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Felelõs vezetõ: Horváthné Nagy Erzsébet
Tördelés: Biró Krisztina
Szedés, korrektúrázás: szerkesztõség
Lapzárta: minden hónap 20-a
Megjelenik 1600 példányban,
minden hónap elsõ hetében
Az újság példányai beszerezhetõk
a község boltjaiban,
a polgármesteri hivatalban,
a mûvelõdési házban és az óvodában
A szerkesztõ fenntartja a jogot
a közzétett írások rövidítésére, és a közölt
véleményekkel nem feltétlenül ért egyet.

Tartalom

Augusztusi
Családi Napok
Augusztus 19. csütörtök, 18 órától
Széchenyi tér:
18 óra
Bábszínház – az elõadást az ifjúsági
klub tagjai rendezik.
Kézmûves-foglalkozás: aratókoszorú-készítés
20 óra
Ünnepi köszöntõ – dr. Bognár András- polgármester
Ünnepi mûsor: Részletek István, a
király c. rockoperából Homonnay Zsolt
és Polyák Lilla elõadásában
Közben irodalmi összeállítás István
királyról
21 óra
Tûzijáték
Nosztalgia zene éjfélig – Büférõl a
„Habos” gondoskodik
Rendezõ: Mûvelõdési Ház

Augusztus 20. péntek – 8 órától
Sportpálya:
Focigála – Landora-kupa
Büfé – hideg- meleg étel
Rendezõ: Pátyi Öregfiúk Klubja
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Augusztus 21. szombat 10 órától
Pincehegy:
10 óra
FÕZÕVERSENY
Az elsõ húsz jelentkezõ 5-5 kg halat és
marhalábszárt kap falunk polgármesterétõl. Várjuk családok, vállalkozók, cégek,
alapítványok, egyesületek, baráti társaságok, klubok részvételét!
Jelentkezés: 2004. augusztus 16.
(hétfõ) 8 órától a polgármesteri hivatalban, személyesen vagy az 555-530-as telefonszámon.

ség-mérés (pH, oldott oxigén, vezetõképesség, hõmérséklet), zajmérés és minden közösen kitalált egyéb program.
Vasárnap egy közös bográcsos ebéd
zárja a tábort.
A részvétel ingyenes.
Mindenkit szeretettel várunk a pátyi
fenyves parkolójában, mindennap 9
órakor.

Pátyi Péntek Esték
A Közösségi Ház kertjében, rossz idõ
esetén a termében. Cím: Páty, Rákóczi
u. 13.

Népek zenéje, tánca
Augusztus 6., este 7 óra
Magyar folklór: Höcögõ táncegyüttes, Téka zenekar mûsora

Augusztus 13., este 7 óra
Görög zene és tánc a Maskarades és
Ilios együttes elõadásában

Augusztus 27., este 7 óra
Délszláv muzsika az Égei tengertõl
az Adriáig
Söndörgõ együttes és Kádár Tímea
bolgár tánccsoportjának elõadása
A mûsor után táncház maximum 22
óráig.
Belépõjegy nincs, de önkéntes adományát köszönettel fogadjuk!
Az est hangulatához illeszkedõ büfét
a Landora Pizzéria szolgáltatja kedvezõ
áron!
Kellemes kikapcsolódást, jó szórakozást kívánnak a szervezõk!
Páty Faluközösségért Alapítvány
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Rendezõ: Mûvelõdési Ház

Madarász tábor

UNATKOZOL?

A Zsámbéki-medence Tájvédelmi
Egyesület (ZSMTE) meghirdeti az immáron hagyományos természetvédelmi
(madarász) táborát Szinai Péter, a Fõvárosi Állatkert munkatársa és Zsarnóczay István vezetésével.

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!

Idõpont:
2004. augusztus 13–14–15.
Program: madárháló-felállítás, madárgyûrûzés, szemétszedés szelektív
hulladékgyûjtõ edényekbe a Rumpold
Bicske Kft. felajánlásával, vízminõ-
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-Testületének
2004. június 23-án (szerdán) 15.00 órakor megtartott ülése
Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Cseke Zoltán, Éri István, Furuglyás Péterné, Fórizs Bertalan, Kollár Tamás, Michels Gábor, Moldován Jenõ, ifj. Nagy Ferenc, Nagy
Ferencné, Sági György, Zsarnóczay István összesen 12 fõ képviselõ
Dr. Lukács Sándor jegyzõ, dr. Fister Mihály ügyvéd, Varga
Istvánné, a Pénzügyi Iroda vezetõje, Drotárcsik Edit, a Mûszaki Iroda vezetõje
Távolmaradt: Soós István, és Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna bejelentéssel

NAPIRENDI PONTOK:
1. Támogatás a 2004. évben elkülönített pályázati alapból
2. Pénzmaradvány felosztása
3. Erkel u.–Bocskai u. melletti terület szabályozási terve
4. Zsámbéki kanyar lakóterület kialakításával kapcsolatos
vizsgáló bizottság felállítása
5. Talajterhelési rendelet
6. Törvényességi észrevétel rendeletekkel kapcsolatban
7. A 0159/5 hrsz-ú ingatlan elõvásárlási ügye
8. Testvérvárosi kapcsolat
9. A Zsámbéki kanyarban lévõ Forrási téren történõ játszótér
kialakítása
10. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
rendszerhez kapcsolódó társulási szerzõdés
11. Utak karbantartása, felújítása
12. Közbeszerzési eljárás leállítása
13. IMMODOL Kft. beruházásával kapcsolatos jegyzõi tájékoztató
14. Ingatlaneladás
15. Törvényességi észrevétel (zárt ülés)
16. Szindikátusi szerzõdés (zárt ülés)
17. Lakóterületi fejlesztések
18. Torbágyi út mentén járda építéséhez tulajdonosi hozzájárulás
Egyebek:
– Kossuth L. u. 81. sz. alatti önkormányzati ingatlan (óvoda) bontási engedély
– Támogatás a Páty Faluközösségért Alapítványnak
– Elõzetes észrevételek a Pátyi Önkormányzati Óvoda, Iskola és Polgármesteri Hivatal beruházások tender terveire
– Tájékoztatás – dr. Bognár András polgármester
– Tájékoztatás – Fórizs Bertalan képviselõ

NAPIREND ELÕTTI FELSZÓLALÁSOK
Zsarnóczay István megkérdezi dr. Lukács Sándor jegyzõ
urat – mint a Helyi Választási Iroda vezetõjét –, hogy pontos-e
az az információ, miszerint amennyiben szükségessé válik a
helyi népszavazás aláíró ívének ellenõrzése, akkor a kezdeményezõk képviselõje nem lehet jelen. Igaz-e?
Dr. Lukács Sándor elmondja, hogy ez igaz, mert azt a bizottság végzi.
Zsarnóczay István felhívja a HVI vezetõjének a figyelmét
arra, hogy Páty Község Képviselõ-testületének 16/2004. (V.
12.) Kt. rendelete szerint, melynek 4. § (5) szakasza kimondja,
amely megegyezik az 1997. évi C. törvény 119. § (1) szakaszában foglaltakkal: „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 nem áll
„ (5) pont: „Az aláírások ellenõrzése során a kezdeményezõk
bejelentett képviselõje jelen lehet.” Ezt mondja ki a választási

törvény. Amennyiben nem eszerint jár el a HVI vezetõje, akkor megsérti a választási törvényt.
Dr. Lukács Sándor elmondja, hogy a kérdés nem erre vonatkozott. Személyiségi jogok miatt nem vehet részt a kezdeményezõ az ellenõrzésben, mert az esetlegesen felmerült
problémásnak tûnõ ügyben más az eljárás. Az egész eljárásban a bizottság vehet részt.
Zsarnóczay István nem ért egyet és az imént felolvasottakra hivatkozik. Elmondja, hogy amennyiben nem lehet jelen a
képviselõ, kénytelen lesz az Országos Választási Iroda felé bejelentést tenni.
Sági György kéri dr. Fister Mihály ügyvédet, hogy mondja el,
hogy egyetért-e a jegyzõ úr által elmondottakkal, miszerint a
kezdeményezõk képviselõje nem lehet jelen az ellenõrzésnél.
Dr. Fister Mihály kéri Zsarnóczay urat, hogy mondja ismét,
hogy pontosan mire vonatkozik a kérdés.
Zsarnóczay István elmondja, hogy amennyiben az aláírások tételes ellenõrzésére kerülne sor, akkor az aláírásgyûjtést
kezdeményezõk képviselõje jelen lehet-e az ellenõrzéskor?
Dr. Fister Mihály tájékoztatja Zsarnóczay képviselõ urat,
hogy az aláírások bekerülés után a személyi adatokat kontrollálni kell. Ez egy technikai jellegû ellenõrzés, mely a nyilvántartás alapján történik. Ebben nem vehet részt a kezdeményezõk képviselõje. Amikor ez megtörtént, és az adatok valósnak
bizonyulnak, de az aláírások vonatkozásában felmerülnek kételyek, így szükségessé válik azok ellenõrzése, az aláírások ellenõrzésénél már részt vehet a kezdeményezõk képviselõje,
amennyiben szeretne.
Zsarnóczay István elmondja, hogy mivel a meglévõ aláírások 80%-kal meghaladják az elõírt aláírások számát, így nem lehet esély arra, hogy az aláírások ellenõrzése szükségessé váljon.
Dr. Lukács Sándor felhívja a jelenlévõk figyelmét arra,
hogy az adatok ellenõrzése viszont kötelezõ, az aláírások ellenõrzésére csak abban az esetben kerül sor, amennyiben kétely merül fel azok hitelességérõl.
Zsarnóczay István elmondja, hogy az Árpád utcából Sz.-né
beadványt nyújtott be az Önkormányzathoz és kérte, hogy ezt
õ is kapja meg. Sz.-né a beadványában parlagfûvel borított területekre hívta fel a figyelmet. Nem kapta meg a beadványt,
ennek ellenére Sz.-né fel kívánja õt jelenteni, mert úgy gondolja, hogy az õ hatáskörébe tartozik az a feladat, hogy a településen mindenütt le legyen kaszálva a gyom, és
gyommentesítve legyen a település. Mivel erre nincs jogosítványa, annyit tud tenni, hogy a szükséges hatóságok felé jelzi az
állapotokat. Mivel a település katasztrofális állapotokat mutat
ebben a tekintetben, a Környezetvédelmi és Egészségügyi Bizottság következõ ülésére meg kívánja hívni a jegyzõ urat és
kérik, hogy számoljon be arról, hogy miért van ilyen állapotban a település, és miért nem teszi meg a szükséges lépéseket a
szükséges területeken a gyommentesítés vonatkozásában.
Tájékoztatja a jelenlévõket arról, hogy a tegnapi nap folyamán a Kossuth L. u. lakóitól beadványt kapott a Zsámbéki-medence Tájvédelmi Egyesület, melyet a Képviselõ-testület
részére is címeztek. Ebben tiltakozásukat fejezik ki az ellen,
hogy a Pincehegy alatti területen szabályozási terv készüljön.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Támogatás a 2004. évben elkülönített pályázati alapból
Egyebek: Támogatás a 2004. évben elkülönített pályázati
alapból
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, dr. Bognár
András polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselõket arról, hogy ebbõl az alapból már több szervezet kapott támogatást. Elmondja, hogy ez a 150 ezer forint a Tûzoltó Egyesületnek csupán az
alapszükségleteit fedezi.
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A Páty Faluközösségért Alapítvány a tavalyi évhez hasonlóan szintén támogatást kér az önkormányzattól.
Kollár Tamás bejelenti érintettségét a Páty Faluközösségért Alapítvány esetében.
A képviselõk Kollár Tamás érintettségét tudomásul vették.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek azzal, hogy a Tûzoltó Egyesületet 150 ezer forinttal támogassák, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 196/2004. (VI.
23.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Pátyi Tûzoltó Egyesület éves költségvetését
150 000 Ft készpénzzel támogatja. Az egyesületnek a támogatott összegrõl 2004. év végéig el kell számolnia a polgármesteri
hivatal Pénzügyi Irodája felé.
Felelõs: polgármester, jegyzõ, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: azonnal
Michels Gábor szeretné tudni, hogy a Faluközösségért Alapítvány esetében mi okozza a különbséget a két határozati javaslat között.
A polgármester elmondja, hogy az egyesület a tavalyi évben
350 ezer forintot kapott, ezzel az összeggel az idén már bõvíteni tudnák programjaikat. Viszont 250 ezer forint az az összeg,
amelyre minimálisan szüksége van az egyesületnek a mûködéshez.
Éri István felhívja a figyelmet arra, hogy a Költségvetési
rendeletben meghatározásra került az az összeg, amely esetenként maximálisan adható. Ezért a képviselõ-testületnek
nem áll módjában magasabb összeg megítélése, mint 250 ezer
forint.
Sági György nagyon fontosnak és hatékonynak érzi az alapítvány munkáját, mivel programjaik szerves részét képezik a
pátyi kulturális életnek, ezért úgy gondolja, hogy szükséges
lenne a magasabb összeg megítélése. A következõ Költségvetés összeállításánál javaslatot fog tenni arra, hogy a mûvelõdési házhoz hasonló keretet kapjon.
Kollár Tamás javasolja, hogy amennyiben a képviselõ-testület a magasabb támogatási összeg megítélésével ért egyet,
akkor bontsák ketté ezt az összeget oly módon, hogy az egyesület a programokra 250 ezer forint támogatást, az épület
fenntartására pedig 100 ezer forint támogatást fordíthasson.
Mivel az épület az önkormányzat tulajdona, így annak fenntartásához hozzájárulhatnak külön forrás megjelölése nélkül.
Éri István támogatja a javaslatot, és javasolja a határozati
javaslat elmondottak szerinti módosítását.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 197/2004. (VI.
23.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Páty Faluközösségért Alapítvány (2071 Páty, Rákóczi u. 13.) éves
költségvetését 350 000 forinttal támogatja. Az alapítványnak a
támogatott összegrõl 2004. év végéig el kell számolnia a polgármesteri hivatal Pénzügyi Irodája felé oly módon, hogy 100
000 Ft-ot az épület fenntartására és üzemeltetésére, 250 000
Ft-ot az alapítványi programok szervezésére, megvalósítására
fordít.
Felelõs: polgármester, jegyzõ, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: azonnal
2. Pénzmaradvány felosztása
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag,
12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 198/2004. (VI.
23.) Kt. határozata
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Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a 2003. évi zárszámadásban szereplõ 109 371 E Ft-ot
az alábbiak szerint osztja fel:
A 2004. évi költségvetésben visszatervezve:
bérmaradvány:
óvoda
városi gazdálkodás
polgármesteri hivatal
védõnõk
mûvelõdési ház
iskola
napközi otthon
konyha
földvédelmi járulék
gázdíj kompenzáció
feladattal terhelt:
tartalékba helyezés:
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal

