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Hirdetmény
Tisztelt Választópolgárok!
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 271/2004. (VIII. 25.) Kt.
határozatával népszavazást írt ki az alábbi kérdésben:

„Ellenzi, hogy Pátyon a Sasfészek tó mellett (veszélyes) háztartási
és vegyi anyag raktár épüljön?”
A népszavazás ideje: 2004. október 17. vasárnap
A népszavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A választói névjegyzék a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján 2004. szeptember 29-tõl megtekinthetõ.
Szavazni csak személyesen lehet a következõ érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:
– a lakóhelyet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy
– lakcímigazolvány ÉS – személyazonosító igazolvány vagy
– útlevél vagy
– 2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély vagy
– sorkatona esetén katonai igazolvány
A népszavazáson az alábbi szavazókörök mûködnek:
1. számú szavazókör: Páty, Bocskai u. 9. új iskola épülete
2. számú szavazókör: Páty, Rákóczi u. 19. kis iskola épülete
3. számú szavazókör: Páty, Iskola u. 16. öreg iskola épülete
4. számú szavazókör: Páty, Kossuth L. u. 77. Mûvelõdési Ház
A mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurnát igényelhetnek a Helyi
Választási Iroda vezetõjénél.
A Helyi Választási Iroda vezetõje: dr. Lukács Sándor
Címe: 2071 Páty, Kossuth L. u. 83.
Telefon: 06 (23) 555-530, fax: 06 (23) 344-540
A népszavazás eredményét a szavazóköri jegyzõkönyvek alapján a Helyi Választási Bizottság állapítja meg.
A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Ondrik János elnök
Bozsóné Kovács Jolán
Leczki Imréné
Tóth László
A helyi választási bizottság elérhetõsége a szavazás napján:
Cím: 2071 Páty, Kossuth L. u. 83.
Tel: (23) 555-530, fax: (23) 344-540
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Felvételi követelmények:
Középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy
Középiskolai végzettség és középfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés vagy
Középiskolai végzettség és általános gazdasági és statisztikai ügyintézõ vagy
Középiskolai végzettség és vállalkozási ügyintézõi képesítés valamint
Felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word, Excel)
Adóügyi elõadói munkakör betöltéséhez elõnyt jelent
a mérlegképes könyvelõi képesítés.
Pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltéséhez követelmény a mérlegképes
könyvelõi képesítés
Jelentkezni lehet jelen hirdetés megjelenésétõl számított 30 napon belül.
Feltétel:
– magyar állampolgárság
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– szakmai önéletrajz
– végzettséget igazoló okiratok másolata
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.
Az állás azonnal betölthetõ.

Kinek az érdeke??? . . . . . . . . . . . . 22
Hulladékbegyûjtõ sziget . . . . . . . . . 22
Hirdetési tarifák . . . . . . . . . . . . . 23

Pályázatokat benyújtani dr. Lukács Sándornál,
Páty Község Önkormányzatának Jegyzõjénél lehet.
Cím: 2071 Páty, Kossuth L. u. 83. (tel.: 23/555-530; fax: 23/344-540)
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A polgármester tollából...
Tisztelettel köszöntöm az olvasót!
Mint bizonyára már többen értesültek arról hivatalosan
is, hogy településünkön népszavazás lesz a logisztikai raktár ügyében 2004. október 17-én, vasárnap reggel 06.00
órától este 19.00.óráig az értesítõkben megjelölt szavazó
körökben. Kérem, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a szavazó helyiségekben és nyilvánítsanak véleményt. A kérdés sajátosságából adódóan: „Ellenzi, hogy
Pátyon a Sasfészek tó mellett (veszélyes) háztartási és vegyi anyag raktár épüljön?” ha ellenzi, az az igen melletti jelet jelölje meg, aki nem ellenzi, az a nem melletti jelet jelölje meg. A döntés az önök kezében van.
A kérdés jobb megértése érdekében 1999-ig kell visszamenni, amikor Páty Község Képviselõ-testülete megalkotta azt a rendeletét, amelyben kihirdették a településünk Rendezési Tervét. Ebben az önkormányzati rendeletben fogalmazták meg az akkori képviselõk, hogy a község közigazgatási határain belül mely területek lesznek
azok, amelyek beépíthetõek és melyek lesznek azok, amelyeket nem szántak beépítendõnek. Így jelölték ki az
M1-es autópálya környékén azt a területet, amely gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató övezetként került be a
rendeletbe. Ez az a terület, amely kijelölt iparterületként
ismert a köznyelvben. Ebben a rendeletben pontosan
megfogalmazták azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ott bárki gazdasági tevékenységet folytasson, de csak a rendeletben meghatározott valamennyi feltétel megléte esetén. Az önkormányzat által, a vonatkozó
jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelõen
megalkotott rendeletét az országos szakhatóságok, különösen a közlekedési-, környezetvédelmi-, gazdasági-, tisztiorvosi-, tûzoltósági-, katasztrófa védelmi stb. vélemé-

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.

