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Köszöntés

Megjelenik 1600 példányban,
minden hónap elsõ hetében
Az újság példányai beszerezhetõk
a község boltjaiban,
a polgármesteri hivatalban,
a mûvelõdési házban és az óvodában

Óvodások köszöntik Kató óvó nénit,
aki aranydiplomáját vette át az idei pedagógusnapon.

A szerkesztõ fenntartja a jogot
a közzétett írások rövidítésére, és a közölt
véleményekkel nem feltétlenül ért egyet.

Választás
2004. június 13-án Európai Parlamenti Képviselõk választási névjegyzékében 4346 pátyi választópolgár
szerepelt.
Közülük 1977-en adták le szavazatukat, vagyis a választópolgárok
45,4 %-a.
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Köszönõlevél
Tisztelt
Polgármester Úr!
Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet Önnek. Úgy látszik, ez az ügy
több polgármestert igényelt. A probléma, amelyet Ön és a képviselõ-testület megoldott, a Páty, Töki út 45.
szám alatti ingatlanhoz vásárolt földterület hozzáírása és egy helyrajzi
számra íratása volt. Úgy vélem, számomra a 7 szerencsés szám, hisz a
vásárlástól számított hetedik évben,
az Ön segítségével sikerült hivatalosan a végére járni a problémának.
Jó egészséget, és további sikeres
munkát kívánok!
Tisztelettel:
Varga István
Páty,
Töki út 45.

Köszönet
A pátyi Bocskai István Általános
Iskola ad otthont immár 11 éve a Kihívás napja alkalmából megrendezésre kerülõ 24 órás kosárlabdázásnak. Ebben az évben is lelkes kis csapat élén Keresztes Panni kezdett a
szervezésbe.
Ezúton gratulálok neki a sikeres
sportrendezvény megszervezéséhez
és lebonyolításához. Szeretném megköszönni édesapjának, Keresztes
Lászlónak és az õt támogató többi
vállalkozónak, az iskola új palánkjait, a régi kosárlabda gyûrûk és az udvari kosárlabdapalánk tartójának felújítását.
Köszönöm ezt elsõsorban az iskola tanulói, az iskola vezetése és a magam nevében is. Remélem, ezt az új
felszerelést sokáig használhatja még
a pátyi kosárlabdázni szeretõ ifjúság.
Szabóné Kecsõ Ilona
testnevelõ tanár
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A polgármester tollából…
Kedves pátyi lakosok!
Az elmúlt napokban az önkormányzat rendkívüli és nyilvános ülésen tárgyalt az állampolgárok által kezdeményezett helyi népszavazás képviselõ-testület által történõ azonnali kiírásáról. Ahogy az lenni szokott, az ülésen elhangzottakról a legkülönfélébb információk terjednek el Pátyon. Joggal gondolom, hogy Önök pontos és hiteles információkra tartanak
igényt, ezért fordulok Önökhöz ilyen formában.
A június 2-i rendkívüli képviselõ-testületi ülésen helyesen
hangzott el: Pátyon nincs hatályban a leendõ raktárbázis területére szóló új szabályozási terv. Való igaz, hogy az önkormányzat
(és nem az Immodol Kft.!) megrendelt egy új szabályozási tervet, amely azonban még nem lépett hatályba. A szabályozási terv
hatályba lépésének feltétele az érintett ingatlantulajdonosok
fejlesztési költségvállalásának dokumentálása.
A képviselõ-testület raktárral kapcsolatos óvatosságát mutatja egyébként is az, hogy az önkormányzat ez idáig csak az
érintett terület mûvelési ágból történõ kivonásához járult hozzá, tehát a döntéssel kapcsolatban a gyeplõ minden kétséget
kizáróan az önkormányzat kezében maradt.
A félreértések elkerülése végett rögzítenünk kell, hogy a
nevezett képviselõ-testületi ülés miért is került megtartásra.
Június 2-án nyolc képviselõtársunk indítványát tárgyaltuk,
amely arról szólt, hogy a helyi népszavazás kitûzésére irányuló
állampolgári kezdeményezés sorsának bevárása nélkül döntsön a testület a népszavazás kiírásáról.
Tehát a kezdeményezés nem arra vonatkozott (nem is vonatkozhatott arra), hogy az önkormányzat engedje-e meg azt,
hogy a pátyiak népszavazáson dönthessenek a raktár sorsáról,
csupán azt kívánták az elõterjesztést aláíró képviselõk elérni,
hogy a népszavazás állampolgári kezdeményezés bevárása
nélkül, már az õ kezdeményezésükre kiírásra kerülhessen. A
jelenlegi helyzetben a képviselõ-testület nem arról döntött,
hogy nem kívánja a népszavazást, hanem a jogszerûség mellett
döntött. Arra tette le voksát, hogy bevárja az állampolgári kezdeményezésnél az aláírásgyûjtõ ívek benyújtására nyitva álló
30 napos határidõt, nehogy alkotmányjogi aggályokat felvetõ
döntést hozzon.
„Ha Pátyon a helyi önkormányzati törvénynek és a helyi
rendeletnek megfelelõen választópolgárok aláírásgyûjtésével
már elindult egy kötelezõ tartalomra aspiráló népszavazási
kezdeményezés (ún. referendum), akkor azt nem elõzheti
meg a helyi képviselõ-testület által utóbb megszavazott, azonos tárgyra vonatkozó, fakultatív mód. Ha tehát Pátyon jogszerûen elindul egy kötelezõ népszavazás kiírására irányuló
kezdeményezés, akkor azt a helyi képviselõ-testület – úgymond saját kútfõbõl, fakultatíve – nem elõzheti meg.”
(dr. Kolláth György alkotmányjogász)
Lapzárta után érkezett a hír, hogy az aláírásgyûjtõ íveken
1720 aláírás szerepel. A helyi választási bizottság most ellenõrzi az ívekre került állampolgárok személyes adatait, az ellenõrzések után sor kerülhet a helyi népszavazás kiírására.
Dr. Bándi Gyula egyetemi tanár válaszolt a vegyianyag-raktárral kapcsolatos kérdéseimre. Néhány oldalas levelében kifejti, hogy az elõzetes környezeti tanulmány eleve
tartalmazza mindazokat az alapvetõ elvárásokat, amelyek kifejtésére csupán az üzemeltetés megkezdése elõtti fázisban
lenne szükség. Környezetvédelmi szempontból nem elhanyagolható, hogy a tervezett beruházás olyan tevékenységgel
kapcsolatos, amelynek potenciális környezeti hatása a legkisebb, hiszen magukkal a vegyi anyagokkal semmilyen mûve-

let nem történik, a szállításon, a ki- és berakodáson, tároláson kívül. A veszélyes anyag, illetve veszélyes készítmény
olyan csomagolóanyagban, csomagolóeszközben, zárással,
felirattal, szükség szerint egyéb jelzésekkel ellátva hozható
forgalomba, hogy a szállítás során ne okozhasson egészség-,
illetve környezetkárosodást. A csomagolóeszközt úgy kell
megválasztani és kialakítani, hogy akadályozza meg a tartalom, kiszóródását, kiszivárgását, kiömlését. A veszélyes
anyaggal tevékenységet folytatóknak olyan nyilvántartást
kell vezetniük, amelyekbõl anyag-fajtánként megállapítható
a gyártott, átadónként a beszerzett, felhasznált, készletezett
mennyiség, valamint átvevõnként az átadott mennyiség. A
nyilvántartást öt évig meg kell õrizni.
A környezetvédelmi érdekekre kiemelten hatással lévõ létesítmények megvalósítása több lépcsõn keresztül zajló folyamat, amelyben számos hatóság és szakhatóság szerepel, méghozzá nem egy alkalommal, hanem vissza-visszatérõen. Ez
módot nyújt arra, hogy az esetleges veszélyhelyzetek minél
alaposabban kerüljenek kivizsgálásra, minél kisebb esélye legyen az elhamarkodott döntéshozatalnak. A következõ eljárások említhetõk:
– Rendezési tervezésben a lehetõség megteremtése képviselõ-testületi rendelettel
– Elvi hozzájárulás, elvi engedély a létesítéshez
– Környezeti hatásvizsgálat eljárása (környezetvédelmi felügyelõség, szakhatóságok, társadalmi részvétel) környezetvédelmi engedéllyel
– Építésügyi hatósági eljárás, építési engedély
– A veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenység bejelentése az ÁNTSZ-hez
– A telep mûködéséhez kapcsolódó más engedélyek – pl.
vízügyi, ha vízbevezetés van, természetvédelmi engedély a védett terület használata kapcsán
– Építésügyi hatóság használatbavételi engedélye
A rendelkezésre álló elõzetes környezeti tanulmány tartalmazza mindazokat a lehetséges környezeti problémákat, amelyek a beruházás létesítése és üzemeltetése során felmerülhetnek, illetve átfogja a lehetséges problémák megoldásának kérdéseit is. Mindezeket nagyobb részletezettséggel teszi, mint
amelyet egy elõzetes környezeti tanulmánytól elvárhatnánk.
Így a környezeti tanulmány messzemenõen elegendõ alapot
biztosít a döntéshozatalhoz. Az egész létesítmény a veszélyes
anyagok kezelésével kapcsolatos legkevésbé kockázatos tevékenységgel foglalkozik, a tárolással, méghozzá olyan tárolással, amely nem jár együtt átcsomagolással, további szétosztással. A tanulmány ennek ellenére kitér a lehetséges környezeti
következményekre, amelyek kockázatának valószínûsége elenyészõ.
Az eljárás olyan szakaszban van, amelynek egyedüli feladata a környezeti kockázatokról való döntése, ennek alapján a
beruházás létesítése sem kezdhetõ meg, nemhogy üzemeltetése. Számos más olyan eljárási lépcsõ következik – egy megadott környezetvédelmi engedélyt követõen –, amely kifejezetten a létesítésre és az üzemeltetés feltételeire irányul.
Ugyancsak számos eljárási lépés van, amelynek során mód van
az aggályok, ellentétes vélemények kifejtésére, vagy a jogorvoslatra.
Dr. Bognár András
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-Testületének
2004. május 12-én (szerdán) 15.00 órakor megtartott ülése a
polgármesteri hivatal tanácstermében
Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Éri István,
Fórizs Bertalan, Kollár Tamás, Michels Gábor, Moldován Jenõ, ifj. Nagy Ferenc, Nagy Ferencné, Sági György, Soós István,
Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna, Zsarnóczay István összesen
12 fõ képviselõ
Dr. Lukács Sándor jegyzõ, dr. Fister Mihály ügyvéd, Veres
Erika, az Igazgatási Iroda vezetõje, Varga Istvánné, a Pénzügyi Iroda vezetõje
Távolmaradt: Cseke Zoltán, Furuglyás Péterné, bejelentéssel

NAPIRENDI PONTOK
1. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
2. Dani László lakáskérelme
3. Beszámoló a 2003. évi gyermekvédelmi tevékenységrõl
4. Oktatási, Mûvelõdési, Szociális Bizottság munkaterve
5. Pályázatkészítés díjazása
6. Lejárt határidejû határozatokról szóló jegyzõi jelentés
7. Budakörnyéki Borkultúra Egyesület kérelme
8. Támogató szolgálat
9. Budakeszi Erdészet kérelme
10. Pincenapok
11. Tervezett útjavítások
12. HÉSZ-módosítás
13. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló
rendelet módosítása
14. Az önkormányzat polgármesteri hivatalában számítógép-hálózat kiépítése
15. Páty község zöldfelület karbantartására megbízás
16. Tanulmányi szerzõdés megkötése a mûvelõdési ház mb.
vezetõje és Polgár Anna védõnõ részére
17. Gépkocsi-használat km-emelése
18. Gépjármûadó-rendelet hatályon kívül helyezése
19. A magánszemélyeket terhelõ adótartozások rendezésérõl
szóló rendelet hatályon kívül helyezése
20. Határozatmódosítás
21. A 07/3 hrsz-ú terület szabályozási tervének megrendelése
22. Mézeshegy és Fenyves közötti terület üdülõ területté nyilvánítása
23. Társaságiszerzõdés-tervezet (zárt ülés)
24. Szindikátusiszerzõdés-tervezet (önkormányzat – IPP Kft.)
(zárt ülés)
Egyebek
– Páty Baráti Társaság meghívása
– Vételi-eladási ajánlat
– Peres ügyek
– Szemerei Szabolcs kérelme
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben elfogadják a napirendi pontokra tett javaslatokat, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a napirendi pontokra tett javaslatokat
11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalási sorrendjének megváltoztatására. Javasolja, hogy a tárgyalást a 9. napirendi ponttal kezdjék a Budakeszi Erdészet képviselõjének megjelenése miatt.
Michels Gábor javasolja, hogy a 12. napirendi pontot a
23-as és 24-es napirendi pontokkal tárgyalják.
A képviselõ-testület a napirendi pontok tárgyalási sorrendjének megváltoztatására tett javaslatokat egyhangúlag, 12
igen szavazattal elfogadta.