–82947
–1715
–2295
–3395
–61
–88
–422
–287
–221
–287
–976
–92694
–16667

3. Erkel u. – Bocskai u. melletti terület szabályozási terve
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Marthi Zsuzsa tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a
HRC fejleszteni kívánja a szóban forgó területeket, ahol idõsek otthonát is létesítene. A megállapodás az önkormányzattal is folyamatban van. A projekt lényege, hogy a cég nemcsak
a telkek és a közterület rendezését vállalná, hanem az épületek megépítését is, így az egységes építéssel egységesebb településrész jönne létre, jobb arculatot adva a településnek. A
tervezés koncepciója szerint az Erkel utca, mint bevezetõ szakasz zártabb beépítést kapna, a Petõfi utca pedig kibõvülne az
Idõsek Otthonával. A tömböt feltáró utcák viszonylag rövidek
kevés lakással és igényes közterület alakítással, belsejében pedig családi házas egységek alakulnának ki. Az egységes építkezés miatt ez kicsit szûkebb és hangulatosabb kialakítással kerülne megvalósításra. A telkek mérete viszonylag kicsi, de a
beépíthetõség nem haladja meg a 30%-ot. Az Idõsek Otthona
az iskolával azonos építménymagasságú lenne, és olyan egészségügyi ellátás is helyet kapna az épületben, mely a település
egészségügyi ellátását is szolgálná. A tömbnek a jelenlegi szerkezeti tervben lakóterületi besorolása van, ezért annak módosítása szükséges lesz, tehát az iskolával egyezõ, településközpont vegyes övezetté kell módosítani. Összesen 89 lakás épülne a területen.
A polgármester megkérdezi, hogy a testület által elfogadottak szerint készülnek-e a tervek?
Marthi Zsuzsa igennel válaszol és elmondja, hogy ez az a
szakasza a tervezésnek, amely a testületi véleményezése és jóváhagyás után kerülhet majd államigazgatási eljárásra.
Sági György felhívja a figyelmet arra, hogy a teljes anyaggal
csak a bizottságok tagjai rendelkeznek. Tehát akik nem tagjai
a bizottságoknak, azok nincsenek a birtokában az anyagoknak, így nem is ismerik azt.
Zsarnóczay István felhívja a figyelmet, hogy ebben az ügyben a képviselõ-testület nem hozhat döntést, mivel csak az
elõterjesztéssel rendelkezik minden képviselõ, de a teljes
anyaggal nem.
Bozsóné Virág Ida elmondja, hogy minden képviselõ megkapta az ügyre vonatkozó teljes anyagot, azok is, akik nem bizottsági tagok és az átvételt aláírásukkal igazolták.
Michels Gábor megkérdezi dr. Fister Mihály ügyvédet a
HRC-vel kapcsolatos szerzõdések jelenlegi állásáról.
Dr. Fister Mihály elmondja, hogy a szerzõdéstervezeteket
még nem küldte meg a HRC a részére, annak ellenére, hogy
erre ígéretet kapott.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben a
tájékoztatást elfogadják, kézfeltartással jelezzék.
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A képviselõ-testület a tájékoztatást 10 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 199/2004. (VI.
23.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
Erkel utca Bocskai utca (HRC terület) melletti 671, 672, 887/3
hrsz-ú területek szabályozási tervérõl szóló, a Porta Terv Városrendezési és Építészeti Tervezõ Iroda Kft. által tartott tájékoztatást elfogadta.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
5. Talajterhelési rendelet
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Fórizs Bertalan felhívja a figyelmet arra, hogy vizsgálatot
von maga után, hogy kik használják illegálisan a csatornahálózatot.
A polgármester elmondja, hogy a Vagyonkezelõ Kft. már
megkezdte az erre vonatkozó ellenõrzéseket.
Zsarnóczay István tájékoztatja a képviselõket arról, hogy
folyamatban van a települési folyékony hulladékkezeléssel
kapcsolatos rendelet kidolgozása, amely pontosan tartalmazza az erre vonatkozó intézkedéseket.
A polgármester úgy gondolja, hogy megoldást kell találni az
esõvíz csatornába való vezetésére, továbbá arra, hogy sok ingatlan be van kötve a csatornahálózatba, ugyanakkor a kút vizét használják, és azt engedik bele a csatornába. Ezt természetesen nem ennek a rendeletnek a keretén belül, hanem a
Zsarnóczay úr által említett folyékony hulladékkezeléssel
kapcsolatos rendeletben kell majd rögzíteni.
A jegyzõ tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a talajterhelési díj mértékét törvény szabályozza.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben a
rendelettervezettel egyetértenek, és azt elfogadják, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a rendelettervezetet egyhangúlag, 12
igen szavazattal elfogadta, és a következõ rendeletet alkotta:
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
20/2004. (VI. 23) számú rendelete a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és
eljárási szabályokról
(egységes szerkezetbe építve a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX törvény – továbbiakban: tv. – vonatkozó rendelkezéseivel)
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdése, továbbá a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21. § (2) és 26. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, figyelemmel az adózás rendjérõl szóló
törvény vonatkozó rendelkezéseire, a következõ rendeletet alkotja:
A rendelet tárgyi hatálya és célja
1. §
(1) A rendelet szabályozza a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokat.
(2) A díjfizetési kötelezettség alá esõ rászoruló lakossági
kibocsátóra vonatkozóan szabályozza a díjkedvezmény és a
mentesség feltételeit.
A 2003. évi LXXXIX. törvény (Továbbiakban tv.) 1. § alapján „ A törvény célja, hogy a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Kvt.) 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban elõsegítse a
környezetbe történõ anyag- vagy energia-kibocsátás csökkentését, a környezet és természet megóvása érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az állam és a
környezethasználók közötti arányos teherviselést.”
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A rendelet területi és személyi hatálya
2. §
A talajterhelési díj fizetési kötelezettség a Páty község adóhatóság illetékességi területén azt a kibocsátót terheli, aki a
mûszakilag rendelkezésre álló csatornára nem köt rá és helyi
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján
szennyvízelhelyezést alkalmaz.
A talajterhelési díj mértéke
A tv. 12. § (1) bekezdése alapján „A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja,
a (3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi és a veszélyeztetési szorzó határozza meg. (1.
számú melléklet alapján)”
(1) A talajterhelési díj alapja:
a) helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.
b) vízjogi engedély alapján végzett szennyvízelhelyezés esetében a szenny- és használt víz éves mennyisége csökkentve a
külön jogszabály, vagy hatósági határozat rendelkezései szerint megtisztított víz mennyiségével.
(2) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 F/tm3.
(3) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e
törvény 3. sz. melléklete határozza meg.”
3. §
(1) A talajterhelési díj mértéke Páty közigazgatási területén:
3
120 Ft/m egységdíj X 1,5 területérzékenységi szorzó = 180
3
Ft/m + áfa
(2) A tv. 27. § (1) bekezdése alapján „ A talajterhelési díj fizetésére kõtelezett kibocsátó a 2004. évben az e törvény alapján megállapított talajterhelési díj 20%-át, 2005. évben
40%-át, 2006. évben 50%-át, 2007. évben 75%-át, 2008. évben
90%-át, a 2009. évtõl 100%-át köteles megfizetni.”
Kedvezmények, mentességek
4. §
(1) A tv. 26. § (4) bekezdése alapján „Felhatalmazást kapnak a települési önkormányzatok, hogy rendeletben a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési
díjra vonatkozóan a rászoruló lakossági kibocsátó díjfizetési
kötelezettségére vonatkozóan díjkedvezményt, illetve mentességet állapíthassanak meg.”
Kérelemre, tárgyévre mentesíthetõ a talajterhelési díj megfizetése alól:
a.) az a 70 éven felüli kibocsátó, akinek nettó jövedelme
nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 200%-át,
b.) az a 70 éven felüli kibocsátó, akinek – kétszemélyes háztartás esetén – a vele közös háztartásban élõ 70 éven felüli házastársával vagy élettársával együtt számított egy fõre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum
150%-át,
c.) az a kibocsátó, akinek a vele közös háztartásban élõk
egyike I., vagy II. csoportú rokkant, vagy fogyatékossági támogatásban részesül és a családban az egy fõre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum
150%-át.
5. §
(1) Kérelemre, tárgyévre 50% kedvezményben részesíthetõ az a kibocsátó, aki három, vagy több gyermeket nevel és a
családban az egy fõre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori nyugdíjminimum 100%-át.
(2) A tv. 13. § (2) Nem terheli díjfizetési kõtelezettség azt a
kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi
szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de mûszakilag nem áll számára rendelkezésre.
(3) A tv. 14. § A talajterhelési díj alapja csökkenthetõ azzal
a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó
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szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi elõírások szerinti elhelyezését igazolja.
A díj befizetése
6. §
(1) A kibocsátó a talajterhelési díjra negyedévenként – a
negyedév utolsó napjáig – díjelõleget köteles fizetni a tárgyévet megelõzõ év tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes
díj negyedének megfelelõ összegben.
(2) A kibocsátó a tárgyévet követõ év március 31-ig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján számított díj és a befizetett
díjelõleg különbözetét megfizeti, illetõleg a túlfizetés összegét
a tárgyévet követõ év elsõ negyedévi díjelõlegének megfizetésekor beszámítja vagy visszaigényli.
(3) A tv. 18. §-a alapján „A kibocsátó a levegõterhelési díjat, a vízterhelési díjat, valamint a vízjogi engedély alapján
végzett tevékenységéhez kapcsolódó talajterhelési díjat az
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: adóhatóság) által vezetett és a hivatalos lapjában megjelölt számla, a
helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt
számla javára fizeti be."
(4) A tv. 19. §-a alapján „A helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj a települési önkormányzat-a fõvárosban a kerületi önkormányzat- környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi.
A díjfizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás
7. §
A kibocsátónak a díjfizetési kötelezettségérõl minden év
március 31-ig bevallást kell benyújtania. A kötelezett a bevallásban szereplõ adatokat köteles az adóhatóság rendelkezésére bocsátani. A bevalláshoz mellékelni kell a díjalapot csökkentõ, folyékony hulladék elszállítására vonatkozó számlákat.
A bevallási nyomtatvány a rendelet 2. sz. melléklete.
8. §
(1) Az adóhatóság a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárásban a következõ nyilvántartásokat használhatja fel:
a) a személyek azonosítására a személyi adat-és lakcímnyilvántartást és a cégnyilvántartást
b) a talajterhelési díj megállapítására és ellenõrzésére a
csatornaszolgáltatást végzõ szervezet nyilvántartását.
Egyes eljárási szabályok
9. §
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes önkormányzati adóhatóság látja el.
(2) A tv. 25. § alapján „A környezetterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre,
a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére,
pénzügyi ellenõrzésére, valamint végrehajtására az e törvényben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjérõl szóló
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
Értelmezõ rendelkezések
10. §
Kibocsátó: az a környezethasználó, aki környezethasználata során környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe.
Átmeneti és záró rendelkezések
11. §
(1) Jelen rendelet 2004. július 1-én lép hatályba.
(2) Talajterhelési díjfizetési kötelezettség elsõ alkalommal
2004. III. negyedévére keletkezik.
(3) A 2004. évi díjelõleg fizetés nem a kibocsátó bevallása
alapján, hanem a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott
2003. évi kibocsátási adatok alapján kiszámított talajterhelési
díj kivetéssel történik.
(4) Jelen rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ a helyben szokásos módon gondoskodik (helyi újság, internet, kábeltévé, kifüggesztés)