nyezték és jóváhagyták. Nem emelt kifogást a Pest Megyei
Közigazgatási Hivatal sem.
Ezen ismeretek birtokában kezdõdött meg egy logisztikai raktárbázis építésének tervezése, amelynek során közöltük az esetleges építtetõkkel, hogy az elkészített tervdokumentációkat saját költségükön meg kell küldeni valamennyi országos szakhatóságnak szakhatósági véleményezés céljából, és ezen szakvéleményeket csatolniuk kell a beadandó építési engedélyhez. Ez a folyamat még nem zárult
le, hiszen a népszavazás eredményét meg kell várni, mert
annak végeredménye mindenkire kötelezõ. Azt azonban
közöltük velük, hogy valamennyi ismeret birtokában a község lakóinak a véleményét kikérve fogunk az ügyben dönteni. Döntéshozatali folyamatunkat megelõzte az az állampolgári kezdeményezés, amelynek során összegyûjtöttek a
népszavazás kiírásához szükséges több mint ezer aláírást,
így a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen, a képviselõ
testület akaratával megegyezõ módon, ki is írtuk az ügyben
a népszavazást.
A népszavazás költségeit a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelõen a polgármesteri hivatal viseli. Érvényes akkor
lesz a népszavazás, ha a választásra jogosultak több mint a
fele véleményt nyilvánít. Ezért is kérem Önöket, hogy aki
tud, az jöjjön el, és szavazzon meggyõzõdése szerint.
Dr. Bognár András
polgármester

Felhívás!
Kérjük, hogy a hirdetésüket megjelentetni kívánó
vállalkozók, szolgáltatók jelezzék igényüket a
következõ telefonszámon: 06 (20) 3333-197
Decemberi számunkban megjelenõ színes naptárhoz
várjuk hirdetõk jelentkezését.
Nemzeti megemlékezésre hívjuk Páty község polgárait
2004. október 22-én délután 5 órakor a Széchenyi
téren. Beszédet mond: dr. Bognár András
polgármester.

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

2004. november 5-én, pénteken 18–19 óra között a
Páty Kábel TV Mozaik csatornáján kísérleti interaktív
adást kezdünk. A képviselõ-testület válaszol a
telefonon feltett kérdésekre.
A Pátyi Kurírt októbertõl minden Olvasónk a
postaládájában találja. Véleményüket, információikat,
hirdetéseiket kérjük, osszák meg velünk a következõ
telefonszámon: 06 (20) 33-33-197
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004.
szeptember 15-én (szerdán) 15.00 órakor megtartott ülése
Jelen vannak: Dr. Bognár András polgármester, Cseke
Zoltán, Éri István, Fórizs Bertalan, Kollár Tamás, Michels
Gábor, Moldován Jenõ, ifj. Nagy Ferenc, Nagy Ferencné, Sági
György, Soós István, Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna,
Zsarnóczay István összesen 13 fõ képviselõ
Dr. Lukács Sándor jegyzõ, dr. Fister Mihály ügyvéd, Varga
Istvánné, a Pénzügyi Iroda vezetõje
Távolmaradt: Furuglyás Péterné bejelentéssel

NAPIREND ELÕTTI FELSZÓLALÁSOK
Sági György képviselõ: nem tartja megfelelõnek a mûszaki
iroda mûködését. Kéri a jegyzõ urat, hogy kérdéseire írásban
válaszoljon.
Zsarnóczay István képviselõ a Széchenyi utcai korlát elkészülésének határidejérõl érdeklõdik. A Széchenyi téri Csibe
óvoda kerítéséhez több teherautónyi szemetet, építési törmeléket hordtak, amely mellett már zsákokban hulladékot is elhelyeztek. Kéri a polgármestert, hogy ennek az állapotnak a
megszûntetésérõl haladéktalanul intézkedjék különös tekintettel a gyerekek egészségének veszélyeztetésére.
Fórizs Bertalan képviselõ tájékoztatja a testületet arról,
hogy a Széchenyi utcai iskola („Kisiskola”) épületet az „egyik”
képviselõ közbenjárására védetté nyilvánítják, figyelmen kívül
hagyva ezzel a képviselõ-testület minden más törekvését, döntését, beleértve az egyházzal való megegyezést is. Kéri, hogy az
a képviselõ, aki a képviselõ-testület megkerülésével közben
járt az ügyben vállalja fel tettét és mondja el, hogy miért tette
ezt és miért ebben a formában? Természetesen, ha ezt nem teszi meg, akkor is néhány napon belül fény fog derülni kilétére.
Nem érti, hogy miért akar bárki is egy személyben a Páty vagyonával rendelkezni és meggátolni a település fejlõdését.
A polgármester elmondja, hogy sajnálatos módon vannak a
településen személyek, akik olyan összeköttetésekkel rendelkeznek, amelyek által meg tudják gátolni a testület munkáját.
Vannak olyan iratok, amelyeket a Közigazgatási Hivatalba
személyesen kell bevinni ahhoz, hogy az oda biztosan megérkezzék. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal több kérés ellenére sem küldött ki illetékes személyt a célból, hogy az épület
állapotát megnézzék. Továbbiakban a miniszter úrral kell felvenni a kapcsolatot annak érdekében, hogy hozzon határozatot az iskola épületének ügyében. Az épületre („Kisiskola”)
érvényes bontási engedély van, mivel életveszélyessé nyilvánították az épületet, mintegy 50 millió forintba kerülne annak
rendbehozatala. Továbbá érvényes építési engedély van arra,
hogy a jelenlegi arculatot megõrizve ugyanebben a formában
épüljön meg az új épület. Sajnálatos módon ez az eset is azt bizonyítja, hogy kizárólag a rossz és ártó szándék a célja a testület munkájának a meggátolására.
Sajnos rengeteg ilyen ártó szándékú tett történik, például a
nemzeti ünnepeket megelõzõ napokban, ez évben is levágták
a köteleket, amelyekre a zászlókat szokás felhúzni. Az újonnan kihelyezett OTP-automatát is megrongálták még az
üzembe helyezése elõtt. (Néhány nappal ezelõtt ismét megrongálták azt a bankjegykiadó automatát, amelyet az OTP
méltányosságból helyezett Pátyra. – szerk.)
Továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy a népszavazás idõ elõtti, mivel a terület jelenleg mezõgazdasági besorolású, nincs rendezési terve, nincs szabályozási terve, az építeni
kívánt raktárral kapcsolatos információk sem állnak rendelkezésre, semmilyen engedély nem került kiadásra, így semmi
nem indokolja azt. A jelenlegi, kialakult állapot félrevezetések