NAPIREND ELÕTTI FELSZÓLALÁSOK
Zsarnóczay István kérdéseit és az arra adott válaszokat szó
szerint kéri rögzíteni a jegyzõkönyvben.
Elsõként dr. Lukács Sándor jegyzõ úrnak kívánja feltenni a
kérdéseit, melyek a következõk:
– Legyen szíves nyilatkozni az Immodol Kft. vonatkozásában! Közigazgatási szerv vagy a hivatal adott-e ki építési engedélyt vagy az építési engedélyhez kapcsolódó engedélyt? Például telekalakítás, tereprendezés. Legyen szíves egyértelmû
igennel vagy nemmel választ adni.
Jegyzõ nem.
Zsarnóczay István második kérdés:
– Adott-e ki építési engedélyt az Immodol részére?
Jegyzõ nem.
Zsarnóczay István köszönöm szépen. A harmadik kérdés.
– Dolmányos Tímea arra hivatkozik, hogy elõzetes környezetvédelmi tanulmányt kifüggesztheti a polgármesteri hivatalban. Kérem, szíveskedjen nyilatkozni, és most dokumentumokkal igazolni, hogy melyik napon lett kifüggesztve és melyik napon került levételre a tanulmány!
Jegyzõ erre most nem tudok választ adni, írásban fogok.
Zsarnóczay István én most szeretnék választ kapni arra,
hogy ki lett-e függesztve, mikor, milyen dokumentumokkal és
mikor lett levéve!
Jegyzõ ehhez nekem idõ kell, hogy elõkeressem.
Zsarnóczay István akkor tartsunk szünetet, mert úgy gondolom, hogy ez olyan fontosságú, hogy erre most kell válaszolni. Egy fél perc alatt kiderül az iktatásból, hogy mikor lett kifüggesztve, és mikor lett levéve. Nem fogadom el az írásbeli
választ.
Polgármester aki elfogadja az írásbeli válasz lehetõségét,
mint módosító javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Egyetért 10, tartózkodás 1, ellenvélemény 1. Tehát írásban kapod meg a választ.
Zsarnóczay István szeretném a jegyzõkönyv számára rögzíteni, hogy a jegyzõ úr a feltett kérdésre nem tudott választ adni, hogy mikor lett kifüggesztve, és mikor lett levéve az elõzetes környezeti hatástanulmány a hivatalban.
Szeretnék tisztelettel kérdéssel fordulni dr. Bognár András
polgármester úrhoz. Az elsõ kérdésem:
– Kérem, szíveskedjen válaszolni, hogy Ön szerint van-e az
önkormányzatnak félnivalója, hogy minket valamilyen szakhatóság miatt fenyegettek meg.
Polgármester nem tudok róla.
Zsarnóczay István nagyon szépen köszönöm. Második kérdésem:
– Van-e engedélye- az Immodol Kft.-nek erre a beruházásra.
Zsarnóczay István köszönöm szépen. A harmadik kérdésem:
– A polgármester úr írt-e alá valamilyen ezzel kapcsolatos
papírt, illetve adott-e ki az önkormányzat valamilyen nyilatkozatot akár szakhatóságok vagy a földhivatal felé, ami ezzel a
beruházással kapcsolatos?
Polgármester adott.
Zsarnóczay István köszönöm szépen. A második kérdésem
a jegyzõ úrhoz a másik témában:
– Szeretném megkérdezni tisztelettel a jegyzõ urat, hogy
igaz-e az a hír, hogy a helyi védelem alatt álló Pincehegyen illegálisan egy pincébe vizet vezettek úgy, hogy egyéb tulajdonokban is kárt okoztak. Szeretném megkérdezni, hogy a jegyzõ úr
bírságot szabott-e ki és intézkedett-e az eredeti állapot visszaállításáról tekintve, hogy helyi védettség alatt álló területrõl
van szó?
Jegyzõ egy kérdésre két válaszom van. Eljárás indult, az
eredeti állapot visszaállításra kerül. Nem szabtam ki bírságot
még. Nincs vége az ügynek.
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Sági György nem zavar, hogy az önkormányzat tulajdonát
megkárosították ezzel?
Polgármester természetesen tudjuk, szerepel az eljárásban
ez is.
Zsarnóczay István köszönöm szépen a válaszokat.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
9. Budakeszi Erdészet kérelme
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
Fórizs Bertalan támogatja a kilátótorony létesítését, mely
Páty legmagasabb pontján kerülne megépítésre. Véleménye
szerint turisztikai szempontból nagyon elõnyös lenne a településnek.
Zsarnóczay István szintén támogatja a javaslatot.
Éri István megkérdezi, hogy miért vannak elkerítve egyes
erdõterületek egymástól.
Az Erdészet igazgatója válaszol és ismerteti a kilátó tervét.
Kollár Tamás megkérdezi, hogy a kilátó az erdészet tulajdona lesz-e, illetve õ lesz-e az üzemeltetõ?
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek a határozati javaslatban foglaltakkal, és azt elfogadják, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 131/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pilisi Parkerdõ Rt. a
Nagy-Kopasz-hegy tetejére kilátótornyot építhessen.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2004. július.
1. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Elõterjesztõ: dr. Lukács Sándor HVI vezetõ
Veres Erika felhívja a figyelmet arra, hogy a 3. szavazókör
tagjainak a felsorolásánál helytelenül Fehérvári Károlyné került kiírásra póttagként, kéri a nevet módosítani Fehérvári
Károlyra.
A polgármester tájékoztatja a képviselõket, hogy az elõterjesztésben szereplõ személyek közül ketten jelezték, hogy
amennyiben van rá mód, elfoglaltságuk miatt nem vennének
részt a bizottság munkájában. Õk Kerékné Monori Klára és
Polgár Anna.
Michels Gábor javasolja, hogy Kerékné helyére Bárczi Istvánt, Polgár Anna helyére pedig Matolcsi Tamást jelöljék.
A polgármester egyetért. Felkéri a képviselõket, hogy
amennyiben elfogadják az írásos javaslatot az elhangzott módosításokkal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot 11 igen, 1 ellenszavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 132/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
2004. június 13-ára kiírt Európa Parlament tagjainak megválasztására az alábbi szavazatszámláló bizottságot választja
meg.
1. sz. szavazókör (Bocskai u. 9.)
Vanyekné Pfitzner Erzsébet elnök
Ondrik Jánosné elnök h.
Matolcsi Tamás tag
Kocsis Béláné póttag
Bongár Péter póttag
2. sz. szavazókör (Rákóczi u. 19.)
Tóth Józsefné elnök
Budavári Zoltánné elnök h.
Gyõrik Tamásné tag
Lakos Tamásné póttag
Virág Miklósné póttag
3. sz. szavazókör (Iskola u. 16.)
Kiss István elnök
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Nyitrainé Malinka Ibolya elnök h.
Aczél Lászlóné tag
Puklusné Nagy Szilvia póttag
Fehérvári Károly póttag
4. sz. szavazókör (Kossuth L. u. 77.)
Nyilas Józsefné elnök
Váraljai András elnök h.
Szöllõsi Béláné tag
Bárczi István póttag
Szöllõsiné Rokaly Edina póttag
Felelõs: jegyzõ
Határidõ: azonnal
2. Dani László lakáskérelme
Elõterjesztõ: Oktatási, Mûvelõdési és Szociális Bizottság
Soós István elmondja, hogy vannak olyan lakások, amelyeket az önkormányzat rövidebb idõszakra adott ki, így ezek
amint megüresednek, van rá mód, hogy újra kiadják a kérelmezõknek.
Zsarnóczay István javasolja, hogy a határozati javaslatot
egészítsék ki azzal, hogy „... elutasítja, ugyanakkor felveszi a
lakásra várók listájára.”
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek az írásos javaslat elhangzott kiegészítésével, kézfeltartással jelezzék.
A Képviselõ-testület a javaslatot 11 igen, 1 ellenszavazattal
elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 133/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Dani
László Páty, Telki u. 6. szám alatti lakos lakáskérelmét – üres
önkormányzati lakás hiányában – elutasítja, ugyanakkor felveszi a lakásra várók listájára.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
3. Beszámoló a 2003. évi gyermekvédelmi tevékenységrõl
Elõterjesztõ: Oktatási Mûvelõdési és Szociális Bizottság
Soós István ismerteti az elõterjesztést.
Éri István elgondolkodtatónak tartja a beszámolót. Úgy
gondolja, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a pátyi gyerekeknek körülbelül a fele nem a pátyi általános iskolába jár tanulni. Véleménye szerint ez összefüggésben van a pátyi általános iskola jelenlegi technikai állapotával és szakmai hátterével.
A polgármester elmondja, hogy a szülõknek lehetõsége van
szabad iskolaválasztásra, ezért ha az önkormányzat biztosítani
tudná a lehetõ legjobb feltételeket, akkor sem biztos, hogy
minden pátyi gyerek a pátyi általános iskolába járna tanulni.
Sági György szerint az óvoda a legégetõbb probléma, mert
oda sokkal több gyerek jár, mint amennyi megengedett lenne.
Soós István egyetért azzal, hogy az óvodások elhelyezésének megoldása nagyon fontos feladata a képviselõ-testületnek. Ugyanakkor szükségesnek tartja azt is, hogy az iskola ne
három különálló, hanem lehetõség szerint egy épületben mûködjön, mert ezzel a rezsiköltségeket jelentõsen csökkenteni
lehetne. Továbbá ezáltal a régi iskola épületének más célú
hasznosítása is lehetségessé válna.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek az elhangzottakkal és elfogadják a beszámolót,
kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a beszámolót 10 igen, 2 ellenszavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 134/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
mellékelt 2003. évi gyermekvédelmi tevékenységrõl szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
4. Oktatási Mûvelõdési és Szociális Bizottság munkaterve
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Elõterjesztõ: Oktatási Mûvelõdési és Szociális Bizottság
A szavazáson 11 fõ képviselõ vesz részt.
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag
11 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 135/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
Oktatási, Mûvelõdési és Szociális Bizottság 2004. évi munkatervét elfogadja.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
5. Pályázat készítés díjazása
Elõterjesztõ: Éri István alpolgármester
Éri István ismerteti az elõterjesztést.
Michels Gábor kéri, hogy a szerzõdés csak azután kerüljön
aláírásra, ha dr. Fister Mihály ügyvéd is látta azt és javasolja
ezt a határozati javaslatba rögzíteni.
A jegyzõ Michels képviselõ javaslata alapján a következõ kiegészítést javasolja: „...A képviselõ-testület a határozatban
foglaltak szerinti szerzõdés aláírására felhatalmazza a polgármestert, dr. Fister Mihály ügyvéd láttamozásával.”
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek az írásban foglaltak elhangzott kiegészítésével,
kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a kiegészített javaslatot egyhangúlag,
12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 136/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
ÉGSZI Senior Kft. (1096 Budapest, Thaly K. u. 18.) részére a
„Páty Község turisztikai vonzerejének erõsítése, történelmi
emlékpark létrehozása” címû pályázati anyag összeállításáért
500 000 Ft + áfa összegû díjazást jóváhagy.
A díjazás érdekeltségi alapon került jóváhagyásra, kifizetésére a pályázat elfogadása esetén, a pályázaton elnyert költségvetési keret terhére kerülhet sor.
A képviselõ-testület a határozatban foglaltak szerinti szerzõdés aláírására felhatalmazza a polgármestert, dr. Fister Mihály ügyvéd láttamozásával.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2004. május 15.
6. Lejárt határidejû határozatokról szóló jegyzõi jelentés
Elõterjesztõ: dr. Lukács Sándor jegyzõ
Fórizs Bertalan szeretné tudni, hogy az 54/2004. számú határozat szerinti szabályozási terv megrendelése megtörtént-e
már.
Jegyzõ a megrendelés megtörtént, a tervek készítése folyamatban van.
Kollár Tamás úgy gondolja, hogy a már folyamatban lévõ
ügyek, illetve azok, amelyekben az intézkedés már megtörtént, ne szerepeljenek a jelentésben.
Sági György ismételten nehezményezi, hogy a jegyzõkönyvi
kivonatokat a képviselõk nem kapják meg négy munkanapon
belül, továbbá azt, hogy az érintettek sem kapják meg minden
esetben a rájuk vonatkozó határozatokat idõben.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben a
lejárt határidejû határozatokról szóló jegyzõi jelentést elfogadják, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a jelentést 9 igen, 1 ellenszavazattal, 2
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 137/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a lejárt
határidejû határozatokról szóló jegyzõi jelentést elfogadja.
Felelõs: jegyzõ
Határidõ: azonnal
7. Budakörnyéki Borkultúra Egyesület kérelme
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
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A képviselõ-testület a kérelmet megtárgyalta és arra az álláspontra jutott, hogy nem áll módjában további támogatást
nyújtani, mivel a Pátyi Pincenapok keretében megrendezésre
kerülõ borversenyre már nyújtott támogatást.
A képviselõk egyetértenek.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek az elhangzott módosító javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a módosító javaslatot egyhangúlag, 12
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 138/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Budakörnyéki Borkultúra Egyesületnek (elnök: Bednár Brigitta, székhely: 2071 Páty József A. u. 6.) nem
áll módjában támogatást nyújtani, mivel a Pátyi Pincenapok
keretében megrendezésre kerülõ borversenyt már támogatásban részesítette.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
8. Támogató szolgálat
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
Varga Istvánné tájékoztatja a képviselõket arról, hogy nagyon nagy felelõsség lenne az önkormányzatnak 10 millió forint normatíva úgy, hogy a többi településnek is Páty veszi
igénybe egy összegben. Szükségesnek tartja értelmezni a társulásról szóló törvényt és a költségvetési törvény 3. számú mellékletét, mert úgy gondolja, hogy ebben a formában ez az állami támogatás nem vehetõ igénybe.
A polgármester javasolja, hogy a napirendi pontot utalja
vissza a testület a Pénzügyi és a Szociális Bizottságnak azzal,
hogy az ügyet tárgyalják meg és terjesszék újra a képviselõ-testület elé. Felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek az elhangzott javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 139/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a „Támogató szolgálat” címû napirendi pontot
visszautalja a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint az Oktatási,
Mûvelõdési és Szociális Bizottságnak azzal, hogy tárgyalás
után terjesszék újra a képviselõ-testület elé.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
10. Pincehegyi utak járhatóvá tétele
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A polgármester ismerteti az elõterjesztést, majd felkéri a
képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek az írásos javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag,
12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 140/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
2004. évi költségvetésben elkülönített összegbõl a nagypince
és környékének járhatóvá tételéhez murvát rendel 100 000 forint értékben.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
11. Tervezett útjavítások
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõk a javaslattal egyetértenek, és egyidejûleg javasolják a következõ utcák útjainak javítását is elvégezni:
– Ravatalozó – Temetõ u. + parkoló
– Pintérhegyi út, Hegyalja u.,
– Vihar u.,
– Õzike u.,
– Gyöngyvirág u.,
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– Vörösmarty u.,
– Diós fölötti Napraforgó utca
– Postával szemben Rákóczi u.
Sági György javasolja, hogy a határozati javaslat határidejét
június 9-ében határozzák meg. Erre az idõpontra a Mûszaki
Iroda kérje be az árajánlatokat.
A képviselõk egyetértenek.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek az írásban foglaltak elhangzott kiegészítéseivel,
kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a kiegészített javaslatot egyhangúlag 12
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 141/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az útjavítások sorrendjét a következõkben határozza meg:
1. Töki u. vasúti kõzúzalékkal való ellátása,
2. Várady utca vasúti kõzúzalékkal való ellátása,
3. Móricz Zs. utca (zsámbéki kanyar) aszfaltozása
4. Kossuth L. utca kátyúzása
5. Árpád utca kõterítése,
6. Dózsa György u. aszfaltozása,
7. Õsz u. aszfaltozása,
8. Munkás tér makadámozása,
9. Petõfi S. u. („mûvész utca”) aszfaltozása,
10. Ravatalozó – Temetõ u. + parkoló
11. Pintérhegyi út, Hegyalja u.,
12. Rákóczi u. (Postával szemben)
13. Vihar u.,
14. Õzike u.,
15. Gyöngyvirág u.,
16. Vörösmarty u.
17. Diós fölötti Napraforgó utca
A képviselõ-testület felkéri a Mûszaki Iroda vezetõjét,
hogy kérjen be árajánlatokat, illetve a mûszaki elõkészítésrõl
gondoskodjon.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: 2004. június 9.
13. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló
rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
A jegyzõ tájékoztatja a képviselõket arról, hogy felvette a
kapcsolatot a Közigazgatási Hivatallal a törvényességi észrevételek megelõzése érdekében. A rendeletrõl fontos tudni, hogy a
törvény szövegét igyekezett egy az egyben átvenni, ezáltal a helyi rendelet nagyobb terjedelmû lett, viszont sokkal inkább közérthetõ és tájékoztatóbb jellegû a lakosság felé, mint amilyen
az elõzõ volt. A törvénysértések is kizárásra kerültek.
Zsarnóczay István soknak tartja az 1000 fõt a helyi népszavazás kezdeményezésére, ezért javasolja, hogy csökkentsék
700 fõre.
Kollár Tamás tájékoztatja a testületet arról, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelettel kapcsolatos tárgyalásán tette a javaslatot az 1000 fõre. Ez valamivel kevesebb mint
25%-a a településen élõ választópolgároknak. A törvény megkívánja, hogy a választópolgárok fele részt vegyen a szavazáson, mert különben a szavazás érvénytelen. Ezért jutott arra az
álláspontra a bizottság, hogy legalább 1000 fõ hajlandóságát
fejezze ki az iránt, hogy a kérdésben népszavazást kíván kezdeményezni.
Soós István szintén nem javasolja csökkenteni a létszámot,
mert ez sok esetben hátráltathatná a képviselõ-testület munkáját. Véleménye szerint a népszavazást kezdeményezõknek
szükséges felelõsséget érezniük az adott ügy fontosságát illetõen.
Éri István hiányolja a rendeletbõl az aláírásgyûjtõ ív alaki
követelményeit. A sorrendiséggel sem ért egyet.
Kollár Tamás elmondja, hogy a törvény is ezt a sorrendet
használja, ezért került így a helyi rendelettervezetbe is.
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Javasolja viszont, hogy a hivatkozó paragrafusszámok kerüljenek a bekezdések végére, mert ebben a formában értelmezhetetlenné válik a rendelet.
Dr. Fister Mihály egyetért a javaslattal.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek azzal a módosító javaslattal, hogy a helyi népszavazást a rendelettervezetben szereplõ 1000 fõ helyett 700 fõ
kezdeményezhesse, kézfeltartással jelezze.
A képviselõ-testület a javaslatot 1 igen, 10 ellenszavazattal,
1 tartózkodás mellett nem fogadta el.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek a rendelettervezet alaki módosítására vonatkozó javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a rendelettervezetet az alaki módosítására vonatkozó javaslatot 11 igen, 1 ellenszavazattal elfogadta.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben az
elfogadott módosítással együtt a rendelettervezetet elfogadják, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a rendelettervezetet az alaki módosítással együtt 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és a következõ rendeletet alkotta:
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
16/2004. (V. 12.) Kt. számú rendelete a helyi népszavazásról
és népi kezdeményezésrõl
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban:
Ötv.) 50. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésrõl figyelemmel az 1997. évi C.
törvény – A választási eljárásról és annak végrehajtásáról szóló 29/2000. (X. 27.) BM rendeletre – a következõ rendeletet
alkotja:
Részvételi jogosultság
1. §
A helyi népszavazásban, népi kezdeményezésben való részvételi jogosultságra az Ötv. 45-50.§.-a, valamint az 1997. évi C.
törvény a választási eljárásról I-IX. fejezet, a 118.§. (2)-(5) bekezdése, a 119.§., a 122.§. (1) bekezdése, a 123.§., a 126.§. és a
127.§. rendelkezéseire figyelemmel a helyi népszavazáson az e
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §
„A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi önkormányzati választáson választójogosult”. Ötv. 45. § (1) bek.
„A helyi népszavazás
a) érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele szavazott, és
b) eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.” Ötv. 45. § (2) bek.
Helyi népszavazás elrendelése
3. §
(1) Az Ötv. 46. § (1) bekezdésében felsorolt ügyeken túl a
képviselõ-testület népszavazást köteles kiírni:
Az önkormányzat közigazgatási határát módosító
- területrészek átadása,
– a más település közötti területrész cseréje esetén.
(2) Az Ötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott ügyekben népszavazást rendelhet el:
a) „a képviselõ-testület hatáskörébe tartozó ügyben,”
b) „az önkormányzati rendelet megerõsítésére.”
Az Ötv. 46. § (4) bekezdése szerint nem rendelhetõ el helyi
népszavazás:
a) „a költségvetésrõl való döntésre”,
b) „a helyi adónemeket, illetõleg mértéküket megállapító
rendelet tárgyában,”
c) „a képviselõ-testület hatáskörébe tartozó szervezeti és
mûködési személyi kérdésekben, a képviselõ-testület feloszlásának kimondásáról.”
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d) „az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos képviselõ-testületi döntésekben.”
e) „az önkormányzat vállalkozásaival kapcsolatos képviselõ-testületi döntésekben.”
Helyi népszavazás kezdeményezése
4. §
(1) Az Ötv. 47. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározottakon túlmenõen a helyi népszavazást Páty község 1000 azaz egyezer választópolgára aláírásával kezdeményezheti a polgármesternél.
(2) A képviselõ-testület köteles kitûzni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott
számú választópolgár kezdeményezte.
(3) „Valamennyi aláírásgyûjtõ ívet a népszavazásra javasolt
kérdéssel kell kezdeni. Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük.” 1997. évi C. törvény 118. § (3) bek.
„Az aláírásgyûjtõ íveken a saját kezû aláírás mellett – az
aláírás hitelességének ellenõrzése céljából – fel kell tüntetni a
kezdeményezõ olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint személyi azonosítóját.” (4) bek.
„Az aláírásgyûjtõ ívet az aláírást gyûjtõ polgár az aláírásával látja el.” (5) bek.
Aláírások ellenõrzése
(4) „A népszavazás-kezdeményezést aláíró választópolgárok adatainak a személyi adat – és lakcímnyilvántartás, továbbá
a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartása adatainak felhasználásával” történik.
„Ha az alkalmazott statisztikai és matematikai módszer
nem valószínûsíti a kellõ számú érvényes aláírás meglétét, akkor az aláírások ellenõrzését az aláírások tételes vizsgálatával
kell folytatni mindaddig, amíg a kezdeményezés érvényessége
vagy érvénytelensége kétséget kizáróan meg nem állapítható.”
1997. évi C. törvény 119. § (1) bek.
(5) Az aláírások ellenõrzése során a kezdeményezést benyújtók képviselõje jelen lehet.
(6) Az aláírások ellenõrzésérõl a helyi, illetõleg a területi
választási bizottság gondoskodik.
(7) „Ha az aláírások ellenõrzése során alapos gyanú merül
fel meghatározott aláírások eredetiségét illetõen, és az ilyen
aláírások érvényessége vagy érvénytelensége befolyásolja a
kezdeményezés érvényességét, a helyi, illetõleg a területi választási bizottság a személyi adat – és lakcímnyilvántartás, illetõleg a helyi választási iroda vezetõje útján a személyazonosságot is ellenõrizheti.” 136. § (1) bek.
„A személyazonosság ellenõrzése esetén az aláírások ellenõrzésének határideje 30 nappal meghosszabbodik.” (2) bek.
(8) „A helyi, illetõleg a területi választási bizottság elnöke
az aláírások ellenõrzésének eredményérõl haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert.” 137. § (1) bek.
(9) „Az aláírásgyûjtõ íveket az aláírások ellenõrzését, illetve a jogorvoslati eljárás befejezését követõ 30 nap elteltével
meg kell semmisíteni.” 137. § (2) bek.
(10) „Az aláírásgyûjtõ ívek egy példányát az aláírásgyûjtés
megkezdése elõtt – hitelesítés céljából – be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetõjéhez.” 133. § (1) bek.
„A helyi, illetõleg a területi választási iroda vezetõje a jogszabályi feltételeknek megfelelõ aláírásgyûjtõ ívet a benyújtásától számított 15 napon belül hitelesíti. Meg kell tagadni az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
a) a kérdés nem tartozik a képviselõ-testület, illetõleg a
közgyûlés hatáskörébe;
b) a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani;
c) ugyanabban a kérdésben egy éven belül népszavazást
tartottak;
d) az aláírásgyûjtõ ív nem felel meg az 1997. évi C. törvény
118. §-ában foglalt követelményeknek.” (2) bek.
(11) „A helyi, illetõleg a területi választási iroda vezetõjének az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésével kapcsolatos döntését a
helyben szokásos módon közzé kell tenni.” 135. § (3) bek.
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„A jogorvoslati határidõ eredménytelen elteltét követõ napon, jogorvoslat esetén a bíróság hitelesítõ határozatot helybenhagyó döntése kézbesítésének napján a helyi, illetõleg a