2004. augusztus

6. Törvényességi észrevétel rendeletekkel kapcsolatban
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Kollár Tamás tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a
Közigazgatási Hivatal észrevételt tett és a jegyzõ úr egyeztetése után annyi módosítás vált szükségessé, hogy az eljáró a jegyzõ helyett a polgármester, tehát ez került kijavításra.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben az
állattartásról szóló rendelet módosítását elfogadják, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a rendelet módosítását vita nélkül,
egyhangúlag 12 igen szavazattal elfogadta és a következõ rendeletet alkotta:
21/2004. (VI. 23.) számú rendelettel módosított
8/2002. (V. 28.) és 10/2002. (VII. 16.) számú rendelete
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Páty község területén az
állatok tartásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet 1.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) E rendeletben szabályozott állattartási ügyben Páty
község polgármestere jár el.
2. §
A rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe az alábbi lép:
Az állattartási övezet határától függetlenül a prémes állatok tartásához – a rendelet 1. §-ben foglaltak alapján – a polgármester engedélye szükséges.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetésérõl
a jegyzõ a helyben szokásos módon (kábeltévé, helyi újság, kifüggesztés, internet) gondoskodik.
A polgármester ismerteti a közmûvesítési rendelet szükséges módosítását, majd felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek a közmûvesítési rendelet módosításával,
kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a rendeletmódosítást vita nélkül, egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet
alkotta:
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
22/2004. (VI. 23.) számú rendelettel módosított 5/2004. (II.
06.) Kt. rendelete az önkormányzat beruházásában megvalósuló helyi közút- és közmûépítésekhez kapcsolódó
közmûvesítési hozzájárulásról
A fentiekre tekintettel Páty Község Képviselõ-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az Étv. 28.
§-ának bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat beruházásában megvalósuló helyi közút- és közmûépítésekhez kapcsolódó közmûvesítési hozzájárulásról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet 1. § (2) bekezdése a következõkre módosul:
(1) A meghatározott területen az önkormányzat – saját beruházásában – helyi közút- és közmûépítést (a továbbiakban
együtt: közmûépítést) valósít meg, amelynek költségeit (a továbbiakban: közmûvesítési költség) az e területen levõ ingatlanok (a továbbiakban: érintett ingatlanok) tulajdonosaira hárítja át. Az érintett ingatlanok tulajdonosai a közmûvesítési
költséget az érintett ingatlanok terület-nagyságának arányában kötelesek az önkormányzat részére megfizetni (a továbbiakban: közmûvesítési hozzájárulás). A közmûvesítési hozzájárulás összege az 1957. évi IV. tv. VIII. fejeztében meghatározott végrehajtási eljárás szabályai alapján hajtható be.
2. §
A 6. § (3) bekezdése a következõkre módosul:
(1) Az érintett ingatlanok tulajdonosai a részükre megküldött tájékoztatást követõen az e rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon, a kézhezvételtõl számított 15 napon belül kötelesek adatot szolgáltatni, illetve a hozzájárulás
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megfizetésérõl nyilatkozni. A hozzájárulás önkéntes megfizetésének megtagadása vagy a hozzájárulás megfizetésére vonatkozó nyilatkozat elmaradása esetén az önkormányzat polgármestere a hozzájárulás végrehajtása érdekében a
PTK.-ban foglaltak alapján intézkedik a behajtás végett.
3. §
A 7. § a következõkre módosul:
A tulajdonos a közmûvesítési hozzájárulás megfizetését
önként is vállalhatja. Ebben az esetben az önkormányzat képviseletében a polgármester – ha a tulajdonos a közmûvesítési
hozzájárulás megfizetésére megfelelõ biztosítékot ad – részére részletfizetési kedvezményt biztosíthat. Részletfizetési kedvezmény esetén a tulajdonosra a 6. § (5) bekezdésében megfogalmazott tilalom nem vonatkozik.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetésérõl
a jegyzõ a helyben szokásos módon (kábeltévé, helyi újság, kifüggesztés, internet) gondoskodik.
7. A 159/5 hrsz-ú ingatlan elõvásárlási ügye
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A polgármester tájékoztatja a képviselõket, hogy az eladó
az önkormányzatot megkereste eladási szándékával, mivel az
önkormányzatnak az ingatlanra elõvásárlási joga van. A bizottság ülésén az a javaslat született, hogy az önkormányzat éljen az elõvásárlási jogával. A kipontozott részre a Költségvetési tartalék kerül. A terület nagysága kb. 1/3 hektár.
Felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek az
írásos javaslat elhangzott kiegészítésével, kézfeltartással jelezze.
A képviselõ-testület a javaslatot 10 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 200/2004. (VI.
23.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Páty 0159/5 hrsz alatti külterületi szántó megnevezésû ingatlanra vonatkozóan elõvásárlási jogával élni kíván. Az adásvételi szerzõdésnek megfelelõen az érintett ingatlan tulajdonjogát 4 520 000 forint értékben megvásárolja.
Az ingatlan vételárát a képviselõ-testület a Költségvetési
tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat megtételére, a
szerzõdés aláírására.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
8. Testvérvárosi kapcsolat
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
A polgármester tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a
következõ ülésre elõterjesztésre kerül a programtervezet is.
Kollár Tamás megkérdezi, hogy lehet-e már tudni, hogy
hány fõ fog érkezni?
A polgármester úgy gondolja, hogy 1-3 fõ érkezik majd, és
ez az összeg a szállás, étkezés és a tolmács díját fedezné. Elmondja továbbá, hogy a késõbbiekre való tekintettel fontosnak érzi az ilyen jellegû kapcsolatok ápolását, mert elõsegítené többek között a pátyi diákok nyelvtanulását.
Felkéri a képviselõket, hogy amennyiben a javaslattal
egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 201/2004. (VI.
23.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Kircheim községbõl érkezõ delegátus vendéglátására 200 000
forintot biztosít a költségvetés tartalékából.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
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10. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
rendszerhez kapcsolódó társulási szerzõdés
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselõket arról, hogy 84
település kíván csatlakozni a szervezethez, mely igen komoly
elõnyökkel jár. Az ügyvéd úr által is megtekintett szerzõdés
tartalmazza az önrész átvállalását, mely lakosonként hozzávetõlegesen 5–10 forint lenne. A Rumpold Kft.-vel az eddigi
együttmûködés során még nem merült fel probléma, ezért javasolja a további együttmûködést.
Zsarnóczay István javasolja a határozati javaslat kiegészítését
azzal, hogy: „Felhatalmazza a polgármestert az önrész Rumpold
Bicske Kft. által történõ átvállalásáról szóló együttmûködési
szerzõdés aláírására.” Mivel a mellékletben szereplõ levél szerint
így értelemszerû, szükségesnek tartja ezt a pontosítást.
A képviselõ-testület a kiegészített javaslatot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 202/2004.
(VI.23.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a mellékelt, az önkormányzat és a Rumpold Bicske Kft. (2060 Bicske,
Kossuth u. 60–62.) között kötendõ együttmûködési szerzõdést
elfogadja.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat által fizetendõ önrész Rumpold Bicske Kft. által
történõ átvállalásáról szóló együttmûködési szerzõdés aláírására.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
A polgármester tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a
társulási szerzõdés ügyében a képviselõ-testület nem tud a jelen ülésen dönteni, mivel az még nem ismert a számára.
11. Utak karbantartása, felújítása
Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A polgármester elmondja, hogy néhány árajánlat már érkezett. Szükségesnek tartja, hogy a helyi vállalkozókat értesítsék, hogy árajánlataikat el tudják készíteni. Javasolja, hogy találjanak megoldást arra is, hogy a pincehegy megközelíthetõségét elõsegítsék, legalább a bevezetõ szakaszokon.
Sági György egyetért. Úgy gondolja, hogy az útjavításra elkülönített 10 millió forint nem lesz elég az összes javítás elvégzésére, ezért javasolja, hogy más forrásból biztosítsák majd a
hiányzó összeget, mivel évek óta nem végeztettek útjavítást és
az e célra elkülönített összegek is másra lettek felhasználva.
Javasolja továbbá, hogy az ajánlatokat a leírt mûszaki tartalomra kérjék, és az ajánlattevõk hozzák magukkal árajánlataikat a megjelölt idõpontra.
Moldován Jenõ megkérdezi, hogy az utolsó 5–6 utcánál miért nincs megjelölve az elvégzendõ munka?
Sági György elmondja, hogy a felsorolás a fontossági sorrendet veszi figyelembe, és nem lehet elõre tudni, hogy a meglévõ kõzúzalék mekkora területre lesz elegendõ, ezért sajnos
az utolsók közt felsorolt utcák csak abban az esetben készülhetnek el, ha elegendõ kõzúzalék áll rendelkezésre.
Nagy Ferencné tájékoztatja a képviselõket, hogy a Kossuth
L u. páratlan oldal lakóinak az a kérése, hogy vízelvezetõ árok
kerüljön kialakításra. Valamikor létezett ezen az oldalon is
vízelvezetõ árok, de valamilyen oknál fogva be lett temetve.
Sági György elmondja, hogy mindenki számára ismeretes,
hogy a gravitációs rendszer elsõként a Kossuth utcában fog
megépülni, ezért a kátyúzáson kívül jelenleg nem terveztek
más munkálatokat, mert az mindenképpen meg lesz bontva.
Javasolja, hogy a munkák megkezdése elõtt a pontos helyszíni felmérést végezzék el. Tehát utcánként számolják ki a javítandó útfelületet négyzetméter szerint. Így a késõbbiekben
ebbõl nem lehet probléma.
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Javasolja továbbá a határozati javaslatot kiegészíteni elõterjesztésben leírt mûszaki tartalommal.
A polgármester javasolja, hogy július 7-én 10.00 órára, az
Eseti Munkacsoport ülésére kérjék az árajánlatokat.
Éri István javasolja a határozati javaslat pontosítását az elhangzottak szerint. Tehát az árajánlatot az ajánlattevõ hozza
magával lezárt borítékban július 7-én 10.00 órára.
A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag, 12
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 203/2004. (VI.
23.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a lenti mûszaki tartalomra egységár árajánlatokat vár 2004. július
07. 10.00 órai idõpontra lezárt borítékban, melyet az ajánlattevõ hoz magával. A beérkezett árajánlatokat a nagyteremben a
beérkezést követõen a képviselõ-testület felbontja, és eredményt hirdet.
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
– meglévõ földtükörre kõterítés hengerléssel
– földtükör képzés kõterítéssel, hengerléssel
– földtükör képzés kõterítéssel, hengerléssel, spricceléssel
– mart aszfaltos útkészítés
– JU 30-as, AB 12-es rétegrendû út készítése
– kátyúzás
Az önkormányzat a deponiából az ágyazati anyagot (vasúti
kõzúzalék) biztosítja. Elszámolás utólagos felmérés alapján
történik.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2004. július 07.
12. Közbeszerzési eljárás leállítása
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag,
12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 204/2004. (VI.
23.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
105/2004. (IV. 14.) Kt. határozatában foglaltak szerinti közbeszerzési eljárást visszavonja.
Felelõs: polgármester, Pénzügyi Irodavezetõ
Határidõ: azonnal
13. Immodol Kft. beruházásával kapcsolatos jegyzõi tájékoztató
Elõterjesztõ: dr. Lukács Sándor jegyzõ
Sági György elmondja, hogy azt szeretné a képviselõ-testület megtudni, hogy az az elvi építési engedély, amit Gombos
Bálint, a Mûszaki Iroda volt vezetõje kiadott az Immodol Kft.
részére, milyen kötelezettségeket jelent az önkormányzat számára?
A jegyzõ tájékoztatja a képviselõket, hogy semmilyen más
engedély kiadására nem került sor. Ez az elvi engedély nem
kötelezi az önkormányzatot, a kft. pedig ennek alapján nem
léphet.
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Durva tereprendezési munkák elvégzésére nyújtott be a
kft. kérelmet, mely kérelem elbírálásakor az egyik szakhatóság negatív véleményt adott.
Sági György kéri, hogy mondják el, hogy az elvi engedély kiadása hogyan történt és pontosan mire vonatkozik.
Drotárcsik Edit tájékoztatja a képviselõket, hogy 2003. május 20-án elvi állásfoglalás került kiadásra az Immodol Kft. ré2
szére, a 0179/30 hrsz alatti ingatlanra, mely 38 111 m nettó
szintterületû kozmetikai és vegyi anyag raktározási tevékenységû nagyberuházás megvalósításának lehetõségére, a leírtakban szereplõ elõírások és feltételek teljesítése esetén. Ezek az
elõírások és feltételek öt pontban kerültek felsorolásra. Ezek
lényege az, hogy a szabályozási terv elfogadásra kerüljön.
Az állásfoglalás visszavonásig érvényes.
Sági György szeretné tudni, hogy kötelezi-e ez az állásfoglalás bármire az önkormányzat képviselõ-testületét? Szeretné
tudni továbbá, hogy az Immodol Kft. élhet-e kártérítési
igénnyel az önkormányzat ellen?
Dr. Fister Mihály hangsúlyozza, hogy ez egy elvi állásfoglalás, mely feltételekhez kötött.
Zsarnóczay István kéri, hogy ismertessék a képviselõkkel
azt, hogy az állásfoglalást ki írta alá.
Drotárcsik Edit elmondja, hogy géppel dr. Lukács Sándor
jegyzõ neve szerepel, de az aláírást nem tudja elolvasni.
Zsarnóczay István ismerteti a képviselõkkel, hogy a jegyzõ
úr neve mellett egy kis ‘h’ betû szerepel, és felette pedig Gombos Bálint aláírása.
Szeretné tudni, hogy a jegyzõ úr ezen a napon szabadságon
volt-e, és hogy milyen alapon adhatott ki ilyen fontos állásfoglalást a Mûszaki Iroda vezetõje a jegyzõ helyett. A jegyzõ úr
adott-e meghatalmazást az állásfoglalás kiadására?
Dr. Lukács Sándor elmondja, hogy ha adott volna megbízást, akkor annak szerepelnie kellene a dokumentumon, hogy:
„Dr. Lukács Sándor jegyzõ megbízásából”
Zsarnóczay István úgy gondolja, hogy ezért szükséges lenne Gombos urat felelõsségre vonni.
Kollár Tamás úgy gondolja, hogy mivel a dokumentumon
szerepel az, hogy visszavonásig érvényes, ezért azt vissza lehet
vonni.
Dr. Fister Mihály elmondja, hogy ez az elvi állásfoglalás
nem kötelezi semmire az önkormányzatot.
Michels Gábor elgondolkodtatónak tartja azt is, hogy a
2003-ban kiadott elvi állásfoglalásban még kozmetikai és vegyi
anyag raktár szerepel, azóta pedig jelentõsen átalakultak a
dolgok.
Szeretné tudni, hogy meg lehet-e valamilyen módon akadályozni, hogy a népszavazás lezajlása elõtt az Immodol Kft. engedélyt kaphasson a durva tereprendezési munkák elvégzésére.
Zsarnóczay István úgy gondolja, hogy szükséges az elvi állásfoglalás körülményeit megvizsgálni, mivel törvények és az
iratkezelési szabályzat pontosan kimondja, hogy mikor, milyen körülmények között és kit lehet helyettesíteni.
A tereprendezési engedélyezési eljárással kapcsolatosan
elmondja, hogy az eredmény megszületése és a jogerõre emelkedés elõtt lehet csak jogorvoslattal élni. Addig, amíg eredmény nincs, addig nem lehet semmit tenni.
A jegyzõ egyetért Zsarnóczay képviselõvel, és elmondja,
hogy az engedély kiadását nem tagadhatja meg, hogyha minden szakhatóság a hozzájárulását adja, mert az törvénysértõ
lenne.
A képviselõ-testület a jegyzõi tájékoztatást 10 igen, 2 ellenszavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 205/2004. (VI.
23.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
Immodol Kft. beruházásával kapcsolatos jegyzõi tájékoztatást
elfogadta.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
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4. Zsámbéki kanyar lakóterület kialakításával kapcsolatos
vizsgáló bizottság felállítása
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Michels Gábor felhívja a képviselõk figyelmét arra, hogy a
módosított elõterjesztést vegyék figyelembe. Tájékoztatja a
képviselõket arról, hogy Sági György jelezte, hogy nem tudja
vállalni a tagságot, Kollár Tamás és Nagy Ferencné viszont
szívesen elfogadnák. Ezért javasolja a határozati javaslat elmondottak szerinti módosítását a személyek tekintetében.
Michels Gábor elmondja, hogy természetesen a kivizsgálás
során sor kerülhet arra is, hogy azokat a szerzõdéseket is kivizsgálják, amelyek a lakóterületi tulajdonosok és a kft. között
születtek.
A polgármester javasolja, hogy a határozatba kerüljön bele
a vonatkozó, érvényben lévõ képviselõ-testületi határozta,
melynek figyelembe vétele szükséges.
Az egyesület képviselõje elmondja, hogy az önkormányzati
törvény vonatkozó paragrafusa kimondja, hogy a bizottság elnöke és tagja nem lehet többek között az alpolgármester. Egy
munkacsoportot viszont nem illetnek meg azok a jogosítványok, amelyek egy bizottságot. Tehát ha törvényesen akarnak
eljárni, akkor ezt figyelembe kell venni.
Az ideiglenes bizottság létrehozásának határideje tekintetében javasolja, hogy a fix határidõ mellett vegyék figyelembe,
hogy a törvény szerint a feladat elvégzéséig áll fenn. A határidõt
pedig javasolja december 31-re módosítani. Így javaslata szerint
a határozati javaslatban szerepeljen, hogy a bizottság fennállása
a feladat elvégzéséig, de legkésõbb december 31-ig tart.
A polgármester javasolja, hogy ebben az esetben csak Kollár Tamás és Zsarnóczay István képviselõket delegálják. A
kért módosítással a határidõ tekintetében egyetért.
Zsarnóczay István felolvassa a módosított határozati javaslatot.
Dr. Fister Mihály javasolja, hogy a határozati javaslat egészüljön ki Michels képviselõ úr által elmondottakkal, miszerint kivizsgálásra kerülnek a lakóterületi tulajdonosok és a kft.
között született szerzõdések is. Felolvassa a módosított részletet.
A képviselõk egyetértenek.
A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag, 12
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 206/2004. (VI.
23.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
dönt, hogy a Pátyi Zsámbéki-kanyar területével összefüggésben az önkormányzat részérõl, valamint a jelenlegi tulajdonosok és az eladók között kötött szerzõdések, és vállalt kötelezettségek kivizsgálására egy ideiglenes bizottságot hoz létre
összhangban a Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének többször módosított 20/2003. (IX. 10.) Kt. számú rendelet 49. § (2) és (3) bekezdésével, melybe a képviselõ-testület
tagjaiból delegálja Kollár Tamás és Zsarnóczay István képviselõket és elfogadja, hogy a Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület részérõl az ideiglenes bizottságban Király Endre, Germus Gábor és Jusztin Gábor, mint külsõ tagok vesznek
részt. Az ideiglenes bizottság fennáll a feladat elvégzéséig, de
legkésõbb 2004. december 31-ig.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
9. A Zsámbéki kanyarban lévõ Forrási téren történõ játszótér kialakítása
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Kollár Tamás elmondja, hogy támogatja a javaslatot annál
is inkább, hogy a településen gyakorlatilag nincs használható
játszótér. Éppen ezért úgy gondolja, hogy a játszótér megépítése halaszthatatlan.
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Ugyanígy a településen lévõ egyetlen, viszont használhatatlan játszótér felmérése is sürgetõ feladat. Szükség lenne annak
felmérésére, hogy mi az, ami a mai szabványoknak megfelel,
mit lehet javítani, mit kell kicserélni.
Zsarnóczay István elmondja, hogy már három alkalommal
készített elõterjesztést a játszótér felmérésére és a javítások
elvégzésére vonatkozóan, viszont a Mûszaki Iroda még egyetlen lépést sem tett a megoldás érdekében.
Sági György úgy gondolja, hogy szükség lenne arra, hogy a
játszótér megépítését az önkormányzat támogassa.
A polgármester elmondja, hogy az engedélyek beszerzéséhez és a munkálatok megkezdéséhez az elõterjesztésben szereplõ hozzájárulás megadása szükséges. A tervek elkészülése
után természetesen vissza kíván térni a kérdésre, mert egyetért a játszótér megépítésének anyagi támogatásával.
Michels Gábor úgy gondolja, hogy a Mûszaki Iroda személyzeti állománya nem elegendõ az ott felhalmozódott rengeteg munka elvégzésére.
A jegyzõ elmondja, hogy képviselõ-testületnek kell döntenie a Mûszaki Irodán további státusz biztosításáról.
Sági Györgynek az a véleménye, hogy elegendõ a Mûszaki
Iroda létszáma, de mégsem mûködik megfelelõen.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 207/2004. (VI.
23.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzata úgy határoz, hogy a Zsámbéki
kanyarban lévõ Forrási téren, a lakók által megépítésre kerülõ
játszótér létesítéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
14. Ingatlaneladás
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
Kollár Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy az értékbecslés lejárt.
Furuglyás Péterné szeretné tudni, hogy miért nem jött létre
az adásvétel.
A polgármester elmondja, hogy a kérelmezõ az értékbecslést megfizette. Elmondja továbbá, hogy tudomása szerint a
kérelmezõnek a határozat átvételét követõen nem állt rendelkezésére a vételár teljes összege. Jelenlegi helyzetében viszont
meg tudná fizetni a vételárat. Tehát nem az Önkormányzat hibája az, hogy nem jött létre a szerzõdéskötés.
Dr. Fister Mihály úgy gondolja, hogy a már meglévõ értékbecslés felülvizsgálata elegendõ, nem szükséges újabb értékbecslést kérnie a képviselõ-testületnek.
A jegyzõ elmondja, hogy a kérelmezõ visszamondta az ingatlant. Javasolja, hogy adjanak a kérelmezõnek határidõt az
ingatlan megvásárlására.
A polgármester egyetért, mivel az ingatlan megvásárlásától
a család anyagi problémák miatt állt el. Javasolja, hogy a határidõt úgy határozzák meg, hogy a családnak lehetõsége legyen banki kölcsön ügyintézésére.
Zsarnóczay István egyetért.
A polgármester megkérdezi, hogy az ár bruttó, vagy nettó
értendõ.
Varga Istvánné elmondja, hogy az árat áfa terheli, azt az
önkormányzatnak be kell fizetnie.
Dr. Fister Mihály nem tartja egyértelmûnek, mivel az értékbecslés elkészültekor még nem terhelte áfa a vételárat.
Michels Gábor megkérdezi, hogy az utolsó esetben eladott
ingatlant bruttó vagy nettó árban jelölték meg?
Varga Istvánné tájékoztatja a képviselõket arról, hogy az
értékesíteni kívánt ingatlannal kapcsolatosan nem szerepel a
határozatban az, hogy bruttó vagy nettó az eladási ár.
Furuglyás Péterné úgy gondolja, hogy ezt szükséges lenne
ellenõrizni.
A jegyzõ elmondja, hogy az értékbecslés sem tért ki erre.
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Sági György javasolja, hogy az elõzõ ingatlan eladási ügyet
ne tárgyalják a jelen elõterjesztéssel, mert nem tartozik a napirendi ponthoz. Amennyiben ezt újra kívánja tárgyalni a testület, akkor ismét elõ kell terjeszteni. Jelenleg egy másik kérelem van napirenden.
Éri István javasolja, hogy kérjék az értékbecslés felülvizsgálatát, mert ebben az esetben már egy év eltelt az értékbecslés óta.
A képviselõ-testület az elhangzott módosító javaslatot 10
igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a
következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 208/2004. (VI.
23.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy az „Ingatlaneladás” címû napirendi pontot leveszi a napirendrõl azzal, hogy a tulajdonát képezõ 2071 Páty,
Dózsa György utca 8/a szám alatti ingatlanról 2003. 06. 30-án
kelt értékbecslés felülvizsgálatára felkéri az értékbecslés készítõjét.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: azonnal
18. Torbágyi út mentén járda építéséhez tulajdonosi hozzájárulás
Elõterjesztõ: dr. Lukács Sándor jegyzõ
Zsarnóczay István mivel a járda építésének tervei a pályázathoz lettek csatolva, szeretné tudni, hogy a pályázat jelenleg
milyen stádiumban van.
Éri István elmondja, hogy kiderült, hogy a járdaépítés engedélyköteles, ezért ez a tulajdonosi hozzájárulás szükséges
egyrészt ahhoz, hogy az engedélyt megkaphassák a járda építéséhez, másrészt szintén csatolni kell a pályázati anyaghoz is.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek az írásos javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 209/2004. (VI.
23.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 1644/10,
14, 16 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintõ
gyalogos járda megépítéséhez a (0143/1. számú közút mellett)
tulajdonosi hozzájárulását adja.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: 2004. 06. 30.
Egyebek: Páty, Kossuth L. u. 81. Sz. 327/3 hrsz alatti ingatlanon lévõ épület bontási ügye
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester, Mûszaki
Iroda
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 210/2004. (VI.
23.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzata úgy határoz, hogy a Páty,
Kossuth L. u. 81. sz. 327/3 hrsz. alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévõ épület teljes elbontását támogatja, az épület bontásához hozzájárul, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a
bontási engedély a Páty Önkormányzat Polgármesteri Hivatala nevére kerüljön kiadásra.
A bontás megtörténtét követõen intézkedni kell az épület
vagyonrendeletbõl való kivonásáról.
Felelõs: polgármester, jegyzõ, Mûszaki Iroda vezetõje
Határidõ: folyamatos
Egyebek: Elõzetes észrevételek a pátyi önkormányzati óvoda, iskola és polgármesteri hivatal beruházások tender terveire
Elõterjesztõ: Éri István alpolgármester
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Éri István tájékoztatja a képviselõket arról, hogy korábban
testületi döntés született arra vonatkozólag, hogy az
Óbuda-Újlak Rt. véleményezi a terveket kifizetés elõtt. Ezek
alapján készült egy olyan vélemény, mely az elõterjesztésben
olvasható.
Michels Gábor javasolja, hogy a Településfejlesztési és
Gazdálkodási Bizottság következõ ülésére hívják meg az L2
építész irodát és az Óbuda-Újlak Rt., és beszéljék meg az észrevételeket.
A polgármester egyetért. Javasolja a napirendi pont elnapolását azzal, hogy a Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a soron következõ
összevont ülésén folytasson egyeztetõ tárgyalásokat L2 Építész Irodával és az Óbuda-Újlak Rt.-vel a tendertervekkel
kapcsolatos észrevételek ügyében. Felkéri a képviselõket,
hogy amennyiben egyetértenek az elhangzott javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõk a javaslatot egyhangúlag 12 igen szavazattal
elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 211/2004. (VI.
23.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy az egyéb napirendi pontok között szereplõ
„Elõzetes észrevételek a pátyi önkormányzati óvoda, iskola és
polgármesteri hivatal beruházások tender terveire” címû napirendi pontot elnapolja azzal, hogy a Településfejlesztési és
Gazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a
soron következõ összevont ülésén folytasson egyeztetõ tárgyalásokat L2 Építész Irodával és az Óbuda-Újlak Rt.-vel a tendertervekkel kapcsolatos észrevételek ügyében.
Felelõs: polgármester, Michels Gábor, Kollár Tamás
Határidõ: azonnal
17. Lakóterületi fejlesztések (zárt ülés)
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
15. Törvényességi észrevétel (zárt ülés)
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
16. Szindikátusi szerzõdés (zárt ülés)
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

