerelve;

• kerékpár-bemutatótermekkel;
• kibõvült szolgáltatásokkal és kínálattal;
• továbbra is a régi árakkal