területi választási iroda vezetõje hitelesítési záradékkal látja el
az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát. Az aláírásgyûjtést a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyûjtõ ív másolatával lehet
megkezdeni.” (4) bek.
5. §
(1) „A népszavazás kitûzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését követõ egy hónapon
belül egyszer lehet benyújtani a polgármesterhez. A pótlólag
benyújtott, a kezdeményezést kiegészítõ aláírások érvénytelenek.” 1997. évi C. törvény 134. § (1) bek.
„A határidõ elmulasztása esetén a helyi, illetõleg a területi
választási bizottság az aláírásokat nem ellenõrzi.” (2) bek.
„Az aláírások ellenõrzésérõl a helyi, illetõleg a területi választási bizottság gondoskodik.” 135. §
A népszavazás elrendelése és kitûzése
6. §
„A polgármester a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést a 137. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételét, nem állampolgári kezdeményezés esetén a benyújtását követõ legközelebbi ülésnapon bejelenti.” 138. §
„A népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésrõl
a polgármester bejelentését követõ 30 napon belül dönteni
kell.” 139. §
„Ha a népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári
kezdeményezést késve nyújtották be, vagy az aláírások ellenõrzésének eredményeként a helyi, illetõleg a területi választási
bizottság azt állapította meg, hogy az érvényes aláírások száma nem éri el az önkormányzati rendeletben meghatározott
számot, a kezdeményezést a polgármester elutasítja.” 140. §
„A népszavazás idõpontját a képviselõ-testület a népszavazás elrendelésével egyidejûleg tûzi ki.” 141. §
„A népszavazás elrendelésérõl és a népszavazás idõpontjának kitûzésérõl szóló határozatot az önkormányzat hivatalos
lapjában, illetve a helyben szokásos módon közzé kell tenni.”
142. §
Választási szervek
7. §
„A helyi népszavazáson az alábbi választási bizottságok
mûködnek:
a) szavazatszámláló bizottság,
b) helyi választási bizottság,
c) területi választási bizottság.” 143. § (1) bek.
„A helyi népszavazáson az alábbi választási irodák mûködnek:
a) helyi választási iroda,
b) országgyûlési egyéni választókerületi választási iroda,
c) területi választási iroda.” (2) bek.
8. §
„A szavazatszámláló bizottságba és a helyi választási bizottságba a kezdeményezést benyújtók választási bizottságonként
egy közös megbízottat, továbbá a kezdeményezés benyújtásában részt nem vevõ, de a képviselõ-testületben képviselõcsoporttal rendelkezõ jelölõ szervezetek egy-egy megbízottat delegálhatnak.” 144. §
Szavazatok összesítése
9. §
„A népszavazási eredményt a szavazatszámláló bizottságok
jegyzõkönyvei alapján a helyi területi választási bizottság állapítja meg.” 145. § (1) bek.
„A helyi népszavazáson nem kell adatlapot kiállítani.” (2)
bek.
Helyi népszavazás eredményének közzététele
10. §
A helyi népszavazás eredményérõl a település lakóit a Páty
Község Választási Bizottsága a helyben szokásos módon tájékoztatja (helyi újság, kábelt tévé, kifüggesztés, e-mail stb.).
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Helyi népi kezdeményezés
11. §
A helyi népi kezdeményezésre e rendelet 1. §–10. §-ig szóló
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a népi
kezdeményezés polgármesterhez történõ benyújtásához Páty
község 400 választópolgárának írásbeli indítványa szükséges.
Jogorvoslat
12. §
„A helyi, illetõleg a területi választási iroda vezetõjének a
népszavazás-kezdeményezés aláírásgyûjtõ íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a közzétételtõl számított tizenöt napon belül a helyi bírósághoz (Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz), illetõleg a megyei bírósághoz lehet kifogást benyújtani.” 146. § (1) bek.
„A képviselõ-testület népszavazást elrendelõ, valamint kötelezõen elrendelendõ népszavazás elrendelését elutasító határozata ellen a határozat közzétételétõl számított nyolc napon belül a helyi bírósághoz (Budapesten a Pesti Központi
Kerületi Bírósághoz), illetõleg a megyei bírósághoz lehet kifogást benyújtani.” (2) bek.
Hatályba léptetõ és záró rendelkezések
13. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egy
idõben a 22/2003. (X. 29.) számú képviselõ-testületi rendelet
hatályát veszti. A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ a helyben
szokásos módon gondoskodik (helyi újság, kifüggesztés, kábeltévé stb.)
14. Az önkormányzat polgármesteri hivatalában számítógép-hálózat kiépítés
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Ifj. Nagy Ferenc javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy a képviselõ-testület a kivitelezéssel a
Várkonyi Kft.-t bízza meg.
A képviselõk egyetértenek.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben elfogadják az írásos javaslatot az elhangzott kiegészítéssel, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 142/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a polgármesteri hivatal számítógép hálózat kiépítéséhez hozzájárul 255 000 Ft összeg erejéig, a számítógépekre tervezett összeg terhére és a kivitelezéssel a Várkonyi
Kft.-t (cím) bízza meg.
Felelõs: jegyzõ, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: azonnal
15. Páty község zöldfelület karbantartására megbízás
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
A képviselõ-testületnek egyhangúlag az a véleménye, hogy
a négyszeri kaszálásra szükség van.
Zsarnóczay István javasolja, hogy a határozati javaslatot
egészítsék ki azzal, hogy a képviselõ-testület a C-változatot fogadja el.
Varga Istvánné tájékoztatja a képviselõket, hogy összesen 5
millió forint van a költségvetésbe betervezve fûnyírásra és a hó
eltakarítására.
Soós István javasolja, hogy ne a felajánlott változatok közül
válasszanak, hanem a határozati javaslatot azzal egészítsék ki,
hogy a kaszálás szükség szerint történjen.
Michels Gábor javasolja, hogy az elhangzottak szerint a határozati javaslatot fogadják el, ugyanakkor próbáljanak meg a
Kert Bau-val az megegyezni az ár csökkentésével kapcsolatban.
Soós István úgy gondolja, hogy a lakosságot szükséges arról
tájékoztatni, hogy a zöldfelületek karbantartása mennyibe kerül.
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A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek azzal a javaslattal, hogy az ajánlatok közül a
C-változatot fogadják el, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot 3 igen, 9 ellenszavazattal
nem fogadta el.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek azzal, hogy a határozati javaslat azzal egészüljön
ki, hogy a megbízás szükség szerinti kaszálással történjen, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot 10 igen, 2 ellenszavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 143/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a település közterületei zöldfelületeinek 2004.
évi karbantartásával megbízza a Kert Bau Kertészeti Szolgáltató Közkereseti Társaságot (1223 Budapest, Rózsakert u.
19/C) szükség szerinti kaszálással.
Felelõs: jegyzõ, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: azonnal
16. Tanulmányi szerzõdés megkötése a mûvelõdési ház mb.
vezetõje és Polgár Anna védõnõ részére
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Éri István javasolja, hogy a határozati javaslatot módosítsák a következõképpen: „Páty Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy Kerékné Monori Klára
mb. mûvelõdési ház vezetõ 2003. február 26-án kelt 23–59
(2003. számú tanulmányi szerzõdésében foglaltak szerinti továbbképzési költséget, mely évi 50 000 Ft, valamint az utazási
költséget az elõírt tanulmányi idõre átvállalja. A tandíj összege az intézmények saját költségvetésébõl finanszírozható.”
Javasolja továbbá Polgár Anna tanulmányaival kapcsolatosan ugyanezt a módosítást elvégezni.
A jegyzõ tájékoztatja a képviselõket, hogy külön-külön határozat hozatala szükséges a két esetben.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben elfogadják a módosító javaslatot Kerékné Monori Klára ügyében, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a módosító javaslatot egyhangúlag, 12
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 144/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy Kerékné Monori Klára mb. mûvelõdési ház vezetõ 2003. február 26-án kelt 23–59 (2003. számú tanulmányi
szerzõdésében foglaltak szerinti továbbképzési költséget,
mely évi 50 000 Ft, valamint az utazási költséget az elõírt tanulmányi idõre átvállalja. A tandíj összege az intézmények saját költségvetésébõl finanszírozható.
Felelõs: jegyzõ, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: azonnal
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben elfogadják a módosító javaslatot Polgár Anna ügyében, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a módosító javaslatot egyhangúlag, 12
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 145/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy Polgár Anna védõnõ 2003. március 10-én kelt
23–70 (2003. számú tanulmányi szerzõdésében foglaltak szerinti továbbképzési költséget, mely évi 60 000 Ft, valamint az
utazási költséget az elõírt tanulmányi idõre átvállalja. A tandíj összege az Intézmények saját költségvetésébõl finanszírozható.
Felelõs: jegyzõ, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: azonnal
17. Gépkocsi-használat km-emelése
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
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Sági György nem ért egyet a Mûszaki Iroda vezetõjének a
km emelésével, viszont az Igazgatási Iroda vezetõjének km
emelését támogatja.
A képviselõk egyetértenek.
A polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy ebben a napirendi pontban szintén két határozat hozatala szükséges.
Majd felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek
azzal a módosító javaslattal, hogy a Mûszaki Iroda vezetõjének a saját gépkocsi hivatalos használatának igénybevételét
nem emelik, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a módosító javaslatot egyhangúlag, 12
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 146/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Mûszaki Iroda vezetõjének a saját gépkocsi hivatalos használatának igénybevételét nem emeli.
Felelõs: jegyzõ, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: azonnal
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek azzal, hogy az Igazgatási Iroda vezetõjének a saját gépkocsi hivatalos használatának igénybevételét 300
km-ben határozzák meg, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 147/2004.
(V.12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy az Igazgatási Iroda vezetõjének a saját gépkocsi
hivatalos használatának igénybevételét 300 km-ben határozza
meg.
2004. május 1. napjától 300 km-el nõ a saját gépkocsi használat, ezáltal a személyi juttatások elõirányzata 60 000 Ft-tal
növekedik a pénzmaradvány terhére.
Felelõs: jegyzõ, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: azonnal
18. Gépjármûadó-rendelet hatályon kívül helyezése
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
A jegyzõ kéri a 2. § törlését. Ezáltal a 3. § módosul 2. §-ra.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben a
rendelettervezetet az elhangzott módosítással elfogadják,
kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a módosító javaslattal a rendelettervezetet egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta:
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
17/2004. (V. 12.) Kt. rendelete a gépjármûadóról szóló többször módosított 20/1998. (XII.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezésérõl
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.
tv. 10. § (1) bekezdés a) pontjában és a 16. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás, valamint a 2002. évi XLII. törvény 311. §
(3) bekezdése alapján a következõ rendeletet alkotja:
1. §
A gépjármûadóról szóló 20/1998. (XII. 15.) Kt. rendeletet
és az azt módosító 24/2000. (XII. 01.) Kt. és 27/2002. (XII. 18.)
Kt. rendeleteket, valamint a 24/2003. (XI. 12.) Kt. rendelet 3.
§-át hatályon kívül helyezi.
2. §
(1) Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.
(2) Kihirdetésérõl a helyben szokásos módon a jegyzõ gondoskodik.
19. A magánszemélyeket terhelõ adótartozások rendezésérõl szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
A képviselõ-testület a rendelettervezetet vita nélkül, egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és a következõ rendeletet alkotta:
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Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
18/2004. (V. 12.) Kt. rendelete a magánszemélyeket terhelõ
adótartozások rendezésérõl szóló módosított 10/2000. (IV.
17.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezésérõl
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. tv. 10. § (1) bekezdés a) pontjában és a 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése alapján a
következõ rendeletet alkotja:
1. §
A magánszemélyeket terhelõ adótartozások rendezésérõl
szóló 10/2000. (IV. 17.) Kt. rendeletet és az azt módosító
7/2002. (V. 28.) Kt. rendeletet hatályon kívül helyezi.
2. §
(1) Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.
(2) Kihirdetésérõl a helyben szokásos módon a jegyzõ gondoskodik.
20. A 30/2004. (II. 11.) Kt. számú határozat módosítása
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
Sági György javasolja, hogy a napirendi pontot utalják
vissza a Pénzügyi Bizottságnak.
Zsarnóczay István egyetért.
Varga Istvánné tájékoztatja a képviselõket arról, hogy az
L2 Kft. a munkát elvégezte és a számlát az önkormányzat részére átadta.
Sági György ennek ellenére nagyon magasnak tartja ezt az
összeget.
Kollár Tamás tájékoztatja a képviselõket arról, hogy tervezési szerzõdést még nem kötöttek az L2 Kft.-vel, ennek ellenére kiállították a számlát.
Dr. Fister Mihály javasolja, hogy azzal utalják vissza a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottságnak, hogy folytassanak
egyeztetõ tárgyalást az L2 Kft-vel, és csak ezután kerüljön újra
a testület elé a határozat módosítása.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek az elhangzott elnapolásra vonatkozó javaslattal
és azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság folytasson egyeztetõ tárgyalásokat az L2 Kft.-vel, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 148/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 20.
napirendi pontot, melynek címe „A 30/2004. (II. 11.) Kt. határozat módosítása” visszautalja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak azzal, hogy folytasson egyeztetõ tárgyalásokat az L2
Építész Kft.-vel (1136 Budapest, Balzac u. 37.), majd a napirendi pontot terjessze újra a képviselõ-testület elé.
Felelõs: Kollár Tamás, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: azonnal
21. A 07/3 hrsz-ú terület szabályozási tervének megrendelése
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 12
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 149/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Helyi Építési Szabályzatban foglaltaknak megfelelõen a 07/3
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában Szabályozási Terv készítését
rendeli meg.
A Szabályozási Terv készítésének költségei a 07/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát terheli.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
22. Mézeshegy és Fenyves közötti terület üdülõ területté
nyilvánítása
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A polgármester elmondja, hogy a telkek túlságosan kicsik,
nem felelnek meg az elõírásoknak a beépítés vonatkozásában,
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ezért nem javasolja az átminõsítést. Felkéri a képviselõket,
hogy amennyiben egyetértenek az írásos javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 150/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
0100/330 hrsz-tól a 0100/350 hrsz-ig terjedõ ingatlanok üdülõterületté történõ átminõsítését nem támogatja.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
23. Társasági szerzõdéstervezet (zárt ülés)
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 151/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Az
Ipari Park Páty Fejlesztõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság alapításáról szóló szerzõdéstervezetet a 4 fõ kiválasztott felügyelõ bizottsági taggal elfogadja.
Felelõs: ügyvéd, polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 152/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Az Ipari Park Páty Fejlesztõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság törzstõkéje 10 millió forint a
következõ megosztás szerint:
– Páty Község önkormányzata 2 millió forint,
– Imhotep Mp Kft. 8 millió Ft.
Felelõs: ügyvéd, polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 153/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Az
Ipari Park Páty Fejlesztõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság elsõ ügyvezetõjének Krix Lajost választja meg.
Felelõs: ügyvéd, polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 154/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Az
Ipari Park Páty Fejlesztõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság könyvvizsgálójának Sólyom Bélánét választja meg.
Felelõs: ügyvéd, polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 155/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Az Ipari Park Páty Fejlesztõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság Felügyelõ Bizottsági tagjainak
megválasztásáról nyílt szavazás keretében dönt.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 156/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Az Ipari Park Páty Fejlesztõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság Felügyelõ Bizottságába négy
fõt választ meg.
Felelõs: ügyvéd, polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 157/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Az Ipari Park Páty Fejlesztõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság Felügyelõ Bizottságába a következõ négy fõt választja meg:
dr. Fister Mihály
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Kollár Tamás
Michels Gábor
Sági György
Felelõs: ügyvéd, polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 158/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Az Ipari Park Páty Fejlesztõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság törzstõkéjének az önkormányzatra esõ 20%-ot, azaz Kettõmillió forintot az önkormányzat a
pénzmaradvány terhére teljesíti.
Felelõs: polgármester, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: azonnal
24. Szindikátusi szerzõdés tervezet (önkormányzat – IPP
Kft.) (zárt ülés)
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 159/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a 24. számú napirendi pontot, melynek címe
„Szindikátusi szerzõdéstervezet (önkormányzat – IPP Kft.)”
elnapolja és a soron következõ ülésére ismételten elõterjeszti.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
12. HÉSZ módosítás
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Dr. Fister Mihály javasolja a rendelet címét a következõre
módosítani: Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 15/2004. (V. 12.) Kt. számú rendelete a 18/2002. (X.15.)
Kt. számú rendelet módosításáról.
Javasolja továbbá az 1. § módosítását „... Páty Község Önkormányzat javára elõvásárlási jogot alapít és jegyeztet be az
ingatlan-nyilvántartásba a településszerkezeti...”
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben a
rendelettervezetet az elhangzott módosításokkal elfogadják,
kézfeltartással jelezzék. A szavazáson 10 fõ képviselõ vesz
részt.
A képviselõ-testület a módosító javaslatot egyhangúlag 10
igen szavazattal elfogadta és a következõ rendeletet alkotta:
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
15/2004. (V. 12.) Kt. számú rendelete a 18/2002. (X. 15.) Kt.
számú rendelet módosításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az 1990.
évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása valamint
az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. Tv. 25. §-a alapján a településszerkezeti tervben
rögzített közérdekû célok megvalósítása érdekében a rendezett településfejlõdés biztosítása céljából az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Páty
község területén az 1. sz. mellékletben felsorolt ingatlanokra
Páty Község önkormányzat javára elõvásárlási jogot alapít és
jegyeztet be a földhivatali nyilvántartásba a településszerkezeti tervben rögzített közérdekû célok megvalósítása érdekében
a rendezett településfejlõdés biztosítása céljából.
2. §
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ a helyben szokásos módon intézkedik.
Egyebek: Vételi-eladási ajánlat
Dr. Fister Mihály tájékoztatja képviselõket, hogy az ügyben
annyi a testület teendõje, hogy kinyilvánítsa vételi szándékát.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek azzal, hogy a Várkonyi Attila-féle területtel kapcsolatban a képviselõ-testület kinyilvánítsa vételi szándékát,
kézfeltartással jelezze.
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag,
11 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
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Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 160/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Páty külterület 0179/40 hrsz-ú, mezõgazdasági besorolású
2
1839 m ingatlanra vételi szándékát kinyilvánítja Várkonyi Attila részére.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
Egyebek: Peres ügyek
Elõterjesztõ:
Dr. Fister Mihály ismerteti az elõterjesztést, melynek alapján javasolja a képviselõ-testületnek az írásos javaslatok elfogadását.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben elfogadják az 1. számú határozati javaslatot, kézfeltartással jelezzék. A szavazáson 11 fõ képviselõ vesz részt.
A képviselõ-testület az 1. számú javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 161/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Megyei Bíróság elõtt 10.P.20.333/2002. ügyszám alatt folyamatban lévõ ügyben az önkormányzat, mint alperes a felperes, ifj. Polgár Sándor keresettõl való elállásához
hozzájárul, és perköltséget nem igényel.
Felelõs: polgármester, dr. Fister Mihály ügyvéd
Határidõ: azonnal
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben elfogadják a 2. számú határozati javaslatot, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a 2. számú javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 162/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Pest Megyei Bíróság mint másodfokú bíróság
elõtt 5.Pf.20.560/2004. ügyszám alatt dr. Szeiler Erika felperes
és Páty Község Önkormányzat alperes között 1 888 400 Ft
iránt folyamatban lévõ másodfokú perben a bírósághoz korábban benyújtott fellebbezését változatlanul fenntartja.
Felelõs: polgármester, dr. Fister Mihály ügyvéd
Határidõ: azonnal
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben elfogadják a 3. számú határozati javaslatot, kézfeltartással jelezzék.
A Képviselõ-testület a 3. számú javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 163/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Dunakeszi Városi Bíróság elõtt
2.P.20.718/2003. ügyszám alatt Páty Község Önkormányzat és
társa felperes, valamint ifj. Polgár Sándor alperes között személyiségi jog megsértése iránt folyamatban lévõ perben keresetétõl eláll – tekintettel arra, hogy a per tárgya idõközben
okafogyottá vált – és perköltség igény nélkül kéri a bíróságtól
az eljárás megszûntetését.
Felelõs: polgármester, dr. Fister Mihály ügyvéd
Határidõ: azonnal
Egyebek: Szemerei Szabolcs kérelme
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A képviselõ-testület az értékbecslést nem tartja pontosnak,
továbbá figyelmen kívül hagyja azt, hogy a bérlõ a lakásra felújítás céljából összegszerûen hány forintot költött az ingatlanra.
A polgármester javasolja, hogy a napirendi pontot napolják
el, az értékbecslõt kérjék fel az értékbecslés pontosítására és a
május 26-i képviselõ-testületi ülésre a napirendi pontot újra
terjesszék elõ. Felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyet-
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értenek az elhangzott elnapolásra vonatkozó javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület az elnapolásra vonatkozó javaslatot
egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 164/2004. (V.
12.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy az egyéb napirendi pontok között szereplõ
„Szemerei Szabolcs kérelme” címû napirendi pontot elnapolja, és a soron következõ képviselõ-testületi ülésre ismét elõterjeszti.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