NAPIREND UTÁNI FELSZÓLALÁSOK
Zsarnóczay István elmondja, hogy az anyakönyvi gép elhelyezése miatt szükségessé vált gipszkarton fal felállítását és annak költségeit a képviselõ-testületnek szükséges lenne támogatnia, hogy az mihamarabb elkészülhessen.
Sági György szeretné tudni, hogy az iskola festéséve ügyében milyen lépések történtek? Miért csak egy vállalkozótól
kértek árajánlatot, miért nem kaptak más vállalkozók is lehetõséget arra, hogy ajánlatot tegyenek, továbbá miért nem tárgyalta a testület az árajánlatok ügyét?
Varga Istvánné elmondja, hogy az összevont bizottsági ülésen három árajánlat került bemutatásra. Az iskola igazgatójának kérése az volt, hogy az idén is Pátkai Sándor vállalkozó végezze a festést az iskolában, ezért a bizottsági elnökök javasolták, hogy mivel az õ árajánlata a legkedvezõbb, a Pénzügyi Iroda vegye fel vele a kapcsolatot.
Sági György kifogásolja, hogy a bizottsági elnökök döntöttek a kérdésben. Úgy gondolja, hogy a testület hatásköre az árajánlat kiválasztása és a munka megrendelése.
Éri István elmondja, hogy évek óta ez a három árajánlat érkezik az iskola festésére, és az iskola igazgatója minden alkalommal Pátkai Sándor vállalkozót választja, mert õ a legolcsóbb és a munkájával maximálisan meg van elégedve.
Michels Gábor megerõsíti a Varga Istvánné és Éri István
által elmondottakat. Továbbá elmondja, hogy javasolta, hogy
az árból még alkudjanak, vagy pedig egyezzenek meg a vállal-
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kozóval abban, hogy még további néhány szükséges javítást
végezzen el az adott ár keretében.
Éri István úgy gondolja, hogy a költségvetésbe betervezett
és elfogadott munkák elvégzését nem kell külön testületi döntéssel elfogadni.
Sági György nem ért egyet és elmondja, hogy ez más esetekben sem így mûködik.
A polgármester meghívja a képviselõket július 1-én a Köztisztviselõk napján 11.00 órai kezdettel tartandó összejövetelre. Kéri, hogy aki nem tud részt venni, jelezze.
Kéri továbbá a képviselõket, hogy a köztisztviselõknek a
költségvetésbe betervezett jutalom elosztásában nyújtsanak
segítséget.
Fórizs Bertalan elmondja, hogy a Kossuth Lajos utcai lakók meghallgatása a szabályozási terv ügyében kifogásolható
volt, ezért beadvánnyal fog élni.

Páty Község Önkormányzat Képviselõ-Testületének 2004. június
28-án (szerdán) 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülése
Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Éri István,
Furuglyás Péterné, Fórizs Bertalan, Moldován Jenõ, ifj. Nagy
Ferenc, Nagy Ferencné, Sági György, Szöllõsiné dr. Vecsei
Magdolna, Zsarnóczay István összesen 10 fõ képviselõ
Dr. Lukács Sándor jegyzõ, dr. Fister Mihály ügyvéd, Varga
Istvánné, a Pénzügyi Iroda vezetõje, Drotárcsik Edit, a Mûszaki Iroda vezetõje
Távolmaradt: Cseke Zoltán és Soós István, bejelentéssel
Késve érkezett: Kollár Tamás és Michels Gábor

NAPIRENDI PONTOK:
1. Duna-Vértes-Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megállapodás tervezet
2. HRC Kft. együttmûködési megállapodás
3. Máltai Szeretetszolgálat vízkivezetés, út-felületkezelés
4. Határozat módosítása
5. Bocskai István Általános Iskola festése
Egyebek
– Hozzájárulás a ravatalozó módosított építési engedélyezési eljárásához