NAPIREND UTÁNI FELSZÓLALÁSOK
Soós István kéri, hogy az elõzõekben meghozott döntés
szerint az intézkedés történjen meg a PEMÁK-utakkal kapcsolatban.
Szükségesnek tartja továbbá utána nézni, hogy a ravatalozó
befejezése miért nem történik meg.
Sági György javasolja, hogy az iskola udvarán lévõ sportpálya legyen látogatható a faluban élõk számára. A pálya rendbetételét helyi vállalkozók segítségével kívánja megvalósítani.

Páty Község Önkormányzat Képviselõ-Testületének
2004. május 26-án (szerdán) 15.00 órakor megtartott ülése
a polgármesteri hivatal tanácstermében
Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Cseke Zoltán, Éri István, Furuglyás Péterné, Kollár Tamás, Michels Gábor, Moldován Jenõ, ifj. Nagy Ferenc, Nagy Ferencné, Sági
György, Zsarnóczay István összesen 11 fõ képviselõ
Dr. Lukács Sándor jegyzõ, dr. Fister Mihály ügyvéd, Varga
Istvánné, a Pénzügyi Iroda vezetõje
Távolmaradt: Fórizs Bertalan, Soós István, Szöllõsiné dr.
Vecsei Magdolna, bejelentéssel

NAPIRENDI PONTOK
1. Érd Város Hivatásos Tûzoltóságának kérelme
2. Kecskés Károly ügye
3. Megmaradás Fala
4. Szindikátusi szerzõdés
5. Felügyelõ-bizottság
6. CBA zajvédõ fal meghosszabbítása
7. Folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) illegális elhelyezése
8. POKER Bt. és Várkonyi System gazdasági társaságok ellen
végrehajtási kérelem
9. Játszóterek szabványosítási felülvizsgálata
10. CBA környezetszennyezése
11. Népszavazás kiírásának kezdeményezése
Egyebek
– Szemerei Szabolcs kérelme
– Népszavazás kiírásának kezdeményezése

NAPIREND ELÕTTI FELSZÓLALÁSOK
Zsarnóczay István napirend elõtti felszólalásában tájékoztatja a jelenlévõket arról, hogy a Várady-kastély kerítését lebontották. Ezt kifogásolta, megfellebbezte, és a fellebbezést a
Közigazgatási Hivatal helybenhagyta, és új eljárásra kötelezte
a hivatalt. A hivatal ezek után az eljárást megszûntette, ami ellen a Közigazgatási Hivatalhoz is és az Ügyészséghez is fellebbezést nyújtott be a Zsámbéki-medence Tájvédelmi Egyesület
nevében. A fellebbezés elbírálása a napokban megérkezett és
az elbíráló határozatban Páty Község jegyzõjének a határozatát megsemmisítik, és új eljárásra kötelezik. A határozat indoklásában megállapították, hogy az építési hatóság eljárása
hiányos és jogszabálysértõ. Többek között megállapították,
hogy a kerítést nem lehetett volna lebontani, mert engedélyköteles lett volna a bontás, és a bontás észlelése után a kerítés
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újraépítésérõl kellett volna rendelkezni. Tehát az eljárás megindulása után a kerítést eredeti állapotába vissza kell állítani.
Sági György egyetért, és javasolja a felelõs megnevezését és
az ügyben való eljárást.
Zsarnóczay István megköszöni a több száz támogató aláírást, melyben írásban is kérik a kerítés helyreállítását, és amelyet a beadványához csatolt. Szintén javasolja a felelõsségre
vonást, mert egyértelmûen a felelõs személye, aki szakember
létére kárt okozott a településnek.
Elmondja továbbá, hogy az építési tilalom alatt lévõ területen néhányan vásároltak telket és az illetékhivataltól kedvezményt, illetve felmentést kaptak azzal, hogy záros határidõn
belül felépítik az ingatlant. A jegyzõ úr állásfoglalást kért az illetékhivataltól, melyre az a válasz érkezett, hogy nem tudják
figyelembe venni az építési tilalmat, és az adott személyeknek
ki kell fizetniük az illetéket. Kéri, hogy erre a problémára valamilyen megoldást keressenek, mert hiszen ez a helyzet a vevõkön kívül álló problémából ered.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
11. Népszavazás kiírásának kezdeményezése
Elõterjesztõ: Zsarnóczay István, a Környezetvédelmi és
Egészségügyi Bizottság elnöke
Zsarnóczay István tájékoztatja a jelenlévõket arról, hogy
nyolc képviselõ közös elõterjesztésérõl van szó. Az aláíróíven
Soós István, Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna és Fórizs Bertalan képviselõk aláírása nem szerepel, õk nem voltak elérhetõek, és véleményüket nem tudták kinyilatkoztatni.
A népszavazás kezdeményezésének a kérdése a következõ:
„Akarjuk-e, hogy Pátyon veszélyes vegyi anyagokat is tároló
vegyianyag-raktár épüljön?”
Polgármester tájékoztatja a jelenlévõket arról, hogy népszavazási kezdeményezés alakult ki a településen. Ezzel a képviselõ-testület egyetért és ennek az egyetértésnek a kapcsán
született a jelenleg tárgyalt elõterjesztés. Tehát a képviselõ-testület akkor is ki kívánja írni a népszavazást, ha az elõírt
számú aláírás nem kerül összegyûjtésre.
Zsarnóczay István javasolja rendkívüli képviselõ-testületi
ülés összehívását és a határozat meghozatalát ez ügyben.
Kóródi István elmondja, hogy amennyiben az önkormányzat a megfelelõ intézkedéseket a megfelelõ idõben meghozza
a népszavazás kiírására vonatkozóan, akkor az aláírásokat
nem gyûjtik tovább. Viszont ha ez nem történik meg, akkor továbbra is gyûjtik az aláírásokat, mivel 30 nap áll rendelkezésre
az aláírásgyûjtésre, és ha a határidõt túllépik, akkor abban az
esetben nem érnek el eredményt.
A polgármester úgy gondolja, hogy az országos népszavazással egyidejûleg volna célszerû a helyi népszavazást megtartaniuk, mert ezzel jelentõsen lecsökkenthetõek lennének a
költségek, amit lehetõség szerint figyelembe kell venniük.
Kóródi István javasolja, hogy az önkormányzat az
Immodollal való tárgyalásait függessze fel a népszavazás lezárásáig.
A polgármester elmondja, hogy a szakhatósági véleményeket még nem kapták kézhez, így a tárgyalások felfüggesztése
nem indokolt, továbbá a terület közmûvesítését is hátráltatná.
Éri István tájékoztatja a jelenlévõket arról, hogy a kezdeményezést aláírásával nem támogatta, mivel a kezdeményezés
nem valós információkon alapul. A polgármester úr éppen az
imént nyilatkozta ki, hogy a szakhatósági véleményeknek még
nincsenek a birtokában, ezért nincs okuk feltételezni azt, hogy
az Immodolt ért vádak megalapozottak. Tehát amíg az önkormányzat nincs a megfelelõ információk birtokában, addig nem
hozhat felelõsségteljes döntést. Természetesen a népi kezdeményezés támogatását szükségesnek tartja, de azzal nem ért
egyet, hogy az önkormányzat kezdeményezze a népszavazást.
A Zsarnóczay úr által felolvasott a népszavazás kezdeményezésének kérdésének megszövegezésével szintén nem ért
egyet, mert úgy gondolja, hogy erre a kérdésre kizárólag
nem-mel lehetséges válaszolni. Javasolja, hogy a kérdést azok-
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nak az információknak az alapján fogalmazzák meg, amelyeknek birtokában vannak, ami által a lakosság is döntési helyzetbe kerülhet.
Sági György elmondja, hogy az Immodol már két tájékoztatást is tartott, ezek közül egyet lakossági fórumon tartott meg.
Úgy gondolja, hogy a lakosságnak joga van eldöntenie, hogy
akarja-e a vegyianyag-raktárt vagy sem.
Zsarnóczay Istvánnak az a véleménye, hogy a szakhatóságok a benyújtott tervdokumentációk alapján fogja hozzájárulását megadni. Elmondja továbbá, hogy az Immodol Kft. hónapokkal ezelõtt mást nyilatkozott, mint ami a hatástanulmányban olvasható és ezt azzal indokolta, hogy a valós tények
feltárása a kft.-nek gazdasági kárt okozott volna. Úgy gondolja, hogy ezzel az Immodol hitelét vesztette.
A polgármester javasolja, hogy határozzák meg, hogy melyik napon tartsanak rendkívüli képviselõ-testületi ülést a népszavazás ügyében.
Kollár Tamás javasolja, hogy a következõ héten szerdán,
június 2-án tartsák az ülést.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek az elnapolásra vonatkozó javaslattal azzal, hogy
a képviselõ-testület 2004. június 2-án az ügyben rendkívüli
ülés keretében dönt, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 166/2004. (V.
26.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a „Népszavazás kiírásának kezdeményezése” címû napirendi pontot leveszi a napirendrõl azzal, hogy az ügyben 2004. június 2-án rendkívüli képviselõ-testületi ülés keretében dönt.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: 2004. június 2.
6. CBA zajvédõ fal meghosszabbítása
Elõterjesztõ: Zsarnóczay István, Környezetvédelmi és
Egészségügyi Bizottság elnöke
Sági György támogatja a javaslatot. Kéri a jegyzõt, hogy járjon el a CBA-t megközelítõ híd elhelyezésének ügyében, tekintve, hogy már régóta húzódik.
A polgármester szintén egyetért. Felkéri a képviselõket,
hogy amennyiben elfogadják az írásos javaslatot, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 167/2004. (V.
26.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja a Breier és Társa Kft. zajvédõ fal meghosszabbítása tárgyában benyújtott nyilatkozatát. Egyúttal felkéri a Mûszaki
Irodát, hogy minden törvényes segítséget tegyen meg annak
érdekében, hogy az engedélyezési eljárás minél hamarabb befejezõdhessen, és a kivitelezés megkezdõdhessen.
Felelõs: jegyzõ, Mûszaki Iroda vezetõje
Határidõ: azonnal
7. Folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) illegális elhelyezése
Elõterjesztõ: Zsarnóczay István, a Környezetvédelmi és
Egészségügyi Bizottság elnöke
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek az írásos javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 168/2004. (V.
26.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy felkéri dr. Lukács Sándor jegyzõt, hogy a hrsz.
alapján azonosítsa be a területet és a tulajdoni lap alapján a tulajdonost, majd a vonatkozó jogszabályok alapján a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelõs: jegyzõ
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Határidõ: azonnal
8. POKER Bt. és Várkonyi System gazdasági társaságok ellen végrehajtási kérelem
Elõterjesztõ: Zsarnóczay István, a Környezetvédelmi és
Egészségügyi Bizottság elnöke
A jegyzõ javasolja, hogy a határozati javaslatot annyival
egészítsék ki, hogy: az eljáró Budakeszi Város Polgármesteri
Hivatalához, mert nevezett POKER Bt. és Várkonyi System
gazdasági társaságok ellen indult birtokháborítási ügyben a
határozatban foglaltakat nem hajtotta végre.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek az elhangzottakkal és elfogadják az írásos javaslat kiegészítését, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a kiegészített javaslatot egyhangúlag, 11
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 169/2004. (V.
26.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy Páty Község Önkormányzata végrehajtási kérelemmel fordul a POKER Bt. és Várkonyi System gazdasági
társaságok ellen indult birtokháborítási ügyben az eljáró Budakeszi Város polgármesteri hivatalhoz, mert a határozatban
foglaltakat nem hajtotta végre.
Felelõs: polgármester, jegyzõ, ügyvéd
Határidõ: azonnal
9. Játszóterek szabványosítási felülvizsgálata
Elõterjesztõ: Zsarnóczay István, a Környezetvédelmi és
Egészségügyi Bizottság elnöke
A polgármester tájékoztatja a képviselõket, hogy törvényben elõírt kötelezettségrõl van szó, melyet a Mûszaki Iroda a
képviselõ-testület határozata ellenére sem teljesített. Felkéri
a képviselõket, hogy amennyiben az írásos javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag
11 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 170/2004. (V.
26.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a
jegyzõ urat, hogy szólítsa fel a Mûszaki Irodát, hogy haladéktalanul mérje fel, illetve derítse fel a község közigazgatási területén
található játszóterek és azok üzemeltetõit, és felkéri a jegyzõt a
jogszabályok szerint szükséges eljárás lefolytatására, tehát a
207/2003. (IX. 10.) Kt. számú határozatunkat hajtsa végre.
Felelõs: jegyzõ
Határidõ: azonnal
10. CBA környezetszennyezése
Elõterjesztõ: Zsarnóczay István, a Környezetvédelmi és
Egészségügyi Bizottság elnöke
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag,
11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 171/2004. (V.
26.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a jegyzõ urat, hogy szólítsa fel a Breier és Társa Kft.-t, hogy a
patakmederbe került csomagolási hulladékokat, valamint az
építkezés során odaöntött beton maradékot távolítsa el.
Egyúttal hívja fel a figyelmüket, hogy csomagolási hulladékot
a szabadban a patak közelében nem tárolhat kupacokban még
ideiglenesen sem.
Felelõs: jegyzõ
Határidõ: azonnal

LAKOSSÁGI FELSZÓLALÁSOK
Pap Zoltánné Lehotyán Gizella felháborodását fejezi ki az
iránt, hogy ingatlanára az önkormányzat elõvásárlási jogot jegyeztetett be, és kéri a képviselõ-testületet, hogy a lehetõ legrövidebb idõn belül a bejegyzést töröljék, mert úgy érzi, hogy
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ezzel sérültek tulajdonosi jogai és korlátozza õt az ingatlan
esetleges értékesítésében.
Dr. Fister Mihály megkérdezi a jelenlévõket, hogy kívánják-e, hogy tájékoztassa õket a bejegyzés jogi vonatkozásáról?
Az érintettek nem kérik az ügyvéd úr tájékoztatását.
A polgármester tájékoztatja az érintetteket arról, hogy ezt
a lépést szakértõk véleményének a kikérése után a képviselõ-testület a legjobb szándékkal tette, és a jelenlegi helyzetben
– természetesen ideiglenesen – ez a legjobb megoldás az ingatlantulajdonosok számára is. A bejegyzés a tulajdonjogot nem
sérti, az ingatlan eladását nem gátolja és a törvény is lehetõséget ad rá. Mindemellett elõvásárlási jog fennáll ettõl a bejegyzéstõl függetlenül is, mivel kárpótlás útján szerzett külterületi,
szántó megjelölésû ingatlanról van szó.
1. Érd Város Hivatásos Tûzoltóságának kérelme
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 11
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 172/2004. (V.
26.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy Érd Város Hivatásos Tûzoltóságának kérelmét
nem áll módjában támogatni, mivel a költségvetésében nem
tervezett ezen a címen támogatást és a gazdálkodása nem teszi
lehetõvé más feladatról történõ átcsoportosítást.
Felelõs: polgármester, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: azonnal
2. Kecskés Károly ügye
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
A polgármester tájékoztatja a képviselõket, hogy Kecskés
úr a mai reggel a hivatalban járt és kéri, hogy néhány hét haladékot még kaphasson az ügyében a testülettõl, mivel az ingatlancsere családi okok miatt nem jött még létre.
Sági György elmondja, hogy Kecskés úr már több esetben
kért haladékot, amit minden esetben meg is kapott, ezért ez az
ügy már több éve húzódik.
Furuglyás Péterné javasolja, hogy amennyiben a testület
úgy dönt, hogy haladékot ad, akkor azt a határidõt pontosan,
dátum szerint határozza meg.
A polgármester kéri a képviselõket, hogy két hét haladékot
adjanak még Kecskés úrnak, hogy a családjával a vitás kérdéseket rendezze és döntsön az ügyben. Ezért javasolja, hogy a napirendi pontot vegyék le a napirendrõl és két hét múlva terjesszék
újra elõ. Felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek
az elhangzott javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület az elnapolásra vonatkozó javaslatot
egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 173/2004. (V.
26.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a „Kecskés Károly ügye” címû napirendi pontot
leveszi a napirendrõl, és a soron következõ képviselõ-testületi
ülésre ismét elõterjeszti.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
3. Megmaradás Fala
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
A polgármester támogatja a javaslatot. Felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek az írásban foglaltakkal,
kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot 9 igen, 1 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 174/2004. (V.
26.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy BIOGREEN Alapítvány (6723 Szeged, Gáspár
Z. u. 2.) kérését 70 000 forint összeggel támogatja azért, hogy
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az Ópusztaszeren felállításra kerülõ Minden Magyarok Falán
Páty község címere is elhelyezésre kerüljön egy gránitlapon.
Az összeget a civil szervezetek támogatására elkülönített
pénzösszegbõl biztosítja.
Felelõs: polgármester, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: folyamatos
4. Szindikátusi szerzõdés
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Michels Gábor javasolja, hogy a napirendi pontot napolják
el, mivel a szerzõdéstervezet további egyeztetõ tárgyalásokat
igényel.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek az elnapolásra vonatkozó javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag 11 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 175/2004. (V.
26.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a „Szindikátusi szerzõdés” címû napirendi pontot leveszi a napirendrõl, a szerzõdéstervezet további pontosítása érdekében.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
5. Felügyelõ Bizottság
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselõket arról, hogy az új
felügyelõ bizottsági tagokat név szerint külön-külön szavazással kell a testületnek megválasztania.
Sági György kéri, hogy a határozati javaslatból töröljék az
„érdemeik elismerése mellett” kifejezést, mivel õk lemondanak, és nem leváltják õket. Kéri továbbá a határidõ módosítását
július 1-ei hatállyal, mivel ez helytelenül szerepel a javaslatban.
Kollár Tamás javasolja, hogy módosítsák a határozatot
úgy, hogy a képviselõ-testület a lemondást elfogadja.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek azzal, hogy Kollár Tamás és Sági György képviselõk a Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Kft. Felügyelõ-bizottsági tagságáról való lemondását 2004. július 1-ei
hatállyal elfogadják, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 176/2004. (V.
26.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Kft. Felügyelõ-bizottsági tagjai közül Kollár Tamás és Sági György képviselõk
lemondását 2004. 07. 01-i hatállyal elfogadja.
Felelõs: polgármester
Határidõ: folyamatos
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek azzal, hogy Moldován Jenõ képviselõt delegálják a Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Kft. Felügyelõ-bizottsági tagjainak sorába 2004. 07. 01-i hatállyal, 2006. 12.
31-ig, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot 9 igen, 1 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 177/2004. (V.
26.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy 2004. 07. 01-i hatállyal Moldován Jenõ képviselõt delegálja a Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Kft.
Felügyelõ Bizottsági tagjainak sorába 2006. 12. 31-ig.
Felelõs: polgármester
Határidõ: folyamatos
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek azzal, hogy ifj. Nagy Ferenc képviselõt delegálják a Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Kft. Felügyelõ-bizottsági tagjainak sorába 2004. 07. 01-i hatállyal, 2006. 12.
31-ig, kézfeltartással jelezzék.
A Képviselõ-testület a javaslatot 8 igen, 3 ellenszavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 178/2004. (V.
26.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy 2004. 07. 01-i hatállyal ifj. Nagy Ferenc képviselõt delegálja a Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Kft.
Felügyelõ-bizottsági tagjainak sorába 2006. 12. 31-ig.
Felelõs: polgármester
Határidõ: folyamatos
Egyebek: Szemerei Szabolcs kérelme
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A Képviselõ-testület a javaslatot 7 igen, 3 ellenszavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 179/2004. (V.
26.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
2071 Páty, Dózsa György u. 6/B szám alatti önkormányzati ingatlant értékesíti Szemerei Szabolcs részére 4 920 000, azaz
négymillió-kilencszázhúszezer forintért.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés aláírására.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: azonnal

Páty Község Önkormányzat Képviselõ-Testületének
2004. június 2-án (szerdán) 19.00 órakor megtartott rendkívüli
ülése a polgármesteri hivatal tanácstermében
Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Cseke Zoltán, Éri István, Fórizs Bertalan, Furuglyás Péterné, Kollár Tamás, Michels Gábor, Moldován Jenõ, ifj. Nagy Ferenc, Nagy
Ferencné, Sági György, Soós István, Szöllõsiné dr. Vecsei
Magdolna, Zsarnóczay István összesen 14 fõ képviselõ
Dr. Lukács Sándor jegyzõ, dr. Fister Mihály ügyvéd, Varga
Istvánné, a Pénzügyi Iroda vezetõje, Veres Erika, az Igazgatási Iroda vezetõje

NAPIRENDI PONTOK
1. Népszavazással kapcsolatos képviselõi kezdeményezés

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Népszavazással kapcsolatos képviselõi kezdeményezés
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
Az elõterjesztés írásos, a jegyzõkönyvhöz van csatolva. A
polgármester a napirendi pont felett a vitát megnyitja.
A polgármester tájékoztatja a jelenlévõket, hogy az elmúlt
idõszakban állampolgári kezdeményezésre népszavazás kiírását kezdeményezték, amelyben a következõ kérdés szerepel:
„Ellenzi, hogy Pátyon a Sasfészek-tó mellett (veszélyes) háztartási és vegyianyag-raktár épüljön?” A kezdeményezés a
törvényes határidõig ki volt függesztve, az május 28-án jogerõre emelkedett és a Helyi Választási Iroda vezetõje – a jegyzõ
úr – hitelesítette és átadta a népszavazás kezdeményezõjének.
Május 26-án szerdán, a képviselõ-testületi ülés elõtt több képviselõ javasolta, hogy írjanak ki népszavazást, de egy másik
kérdéssel, mely a következõképpen hangzik: „Akarja-e, hogy
Pátyon veszélyes vegyi anyagokat is tároló vegyianyag-raktár
épüljön?” A vonatkozó törvények, jogszabályok, az SZMSZ
értelmében ezt május 26-án napirendre tûztük és azzal a kitétellel napoltuk el a mai napra, hogy a kérdés eldöntése bizonyos ismeretek beszerzését igényli. A pénteki napon levélben
fordult az Országos Választási Bizottsághoz, kérve tõlük, hogy
az alábbi ügyben adjanak felvilágosítást. Egy adott országban,
egy adott településen a legnagyobb szava a közösség összességének van. Tehát a törvény elõírja, hogy a népszavazás eredménye, bármi legyen is az, ha érvényes és eredményes, teljes
mértékben köti a Parlamentet, a Megyei Közgyûlést, illetve a
települési önkormányzatokat. Itt a jogszabályoknak megfelelõen, szabályosan elindult az aláírásgyûjtés. Szóban elmondták, de írásban még nem érkezett meg, hogy a képviselõ-testület, amíg az aláírásgyûjtés törvényes határidõn belül be nem
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fejezõdik, nem tud dönteni. Bonyolítja a kérdést, hogy a képviselõi kezdeményezés, illetve az állampolgári kezdeményezés, különbözõ kérdéseket vet föl. Tehát a népszavazásra kiírni kívánt kérdések különbözõek. Ezért javasolja a képviselõ-testületnek, megkérve a jelenlévõket, hogy jogi tudásukat
és ismeretüket felhasználva tárgyalják az ügyet. Mert a kérdést akkor tudják jogszerûen és törvényesen tárgyalni, ha valamilyen módon befejezõdik az aláírásgyûjtés. Ez befejezõdhet
különbözõképpen, de a kérdésben csak akkor lehetséges továbblépni, ha ez már megtörtént. Javasolja, hogy a képviselõ-testület várja meg, amíg az aláírásgyûjtés befejezõdik, és a
kialakult helyzetnek megfelelõen folytassák a tárgyalást.
Nagy Ferencné elmondja, hogy több polgár megkereste és
kérte a véleményét az ügyben. Úgy gondolja, hogy a szakhatósági vélemények ismerete nélkül nem tud sem pozitív, sem negatív véleményt mondani az ügyben és nem is lenne helyes.
Természetesen egyetért a nép akaratának érvényesítésével, de
kissé elhamarkodottnak tartja az intézkedést a szakhatósági
vélemények ismerete hiányában.
A polgármester elmondja, hogy a törvény nem szab korlátokat az állampolgári kezdeményezéseknek, ezért az törvényesen történt a jogszabályok betartásával.
Fórizs Bertalan egyetért az alpolgármester asszony véleményével, miszerint várják meg a szakhatósági véleményeket
és azok ismeretében, továbbá az aláírásgyûjtés befejezõdése
után foglaljanak állást a kérdésben.
A polgármester tájékoztatja a jelenlévõket arról, hogy levélben fordult a Greenpeace magyarországi szervezetéhez,
kérve, hogy segítsék a munkájukat. Reméli, hogy ennek a szervezetnek a véleményét mindenki tiszteletben fogja tartani.
Kollár Tamás úgy gondolja, hogy megoldás lehet az is, ha a
képviselõk által feltett kérdést a népszavazás kiírására módosítják. Amennyiben viszont a határidõ lejártáig a megfelelõ
számú aláírás nem kerül összegyûjtésre és a képviselõ-testület
döntésére mégis kiírják a népszavazást, az veszélyes lenne, mivel a késõbbieket tekintve ez megismétlõdhet. Tehát az elmondottak alapján javasolja, hogy várják meg az aláírásgyûjtés eredményét, és ha az sikertelen, akkor a képviselõ-testület
se kezdeményezze a népszavazás kiírását, vagyis mindenképpen a lakosság akarata érvényesüljön.
Sági György felhívja a figyelmet arra, hogy a lakosság körében ugyanazok a személyek kezdték el a népszavazás kiírásának kezdeményezését, akik a képviselõ-testületben is kezdeményezik a népszavazásról való döntést az aláírásgyûjtés befejezõdése elõtt. Tehát ez is egy fontos szempont. A szakhatósági vélemények ellenére a lakosság természetesen dönthet úgy,
hogy nem kívánja a lakóhelyén ilyen raktár építését. Példaként említi Paksot.
Kéri, hogy az ügyben név szerinti szavazást tartsanak, és lehetõség szerint az idõpontról is döntsenek.
A polgármester hangsúlyozza, hogy a lakosságtól nem kívánja elvenni a jogot, tehát továbbra is javasolja, hogy várják
meg az aláírásgyûjtés eredményét.
Kele József úgy gondolja, hogy a két kérdés tartalmát tekintve hasonló és a kezdeményezõk szándéka is ugyanarra a
kérdésre irányul, még akkor is, ha az nem egyezik szó szerint.
Véleménye szerint a képviselõ-testületnek azt kellene mérlegelnie, hogy a gyakorlatilag azonos tartalmú kérdésben elémegy-e a népszavazás kezdeményezésének és saját határozata
alapján kiírja a népszavazást, vagy pedig a tényleges eredmény
alapján a nép akaratát érvényesíti.
A polgármester tájékoztatja a felszólalót, hogy itt nem az a
kérdés, hogy a Képviselõ-testület a népszavazást akarja-e vagy
sem, hanem az, hogy a nép akarja-e és a kezdeményezés jogát
elvenni nem lehet.
Soós István elmondja, hogy más lenne a helyzet akkor, ha a
testület kezdeményezése megelõzte volna a népi kezdeményezést. Ebben a helyzetben viszont célszerûnek látja megvárni az aláírásgyûjtés eredményét, és a szerint eljárni.
Kóródi Istvánné elmondja, hogy az elõzõ képviselõ-testületi ülésen a kérdést azzal zárták le, hogy amennyiben a képvise-
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lõ-testület a mai napra összehívott rendkívüli ülésén úgy dönt,
hogy kiírja a népszavazást, akkor a népi kezdeményezést
azonnal visszavonják. Ez szerdán történt, és az õ kezdeményezésük pedig pénteken lett jogerõs.
Kele József nem érti, hogy miért nem szavaz a képviselõ-testület arról, hogy ki akarja-e írni a népszavazást vagy sem?
A polgármester felhívja a jelenlévõk figyelmét arra, hogy a
képviselõ-testület köteles az érvényben lévõ jogszabályok szerint eljárni.
Éri István elmondja, hogy nem támogatja a képviselõ-testület népszavazás kiírására vonatkozó kezdeményezését, mert
nincs meggyõzõdve arról, hogy ez a háztartási- és vegyianyag-raktár veszélyt jelent a lakosság számára. Ez egy többoldalú dolog és ha annak ellenére, hogy a raktár a valóságban
nem jelent veszélyt, mégis megakadályozzák annak felépülését, az következményeket von maga után az iparterület megvalósítása tekintetében. Úgy gondolja, hogy a szakhatóságok
nem fogják engedélyezni olyan létesítmény felépülését, amely
veszélyezteti a lakosságot. Természetesen az aláírásgyûjtés sikeressége esetén a népszavazást ki kell írni, és ha a népszavazás eredménye szerint a lakosság nem kívánja ennek a raktárnak a felépülését, akkor azt tudomásul kell venni.
Nagy Ferencné úgy gondolja, hogy a népi kezdeményezés maradjon meg annak, aminek indult, így a lakosok felelõsségük teljes tudatában döntsenek arról, hogy ki kívánják-e írni a népszavazást. Továbbra is fenntartja véleményét, miszerint a szakhatósági vélemények hiányában nem tartja helyesnek a döntést abban a vonatkozásban, hogy a raktár veszélyes vagy sem. A népszavazás kiírásának képviselõi kezdeményezését aláírásával támogatta, melyet vissza kíván vonni az elmondottakkal indokolva.
Soós István azért sem javasolja, hogy a jelenlegi ülésen
döntés szülessen, mert csak a beruházást ellenzõk vannak jelen, a beruházók viszont nincsenek, így egyoldalú nyomás éri a
képviselõ-testületet a döntés meghozatalával kapcsolatban.
Ez nem volna szerencsés dolog. Javasolja a határozati javaslat
visszavonását annak érdekében, hogy a népi kezdeményezésre
megkezdett aláírásgyûjtés a maga útján fejezõdhessen be.
Sági György elmondja, hogy a képviselõk aláírásának
összegyûjtése az üggyel kapcsolatban arra vonatkozott, hogy
az ügyet tárgyalják-e vagy sem. Tehát így a jogszabályoknak
megfelelõen napirendre lett tûzve a kérdés. A népszavazás kiírására vonatkozó szavazás az majd csak ezután fog következni. Az más kérdés, hogy annak mi lesz az eredménye.
Zsarnóczay István elmondja, hogy feltételez annyi intelligenciát képviselõtársairól, hogy el tudják olvasni azt, amit aláírnak. Tehát pontosan arról van szó, amit Sági képviselõ úr is
elmondott és ez alapján, a törvény értelmében a polgármesternek kötelessége 30 napon belül az ügyet napirendre tûzni.
Michels Gábor úgy gondolja, hogy az ügyben felelõsségük
van, és ezt fel is kell vállalniuk. Azzal, hogy a felelõsséget lerázzák magukról, és a néptõl várják a döntést, az álszent dolog
volna.
A polgármester úgy gondolja, hogy nem a felelõsség átruházásáról van szó, hanem a törvényesség betartásáról.
A jegyzõ szerint a Helyi Választási Iroda nehéz helyzetben
van, mert kérte a felettes hatóságok vezetõinek segítségét de
még nem kapta meg a választ. Elmondja viszont, hogy a kifüggesztett határozatra semmiféle reakció, ellenreakció nem következett be, így az 28-án jogerõssé vált és az aláírási íveket hitelesítette. Ettõl az idõponttól kezdve, 30 napon belül jogosultak az aláírásgyûjtésre. Ezt követõen a Választási Iroda ellenõrzi az adatokat, ez törvényi elõírás. Ezt követõen, tehát az ellenõrzés elvégzése után adja a törvény lehetõségül a polgármester és a képviselõ-testület részére, hogy kiírja a népszavazást és annak idõpontját. Ezért nem javasolt, hogy a képviselõ-testület ezt a már megkezdett folyamatot megszakítsa, mert
azzal valószínûleg törvénysértést követne el. Természetesen
amikor a népszavazás kiírására sor kerül, annak idõpontját is
feltûntetve, és az valamilyen oknál fogva nem jön létre, akkor
azután a képviselõ-testületnek lehetõsége van döntenie arra
vonatkozóan, hogy mégis kiírja-e a népszavazást. Ha a képvi-
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selõ-testület most más döntést hoz, azzal csorbulna a demokrácia. Tehát jelen pillanatban a képviselõ-testületnek nincs
semmi tennivalója ebben a dologban.
Sági György kéri a jegyzõ urat, hogy konkrétan mondja
meg, hogy törvénysértést követnének-e el vagy sem.
Hajós Csaba nem érti a problémát. Mivel Kollár képvisel
úr is felvetette azt, hogy a népszavazásra kiírni kívánt kérdés
módosítható.
A polgármester hangsúlyozza, hogy a képviselõi beadvány
arra vonatkozott, hogy az ügyet tûzzék napirendre. Hangsúlyozza továbbá, hogy a nép akarata mindenen felül áll.
A település polgárai közül többen úgy gondolják, hogy ha a
képviselõ-testület határozata alapján kerülne kiírásra a népszavazás, akkor az gesztusértékû lenne a lakosság részére.
Kóródi István szintén elmondja, hogy az elõzõ képviselõ-testületi ülésen a kérdést azzal zárták le, hogy amennyiben
a képviselõ-testület a mai napra összehívott rendkívüli ülésén
határozatot hoz arra vonatkozóan, hogy kiírja a népszavazást,
akkor a népi kezdeményezést azonnal visszavonják. Ezt a testület ajánlotta fel. Õk kénytelenek voltak az aláírásgyûjtést
megkezdeni, mivel a 30 napos határidõ köti õket.
Kóródi Istvánné kéri a testületet, hogy adjanak tájékoztatást arról, hogy ez idáig milyen döntéseket és határozatokat
hozott a testület az Immodol ügyében, és milyen stádiumban
van az ügy.
A polgármester tájékoztatja a jelenlévõket, hogy a képviselõ-testület a rendezési tervet 1999-ben elfogadta. 2002 októberében, a választások elõtt ezt megújították és jóváhagyták,
ebbõl a rendezési tervbõl, rendeletbõl dolgozik a mai napig a
testület. Ebben a rendeletben ez egy ipari célra kijelölt terület,
mely területen szabályozva van az, hogy mire adható engedély.
Az Immodol ezeknek az elõírásoknak megfelelõ létesítményt
kíván megvalósítani. Ez a jelenlegi állása az ügynek.
Kóródi Istvánné szeretné tudni, hogy a testület az Immodol
Kft.-nek hozott-e bármilyen határozatot.
A polgármester elmondja, hogy még a durva tereprendezésre sem kapott az Immodol Kft. engedélyt. Ezért valóban felelõtlenség lenne a szakhatóságok véleményének figyelembe
vétele nélküli döntés.
Sági György tájékoztatja a jelenlévõket, hogy egyetlen döntés született a testület részérõl, mely az Immodol tulajdonában lévõ területnek a mûvelési ágból kivonásához való hozzájárulásra, átminõsítésre vonatkozik.
Az Immodol Kft. képviselõje elmondja, hogy az Immodol
Kft.-nek természetesen nincs kifogása a népszavazás ellen. A
hozzászólásokat meghallgatva viszont aggasztónak tartják,
hogy a tárgyhoz tartozó ismeretek alapján, illetve azok nélkül
– beleértve a képviselõket is – alkotnak véleményt. Aggasztónak tartják továbbá, hogy a lakosság részérõl megjelent személyek a képviselõ-testületet – akiket a lakosság választott
meg – megpróbálják valamilyen irányba elnyomni. Véleményük szerint az ülésen megjelent néhány tucat személy nem
képviseli teljes egészében a lakosságot, ezért nem is nyilatkozhatnak az egész lakosság nevében. Ehhez valóban szükség lenne az aláírások összegyûjtésére – megkímélve ezzel a helyi önkormányzat pénztárcáját is –, mert abból valóban kiderülne,
hogy a lakosság kíván-e dönteni az ügyben vagy sem. Ha a testület döntésével megelõzi ezt a folyamatot, akkor soha nem
fog kiderülni az, hogy valójában a lakosság akarata szerint cselekedett-e. Tájékoztatja a jelenlévõket arról, hogy a kft. által
benyújtott tervdokumentációk alapján az elõzetes elvi engedélyeket kivétel nélkül minden szakhatóságtól megkapták. A
mûködéshez szükséges engedélyeknek valóban nincsenek a
birtokában, mivel az építkezés még meg sem kezdõdött. Tehát
a beruházás jelenlegi fázisában valamennyi hatóság elvi engedélyével rendelkeznek, melyet a lakossági fórumon a megjelenteknek bemutattak.
Sajnálatos módon úgy tûnik, hogy ez az ügy a helyi politika
kérdése, melynek akaratlanul õk a céltáblái. A kft. viszont raktárt szeretne építeni, így lényeges különbség van a dolog megítélését illetõen. Lehet, hogy a megjelentek számára ez a helyi
politika kérdése, de egy politikán kívül álló gazdasági tevé-