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
2. HRC Kft. együttmûködési megállapodás
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
A polgármester tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a
szabályozási tervvel kapcsolatos egyeztetõ tárgyalások megtörténtek. Az együttmûködési megállapodást tartalmában a
bizottság elfogadta.
Dr. Fister Mihály megkéri a HRC Kft. képviselõjét, hogy
nyilatkozzon arról, hogy a szabályozási terv készíttetésére vonatkozó költségeket a HRC hajlandó-e megfizetni.
Dr. Kovács János a HRC Kft. jogi képviselõje elmondja,
hogy természetesen a HRC Kft. fizeti a szabályozási tervek készítésének költségeit.
Dr. Fister Mihály megkérdezi a kifizetésekkel kapcsolatban, hogy a szabályozási terv jogerõre emelkedését követõ 15
napon belül, úgy értelmezik, hogy ha ez érvényes és hatályos?
Dr. Kovács János igennel válaszol, hiszen ezt értelemszerûnek tartja.
Dr. Fister Mihály a 2.2. második bekezdésében az összeg a
megvásárolt terület nagyságához igazodik?
Dr. Kovács János igennel válaszol, és elmondja, hogy mindig a megvásárolt terület megvásárlását követõen a leírtak
szerint kerül kifizetésre a négyzetméterenként megjelölt
összeg.
Dr. Fister Mihály mi a helyzet abban az esetben, ha az önkormányzat elfogadja a terveket érvényesnek és hatályosnak
és a megállapodásban leírt 15 nap eredménytelenül telik el?
Dr. Kovács János elmondja, hogy javaslatuk szerint, ha az
önkormányzat úgy érzi, hogy biztosítékra van szüksége, akkor
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ügyvédi letétbe helyezi a HRC Kft. a pénzt a hatályba helyezésig és a hatályba helyezés után azonnal az összeg azonnal kifizetésre kerül az önkormányzat részére. Tehát ezeknek a garanciális elemeknek a tisztázása szükséges.
Dr. Fister Mihály egyetért és elmondja, hogy lehetséges az a
megoldás is, hogy az önkormányzat jelzi a kft-nek, hogy az
ügyet mikor tûzi napirendre és ezt megelõzõen a kft. banki igazolást mutat be arról, hogy rendelkezik a megfelelõ összeggel.
Michels Gábor megérkezett, az ülésen 11 fõ képviselõ van
jelen.
Nagy Ferencné megkérdezi, hogy a közmûvesítés kivitelezésére nem szükséges a megállapodásban kitérni?
Dr. Fister Mihály elmondja, hogy ezek az eredeti megállapodás és az érvényben lévõ rendelt alapján történnek, de természetesen bele lehet írni a megállapodásba, hogy a szerzõdõ
felek tudomásul veszik, hogy ez nem mentesíti õket a közmûfejlesztési hozzájárulás megfizetése alól.
Éri István javasolja, hogy a bevétel ütemezését tekintve határozzák meg, hogy az elsõ rész nagyságrendjét határozzák
meg.
Dr. Kovács Jánosnak nincs ellenvetése, mivel ezt a négyzetméter területet pontosan meg tudja adni.
Dr. Fister Mihály egyetért és javasolja a 2.2. pont elsõ bekezdésébe a terület nagyságát bevezetni.
Michels Gábor megkérdezi, hogy a Dorica Kft.-vel kapcsolatos problémák rendezése milyen stádiumban van, és hogy
milyen feltételek vannak a megállapodás felbontására?
Dr. Fister Mihály elmondja, hogy az önkormányzatnak jelenleg két megállapodása van érvényben a HRC Kft.-vel, az
egyik a közérdekû kötelezettségvállalásra vonatkozik, a másik
pedig egy használati szerzõdés. A kettõ összefügg egymással.
Dr. Kovács János tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a
termelõszövetkezet a Dorica Kft-vel egyetértésben beadott
egy telekosztási kérelmet az önkormányzathoz. Eközben a
HRC adásvételi szerzõdést kötött, melynek feltétele az volt,
hogy a terület megosztásra kerül. A terület szabályozási terv
hiányában nem osztható meg és így szükségessé vált egy újabb
adás-vételi szerzõdés megkötése, melyben osztatlan közös tulajdon vásárlása szerepel. Ennek során a Dorica Kft.-nek le
kellett mondania az elõvásárlási jogáról. Ezután aláírásra került az a szerzõdés, melynek értelmében szabályozási terv készül és ez a Dorica Kft.-nek is érdeke, mivel addig nem lesz a
területe önálló helyrajzi számon, amíg ez nem készül el. Az
anyagi terheket a HRC vállalta. Mivel övezeti átsorolás nem
történik, ezért a Dorica Kft.-t nem éri hátrány és más szerzett
joga sem csorbul. A Dorica Kft.-vel csak azután tudnak megegyezni, amikor már a szabályozási terv elfogadásra kerül, de
hátrány semmiképpen nem fogja érni.
Kollár Tamás megérkezett, az ülésen 12 fõ képviselõ van
jelen.
Michels Gábor megkérdezi, hogy az új szabályozási terv figyelembe veszi-e a Dorica Kft. jelenlegi területhatárait, továbbá azt, hogy miért nem folytatnak elõzetes tárgyalásokat, miért csak a kész tények elé állítják a Dorica Kft.-t?
Dr. Kovács János elmondja, hogy a szabályozási terv ismerete nélkül nem tud a HRC a Dorica-val megállapodni. A szabályozási terv ismeretében viszont sok lehetséges megoldás
lesz majd a megállapodásra, addig viszont nincs tárgyalási
alap, nem tud a HRC ajánlatot tenni a Dorica-nak. A megosztásra nincs más megoldás, mint a szabályozási terv, a kockázatot viszont a HRC viseli, mert a Dorica érdekei nem sérülhetnek, olyan szabályokat nem lehet érvényesíteni rajta, amelybe
õ nem egyezik bele. Abban az esetben, ha mégsem születne
megegyezés, úgy a HRC a szabályozási terv módosításával
tudja megoldani a problémát.
Keresztes László, a Dorica Kft. képviselõje elmondja, hogy
szívesen venné, ha az õ bevonásával történnének a szabályozási tervvel kapcsolatos egyeztetések, mivel a területén eddig
folytatott tevékenységet továbbra is folytatni kívánja.
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Furuglyás Péterné megkérdezi, hogy lehet-e szabályozási
tervet rendelni úgy, hogy nincs arról minden tulajdonosnak tudomása?
Dr. Kovács János elmondja, hogy ez lehetséges, sõt az önkormányzat szintén elkészíttetheti a szabályozási tervet a saját
költségére a tulajdonosok bevonása nélkül is.
Keresztes László elmondja, hogy a szabályozási tervnek tulajdoni hányadára esõ részét szívesen megfizeti, amennyiben
ezen múlik, hogy van-e beleszólása a tervek készülésébe.
Dr. Kovács János elmondja, hogy ez szükségtelen, mert e
nélkül is van beleszólása. A szabályozási terv elõsegíti az osztatlan közös tulajdon megszûntetését az érdekek sérülése nélkül.
A polgármester tájékoztatja Keresztes urat arról, hogy a
2002-ben jóváhagyott rendezési terv alapján ez a terület Kel
18-as megjelölésû, mely szabályozási terv köteles, viszont ez
nem jelenti azt, hogy a Dorica Kft. szerzett jogai sérülnek,
mert nem is sérülhetnek.
Keresztes László nehezményezi, hogy az övezeti átsorolásról nem értesítették.
A polgármester elmondja, hogy a rendezési tervet a helyben szokásos módon kihirdették, az önkormányzatnak nem áll
módjában minden egyes ingatlantulajdonost értesíteni az aktuális módosításokról. Ismételten felhívja Keresztes úr figyelmét arra, hogy a szerzett jogokat ezek a módosítások nem sértik, továbbá ahhoz, hogy Keresztes úr ingatlana önálló helyrajzi számot kaphasson, szükséges a szabályozási terv elkészülése, mert más módon nem lehetséges.
Keresztes László kéri, hogy mivel a terület osztatlan közös
tulajdonban van, a megállapodásban szerepeljen, hogy a tulajdonostársak érdekei nem sérülnek. Úgy gondolja, hogy ez jogi
garanciát nyújtana a számára.
Dr. Kovács János megnyugtatásul elmondja, hogy törvény
szabályozza azt, hogy a tulajdonostársaknak milyen jogai és
kötelességei vannak. A HRC nincs abban a helyzetben, hogy
rákényszerítsen bármit a Dorica-ra, amennyiben õ nem egyezik bele. Nincs kifogása Keresztes úr kérése ellen, hiszen ezek
a Ptk.-ban foglalt kötelezettségek.
Kollár Tamás egyetért abban, hogy a megállapodásban
rögzítsék a Keresztes úr által kérteket. Megkérdezi, hogy a
Kel 18-as besorolás mit foglal magában?
Marthi Zsuzsa tájékoztatja a jelenlévõket arról, hogy a Kel
18-as egy olyan új besorolás, amely szabályozási terv köteles,
és amelyre a kereteket a most készülõ szabályozási terv fogalmazza meg. Ugyanakkor bizonyos határokat szab az, hogy ez
egy kertvárosi lakóövezet. A lényeg a szóban forgó ügyre vonatkoztatva az, hogy Keresztes úr tulajdona olyan megítélés
alá esik, hogy az a tevékenység, amelyet eddig engedéllyel
folytatott, azt továbbra is változatlanul folytathatja. Tehát a
már meglévõ állapot tiszteletben tartásával, az új kérelmekre
vonatkoztatva érvényesek az új elõírások. Visszamenõlegesen
nem von vissza jogot.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben az
elhangzott módosításokkal a megállapodást elfogadják, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a módosított megállapodást 8 igen, 2
ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 220/2004. (VI.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a HRC Hungária Real Consult Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társasággal kötendõ együttmûködési megállapodást elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: azonnal
1. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás megállapodás-tervezet
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Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
Dr. Fister Mihály tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a
szerzõdésnek néhány pontját lehetne ugyan kifogásolni, de
igazából nincs értelme. Lényegében az a kérdés, hogy a település csatlakozni kíván-e a hulladékgazdálkodási rendszerhez
vagy sem. Amennyiben csatlakozni kíván, a feltételek adottak,
a felmondás jogát biztosítja a társulat. Továbbá az elõzõekben
kötött megállapodás is erre épül.
A társulás körülbelül 25 önkormányzatot fog összefogni,
ezért nem lehet egyedi utakat választani, kötelezõ jelleggel tudomásul kell venni a társulás érdekeit.
A társulás nem csorbítja az önkormányzatnak az önálló
rendelet alkotási jogát, másrészt nem csorbítja a település lakosainak azt a jogát, hogy kizárjanak egyes veszélyes hulladékok lerakását.
A jegyzõ felhívja a képviselõk figyelmét arra, hogy ezen
felül szükséges a helyi hulladékkezelési rendelet megalkotása,
ennek augusztus a határideje.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 221/2004. (VI.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete minõsített többséggel felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alakuló ülésén, Tatabányán 2004. június 29-én részt vegyen
és ott a társulási szerzõdést aláírja.
Felelõs: polgármester
Határidõ: folyamatos
A polgármester megkérdezi a képviselõ-testületet, hogy javasolhat-e valakit a társulás alakulása során felmerülõ bizottságokba tagnak? Nem feltétlenül a testület tagjai sorából kíván javaslatot tenni, hanem olyan a településen élõ környezetvédelmi vagy egyéb szakembert, aki szívesen venne részt a
munkában.
Kollár Tamás javasolja, hogy kérdezzék meg Bárczi István
külsõs bizottsági tagot.
A polgármester tájékoztatja a képviselõket arról, hogy várhatóan 5–10 forint között lesz lakosonként az éves mûködési
költség.
3. Máltai Szeretetszolgálat vízkivezetés, út-felületkezelés
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselõket arról, hogy tárgyalt az elkészült aszfaltozásról a Máltai Szeretetszolgálat
igazgatójával, aki elmondta, hogy 250 ezer forinttal tud hozzájárulni a költségekhez, mert ekkora összeg az, amirõl saját hatáskörben dönthet és további 250 ezer forint kifizetésére szóbeli ígéretet kapott. Ez összesen 500 ezer forint. Így 1 millió
200 ezer forint marad az önkormányzat költsége.
Furuglyás Péterné úgy gondolja, hogy a szeretetszolgálat a
nem megfelelõ csapadékvíz elvezetésével igen jelentõs mértékben az okozója a károk kialakulásának, így nem ért egyet
azzal, hogy csak ekkora összeggel járuljon hozzá a költségekhez.
A polgármester egyetért, és úgy gondolja, hogy további tárgyalások szükségesek. Sajnálatos módon az elsõ tárgyalás eredményeként csak ekkora összegben tudtak az igazgatóval megállapodni. A munkát viszont elvégezték, és azt ki kell fizetni.
Fórizs Bertalan elmondja, hogy az ott lakók és a katasztrófa elkerülése miatt az útjavítás elvégzése halaszthatatlan volt.
A polgármester egyetért, és úgy gondolja, hogy ennek a javítási költségnek a kifizetése még mindig kevesebbe kerül,
mint amennyibe az esetleges kártérítések megfizetése került
volna.
Éri István javasolja a határozati javaslat szövegének pontosítását a következõképpen: „...úgy határoz, hogy a
Sárcsúzda-Mélyárok utca soron kívüli, kárelhárítási munkálatai céljából megrendelt aszfaltozására...”
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Elmondja továbbá, hogy véleménye szerint nem szabályos
az a megoldása a szeretetszolgálatnak, hogy a felszíni vizeket a
közterületre engedi, ezért feltétlenül szükségesnek érzi ennek
az állapotnak a megszûntetését.
Zsarnóczay István egyetért és éppen ezért az a véleménye,
hogy nincs is további alkunak helye, mivel nem vitás, hogy a
költségeket a szeretetszolgálatnak teljes egészében állnia kell.
A polgármester javasolja, hogy a határozati javaslatot az elmondottak alapján egészítsék ki úgy, hogy a költségvetési tartalékból másfél millió forintot biztosítsanak és a szeretetszolgálat pedig a megállapodás alapján 250 ezer forintot megtérít.
A további 250 ezer forintot pedig a szeretetszolgálat a költségvetési tartalékba fogja visszafizetni.
Sági György elmondja, hogy maximálisan egyetért a kárelhárítással, viszont felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat pénzét ilyen módon elkölteni nem lehet. Ez még egyszer nem fordulhat elõ.
A jegyzõ javasolja, hogy a határozati javaslatba kerüljön bele a következõ: „A további költségviselésrõl Páty Község Önkormányzatának Képviselõt-testület felhatalmazza a polgármestert tárgyalások folytatására.”
A képviselõk egyetértenek.
A képviselõ-testület a kiegészített javaslatot 9 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 222/2004. (VI.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Sárcsúzda-Mélyárok utca soron kívüli, kárelhárítási munkálatai céljából megrendelt aszfaltozására a 2004.
évi költségvetési tartalékból 1 500 000 forintot biztosít, mely
összegbõl Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza
Páty Kht. külön megállapodás alapján 250 000 forintot megtérít az önkormányzat részére.
A további költségviselésrõl Páty Község Önkormányzatának Képviselõt-testülete felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások folytatására.
Felelõs: polgármester, jegyzõ, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: folyamatos
5. Bocskai István Általános Iskola festése
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A polgármester tájékoztatja a képviselõket, hogy az elõzõekben a bizottsági elnökök javaslatára, az iskola igazgatójának
kérésére, illetve a több éves tapasztalat alapján Pátkai Sándor
vállalkozó lett felkérve az általános iskola festésére. Mivel a
képviselõ-testület több tagja is kifogásolta, hogy a felkérés testületi döntés nélkül történt, ezért a jelen ülésre mindhárom
árajánlat beterjesztésre került.
Varga Istvánné elmondja, hogy Pátkai Sándort tájékoztatták a kialakult helyzetrõl, aki tudomásul vette, hogy a felkérés
ellenére a testület tárgyalni kívánja az ügyet. Természetesen
elfogadta azt a tényt, hogy elképzelhetõ, hogy a testület másképp dönt, és a munkát mégsem õ kapja meg.
Sági György tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a bizottságok elnökei nincsenek abban a helyzetben, hogy döntsenek
az árajánlatokról, mivel nincs átruházott hatáskörük. Minden
évben visszatérõ probléma, hogy az árajánlatok nem kerülnek
idõben a képviselõ-testület elé.
A polgármester elmondja, hogy más önkormányzatoknál
az a gyakorlat, hogy a Költségvetés elfogadása után kijelölik az
ügyintézõt, és nem kell minden ilyen esetet visszahozni a testület elé.
Kollár Tamás tájékoztatja a képviselõket arról, hogy az
összevont bizottsági ülésen az árajánlatokat megtekintették,
és az árajánlatok alapján Pátkai Sándort javasolták a munkák
elvégzésének felkérésére azzal, hogy az árból még megpróbálnak alkudni továbbá, hogy lehetõség szerint a következõ alka-
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lommal vegyen részt az iskola igazgatója is az árajánlatok elbírálásakor és mondja el az egyes vállalkozókkal kapcsolatos tapasztalatait. Konkrét döntés viszont nem született és nem volt
az ügy napirendre tûzve.
A költségvetésbe természetesen be van állítva ez a tétel, de
nem javasolja azt, hogy az iskola igazgatója döntsön az ügyben, mivel az elvégzett munkát át is kell venni és erre természetesen a mûszak lenne a legalkalmasabb. Éppen ezért úgy
gondolja, hogy megfelelõ lenne, ha a Mûszaki Iroda vezetõje a
Pénzügyi Iroda vezetõjével közösen döntene például a festéssel kapcsolatos árajánlatokról.
Sági György egyetért az elmondottakkal, de amíg a testület
nem határozza meg azokat a feladatokat, amelyeket átruház,
addig a testületnek kell döntenie.
Michels Gábor úgy gondolja, hogy más kérdés egy hirtelen
felmerülõ probléma és más kérdés egy a költségvetésbe minden évben elfogadott tétel. Ugyanakkor, ha az iskola igazgatója idõben bekérné az árajánlatokat, és az idõben a testület elé
kerülne, akkor nem fordulna elõ az, hogy ebbõl az utolsó pillanatban kapkodva kell döntést hozni.
Sági György elmondja, hogy nagyon nagy különbségek vannak az árajánlatok között.
Varga Istvánné tájékoztatja a képviselõket arról, hogy az iskola festése a költségvetésbe betervezett összeg és mindhárom árajánlatot az iskola igazgatója szerezte be. A bizottsági
elnökök döntése alapján, a polgármester aláírásával kérték fel
Pátkai Sándort, de szerzõdéskötés nem történt. Úgy gondolja,
hogy abban az esetben kell a testületnek tárgyalnia pénzügyi
dolgokat, ha az nincs betervezve a költségvetésbe. Mivel ez betervezett költség volt és a bizottsági döntés alapján a polgármester jóváhagyta. Úgy érzi, hogy nem követett el szabálysértést, mégis elmarasztalást kapott a testület részérõl is és a polgármester részérõl is.
Kiss István helyi vállalkozó elmondja, hogy õ is be kívánja
nyújtani árajánlatát az iskola festési munkáinak elvégzésére.
Azért csak most él ezzel a lehetõséggel, mert nem tudott arról,
hogy lehetõség van az árajánlatok benyújtására.
Michels Gábor tájékoztatja a vállalkozót arról, hogy az iskola igazgatója választotta ki azokat a vállalkozókat, akiktõl
árajánlatot kívánt kérni.
Kiss István ennek ellenére be kívánja nyújtani árajánlatát,
mivel õ is helyi vállalkozó. Mivel még nem született döntés az
ügyben kéri, hogy ne zárják ki õt a versenybõl.
Kollár Tamás megkérdezi, hogy tárgyalt-e a Pénzügyi Iroda vezetõje Pátkai Sándor vállalkozóval az ár tekintetében?
Varga Istvánné igennel válaszol, és elmondja, hogy az ár
ugyan nem lett alacsonyabb, viszont a vállalkozó elvállalta,
hogy változatlan áron lefesti még a táblákat, elvégzi a másik
épületben a beázott tanterem javítását, továbbá a beépített
szekrények mázolását.
A jegyzõ javasolja, hogy ne zárják ki a döntésbõl az iskola
igazgatóját.
Sági György úgy gondolja, hogy a soron következõ ülésen
már meglehetõsen késõ errõl döntést hozni.
Éri István úgy gondolja, hogy helyesebb lenne visszautalni
a bizottsági hatáskörbe a döntést, így az pár nappal késõbb, a
szerdai napon döntést hozhat és az iskola igazgatója is részt
vehet.
A polgármester javasolja, hogy a két nagyon magas árajánlatot zárják ki és ezekrõl ne szavazzanak. Így Pátkai Sándor és
Kiss István árajánlata marad versenyben.
Felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek azzal, hogy Pátkai Sándor árajánlatát fogadják el a Pénzügyi Iroda vezetõje által elhangzott kiegészítéssel, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot 4igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett nem fogadta el, és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 223/2004. (VI.
28.) Kt. határozata
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Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy Pátkai Sándor vállalkozó az általános iskola festésére vonatkozó árajánlatát nem fogadja el.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek azzal, Kiss István árajánlatát fogadják el, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot 2 igen, 3 ellenszavazattal, 7
tartózkodás mellett nem fogadta el, és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 224/2004. (VI.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy Kiss István vállalkozó az általános iskola festésére vonatkozó árajánlatát nem fogadja el.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
A polgármester javasolja, hogy a képviselõ-testület bízza
meg a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot és a Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottságot, hogy a szerdai soron következõ összevont ülésén hozzon döntést arról, hogy melyik vállalkozót bízza meg a Bocskai István Általános iskola festésével.
Felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek az
elhangzott javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 225/2004. (VI.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete megbízza a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot és a Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottságot, hogy a soron következõ
összevont ülésén hozzon döntést arról, hogy melyik vállalkozót bízza meg a Bocskai István Általános iskola festési munkáinak elvégzésével.
Felelõs: Kollár Tamás, Michels Gábor, Pénzügyi Iroda vezetõje
Határidõ: 2004. június 30.
4. Határozat-módosítás ingatlaneladási ügyben
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A polgármester ismerteti az elõterjesztést. Elmondja, hogy
nem ért egyet azzal, hogy az eladási árat megnöveljék az áfával, mivel tudomása szerint már a kérelmezõ kölcsönkérelme
is folyamatban van és nem áll módjában ennél magasabb
összeget az ingatlanért megfizetni. Úgy érzi, hogy ha most
megnövelik az áfával az eladási árat, azzal megváltoztatja korábbi álláspontját, és a kérelmezõ jogosan érezheti úgy, hogy
félrevezette õt a testület.
Sági György elmondja, hogy az értékbecslésben nem szerepel, hogy az eladási ár bruttó vagy nettó és a testületi döntés
meghozatala elõtt senki nem hívta fel a képviselõk figyelmét
arra a tényre, hogy az új törvényt vegyék figyelembe.
Zsarnóczay István úgy gondolja, hogy a testület a tények ismeretében szabályos döntést hozott. Ha a vevõ szempontját
figyelembe veszi, akkor nem teheti meg a testület azt, hogy
utólagosan megváltoztatja az eladási árat, mert azzal megkárosítaná a vevõt, aki akár pert indíthat az önkormányzat ellen.
Éri István egyetért, viszont a törvény szerint a határozatban meg kell jelölni azt, hogy bruttó vagy nettó árról van szó,
ezért mindenképpen szükséges a határozatot módosítani.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 226/2004. (VI.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
179/2004. (V. 26.) számú határozatát akként módosítja, hogy a
2071 Páty, Dózsa Gy. u. 6/b szám alatti önkormányzati ingatlant értékesíti bruttó 4 920 000 forintért.
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Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: azonnal
Egyebek: Hozzájárulás a ravatalozó módosított építési engedélyezési eljárásához
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 12
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 227/2004. (VI.
28.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárulását adja a Páty 490 hrsz alatti katolikus temetõ Ravatalozó módosított építési engedélyezési eljárásához.
Felelõs: polgármester, jegyzõ, Mûszaki Iroda vezetõ
Határidõ: azonnal