17

kenységet végzõ társaságnak ez több százmillió forint kárt
okozhat és lassan két éves munkája mehet tönkre.
Király Endre megkérdezi, hogy tudomása szerint az elvi
engedélyek birtokában kiadható az építési engedély. Ebben a
fázisban van-e már a kft. és ez valóban így van-e, megkezdhetik-e az építkezést?
Az Immodol Kft. képviselõje elmondja, hogy az építési engedélyt még nem kapták kézhez, mivel számukra érthetetlen
okokból lelassultak az eljárási folyamatok.
Dolmányos Tímea tájékoztatja a jelenlévõket, hogy egy ilyen
beruházás engedélyezési eljárási folyamata nagyon összetett
dolog, melyben igen sok szakhatóság vesz részt, a részletekbe
viszont nem kíván most kitérni, mert sok idõt rabolna el. Elmondja a jelenlévõknek, hogy szívesen tájékoztatják õket minden egyes hatósági eljárás jelenlegi állásáról a kft. által már korábban megadott elérhetõségi címükön és telefonszámukon.
A jegyzõ elmondja, hogy a kft. elõzetes környezetvédelmi hatástanulmánya is kifüggesztésre került, mellyel kapcsolatban
sajnálatos módon senki nem kért semmiféle felvilágosítást.
Elmondja továbbá, hogy az építési engedély kiadása a kft.
részére azért sem lehetséges, mert a képviselõ-testület szabályozási terve nincs még hatályba helyezve, ehhez a képviselõ-testület újabb döntésére, rendeletére lesz szükség.
Polgármester tájékoztatja a jelenlévõket arról, hogy összeállították a határozati javaslatot abban kérdésben, amely jelenleg a hatályban lévõ népszavazási kezdeményezésre vonatkozik. Úgy szól: „Ellenzi, hogy Pátyon a Sasfészek-tó mellett
(veszélyes) háztartási- és vegyianyag-raktár épüljön?” A felvetések között elhangzott, hogy a kérdésben legyen-e név szerinti szavazás. Felkéri a képviselõket, hogy aki a név szerinti szavazással egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselõ-testület a név szerinti szavazásra vonatkozó javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 181/2004. (VI.
02.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a népszavazással kapcsolatos képviselõi kezdeményezés tárgyában név szerinti szavazással dönt.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
A polgármester felkéri a jegyzõ urat, hogy olvassa fel a határozati javaslatot, továbbá felkéri a képviselõket, hogy igennel vagy nemmel szavazzanak a jegyzõ úr által felolvasott határozati javaslatról.
Jegyzõ „Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy jelenleg nem ír ki népszavazást, figyelemmel arra, hogy Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a 16/2004. (V. 12.) rendeletében meghatározott
népszavazásra vonatkozó kezdeményezési eljárás megindult,
annak eredményét megvárja.”
Dr. Bognár András polgármester: igen
Cseke Zoltán: nem; Éri István: igen
Fórizs Bertalan: igen; Furuglyás Péterné: igen
Kollár Tamás: nem; Michels Gábor: nem
Moldován Jenõ: igen; Ifj. Nagy Ferenc: igen
Nagy Ferencné: igen; Sági György: nem
Soós István: igen; Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna: igen
Zsarnóczay István: nem
A jegyzõ 9 igen, 5 nem szavazattal a Képviselõ-testület a javaslatot elfogadta, tehát nem ír ki népszavazást az eljárás befejezéséig és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 182/2004. (VI.
02.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy jelenleg nem ír ki népszavazást, figyelemmel arra, hogy Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a
16/2004. (V. 12.) rendeletében meghatározott népszavazásra
vonatkozó kezdeményezési eljárás megindult, annak eredményét megvárja.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
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Páty jövõje, a mi jövõnk és unokáink jövõje
Nem mindegy, hogy gyermekeinknek, unokáinknak mit, és
mennyit hagyunk örökségül.
A személyes érvényesülés, gyarapodás, a kulturált, kényelmes élet, lakás, ház megteremtése, birtoklása minden ember
és családja számára a legfontosabb. Mivel közösségben élünk
az életterünk nem ér véget a házunk kapujánál, hanem folytatódik a közösségünk, azaz a falu határáig. Ezt nevezzük közvetlen környezetünknek, illetve községünknek. A községünk
állapota: tisztasága, rendezettsége, kultúráltsága, gazdagsága,
fejlõdése befolyással van közérzetünkre, lokálpatrióta büszkeségünkre.
Sajnos nem hiszem, hogy dicsekedni lehet az állandó anyagi
gondokkal, az aszfalt nélküli utcákkal, a hiányos közmûhálózattal, a rossz csatornahálózattal, az egészségtelen ivóvízzel, a leromlott házakkal, közintézményekkel: iskolával, óvodával stb.
Irigykedve nézem München elõ „falvait" amelyek a világváros agglomerációjában helyezkednek el, (ugyanúgy ahogy
Páty Budapest agglomerációjában) pld. Grünwald,
Graafelfing, Ottobrun, Locham stb. Ezeknek az elõvárosoknak a lélekszáma 3–8 ezer fõ. Mindegyik településen aszfaltozott utcák, teljes közmûvesítés, elektromos hálózat a föld
alatt, gondozott sportpályák, uszoda, teniszpályák, szórakozóhelyek, éttermek, kávéházak, koncerttermek stb. vannak. Az
agglomerációba tartozó falukban van ipari zóna. Ilyen területeken helyezkedik el a Messersmitt repülõgyár, a MAN autógyár, a Krausz Maffai katonai hadiüzem, a Siemens, az összes
logisztikai raktár és még sorolhatnám. Ezek a falvak az ipari
zónáiknak köszönhetik gazdagságukat.
Általunk is közismert a német ortodox környezetvédelem,
de érdekes módon õk megtalálták az összhangot a település,
az ipar, és a környezetvédelem között. (meg lehet nézni személyesen) gyönyörûen, harmonikusan megférnek egymás
mellett.
A közterületünk, az infrastruktúránk, a községünk fejlesztéséhez, a szakértelem, a jó szándék, a jó tervezés, és a jó vezetõkön kívül: rengeteg sok pénz kell. A község vezetõit 4 évenként mi választjuk meg.
A fejlesztéshez szükséges pénzt a vezetõinknek kell elõteremteni, a fejlesztéseket megvalósítani. Ezt várjuk el tõlük,
ezért választottuk meg õket, ezért vagyunk kötelesek támogatni, segíteni munkájukat.
A rendszerváltás óta eltelt 15 év. Hogy jó vezetõket választottunk-e vagy rosszat, azt ne szubjektív megítélésünkre bízzuk, hanem hasonlítsuk össze a térség és a mi községünk fejlõdését, azon mérjük le helyzetünket és alkossunk véleményt.
Nézzünk körül térségünkben:
Budaörsön kiépült az ország legnagyobb bevásárló és logisztikai központja. Telkiben új falu épült kórházzal, teljesen új infrastruktúrával. Biatorbágyon logisztikai multi központok,
Schachermayer, Lindab stb. Zsámbék teljes gõzzel iparosít.
Nyolc ével ezelõtt a buszmegállóban felvettem egy stoppos
diáklányt, beszélgettünk, mondtam neki milyen szerencsés,
hogy ilyen szép helyen lakik. Õ közölte, hogyha végez az iskolai tanulmányaival, akkor azonnal elköltözik Pátyról, nem szeret itt lakni, mert itt unalmas, kilátástalan, nincs fejlõdés, alig
van sportolásra szórakozásra, munkára lehetõség. Elmondta
még, hogy a korosztályából sokan így gondolják, és elmennek,
pedig itt születtek.
Már a múlt században is tudták elõdeink, hogy azok a települések, amelyek elzárkóztak a vasút elõl, elzárkóztak a fejlõdés elõl is (akkor a vasút jelentette a fejlõdés lehetõségét). A
rendszerváltás óta a tõke beáramlás, az iparbetelepítés, a kereskedelem fejlesztése jelenti a fejlõdés, a gazdagodás lehetõségét. „Aki ebbõl kimarad, az lemarad." Nincs alternatíva. A
kivárásra való spekuláció, hazárdírozás. Az idõ elszáguld mellettünk, és vele együtt a lehetõségeink is elvesznek.
Mellesleg ebben a vezetõ parlamenti pártok is egyetértenek.

Sajnos az elmúlt években a vélt félelmek, vagy spekuláció,
vagy személyes ellenérdekeltség, vagy szakmai hozzá nem értés, vagy csupán a puszta irigység miatt számos fejlesztési lehetõséget elszalasztott Páty vezetõsége, pld. Aquapark abszolút
környezetbarát szolgáltatás (rengeteg új munkahely), Ziegler
ostyagyár (50 új munkahely); Kábelgyár ISO 2000-es minõsítés esetén a technológia abszolút környezetszennyezés- mentes, ártalmatlan; kórház, amely Telkiben tudott letelepedni;
állatkórház; és még sorolhatnám.
Most még itt van a lehetõség, például a Talentis program,
melynek lehetõségeit a maximális mértékben kell kihasználni.
Szerencsére a múltban is voltak, és megint van „falugazda",
aki a fejlesztést tûzte ki céljául. Ha nem lennének ilyen megszállott emberek, akkor még mindig nyereg alatt puhítanánk a
húst, és jurtákban laknánk.
Végre a jelenlegi polgármester úr és a képviselõ-testület
nagyobbik része fejlesztés és fejlõdéspárti (ez az igazi pártállás). Világosan látja, hogy a fejlõdést, a község gazdagodását
csak tõke és ipar betelepítésével lehet biztosítani, még ha az
néha egyéni érdekeket sért is. A polgármester fejlesztési elkötelezettségét bizonyítja, hogy szeretné a közvilágítás és közintézmények áram szükségletét szélgenerátorok telepítésével,
azaz megújuló energiával kiváltani. Ez a megoldás nem csak
környezetbarát, hanem éves szinten 10 milliós nagyságrendû
megtakarítást is jelent.
A jövõben nem lehet közömbös egyetlen pátyi polgárnak
sem, hogy az általa megválasztott polgármester és képviselõ
testület milyen döntéseket hoz Páty község fejlesztése, fejlõdése érdekében, ezért a fejlõdést szolgáló döntéseket nekünk
polgároknak is támogatnunk kell. A vezetõségnek a község
fejlesztése érdekében hozandó döntéseikben pártok és egyéni
érdekek felettinek kell lennie. Nem szabad, hogy személyes
pártállás határozza meg, vagy egyéni érdekhez kapcsolódjék
egy-egy döntés meghozatala, vagy megvétózása.
Egy és csakis egy cél lehet motiváló tényezõ, ez pedig Páty
mindenáron való felzárkóztatása, fejlesztése, felvirágoztatása,
akár jobb akár baloldali pártállású vezetõség kormányoz.
Természetesen mindennek ára van. A természettel mindenben, mindig kompromisszumot kell kötni, törekedni kell a
természet észszerû védelmére, értékeinek megõrzésére, de
mindenáron, kategorikusan csak azért is minden fejlesztést elutasítani azzal az érveléssel, hogy „környezetszennyezõ”, hamis álláspont, visszahúzó, fejlõdést gátló szemlélet. Gondoljuk csak végig a kezdetektõl: az elsõ ház megépítésével már
„sérült” a természetes állapot, és minden további ház, utca
megépítésével tovább „romboltuk” a természetet. A természetrombolásnak ellentmond az a tény, hogy közben büszkék
vagyunk épített környezetünkre, mûemlékeinkre, amelyek a
maguk építése idején szintén „rombolták" a természetet.
Úgy gondolom, hogy a falu fejlesztésével, fejlõdésével, gazdagodásával szemben, minden más szándék másodrendû. Az
ember számára az élet jobbá tétele a legfontosabb cél Ez a
szándék nem mond ellen a környezet észszerû védelmének.
Szeretnénk, ha unokáink, dédunokáink szintén büszkék lennének az általunk épített „mûemlékekre" az általunk épített
épületekre, lakóházakra, ipari és zöld környezetre. Büszkék
lennének ránk, hogy a mi korunkban idõben felismertük a lehetõségeket, és élni tudtunk velük, ezt abból mérik le, amit
hátrahagyunk nekik
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy kontroll nélkül
minden ipart, minden technológiát mindenáron beengedjünk
Pátyra. A betelepülni vágyó ipari, kereskedelmi létesítményeket szigorúan górcsõ alá kell venni.
Már a kérelmezési idõszakban meg kell vizsgálni, szakértõkkel megvizsgáltatni a betelepülni kívánó üzemek, raktárak,
technológiák környezeti, esztétikai, esetleges veszélyt hordozó hatásait.
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Bizonyítottan pozitív szakértõi állásfoglalás esetén engedélyezni kell a megvalósítást. Negatív szakértõi vélemények esetén, akkor sem szabad az engedélyeket megadni, ha a betelepülni vágyó, a község teljes úthálózatát kiépíti az engedély kiadása ellenében.
Aktuális, mai problémaként szeretném elemezni a betelepülni szándékozó vegyianyag-raktárral kapcsolatos, vélt vagy
valóságos félelmeket:
Ha rosszul, helytelenül raktároznak veszélytelen fogkrémet, szappant, mosószert, háztartási tisztítószereket, akkor
ezekbõl is környezetszennyezõ, mérgezõ, az ember és környezete számára veszélyes anyag keletkezik, vagy a nátrium mûtrágya gázolajjal keveredve robban. A permetezõszerek nagy
része koncentrált állapotban súlyos idegméreg, úgy a környezetre, mint az emberre egyaránt veszélyesek, mégis minden faluban tonna számra forgalmazzák, ill. felhalmozzák, mégis
együtt tudunk élni velük.
Ha veszélyes sósavat, kénsavat, olajakat, benzint szakszerûen raktároznak, és azokat folyamatosan ellenõrzik, akkor minimális, elviselhetõ veszélyt jelentenek, amivel szintén együtt
lehet élni.
Bármelyik iparágat megvizsgálunk, veszélyfaktora mindegyiknek van, de a háztartásunk is tele van veszélyekkel: (villanyáram, gáz) veszélyes mérgezõ háztartási, kertészeti vegyszerekkel, anyagokkal.
A vegyianyag-raktár létesítésérõl valószínû, hogy helyi, lakossági népszavazást tartunk. Nem szabad sem lebecsülni, sem
felnagyítani dramatizálni a veszély lehetõségét. A szavazók kilencvenkilenc százaléka nem rendelkezik olyan szakirányú végzetséggel, hogy magától el tudja dönteni, veszélyes vagy nem
veszélyes egy ilyen raktár építése, üzemeltetése. Mivel igent,
vagy nemet kell mondani, nagy a szavazó felelõsége, ezért tisztességgel, becsülettel csak az szavazzon, aki meggyõzõdik álláspontja helyességérõl. Saját véleményt akar, és tud kialakítani,
oly módon, hogy elõtte elolvassa a független külsõ szakértõk véleményét, akik átfogóan megvizsgálták az épületterveket, a tárolási, szállítási, anyagmozgatási technológiát stb.
Az elõzetes óvatosságon túl, még adva van a lehetõség a
község vezetõi számára, hogy a betelepült ipari, kereskedelmi
tevékenységeket folyamatosan ellenõrizze, súlyos vétség esetén ezeket az üzemeket bezárassa.
Egyszerû lenne felelõsség nélkül mindent reflexszerûen elutasítani, de „aki kimarad, az lemarad".
Beliczay Árpád

Köszönetnyilvánítás
Idén 5. alkalommal került sor május 22-én a már hagyományosnak mondható óvodabálra. A jó hangulatról a
budapesti Kódex zenekar gondoskodott. A bál bevételét,
a támogató jegyekbõl befolyt összeget, valamint a vállalkozók által nyújtott pénzbeli támogatásokat és tombola
ajándékokat idén is az óvoda felszerelésének fejlesztésére
kívánjuk fordítani.
Utólag is köszönjük azoknak a helyi vállalkozóknak,
akik adományaikkal segítették a Szülõi Szervezetet célunk megvalósításában. Így van mód arra, hogy az Iskola
utcai óvoda udvari játékait az Európai Uniós szabványnak
megfelelõen fából készült mászókákra, hintákra cseréltethessük. Minden kis segítség is aranyat ér, hiszen gyermekeink számára nem mindegy, hogy az óvodás éveiket, -az
oly fontos lelki támogatás mellett- milyen esztétikai környezetben élik meg.
Továbbá köszönjük minden óvó néninek, dadus néninek és szülõnek az önzetlen segítségét.
Reméljük, hogy ez a nemes hagyomány a jövõben is tovább él. Köszönettel a Szülõi Szervezet nevében:
Bozsóné Virág Ida
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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.

Köszönetnyilvánítás
A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a FIDESZ
helyi szervezetének tagjai ezúton szeretnének köszönetet mondani mindazon pátyi választópolgárnak, aki
2004. június 13-án szavazatával elõsegítette az elsõ hazai
Európai Parlamenti választás sikerességét. Külön köszönettel tartozunk azoknak a pátyi állampolgároknak, akik
–nevezett napon – a FIDESZ által delegált EP képviselõjelöltjeinek – 5 esztendõre- bizalmat szavaztak.
Tizenkettejüknek hálás szavait így tolmácsolta szavazóik
felé Schmitt Pál, a választás éjszakáján: „Köszönöm
azoknak, akik a hosszú futás alatt velünk futottak, akik
tartották bennünk a hitet...”
Gondolatukkal mélyen egyetértve, tisztelettel:
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
és a
FIDESZ pátyi szervezete
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PÁTY – SÓSKÚT –„OLIMPIA”

2004-ben minden sportoló álma,
hogy ott lehessen Athénben az Olimpián. Így van ez a fogyatékkal élõ
parasportolóknál is. Teljes gõzzel készülnek a XII. Nyári Paralimpiai Játékokra. Ennek a felkészülésnek az egyik
ünnepi állomása volt május 14-én, hogy
a Sóskúti Lovasklub területén megrendezésre került az elsõ magyarországi
nemzetközi Fogyatékos Díjlovas verseny. A nemzetközi verseny keretében
több Athénbe készülõ parasportoló –
vívó, csörgõlabdás stb. – is szurkolásával
segítette Andics Bernadettet, aki az
egyetlen lovas sportoló, aki kijutott
Athénba. Bernadett korábban egy kullancs csípése következtében Lyme-kór
által kiváltott izomsorvadásos betegség
áldozata lett. Hatalmas akarata és a mecénási-szponzori támogatások tették lehetõvé, hogy Athén várja õt. Élete nagy
álma teljesült így. Ünnepi volt a verseny, mert ez alkalomból a helyszínre
érkezett dr. Mádl Ferenc Köztársasági
Elnök is, aki a sportolókkal való elbeszélgetések alkalmával további bíztatást
adott az Athénbe vezetõ úton. Kíséretében volt számos parasporttal foglalkozó

szakvezetõ, köztük Nádas Pál, a Magyar
Paralimpiai Bizottság elnöke, Szekeres
Pál ISM-államtitkár, aki egyben mint vívó versenyzõ, szintén Athénbe készülõ
sportoló, Nébald Rudolf, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének elnöke, Pancsa József, a Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetségének elnöke, akiket Hittig Gusztáv, a Magyar Fogyatékosok Lovas Szövetségének elnöke invitált a kötetlen beszélgetést követõen a pályához, ahol Bernadett egy
gyönyörû bemutató kûrt tartott Rossini
nevû lovon, amelyet e parasportág egyik
legnagyobb mecénása, dr. Gáspár Lajos
bocsátott rendelkezésre. A bemutatót
több prominens személy is megtekintette, akik szintén a paralimpiai csapat segítõ szurkolói, mint Eilika Habsburg, a
Magyar Lovasterápia Szövetség alelnöke, Keller László államtitkár, Dallos
Gyula 25-szörös magyar díjlovagló bajnok, aki önzetlen szeretetteljes barátsággal kezeli és segíti a fogyatékkal élõ
lovas barátait.
S ami a cikk hátterében van:
Hazánkat példázó események hátterében – mecénási szervezõként pátyi
székhelyû cég, a KULLANCS Bt. van jelen, immáron harmadik éve. Tulajdonosai, a Kapiller család tagjai szervezték azt
a mecénási-szponzori kört, mely támogatja a hazai lovas paraélsportolókat.
(Támogatók: Vadászudvar és Vendégház Kft., Dr. Drén A. Csaba állatorvos, INTER-BACK Sütõipari és Kereskedelmi Kft., PrimaPék Finompékáru
Kft., SÜTÕMIX Sütõipari és Kereskedelmi Kft., ECTO-DERMA Polyklinika, Nagy Lovas Kft., Kullancs Bt.,
Bardigiano Lótenyésztõ Országos Egyesület és az anyagi támogatások kezelõjeként a Modern Medicina Alapítvány,
melynek számlaszáma: OTP 1170800120366924, számla aljelzése: „Lovas
parasport”, adószáma: 18048731-2-41.)

A sóskúti versenyre érkezõ prominens vendéget a rendezõk és mecénások
nevében fogadta a paralimpiai csapat állatorvosa, Dr. Kapiller Zoltán. A rangos
sportesemény helyszíneit Kapiller doktor és
Hittig Gusztáv úr kíséretében járta és nézte
végig Mádl Ferenc Köztársasági Elnök. A
pátyi cég által „falunk lakói is” ott lesznek az athéni nyári játékokon, mint a
„lovas nemzetünk képviselõi ”.
***
Lapzártakor érkezett a hír, hogy a
fenti mecénási kör által támogatott másik para élsportolónk, Taczman Elek
egyes fogathajtónk megvédte a 2002-es
világbajnoki címét. A Skóciában,
Hopetownban 2004. május 27-e és 30-a
között megrendezett Mozgáskorlátozottak Egyes Fogathajtó Világbajnoksága
idei világbajnoka ismét Taczman úr lett.
Ezzel a fogyatékosok nemzetközi táborában ismételten sikerült a lovas sportok területén Magyarországnak, mint
lovas nemzetnek dicsõséget szereznünk.

Fotók: Farkas Árpád
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A kiállítás megnyitóján

Kiállítás és vendégvárás
Mottó:
Az egyik vendég így fogalmazott: „Voltunk Etyeken is... igazán
profi volt minden, de lehetett érezni, hogy a pénzrõl szól... a tietek
az emberrõl.”
Alapítványunk fennállásának tizedik évfordulóján rendhagyó kiállítást és vendégvárást szerveztünk.
A Pátyi Pincenapok hangulatához illeszkedve bemutattuk
a „Hajdani Szõlõ és borkultúránk emlékeit” megõrzõ helytörténeti anyagot. Ez alkalomra Pátyra hívogatót küldtünk azoknak a mûvészeknek, akik az elmúlt évtizedben önálló kiállítóként már bemutatkoztak alkotásaikkal nálunk.
A vendégvárás-vendéglátás izgalmai után nyilvánosan is
szeretnénk köszönetet mondani azoknak a családoknak, akik
alapítványi támogatásként vállalták – a nem kis áldozattal járó
– házigazda szerepét, étellel, itallal, kedves szóval, figyelmességgel tették emlékezetessé ezt a napot a meghívottaknak.
Kit hol látnak vendégül, játékos sorshúzás döntötte el. Stílszerûen boroskancsóból húzták ki a mûvészházaspárok a pincegazdák nevét: Horváth-Kovács, Nagy-Holczer, Furuglyás
Péter és neje. A kölcsönös bemutatás, ismerkedés után közösen döntötték el, ki hogyan jut fel a Pincehegyre, az élmények
befogadásának színhelyére.
A telefonos visszajelzések alapján bizton állíthatom, hogy
mindenki jól érezte magát. Az elismerõ, köszönõ szavakat
örömmel tolmácsolom Horváth Alfrédnénak és segítõkész
családtagjainak, az ifjú gazdának Kovács Istvánnak az emberi kapcsolatokért tenni kész házaspárnak Nagy Zsuzsának és
Holczer Attilának, a régi barátságot ápoló, az újat elfogadó
Furuglyás Péternek és kedves feleségének, Évának, valamint
pinceszomszédjuknak Simon Istvánnak, aki a vidám vendégeket borkóstolóra invitálta.
Az alapítvány kurátoraként csak köszönni tudom mindenkinek azt az õszinte segítõkészséget, amely e rendezvény kapcsán megnyilvánult.
Döme Bélának az elõkészületekben, a szervezésben vállalt
segítséget, feleségének, Erzsikének a szíves vendéglátást.
Czentár Lászlónak, Döme Bélának, Kerék Zsuzsának,
Molnár Klárának a kiállítás rendezését, megépítését; Nagy
Jánosnak a kölcsönzött segédanyagokat; Köllõ Sándornak a
bábukat; Budavári Zoltánnak a tetszetõs meghívók és feliratok elkészítését; Ferich Balázsnak, Ferichné Döme Erzsébetnek, Hájas Ágnesnek a szép fotókat; Kiskovács Ferencnek az
archív és a maga készítette képek nagyítását, melynek köszönhetõen látványosabb lett a kiállítási anyag.
Bajzik Ferencnének, Kolozsvári Antalnénak, Magda Margitnak, Pálfalviné Kreisz Erzsébetnek, Polgár Istvánnénak a
szorgos asszonykezek munkáját, ami ilyenkor nélkülözhetetlen.
Döme Bélának, Hegedûs Lajosnénak, Kerék Miklósnénak,
Kis Jánosnénak, Kocsis Istvánnénak, Landi Lajosnak, özv.
Lukácsi Károlynénak, Merkl Imrének, özv. Molnár

Gyulánénak, Németh Árpádnak, Omray Ferencnek, Polgár
Istvánnénak, Simon Istvánnak, özv. Szántó Pálnénak, Szávin
Lászlónénak, Szeitz Antalnénak, özv. Szolnoki Mihálynénak,
Vanyek Endrének a kiállított tárgyak adományozását, illetve
néhány darab kölcsönzését.
A megnyitó hangulatához választott zenét Jánosi Andrásnak és zenekarának; a Pátyon 1923-ban gyûjtött népdalok
kottáját Köllõ Paulának; a csengõ hangú elõadást Tintér Gabriellának; a vendégek kínálására küldött finom fehér és vörösbort Simon Gábornak.
Végezetül a magam nevében köszönöm, hogy ebben a megváltozott értékrendû (könyöklõs, sikerorientált) világban még
mûködtek azok az emberi kapcsolatok, amik a jó szón, az önzetlen segítõkészségen, az egymás iránti tiszteleten, az adott
szó hitelén alapul.
Szabó Andrásné
a kuratórium elnöke

Munkavállalás az EU-ban
Az Európai Uniós közösségi jog szerint egy tagállam állampolgára egy másik tagállamban szabadon, az adott tagállam munkavállalóival azonos feltételek mellett vállalhat
munkát. A csatlakozási tárgyalások folyamán a régi tagállamok kérték, hogy – amennyiben úgy döntenek – az új tagállamok állampolgárainak egy ideig még ne kelljen ezt a lehetõséget biztosítaniuk. Az átmeneti idõszak legfeljebb hét
évig tarthat, de kettõ, majd három év után át kell vizsgálniuk, hogy az új tagállamok polgárai valóban veszélyt jelentenek-e munkaerõpiacukra.
Munkavállalási engedély nélkül dolgozhatnak a magyarok a következõ tagállamokban: Ciprus, Csehország, Észtország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Nagy-Britannia, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.
Szükség van a munkavállalási engedélyre, de ez csak formalitás: Dánia, Finnország, Norvégia.
Néhány ország fenntartja egy ideig a mostani, munkavállalási engedélyhez kötött rendszert: Hollandia, Németország, Ausztria, Belgium, Franciaország, Spanyolország,
Görögország, Portugália, Luxemburg.
Egy ideig korlátozás nélkül mehetnek munkavállalók,
akik a meghatározott létszám felett szeretnének munkát
vállalni, engedélyt kell kérni: Olaszország, Lichtenstein
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Beszámoló
a Páty Mézeshegy-Pintérhegy Vízközmû Közhasznú Társaság
2003. évi gazdálkodásáról
A Páty Mézeshegy-Pintérhegy Vízközmû Kht. a cégbíróság
szerint kiemelten közhasznú minõsítéssel bejegyzett társaság.
A társaság törvényben meghatározott kötelezettsége az éves
gazdálkodása adatainak nyilvános publikálása.
A kht. 2003. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerûsített éves beszámolója 64 880 E Ft egyezõ eszköz és forrás végösszeggel zárt. Az eszközökön belül a tárgyi eszközök
értéke 59 M Ft, a pénzeszközök összege 5 M Ft.
A vízmûvet 1997-ben 72 M Ft értéken helyeztük üzembe.
Az eltelt hat év alatt további 11 M Ft bõvítés történt a rendszeren. Az elszámolt értékcsökkenési leírás 23 M Ft volt. Sajnálattal kell megállapítani, hogy a 2002. december 31-én lejárt, a
Pátyi Vízmû Kft.-vel kötött bérleti szerzõdésünket az új üzemeltetõ, Pátyi Vagyonkezelõ Kft.-vel nem tudtuk megújítani,
ami a kht. mûködésére igen jelentõs hátránnyal járt.
A kht.-nak 2003. december végével 5 M Ft pénzvagyona
volt, amely az elõzõ évhez képest 2 M Ft csökkenést jelent.
A források 64 880 E Ft végösszegébõl a saját vagyon 64 480
E Ft, a fennálló tagi kölcsön összege 400 E Ft.
A kht. 2003. évi mérleg szerinti eredménye –5100 E Ft,
ezen belül az összes bevétel 2077 E Ft, az összes ráfordítása
pedig 7177 E Ft volt.
A mind a mai napig függõben lévõ bérleti szerzõdés hiánya
alapvetõen érinti a kht. mûködését, ezért adott esetben jogi
úton is érvényt kell szerezni a bérleti, illetve használati szerzõdés érvényesítésének.
Egyszerûsített éves beszámoló mérlege „A” változat
Eszközök (aktívák)
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31.
Sorszám

A tétel megnevezése

01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)

02.

I. Immateriális javak (03.-09. sorok)

03.

Immateriális javak értékhelyesbítése

04.

II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)

05.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

06.

III. Befektetett pénzügyi eszközök
(19.-25. sorok)

07.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

08.

B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)

09.

I. Készletek (28.-33. sorok)

10.

II. Követelések (35.-39. sorok)

11.

III. Értékpapírok (41.-44. sorok)

12.

IV. Pénzeszközök (46-47. sorok)

13.

C. Aktív idõbeli elhatárolások (49.-51. sorok)

14.

Eszközök összesen (01.+26.+48. sor)

Elõzõ év

Tárgyév

62 899

62 899

59 451

59 451

7124

5424

415

484

A tétel megnevezése

1.

D. Saját tõke
(16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)

2.

I. Jegyzett tõke

3.

16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

4.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tõke (-)

III. Tõketartalék

6.

IV. Eredménytartalék

7.

V. Lekötött tartalék

8.

VI. Értékelési tartalék

9.

VII. Mérleg szerinti eredmény

10.

E. Céltartalékok

11.

F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)

12.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

13.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

14.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

15.

G. Passzív idõbeli elhatárolások

16.

Források összesen (15.+25.+29. sor)

70 974

66 500

–4747

–5100

457

400

457

400

70 037

64 880

Egyszerûsített éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatása
„A” változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31.
Sorszám

A tétel megnevezése

1.