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. 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.

2004. augusztus

PÁTYI KURÍR

15

Viharforgatag nyolcvan évvel ezelõtt
Ez év június elején nagy vihar söpört végig az országon.
Több helyen is – Etyek, Kõbánya – tornádószerû jelenségeket
véltek látni. Akik érdeklõdnek a hasonló események után,
eszükbe juthatott, hogy 80 évvel ezelõtt, 1924. június 13-án,
egy pénteki napon Magyarország egyik legnagyobb tornádója
söpört végig régiónkon. A viharforgatag Bia elõtt keletkezett,
s Vác irányába tartó 70 km-es útja közben számos települést
érintett. „Alig maradt ép ház Bián és Pátyon. Teljesen elpusztította a két községet a vihar. Embereket röpített a levegõbe a
forgószél. Kilenc halott, ötvennél több sebesült.” E címekkel
jelentek meg az újságok 1924. június idusán.

Tornádó vagy viharforgatag
A tornádónak sokféle meghatározása és neve létezik. Különbözõ hõmérsékletû és erejû légtömegek összecsapásakor,
hatalmas zivatarfelhõk mélyén alakul ki. Az erõteljesen felfelé
áramló meleg levegõt a felhõk felsõ részén magaslégköri szelek forgásba hozzák. Az így kialakuló dugóhúzószerû tölcsér a
földre ereszkedik, ez a tornádó. A tölcsér külsõ részén a szél
sebessége több száz kilométeres is lehet, belsejében a légnyomás sokkalta alacsonyabb. A hatalmas nyomáskülönbség
rendkívül nagy szívóhatást hoz létre, amely házakat, embereket, szekereket is a magasba emelhet. A tornádó pusztító hatása keskeny sávra, legfeljebb 400–500 méterre összpontosul,
azon belül szinte mindent elpusztít, míg tõle nem nagy távolságra akár minden épségben maradhat.
Dr. Réthly Antal meteorológus kerüli a tornádó elnevezést, viharforgatag névvel illeti az 1924. évi forgószelet. Részben, mert a pusztításnak a kiterjedése szélesebb (közel 1 km
szélességû) volt, és nem határolta élesen szélcsendes terület,
másrészt magyar névvel kívánta megjelölni e hazánkban szerencsére nem gyakori természeti katasztrófát.
A vihar vonulási sebessége 24 km/óra körüli volt. A néhány
perc alatt átvonuló viharforgatag súlyos károkat okozott. Az
Újság tudósítója szerint „Bia község 450 házából 400-at elpusztított a vihar.” Torbágyot csak a vihar kísérõszele érintette, de így is 25 háznak tetõzetét lerombolta.

A tornádó Pátyon
Bia romba döntése után a vihar vonulása során elõbb a
pátyi uradalom földjein pusztított, majd feldúlta a télagyárat.
Itt a romok alatt szenvedett ki Kovács Gergely napszámos. A
szõlõhegy letarolása után a templomtér
házait pusztította, majd a templomot tépázta meg a vihar. „A község nagy pusztulás képét mutatta, különösen Burgundia
nevû dél-keleti részén minden képzeletet
felülmúlt: földig lerombolt házak. Az
egyik bezárt ház jóformán felrobbant és a
vihar kihordta belõle az ágybetétet, vánkosokat stb. Egyes bútordarabokat tulajdonosaik 4 ½ km távolságban találták
meg. Egy 13 éves pásztorfiút a mélyebben
fekvõ úttestrõl felkapta és beröpítette egy
közben a tetejétõl és mennyezetétõl megfosztott épület nyitott szobájába. Itten sérülten, öntudatlanul találták meg. Többnek zúzott sebe volt.” – írja Az Idõjárás
1925. évi egyik száma. Seipel József az
egyik legsúlyosabb sérültje a viharnak,
több percig repült a levegõben, a szél háromszor négyszer emelte fel és csapta ismét a földhöz. Páty község második halottja Szabó Istvánné, akit saját háza temetett maga alá.
Pilisszentivánon „A vihar 35 ház tetejét
megrongálta és 40 ház tetejét elvitte”.

Pilisvörösváron „A vihar a községnek a nyugati szélén vonult
át, csak a vihar szele okozott az épületekben kisebb,
helyenkint nagyobb károkat. A gyümölcsfákban irtózatos volt
a pusztulás, Tahin 58 ház rongálódott meg és több ezer fa tört
ki. A viharforgatag a vác–verõcei vasútvonalnál már veszített
erejébõl.
Pátyon 15–55 milliárd korona kárt becsültek. Az össz anyagi kár a hivatalos becslés alapján 50 milliárd korona, más becslések szerint akár 170–200 milliárd is lehetett.
A borzalmas forgószél sok emberáldozatot is követelt. A
szélvihar magával sodorta, felvitte a levegõbe az embereket,
tégla- és kõzápor, a lezuhanó gerendák, a beszakadó mennyezetek, az összedõlt falak sok embert temettek maguk alá. Bián
4 halott, 30 sebesült, Pátyon 2 halott, 18 sérült volt.

Tûzesõ
Több, a vihart átélt pátyi személy érzett égési fájdalmakat,
úgy figyelték meg, „mintha valami sziporkázott volna és apró
tûzlángok nyalták volna körül”. Egyik gazdaember „állítja,
hogy lován is hasonló tünemény volt. A lovon sok helyen olyan
volt a szõrzet, mint amilyenre a kályhából kihulló parázs ki
szokta égetni a szõnyeget. Továbbá a ló testén igen sok apró
szemölcsszerû képzõdmény, ami a vihar elõtt nem volt.” Kezdetben elektromos kisülésekre gyanakodtak, amelyek okozhatták a kénszerû szagot is, de késõbb igazat adtak azoknak az
észleleteknek, amelyek tûzesõrõl szólnak. Vladár Endre akadémiai tanár szerint a vihar szétdúlva a pátyi téglagyárat, annak izzó zsarátnokát vágta az emberek arcába.

A viharforgatag a számok tükrében
A tornádók jellemzésére egy F0-tól F5-ig terjedõ, relatív
osztályozást, a Fujita-skálát használják. A biai és pátyi pusztítás nyomaiból közelítõ módszerrel állapították meg a szél sebességét, alsó határértékét ledöntött (pl. a pátyi téglagyár kéménye alapján), a felsõ értékét épségben maradt építmények
szilárdsági számításai adták. Eszerint a „a tornádó szélsebessége a Bia és Páty közötti szakaszon középértékben kifejezve:
95,5 m/s” (343,8 km/h) volt legalább. Ez F4-kategóriájú tornádót jelent. Lökésszerû szélsõértékként a 104 m/s, azaz 374,4
km/h-t is meghaladhatta a szél sebessége. Bián négy házat teljesen ledöntött. Pátyon Fekete István gazda egylovas, egy öl
fával megrakott szekerét a rajtaülõ gazdával együtt felkapta, a
levegõben megforgatta, és az út melletti
árokba dobta. Több embert ragadott el az
örvény. Pilisszentivánon egy kõszénnel
megrakott teherkocsit borított fel. Számos hasonló jelentés mellett ezek is az F4
erõsségre utalnak.
Számítások alapján a légnyomásérték
legalább 50 mm-rel csökkent, de szélsõértéken akár a 675 mm-es légnyomásérték
alá is eshetett a ciklon magvában. Hazánkban ez a legalacsonyabb légnyomásérték.
Hazánkban is az ilyen természeti katasztrófák ritkák. Mind pusztító erejében,
mind kiterjedését és pályáját tekintve a legnagyobb e dátumában is emlékezetes 1924.
év június 13-i (pénteki) viharforgatag.
Horváth Imre
Évek óta gyûjtöm az 1924. évi tornádó korabeli forrásait. (A címlapon látható képet korábbi felhívásomra Furuglyásék bocsátották a
rendelkezésemre.) Hogy minél hitelesebb képet kapjunk a viharról, ezért kérem, hogy
mindazok, akiknek fényképük, dokumentumuk van az eseményrõl, osszák meg velem.
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Keksz helyett
E havi vendégünk Kollár Tamás volt. Az egész napi fizikai munka után egy kicsit fáradtan érkezett, de azért sikerült némi betekintést nyernünk gondolataiba, önkormányzati képviselõi munkájába, hozzáállásába. Szabó Istvánnal ketten kíváncsiskodtunk, a Tamáshoz szóló kérdésekbõl és az õ válaszaiból szerkesztett formában közzéteszünk
néhányat.
K: Önkormányzati képviselõ vagy, a római katolikus egyházközség képviselõ-testületének tagja, részt veszel a temetõkápolna felújításában az alapítvány kuratóriumi titkáraként,
tagja vagy a Páty Faluközösségért Alapítvány kuratóriumának, kórust vezetsz és jogásznak tanulsz, ezenkívül szinte mindenben segítesz, ha megkérnek. Honnan ennyi energia és fõleg
idõ, mi motivál?
KT: Igyekszem sok mindenben részt venni, például az
önkormányzati képviselõi munka folyományaként most
kerültem be az iparterület fejlesztéséért létrehozott, részben önkormányzati tulajdonú kft. felügyelõ-bizottságába.
El kell azért mondanom, hogy a Páty Faluközösségért Alapítvány munkájában sajnos kevés részt tudok vállalni, ott
inkább a kuratórium többi tagja cipeli vállán a terheket.
Visszatérve a kérdésedre, jelenleg végzõs joghallgató vagyok, a diplomamunkám elkészítésén és védésén túl vagyok, lényegében már csak az államvizsgák vannak hátra.
Az egyetemet sajnos kicsit háttérbe szorítva a többi vállalt
feladataimra koncentrálok. Nem szívesen hagyom félbe
ezeket a munkákat, igyekszem ezekkel tevõlegesen hozzájárulni Páty fejlõdéséhez, mind az önkormányzatban, mind
az egyházban. Ehhez Isten ad nekem erõt és energiát, természetesen nélkülözhetetlen a családom és a kedvesem
mérhetetlen segítsége.
K: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke vagy, melyik bizottságban vagy még benne?
KT: A képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint bizottsági elnök nem lehet tagja másik állandó bizottságnak, így csak eseti bizottságban vállalhatok
feladatot. Most éppen a zsámbéki kanyar problémái kapcsán alakult meghatározott idõszakra egy eseti vizsgálóbizottság, annak választottak elnökéül.
K: Ennyi feladatot hallva, egy önkormányzati képviselõnek
legalábbis idõmilliomosnak kell lennie. Milyen egyéb tulajdonsággal kell rendelkeznie egy ideális képviselõ-testületi tagnak?
KT: Legyen elkötelezett Páty irányában, legyen jó diplomata, tudja végighallgatni a másikat, legyen megbízható,
akarjon higgadtan gondolkodni, legyenek ötletei. Kutasson
az információk után, majd merjen azok alapján dönteni.
Ha lehet, soha ne tartózkodjon. Legyen korrekt és következetes, merje felvállalni döntését.
K: Ez nem tûnik túl soknak? Mennyiben tudsz ennek megfelelni?
KT: Próbálok közelíteni az ideálishoz, ám a legfontosabb a tisztesség. Ha valaki elkötelezett Pátyért, és mindent
tisztességesen tesz, szinte elegendõ. Ebbe még az is belefér, hogy idõnként hibázik, rosszul dönt. A lelkiismeretem
tiszta, ezért hadd mondjak egy saját példát, amiben utólag
kiderült, több képviselõvel együtt magam is rosszul döntöttem. A tûzoltószertár eladása körüli vitában nagy nehezen
kialakult az a vélemény, hogy a befolyt összegbõl meg lehet
valósítani az új és jobb szertár megépítését. Így egy régi
gondot kipipálhattunk, lesz új tûzoltószertár. Igen ám, csak
egyikünk sem építette fel – legalább gondolatában – ezt az