I. Értékesítés nettó árbevétele

2.

II. Aktívák, saját teljesítmények értéke

3.

III. Egyéb bevételek

4.

III. sorból: visszaírt értékvesztés

5.

IV. Anyagjellegû ráfordítások

3794

882

6.

V. Személyi jellegû ráfordítások

2315

2548

7.

Vi. Értékcsökkenési leírás

3804

3931

8.

VII. Egyéb ráfordítások

9.

VII. sorból: értékvesztés

10.

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
(I.±II.+III.-V.-VI.-VII.)

11.

VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei

12.

IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

13.

B. Pénzügyi mûveletek eredménye (VIII.-IX.)

14.

C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A.±B.)

15.

X. Rendkívüli bevételek

16.

XI. Rendkívüli ráfordítások

17.

D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)

–2195

18.

E. Adózás elõtti eredmény (±C.±D.)

–4474

XII. Adófizetési kötelezettség

Elõzõ év

Tárgyév

7302

2073

4

17

–2628

–5284

349

184

349

184

–2279

–5100

2195

0

–5100

4940

19.

14

5

20.

F. Adózott eredmény (±E.-XII.)

–4474

–5100

70 037

64 880

21.

Mérleg szerinti eredmény

–4474

–5100

6709

Egyszerûsített éves beszámoló mérlege „A” változat
Források (passzívák)
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31.
Sorszám

5.

Elõzõ év

Tárgyév

69 580

64 480

3080

3080

A mérlegbeszámolót a könyvvizsgáló hitelesítési záradékkal látta el, és a társaság taggyûlése 2004. március 25-én azt elfogadta.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen ez évben a kht.
ügyvezetése a szóbeli tájékoztatást nem tudta megtartani, mivel az önkormányzat törzstõkeemeléssel és -vásárlással összefüggõ belépési szándéka mindezideig nem realizálódott. A
kht. jövõjét ezen döntés alapvetõen érinti, ezért annak függõben maradása miatt a telektulajdonosok részére a beszámolót
mindezideig nem tudtuk megtartani.
Dr. Váczi Zoltán
ügyvezetõ

Szántai Sándor
ügyvezetõ
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Keksz helyett
A múltkori alkalom sikerén fellelkesülve ismét leültünk négyen egyik szombat délután. A résztvevõk kicsit változtak, Sági György és Michels Gábor önkormányzati képviselõk mellett ketten voltunk kérdezõk, kíváncsiskodók. A Sági Gyurinak szóló kérdésekbõl és az õ válaszaiból szerkesztett formában ismét közzéteszünk néhányat.
K: Ismert pátyi vállalkozóként miért lettél képviselõ, mi motivált?
SGY: Már nem is emlékszem pontosan, kedvem volt hozzá,
és idõm is. Néhányan meg is kerestek, biztattak, ezért elindultam 1994-ben. Bekerültem. Azóta vagyok testületi tag. Idõközi választást is beleszámolva négyszer választottak újra. Szeretek a falu ügyeivel foglalkozni, sokat dolgozunk, és persze
idõnként hibázunk is, de nagyon nehéz megszokni, hogy néha
ok nélkül bántanak. Habár kezdek belejönni.
K: A bántásról jut eszembe, talán tavaly õsszel egy pletyka keringett, hogy a helyzetedet kihasználva földet vásárolsz fel. Hogy
is volt ez?
SGY: A képviselõ-testület hozott egy határozatot, mivel
némi pénzt elõ tudtunk teremteni aranykorona-vásárlásra,
hogy az önkormányzat vagyongazdálkodási célból vásároljon.
A Földhivatal vezetõje örült, hogy végre Páty is felébredt és teszi a dolgát, így lett a pátyi önkormányzatnak 7 hektár földje a
0185-ös táblában az autópálya mellett. A rendelet annak rendje-módja szerint életbe is lépett, és mi mint megbízottak láttunk hozzá közvetíteni az önkormányzat és a földtulajdonosok
között. A rendelet egyébként megjelent a Kurírban is, ám közszájra már csak az került, hogy a Sági felvásárolja magának az
aranykoronákat. Egyébként a föld nem nagyon érdekel,
Biatorbágyon van egy kis visszakapott családi földem, de igazából azt sem tudom pontosan, hol van. Hát ilyen „nagybirtokos” vagyok én.
K: Miért kell Pátynak földtulajdon?
SGY: Vagyonszerzés, vagyongyarapítás céljából, valamint
a hosszú távú iparterületi fejlesztési elképzelések kapcsán lesz
a kezünkben cserealap, amivel az egyes tulajdonosokkal
könnyebbé válhat a megegyezés.
K: Miért, nem egyértelmû, hogy mindenki szeretné, ha a földje
iparterület lenne, és ezáltal sokkal értékesebb?
SGY: Egyrészt nem mindenki akarja, mert mûvelni szeretné, másrészt azt is tudomásul kell venni, hogy a fejlesztési területek infrastrukturális terheit az értéknövekedett területeknek kell viselnie. Ez sok konfliktus forrása, de az iparterület
hatályba helyezése csak akkor valósulhat meg, ha a képviselõ-testület biztosítékot lát a belterületbe vonással párhuzamosan a fejlesztési terület közmûterheinek fedezetére is. Mert
mihelyst belterület lesz, az önkormányzat törvényileg köteles
az összes közmûvet, utat biztosítani, fenntartani. Ennek a tanulópénzét sajnos már kifizettük a Zsámbéki-kanyar lakópark
kapcsán, és még ott sincs minden lezárva. Gyakorlatilag megvezették az akkori testületet, és a belterületbe vonás után már
minden hatósági üggyé vált. Onnantól a testület nem nagyon
szólhatott bele a terület fejlesztésébe. Ezt nem akarjuk még
egyszer megismételni, ezért világossá tesszük a tulajdonos
vagy a leendõ terület-fejlesztõ elõtt, hogy milyen fejlesztést
kell a területen végrehajtani, és erre a fejlesztésre garanciákat
kérünk.
K: Ha jól értem, jó gazda módjára, vigyázni szeretnétek a falu
jövõjére is?
SGY: Természetesen, de mint sok minden másban, ebben
sem egységesek a tulajdonosok. Sok egyéni érdek is felmerülhet, sokszor gyerekkori ismerõsökkel (mint földtulajdonosokkal) csapunk össze, de meg kell, értsék, ebben a helyzetben a
falu érdeke a fontosabb. A nagy tulajdonosok, akik döntõen
spekulánsok, ezt nagyon jól tudják, és ott csak a mértéken vi-

tatkozunk. A kisebb tulajdonosok némelyikével pedig, akik itt
élnek köztünk, nehéz megértetni, hogy a késõbbi nagyobb bevételnek most van számukra költsége, illetve, hogy egyáltalán
költsége van.
A tervezett egy óra most is majdnem két és fél óra lett, sok
aktualitással, némi anekdotázással. Beszéltünk a népszavazási kezdeményezésrõl, annak elõzményeirõl, hasonlóságairól egy másik üggyel, az utakról, a lyukakról, a 40-es táblákról, az ideális befektetõkrõl, az ígéretekrõl, a tervekrõl, a pálfordulásokról. Úgy gondolom, folytatjuk.
Reményi László

FELHÍVÁS
Lassan közeledik az aratás idõszaka. Mindenkinek érdeke,
hogy a sok munkával megtermelt javak tûzkár nélkül betakarításra kerüljenek.
Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat elõírja, hogy a betakarításban csak olyan gépek, szállító eszközök vehetnek részt,
amelyeknél elõzetesen szemle, ellenõrzés keretén belül meggyõzõdtek az elõírások betartásáról, a megfelelõ mûszaki állapotról. A szemle megtartásáról, az azon részt vett gépekrõl,
szállító eszközökrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, és meg kell
õrizni.
A gépek szemléje során az alábbiakat kell tûzvédelmi szempontból vizsgálni:
– tûzoltókészülék érvényessége, ellenõrzésének megtörténte
– tûzoltóeszközök (szikracsapó)
– dohányzást tiltó feliratok
– oktatási füzet
– elektromos rendszer (biztosítékok, kötések, szigetelések,
akkumulátorok)
– üzemanyagellátó-rendszer (tömítettség, csöpögések elhárítása)
– hidraulikarendszer (tömítettség, csöpögések elhárítása)
– földelõlánc (megfelelõ hosszúság, vastagság)
Az aratás során az alábbi tûzvédelmi elõírásokat be kell tartani:
– A kalászos termény betakarítását lehetõleg a közút, illetõleg a vasútvonal mentén kell elõször elvégezni.
– A lerakatott kalászos terményt, szalmát vasútvonal szélsõ
vágányától, vasútállomástól 100 méter, közúttól 25 méter távolságra kell elhelyezni.
– Gabonatáblán dohányozni még a jármûvek, erõ- és munkagépek vezetõfülkéiben sem szabad.
– Az aratás idejére igény esetén a gabonatáblától legalább
15 méterre éghetõ anyagtól és növényzettõl mentes dohányzóhelyet kell kijelölni.
A tarlóégetés során betartandó tûzvédelmi elõírások:
A tarlóégetés alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység, csak
írásbeli engedély alapján szabad elvégezni. Az engedélyt a
munkát elrendelõnek kell kiadni a vonatkozó elõírások szerint.
A tarlóégetés helyét, idõpontját Érd Város Hivatásos Tûzoltóságának az égetés elõtt 24 órával be kell jelenteni.
A tarlóégetés területét 3 méter széles sávban körül kell
szántani, az égetés területe maximum 30 ha nagyságú lehet
egyidejûleg.
Vörös János
tûzoltó alezredes
tûzoltóparancsnok
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Köszönetnyilvánítás...
A Pátyi Pincenapok megrendezéséhez, megszervezéséhez
és lebonyolításához köszönetemet fejezem ki a Barátság, az
Egyetértés, és a Szépreménység Nyugdíjasklub tagjainak akik,
idõt, fáradságot nem kímélve aktívan részt vállaltak a rendezvény sikeres lebonyolításában.
Külön köszönöm a Gilan Trading Kft.-nek, aki minden évben egy népzenei együttes finanszírozásával támogatja a Pincenapokat.
Köszönöm azoknak a pincetulajdonosoknak is a munkáját,
akik kinyitottak a rendezvény ideje alatt és a maratoni távot
legyalogolták a két nap alatt
Újdonság volt az idei rendezvényen a tombola, melynek fõdíját Tímár János díszpolgárunk nyert meg. A nyereményt a
Globe Center Utazásszervezõ Kft. ajánlotta fel.
Köszönöm Omray Ferenc munkáját, aki többek között az
utazás felajánlását hozta, és az Origón történõ hirdetést elintézte.
A tombolafelajánlások az:
Autószerviz Páty, Árpád u. 30,
Brigitta díszállat kiskereskedés;
Gézengúz Ruházati Bolt;
Virágüzlet mindhárom CBA üzletháznál található,
Etele Egészségcentrum; Budapest,
Ferozi Kft;. Páty, Töki út 20/B,
Gabriella Pizzéria és Fagyizó; Zsámbék, Petõfi u.,
Gilan Trading Kft; Páty, Kerekdombi. u. 7.
Ida Cuki; Páty, Árpád u. 6,
Kis Krén; Páty, Rákóczi u. 11.,
Laborof Kft;. Páty, Kossuth u. 154.,
Merkl Bt;. Páty, Rákóczi u. 24.,
a Vöröskereszt helyi szervezete
és a Pincenapokon résztvevõ kézmûvesek termékeibõl kerültek kisorsolásra.
Köszönet érte.
Dr. Bognár András
polgármester

UNATKOZOL?
Akkor gyere, és próbáld ki magadat a mûvelõdési házban!
Internetezési és asztaliteniszezési lehetõség vár rád hétfõi, szerdai és pénteki napokon 15.00 és 21.00 óra között
Az internetezés díja:
15.00–18.00 óra között 100 Ft/óra
18.00–21.00 óra között 200 Ft/óra
Természetesen van lehetõség félórás használatra is!
Tehát gyere, és szólj másoknak is!
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Kérdések és feleletek
a biztosításról
Születés:
Jaczina Roland – április 7.
Balogh Márk – május 18.
Bárczi István Géza – május 20.
Király Csaba Gerõ – május 18.
Polgár Bernadett Erzsébet
– május 21.
Laky Zsófia – május 23.
Vigh Petra – május 25.
Kutnyánszky Lóránt Ágoston
– június 1.
Menyhárt Benedek Károly
– június 1.
Patkó Hanna Marina – június 2.
Kalauz Boróka Petra – június 2.
Nagy Mikes Ferenc – június 3.
Budai Tamás – június 4.
Elhunytak:
Gergely Pálné szül. Szabó Amália – május 6.
Szervó Miklós – május 9.
Molnár Józsefné
Szül. Vas Terézia – május 16.
Dévai Zsigmond – június 7.
Elekes Gézáné szül. Ványi Piroska – június 8.
Házasságkötés:
Szakács Julianna és Háló Zoltán – május 22.
Polgár Sándorné
anyakönyvvezetõ

Névadó ünnepség
A Csibe Óvoda Katica csoportja
Nguyen Mi Lán és Nguyen Vi Vien
névadó ünnepségén adott mûsort 2004. május 29-én.

Mi változott az uniós csatlakozás után? Miért fontos
és célszerû utasbiztosítást kötni?
Az uniós tagországokban nemzetközi egyezmény
alapján a sürgõsségi betegellátás igénybevételére az
E-111 nevû nyomtatvány jogosít fel. Általában csak az
állami egészségügyi intézményekben érvényesíthetõ,
mentõs szolgálatok és magánklinikák gyakran nem fogadják el, és készpénzben kérik a szolgáltatás kifizetését. Sajnos az E-111 csak hosszas után járással, sorban
állással szerezhetõ meg és csak 3 hónapig érvényes.
Mindezeken túlmenõen az ellátás után még 20% önrészt is meg kell fizetni.
Ezért ajánlott az eddig is megszokott utasbiztosítás
megkötése a továbbiakban is. Ebben az esetben az orvosi költségek térítése teljes körû a választott biztosítási
csomag értékhatáráig. A beteglátogatás illetve hazaszállítás költségei nem a biztosítottat terhelik. A poggyász
ellopását, baleset miatti sérülését is téríti a biztosító a
feltételben foglaltak szerint. Az utasbiztosítás keretein
belül 24 órás telefonos segítségnyújtás a felmerülõ problémák megoldásában.
Fontos az autóval utazók számára a nemzetközi zöldkártya – a kötelezõ felelõsség biztosítást ezzel az okmánnyal lehet külföldön igazolni.
Szabóné Gábor Magdolna

FELHÍVÁS
Páty határába tervezett beruházás
kivitelezési és üzemeltetési
feladataihoz HELYI vállalkozások
jelentkezését várjuk, az alábbi
tevékenységi körökben:
õrzõ-védõ, karbantartó, festõ-mázoló,
munkásellátás (étkeztetés),
képzés-oktatás, kertépítés, kõmûves,
burkoló, villanyszerelõ
Érdeklõdés esetén kérjük a
vállalkozás alapadatait (alapítás éve,
tevékenységi kör, létszám…),
valamint a referenciáit megküldeni.
Immodol Kft.
2045 Törökbálint, Pf. 88.
Fax: 06 (23) 339-534
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FELHÍVÁS
Páty határába tervezett beruházás
munkaerõszükségletének biztosítására
helyi lakosok elõzetes jelentkezését
várjuk, az alábbi munkaörökben:
adminisztrátor, büfés, futár,
gépkocsivezetõ, kertész, õrzõ-védõ,
raktáros, raktárvezetõ,
raktárvezetõhelyettes, rendész,
takarító, targoncavezetõ, titkárnõ
(német és/vagy angol nyelvtudással)

Érdeklõdés esetén
kérjük levélben megjelölni
a betölteni kívánt
munkakört és önéletrajzot mellékelni.
Immodol Kft.
2045 Törökbálint, Pf. 88.

2004. július

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

Az árak az áfát tartalmazzák.
Információkérés és ügyintézés:
Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály, Polgárné
Telefonszám: 06/23-555-536
(a hivatali munkarend szerint)

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

Cipõjavítás

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.

talpak, sarkak, csat-, sarokcsere,
táskák, övek javítása, cipzárcsere kabátban is
fémgombok, kapcsok cseréje.
Gyermekholmikra 10% kedvezmény

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.

Szalay Jánosné
cipõjavító
Biatorbágy, Kossuth F. u. 28.
311-274, 06 (30) 996-7419
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8–17,
szombaton 8–13 óráig

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!
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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!
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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

Az EXEL Szállítmányozási Kft.
folyamatos felvételt hirdet

KISKUTYÁK

RAKTÁRKEZELÕ
munkakörbe pátyi raktárába.
Az EXEL Szállítmányozási Kft.-rõl bõvebb információért
kérjük, látogasson el weboldalunkra: www.exel.com,
vagy hívja a 06 (29) 556-000 számot.
Jelentkezni folyamatosan lehet:
Emberi erõforrás osztály, Exel Szállítmányozási Kft.,
2220 Vecsés, Lõrinci út 59. (Airport Business Park).
E-mail: Csilla.Thurzo@exel.com (HR vezetõ)

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

Gyönyörû kiskutyák, jó házõrzõ és családszeretõ szülõktõl (anatóliai juhászkutya és
erdélyi kopó jellegû) keresnek szeretõ
gazdát. A kutyusok egészségesek, állatorvosi felügyelet alatt vannak, és az összes
szükséges védõoltást megkapták.
Tel.: 06 (20) 9275-275, Gyurkó Pál
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Hitelügyintézés helyben

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

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

kedvezményes lakáshitelek
állami támogatással
deviza alapú hitelek
Szabó Lajos
2071 Páty Árpád u. 57.
Tel./fax: (23) 343-346, (70) 330-8505
mobil: (70) 330-8505

Mini
rakodóval
földmunkavállalás

BIZTOSÍTÁS

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

Szabóné
Gábor Magdolna

Generali-Providencia,
Európa, Argosz,
Allianz-Hungária,
OTP-Garancia, Uniqa,
Union, Európai Utas
Biztosító

2071 Páty Árpád u. 57.
Tel./fax: (23) 343-346,
mobil: (30) 900-8510
Nyitva: H-Sz-P. 13–20,
K-Cs. 8–20 óráig

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