új épületet, így a döntésbõl csak az maradt ki, hogy hol lesz
az új helye annak. Hónapokig kerestük a megfelelõ területet, amely azért is volt nehéz, mert kevés Páty ingatlanvagyona, másrészt a rendezési tervnek és egyéb hatósági elõírásoknak is meg kell felelni. Ha mindez az elõkészítés folyamán már elõre tisztázódott volna, akkor nincs az adott
idõben szerencsétlen döntés. Sokszor hiányolom egyébként a jelenleginél sokkal alaposabb döntés-elõkészítést,
sok ügy emiatt újból a testület elé kerül, vagy elõkészítetlenül történik döntés. Mindkettõ baj. A kéthetenkénti testületi ülések bevezetése – véleményem szerint – csak ront a
helyzeten, általa állandóan rohanásban vagyunk. A nem
megfelelõ elõkészítés alapján hozott döntések eredményeként kár érheti a falut, sõt ilyenkor a zavarosban is
könnyebb halászni. Önmagát erõsíti a rossz irányú folyamat. Ráadásul bizonyos ügyek nyugodtan eldõlhetnének
bizottsági szinten, ha ezt a hatáskör kiosztást az egész önkormányzati szervezet mûködése és ellenõrzése lehetõvé
tenné. Természetesen ehhez is az kell, hogy valaki tudja az
adott ügyet a megfelelõ bizottságnak kiosztani.
K: Mit tartasz Páty szempontjából legfontosabb, legégetõbb
megoldandó kérdésnek?
KT: Több is van, nehéz igazán jó sorrendet felállítani, de
mindenképpen ide sorolnám az úgynevezett rehabilitációs
területek (Jenei I., Jenei II., Zsámbéki kanyar) víz-, csatorna- és útellátásának megoldását, mivel az építési tilalom egy
év múlva lejár. Ide tartozik mindenképpen a víztározók és
szennyvíztisztító kapacitásának bõvítése is. Hosszú távon
gondolkodnunk kell a vákuumos csatornahálózat gravitációsra történõ fokozatos kiváltásán is. A jövõnk szempontjából fontos az iparterület fejlesztése, hogy megfelelõ bevételekhez jusson a település. Humán vonalon – és ebben vitatkozom néhány képviselõvel – az iskolaépületek összevonását, azaz a Bocskai utcai épület bõvítését, felújítását tenném
elõre, az óvoda új helyen történõ bõvítése mellett. Ezt követheti csak az új óvoda megépítése. Ha az új óvoda jelenlegi
helyén felépülne, ellehetetlenítené az öreg iskola épületét,
ráadásul szeptembertõl – állami támogatás mellett – mindenképpen csak 200 fõ járhatna oda. Az elõbbi okok miatt
egyébként sem tartom valószínûnek, hogy a szakhatóságok
engednék az új óvodaépület felépítését, mielõtt az iskola
kérdése nem rendezõdik. Ezért látszik ésszerûnek az ún.
„csibe-ovi” bõvítésének lehetõségét körüljárni, hiszen az
óvoda-kérdés területén a legnagyobb gondot a helyhiány
okozza. Végül, mindezek után fontos az új hivatal megépítése is, hiszen a lakosság megfelelõ kiszolgálásához eszközökre is szükség van. Szerintem mind a mûszaki, mind a pénzügyi ésszerûség is ezt a sorrendet diktálja.
K: Hamarosan jogász doktor leszel, nem szeretnél jegyzõ
lenni?
KT: De igen, szívesen. Jogászként, megfelelõ gyakorlati
idõ eltöltése után akár helyben is lehetnék jegyzõ. Azt
ugyan nem tudom még, hogyha végzek az egyetemen, és
szeretnék majd családot alapítani, itt tudok-e maradni a faluban, mivel lakás nincs Pátyon, építkezésnek pedig egyelõre nem látom anyagi realitását. De majd a Jóisten ezt is
elrendezi.
K: Köszönjük a válaszokat.
A kimaradt témák sora megint meglehetõsen hosszú,
ezért fel sem sorolom.
Reményi László
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Közérdekû telefonszámok
Az Egészségház címe:
2071 Páty, Árpád utca 14.
Dr. Mentényi Tibor háziorvos, tel.: 343-828
hétfõ, szerda, péntek: 13–19, kedd, csütörtök: 7–13
Dr. Gurin Ferenc háziorvos, tel.: 344-623
hétfõ, szerda: 15–19; kedd,
csütörtök: 8–12, péntek: 12–16
Dr. Becka Éva háziorvos, tel.: 344-343
hétfõ, szerda, péntek: 8–12;
kedd, csütörtök: 13–19
Dr. Hollós Ildikó házi gyermekorvos, tel.: 343-973
hétfõ, szerda: 9.30–12.30; kedd: 13–16
csütörtök: 15–17; péntek: 11.30–14.30
Egészséges tanácsadás: kedd 10–12
Dr. Szabó Valéria fogszakorvos, tel.: 344-623
hétfõ, szerda, péntek: 9–14; kedd, csütörtök: 14–18.30
Dr. Zambelly Judit fogszakorvos
2071 Páty, Rét köz 3. Tel.: 06 (20) 567-41-79
hétfõ, szerda: 14–18.30; kedd, csütörtök: 9–12
Védõnõi szolgálat, tel.: 344-625
Csecsemõ és kisgyerek tanácsadás: kedd 8.30–12
Gyermekorvossal: kedd 10–12
Várandós kismamák tanácsadás:
Polgár Anna védõnõ szerda: 13–16
Ondrik Jánosné védõnõ szerda: 14.30–16
Fogadóórára a várakozási idõ csökkentése érdekében
idõpontot kell kérni.
Polgár Anna fogadóórája szerdán: 8–9.30
CTG vizsgálatra elõzetesen megbeszélt idõpontban
továbbra is lehet jönni.
Minden hónap elsõ csütörtökén 9 órakor tanácsadás
szülész szakorvossal.
Budakeszi ügyelet: este 7 órától reggel 8 óráig
Tel.: 451-920, 451-731
Mentõk telefonszáma: 104
Bóna Szabolcs körzeti megbízott: 06 (30) 24-24-203

Ügyfélfogadás: hétfõ, szerda 8.30–12.30, 13.30–17
péntek 8.30–12
Útlevél-ügyintézés: Budakeszi, Polgármesteri Hivatal
Budakeszi, Fõ út 179. Ügyfélfogadás:
hétfõ, szerda 8.30–12.30, 13–17, péntek 8.30–12
Helios Patika: 2071 Páty, Széchenyi u. 1. Tel.: 343-529
Hétfõtõl péntekig: 8–18, szombat 8–13
MATÁV helyi hibabejelentõ: 143
Központi hibabejelentõ: 06 (80) 555-103
Szolgáltatások megrendelése, információkérés:
06 (30) 225-7779, 343-527 Omray Ferenc
Hibabejelentések:
Csatorna- és vízhálózat: 343-994
MOL-GÁZ hibabejelentõ
Bicske, Szent László u. 50.
06 (22) 261-555
Budapesti Elektromos Mûvek Rt.
Érdi Fogyasztói Iroda
www.elmu.hu
2030 Érd, Budai út 24.
06 (40) 38-38-38
Közterületen lévõ villanyszolgáltatás meghibásodását
a polgármesteri hivatal titkárságán is be lehet jelenteni
az 555-530-as telefonszámon.
Volán-menetrend elérhetõ az interneten:
www.wap.menetrendek.hu
A kóbor ebek bejelenthetõk:
Tuncsik József, gyepmester, 06 (20) 9728-231

A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendje
Hétfõ: 13.00–16.30
Szerda: 8.00–12.00, 13.00–17.00

Páty önkormányzat jegyzõjének fogadóideje
Minden szerdán 9.00–12.00 óráig.

Budakeszi Rendõrõrs: 06 (23) 450-007
Budaörsi Rendõrkapitányság: 06 (23) 420-055
Rendõrségi segélykérõ telefonszám: 107 vagy 112
Tûzoltók: 105
Helyi tûzoltók: 343-832
Katolikus Plébánia: 343-717
Református Lelkészi Hivatal: 343-386
Hivatalos idõ: kedd 16.30–18.00, szerda 9.00–12.00
Mûvelõdési Ház: 343-550
Okmányiroda: Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25.

Páty önkormányzat polgármesterének fogadóideje
Minden hét szerdáján 9.00–12.00 óráig.
Kérjük szíves megértésüket!

Képviselõi fogadóóra
Éri István alpolgármester
A polgármesteri hivatal munkaideje alatt elõzetes
telefonegyeztetés alapján. Tel.: 06 (20) 579-1408, 06
(23) 343-871
Zsarnóczay István
Minden hónap elsõ szerdáján 14–17 óra
Páty Község Polgármesteri Hivatala
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Mitõl sárgulnak a fenyõfák a Fenyvesben?
A környezetünk állapotát féltõ emberek, velem együtt aggodalommal tapasztalták, hogy az utóbbi idõben Pátyon a
Fenyves erdõ fái egyre sárgulnak. Ami különösen aggodalomra ad okot, hogy ez nem csak pátyi jelenség, jellemzõ az országban található fenyõerdõkre is. Tudomásom szerint ez egy
bizonyos gombafaj bûne, és egy visszafordíthatatlan folyamat. Vajon igaz-e? – ezzel a kérdéssel fordultam Bakon Gábor
úrhoz, a Budapesti Erdészeti Igazgatóság vezetõjéhez, a
Zsámbéki-medence Tájvédelmi Egyesület (ZSMTE) nevében,
mint az ügyben legilletékesebb szakemberhez.
Zs.I.: Szeretném megkérdezni Önt, tényleg ilyen borús a helyzet? Mert az nem lehet elég indok, hogy azért, mert nem õshonos
nálunk ez a faj. Felvetõdik a kérdés, hogy miért pont most? Tehát, mi van a feketefenyõkkel, miért pusztulnak ilyen mértékben?
B.G.: Ugyanaz játszódik le, mint ami lejátszódott
1992–94-ben. Egy aszályos idõszakot követõen a fák annyira
legyengültek, hogy az egyébként természetesen velük együtt
élõ gombafaj annyira el tudott terjedni a fákon, hogy egyszerûen elpusztította. Ez a gomba mindig ott van. A feketefenyõ
tûje négy-öt év alatt hal el. Tehát, amikor az ágak árnyékos
helyre kerülnek, leszáradnak, lehullik a tûlevél és alom lesz
belõle, és ez a gomba ebbõl él. Most annyira lecsökkent a fák
nedvességtartalma, hogy ez a gomba meg tudta támadni a még
élõ fenyõtût. Ezzel elvesztette az asszimilációs felületét a fenyõ és kipusztult.
Zs.I.: És ez a fenyõfaj valóban nem tud regenerálódni?
B.G.: Nem. A fenyõfélék nagyon nehezen regenerálódnak.
Ami most láthatóan vöröses színû, az el fog pusztulni. Ezeket
a fákat folyamatosan ki kell vágni. Ennek finanszírozási akadályai vannak, ami a mi malmunkra hajtja a vizet. Az itt lévõ
táblában lehetõségünk van arra, hogy ne az asszimilációs felületet csökkentsük a lombos fák érdekében, hanem az elpusztult fenyõket tudjuk eltávolítani, ezzel teret adva a lombos fáknak. A korábbi aszályos idõszakban voltak olyan területek,
ahol nem vágtuk ki a feketefenyõket, ott most lombos erdõk
vannak. A fenyõk elõbb-utóbb kiszáradnak, kidõlnek, az elpusztult fákat megtámadják a bogarak, gombák, különbözõ
lebontó szervezetek.
Zs.I.: A megújulási folyamat mennyi ideig tart?
B.G.: Körülbelül négy-tíz évig, a fenyõk helyét elfoglalják a
lombos fák.
Zs.I.: A Budapesti Erdészet területének hány százalékán fertõzött a feketeerdõ állomány?
B.G.: Erdészetünk területének kb. 10%-át fedi idõsebb feketefenyõ. Ez 640 hektár, ennek 80%-a pusztul el.
Zs.I.: Ezek szerint aggódó pátyi lakótársaimat semmi jóval
sem biztathatom?
B.G.: Sajnos nem. Ráadásul a pátyi kiserdõnek az út mellett
az a szerencsétlensége, hogy fiatalabb, mint a fõvárosban lévõ
fenyvesek, ezért a lombos fajok nem terjedtek el cserjeszinten
úgy, mint az öreg erdõkben Budapesten.
Zs.I.: De ettõl még én úgy gondolom, ez a kiserdõ is meg tud
újulni?
B.G.: Igen, így van, de ehhez is pénz kell. A helyszínt ismerve, mivel ez egy viszonylag meredek oldal, csak különleges
technológiával lehetne a kipusztult feketefenyõt kitermelni.
Zs.I.: Úgy érzem, válaszában benne rejlik a bizonytalanság. A
megoldást vagy a természetre bízzák, vagy ha beavatkoznak, akkor azt szakmailag mikor és milyen mértékben tegyék.
B.G.: Igen. A megoldás valószínûleg az lesz, hogy nem fognak az erdészek hozzányúlni. Az erdõtörvény azt mondja,
hogyha egy állomány záródása 70% alá csökken, akkor meg
kell kezdeni az erdõ felújítását. Egy nagyon komoly szakmai

vita fog kezdõdni, ha megkezdjük a felújítást, akkor azt mikor,
milyen módszerrel, és milyen költségbõl fedezzük. De ez még
a jövõ kérdése.
Zs.I.: Köszönöm a felvilágosítást.
Ugye, a fenti példa is bizonyítja, hogy úgyis annyi egyéb rajtunk kívülálló körülmény pusztítja környezetünket, rontja
életminõségünket, hogy legalább, ahol van ráhatásunk, hogy a
környezeti kockázatot csökkentsük, ott tegyük meg.
Zsarnóczay István

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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Közfelhívás
gyommentesítésre
Pest megyében az allergén parlagfû virágzása most
kezdõdik, az idõjárási körülmények miatt a pollenkoncentráció a levegõben várhatóan növekszik. Egyre több ember tölti idejét a szabadban, s egyre többen
szenvednek az allergia okozta tünetektõl is.
Felhívjuk minden földtulajdonos és földhasználó
figyelmét, hogy 2000. augusztusában hatályba lépett
Növényvédelmi Törvény (2000. évi XXXV. tv 5.
§-ában) kimondja, hogy a földhasználó és termelõ köteles – nemcsak a zárlati, hanem – minden olyan károsító ellen védekezni, amely a szomszédos földhasználók illetve termelõk növénytermelési, növényvédelmi
biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyezteti.
A törvényhez kapcsolódó 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységrõl 2. §-ában kötelezi a termelõket és földhasználókat a gyomok elleni
védekezésre. A (2) bekezdés szerint az élõsködõ
arankafélék és minden más egyéb gyomok irtását virágzásuk elõtt kell végrehajtani növénytermesztésre
szolgáló területen, réten, legelõn, település bel- és
külterületén, házikertben, vasút- és úttöltésen, csatorna- és árokparton, közterületen, közutak szegélyterületén külön jogszabályban meghatározott szélességben, valamint talajvédelmi vagy egyéb célból talajtakaró növényzettel borított területen.
Végleges megoldást a parkosítás, gyepesítés, zárt
állományú fásítás, a gyepterületek rendszeres kaszálása, és a „senki földje” jellegû, mûveletlen, elhanyagolt területek megszüntetése adhat.
A gyomok elleni védekezési kötelezettség betartását a belterületi földhasználók esetében az önkormányzat jegyzõje, minden egyéb esetben a Fõvárosi
és Pest Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat növényvédelmi felügyelõje ellenõrzi.
A gyommentesítés elmaradása esetén növényvédelmi bírság szabható ki 20 000–1 000 000 Ft közötti
értékben. Emellett a hatóság jogkörénél fogva határozatban írhatja elõ a védekezést, illetve annak határidõre történõ végrehajtásának elmulasztása esetén
végrehajtási bírságot szabhat ki, illetve közérdekû védekezést rendelhet el, melynek költségei a földhasználót terhelik, nem fizetés esetén adók módjára hajthatók be.
A Növény- és Talajvédelmi Szolgálat a földhasználói kötelezettségét nem megfelelõen teljesítõ önkormányzatok, közútkezelõk stb. esetében (közterületek, önkormányzati és állami kezelésû utak) is elrendelhet közérdekû védekezést, illetve kiszabhat növényvédelmi bírságot.
Kérünk minden földhasználót, hogy – hatósági felszólítás nélkül is – az ápolt és egészséges környezet, a
lakosok egészsége érdekében végezzék el sürgõsen
területeik gyommentesítését, ápolását.
Fõvárosi és Pest Megyei
Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
Gödöllõ
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Pilisi Parkerdõ Részvénytársaság
Budakeszi Erdészete
Szakvélemény a kivágott nyárfák ügyében

Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozott ügyszámú levelében foglaltak alapján
munkatársaimmal a Páty község belterületén, közutak
mellett lévõ idõs nyárfák állapotát megvizsgáltuk.
Koruk – a levelében leírtaknak megfelelõen – valóban
65 évre tehetõ.
A nyár gyorsan növõ, lágy lombos fafaj, erdészeti vágás
kora, fajtától függõen 25, maximum 35 év. A vágáskor elérése után a nyárfák pusztulni kezdenek, mely kezdetben
csak a vékony ágvégek száradását jelenti, késõbb a vastagabb ágak, majd az egész korona elszárad, elpusztul.
Az elszáradt ágak letörése, fõként belterületen folyamatos veszélyt jelent; mind az építményekre, vezetékekre,
gépjármûvekre, mind a lakosság testi épségére.
Egy-egy kiszáradt letörõ ág vagy törzsdarab életveszélyes sérülést okozhat.
Az elöregedett nyárfák kitermelése feltétlenül szükséges, pótlásukra lassan növõ fafajokat javaslunk (hársak,
juharok, csörgõfa stb.)
A folyamatos veszély elhárítása érdekében a javasolt
kitermelést mielõbb célszerû végrehajtani.
Tisztelettel:
Keszléri József
erdészetvezetõ

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

Pacsai tábor, 2004
A programokról: igen gazdagnak mondMegvallom õszintén, hogy tavaly hallotható programokon vettek részt tanulóink. A
tam elõször Pacsáról, értesülvén, hogy lelkeszthelyi Festetics-kastély, a tapolcai tavas
kes kolléganõim nyári tábort szerveztek a
barlang (a csónakázás!), a zalakarosi fürdõpátyi iskola diákjainak. Akkor még nem is
zés, a kápolnapusztai bivalyrezervátum, a
gondoltam, hogy ebben az évben én is részt
balatonedericsi Afrika Múzeum ékkövei
fogok venni ebben az akcióban.
voltak ennek a bõ hétnek. Háromszor megA tanév vége felé ugyanis világossá vált,
fürödtünk a pacsai tóban, illetve hazafelé
hogy a tábor fõ szervezõje, Soós Erzsébet
jövet megmártóztunk a Balatonban a
tanítónõ – családi elfoglaltság miatt – idén
balatonfenyvesi szabad strandon. Emlékenem tud jelen lenni a táborban. Így kerülzetes marad a tábortûz is, ahol a gyerekek
tem be a csapatba harmadik kísérõtanárszobánként mûsorral rukkoltak elõ. Kiként.
emelkedõ produkció volt a 6. osztályos taNem bántam meg a döntésemet. Mindig
nulók magyaróra paródiája.
szerettem kirándulni menni gyerekkel –
A közbeesõ idõben sportfoglalkozások
akár hosszabb idõre is –, hiszen teljesen más
(foci), sorversenyek, társasjátékok, a kézoldaláról ismerheti meg õket az ember,
mûves foglalkozások igen népszerûek volmint a tanórákon vagy a szünetekben. Rátak. Hála a két kísérõ kolléganõnek: türeadásul, a 42 táborozó fele alsó tagozatos, telemmel, szeretettel, odaadással a legprobléhát potenciálisan leendõ tanítványaim leBalatonederics: Afrika-múzeum
másabb gyerekeket is rá tudták venni karköhetnek majd.
tõk, nyakláncok készítésére (fonalból), vagy éppen nemezlabÉrdekes tapasztalatokkal lettem gazdagabb a nyolc nap során. Hiába volt a részletes írásbeli tájékoztató, illetve a szülõi
dák „összegörgetésére”. (Aki ilyen ajándékot kapott a gyerértekezlet: bizony nagyon sok gyerek jött otthonról zárt cipõ,
mekétõl, ugye jobban örült, mint az x-edik giccsállatkának?)
esõkabát vagy esernyõ, napolaj stb. nélkül. De jelentõs
Sõt, késõbb oly népszerûségre tettek szert ezek a tevékenysémennyiségû zsebpénzzel igen. Miért, kedves szülõk, miért?
gek, hogy a tanárnõknek egy perc nyugtuk sem volt az újabb és
Miért „kell” egy alsó tagozatos gyereknek több mint 10 000
újabb kérésektõl. Valóban elmondható: a nyolc nap alatt szinFt-ot elköltenie ilyen rövid idõ alatt, amikor teljes ellátást kapte minden gyereknek egy kicsit az anyukájuk is voltak. Ha vatunk? Igaz, így gazdagították a szemérmetlen giccsárusokat,
lakinek hiányzott az igazi anyukája, fájt a foga, hasa stb., hányt
fagylaltosokat, hamburger- és hot dog árusokat. Így aztán
a buszon, a szálláson, hajat kellett szárítani, elromlott valamigyakran nem ették meg az egyébként finom, házi ízesítésû éteje, õk 24 órán keresztül mindenkinek a rendelkezésére álltak.
leket, válogattak, csak turkáltak a jobbnál jobb falatokban. A
Csak a legnagyobb elismerés érte Szabóné Kecsõ Ilona és
zsebpénzek fogytával az ételek is kapósabbak lettek...
Belicky Ernesztina tanárnõknek!
Az idõjárásra nem lehetett panaszunk: ezen a szeszélyes
Nemezlabda-készítés
nyáron azt mondhatjuk, szinte mindig megfelelõ volt az idõ a
nyolc nap alatt.
Egy lényeges foglalatosság maradt ki a gyerekek életébõl a
tábor ideje alatt: nem néztek tévét! Ezt otthon is ki lehet próbálni, srácok, kedves szülõk! (A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy az akkor éppen zajló labdarúgó Európa-bajnokság
utolsó három meccsének idejére megjavult a készülék...)
Az utolsó három napra segítség érkezett otthonról: lejött
hozzánk Soós Erzsi néni. Bizony, jól jött a felmentõ sereg: az
ötödik napra „kissé” elfáradtunk.
Összegzésül: úgy érzem, a gyerekek jól érezték magukat,
színvonalas programokon vehettek részt, aktívan pihenhettek.
Sikeresnek mondható tehát a tábor, amelynek sikeréhez a
pátyi COOP üzlet is hozzájárult 10 000 Ft értékû üdítõital és
édesség felajánlásával.
Köszönjük!
Szabó Tibor
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Erdei iskola Visegrádon
Az erdei iskoláról
Célunk az volt, hogy osztályunk tanulói eljussanak bentlakásos erdei iskolába. A terepi környezeti nevelés feltételrendszerének fejlesztésével elõsegítsük a
gyerekek értékrendjének, gondolkodásmódjának, életvitelének, viselkedésének
alakítását. Lehetõséget biztosítsunk arra, hogy a gyerekek felfedezzék és megértsék a természet, a közösség és az
egyén kapcsolatait, összefüggéseit, ezáltal kialakuljanak azok a készségek, képességek, amelyek elõsegítik a környezeti problémák megoldását, illetve elkerülését. Erre nem kerülhetett volna sor, ha
nem pályázunk az Oktatási Minisztérium által kiírt Erdei iskola 2003/2004 címû pályázatán, melyen 400 000 Ft-ot
nyertünk osztályaink részére.

Programjainkról
A gyerekek az erdei iskolai programjaiban egy adott környezet (Visegrád,
Dunakanyar) természeti, társadalmi és
kulturális ismereteire alapozva a helyszínen tapasztalva tanulhattak. Az erdei
iskolában a tanítás-tanulás folyamata a
hagyományos iskolai ismeretközvetítéstõl alapvetõen különbözõ közegben
szervezõdött. A „máshol-lét” élményének hatására felbomlottak a hagyományos iskolai tanulásszervezési formák
keretei. Egyszerre volt komplex és integrált. Komplex, mert vizsgálódásának
tárgya (az erdõ növényvilága, komplex
vízvizsgálat, a Duna szennyezése, Visegrád történelmének megismerése,
történelmi emlékhelyeinek megtekintése) több, különbözõ, de egymással belsõ
összefüggésben álló mûvelõdési terület-

Weöres Sándor
Mihelyt a csónakot
a patak-parton
fához kötöttem –
de nincs itt csónak,
se patak, se part
csak utcai járda –
de nincs itt utca,
se járda, se semmi,
pusztán a fejemben
kötõdik össze
víz és város,
csónak és part,
utca és semmi.

hez egyszerre tartozik. A környezet,
mint rendszer csak ezek együtteseként,
mûködõ egészeként értelmezhetõ. Integrált, mert összetevõit az ember és
környezete viszonyának tükrében vizsgálja, s ez a kapcsolat integrálja a megértéshez szükséges tudást is.
A következõ projektek kerültek feldolgozásra: „Mesélnek a kövek”
A kõzetek sokszínûségét ismertük
meg, a Föld fejlõdéstörténetét a kõzetek vizsgálata során.
Vizsgáltuk Visegrád hegyeinek vulkáni tevékenységének látható maradványait is.
Mit mesél a pataktündér címû projektünk egy konkrét vizes élõhely megismerésére irányult, melynek során az
Apátkúti-völgy és a Duna adta a terepet.
Mit mesél az erdõ, a rét programunk
az ember és környezete kapcsolatát térképezte fel, megismerkedtünk az erdõ
életközösségével, melyhez a Visegrádon található Füvészkert különleges lehetõséget nyújtott.

S végül A hely, ahol élünk elnevezésû
projekt során településszerkezetet vizsgáltunk, rácsodálkoztunk az ember és a
természet közti harmónia egyensúlyára.
Megismerkedtünk a Duna meghatározó szerepével Visegrád településének
kialakulásában. S alaposan felfedeztük
a királyok városát, valamennyi nevezetességével együtt.
Igen tartalmas hetet töltöttünk együtt
az MTA üdülõjében, mely az elõzõ évben lett felújítva, s minden szobához külön mosdó, zuhanyzó tartozott. Kedvünket még a folyamatosan szakadó esõ sem
tudta elvenni, igaz az erdei iskola végére
egy darab száraz ruhánk vagy cipõnk sem
maradt. De természetesen ez cseppet
sem szegte kedvünket, igen jó mókaként
fogtuk fel a folyamatosan ömlõ esõt. S
ahogy mindig lenni szokott, hazaérkezésünk napján ragyogó napsütésre ébredtünk. S hogy esõben itthon se legyünk
szûkében, a délután folyamán hatalmas
zápor fogadott bennünket.
Varga Ferencné 2. b
Junek Mariann 4. a
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Születés:
Bóka Attila – június 10.
Puzsár Mátyás Péter – június 16.
Goreczky Anna Róza – június 18.
Lévai Ramóna – június 20.
Háló Zsófia Emese – június 29.
Szentpéteri Márton György – június 29.
Pap Luca – június 27.
Bukovszki Bendegúz – július 2.
Gratulálunk a szülõknek!

Házasságkötés:
Kovács Katalin és Bartos Péter – június 26.
Nagy Judit és Spitz Csaba – június 26.
Sok boldogságot!

Elhunytak:
Kubinyi Józsefné sz.: Tóth Ilona – május 19.
Vígh Ferenc – május 6.
Lakatos József – június 7.
Dr. Szekér Istvánné – június 17.
Kovács Imre – június 24.
Lak Sándorné sz.: Horpácsi Rozália – július 11.
Dr. Ficze Ildikó – július 3.
Majoros Sándorné sz.: Kovács Klára Eszter – július 20.
Bukovi Libor Benedek – július 20.
Õszinte részvétünk!

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

2004. augusztus

Otthon Segítünk
Szolgálat Pátyon
Zsuzsáék nemrég költöztek ide. Két pici gyermekük
van. A papa reggeltõl estig dolgozik. A nagyszülõk távol
élnek, a barátok a régi környéken maradtak. Zsuzsa szerint: „...nem gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz...”
Az OTTHON SEGÍTÜNK SZOLGÁLAT munkája
arra épül, hogy tudja, milyen sokat jelenthet egy olyan
személy barátsága, aki szülõként átélte már – az esetenként nehéz – kisgyermekes éveket.
Ezt a baráti segítséget szeretnénk elvinni most a pátyi
kisgyermekes családokhoz is.
Elsõ feladatunk egy helyi önkéntes segítõ csapat szervezése.
Várjuk azok jelentkezését, akik:
– rendelkeznek szülõi, nagyszülõi tapasztalattal
– vállalnák, hogy hetente 2–3 órát a szolgálat segítségét kérõ családdal töltenek
– elvégeznének egy erre felkészítõ, ingyenes tanfolyamot
Jelentkezni lehet: Bognár Krisztina szervezõnél

Tel.: 06-23-452-851
Mobil: 06-20-2170-037

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)

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 pátyi székhelyû villamosipari
fõvállalkozással és kábelkereskedelemmel
foglalkozó Johnsvill Kft. az alábbi
munkakörökre keres munkatársakat,
akiktõl magas teljesítményt
és csapatmunkát vár el.

LÉTESÍTMÉNYI MÉRNÖK
ERÕSÁRAMÚ TECHNIKUS
KERESKEDELMI ÜZLETKÖTÕ
ÉRTÉKESÍTÉSI ASSZISZTENS
ÁLTALÁNOS (GAZDASÁGI)
ASSZISZTENS
GÉPKOCSIVEZETÕ
A fényképes szakmai önéletrajzokat a 2071 Páty,
Kerekdombi út 5. címre kérjük.
További információkért tekintse meg a
www.johnsvill.hu honlapot!
Érdeklõdni a 23-555-750 telefonszámon lehet.

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)

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

Szalay Jánosné
augusztus 2–15-ig szabadság,
nyitás: augusztus 16. hétfõ
Biatorbágy, Kossuth F. u. 28.
311-274, 06 (30) 996-7419
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8–17, szombaton 8–13 óráig
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FUTÁRSZOLGÁLAT
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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