és téves információk terjesztésének az eredménye. Elmondja,
hogy a községben több helyen azt az információt kapta, hogy
Zsarnóczay úr olyan kijelentéseket tett, hogy csinálják, amit
csinálnak, mert többen pénzt kaptak érte. Megkérdezi
Zsarnóczay képviselõ urat, hogy igaz-e, hogy ilyen kijelentéseket tett?
Zsarnóczay István határozott nemmel válaszol a feltett
kérdésre.
Sági György elmondja, hogy pontosan ezért szeretné tudni
azt, hogy a Mûszaki Iroda hogyan adhatott ki út és telekalakítási kérelemhez hozzájárulást, amikor ezt nem tehette volna
meg.
A polgármester hangsúlyozza, hogy ez nem a képviselõ-testület hozzájárulásával történt, éppen ezért olyan nagy probléma az, hogy Zsarnóczay úr valótlan információkat terjeszt.
Michels Gábor kéri a jegyzõ urat, hogy adjon írásos választ
arra a kérdésre, hogy a Hivatal adott-e ki bármilyen írásos engedélyt, hozzájárulást vagy nyilatkozatot az Immodol Kft.-nek
és ha igen, akkor pontosan ismertesse, hogy melyek azok.
Kéri továbbá, hogy járjon el a Pemák-nál az ásott árkok
ügyében, mivel több helyen nem hordták el a földet, amelyet
az árkokból kiástak.
Soós István javasolja, hogy pontosítsák azokat a kérdéseket, amelyekben a jegyzõ úr eljár a Pemák-nál és ezek legyenek a következõk:
– Mi a szándékuk az árkokból kiszedett földdel azokon a
helyeken, ahonnan azt nem hordták el?
– Mi a szándékuk a megoldatlan vízátereszekkel kapcsolatban?
– Mikor hordják el a földet onnan, ahol az otthagyták?
A jegyzõ elmondja, hogy a Pemák nem köteles az önkormányzattól engedélyt kérni a munkálatok elvégzéséhez, viszont tájékoztatniuk szükséges. Információi szerint a Pemák a
polgármester urat tájékoztatta a munkálatokról, viszont a
Mûszaki Irodát nem. Felvette a kapcsolatot az illetékes munkavezetõvel és feltette az imént a képviselõk által is említett
kérdéseket, továbbá azt, hogy az összegyûlt csapadékvíz elvezetését hogyan oldották meg. Erre a kérdésre azt a választ
kapta, hogy ezek az árkok nem az elvezetésre szolgálnak, mivel ezek csupán szikkasztó gödrök. Természetesen el fog járni
a feltett kérdésekben.
Éri István felhívja a képviselõk figyelmét a Pemák és az önkormányzat közötti megállapodásra.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

5. Tûzoltó szertár
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A polgármester tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a
Tûzoltó Egyesület részérõl érkezett egy javaslat a szertár megépítésének helyszínére vonatkozóan, mely egy jelenleg beépítetlen önkormányzati tulajdonban lévõ terület, a Petõfi és
Mocsai utca sarkán. Ez a terület látszólag minden tekintetben
megfelelõnek tûnik.
Michels Gábor elmondja, hogy a bizottság felkérte az egyesület vezetõségét arra, hogy írásban nyilvánítsák ki, hogy a
képviselõ-testület által kijelölt telekre nem tartanak igényt.
Ezt a nyilatkozatot az egyesület vezetõsége még nem tette
meg, ezzel szemben a Kurírban megjelentettek egy olyan cikket, mely szerint a képviselõ-testület nem foglalkozik az
üggyel.
A képviselõ-testületnek nincs kifogása az ellen, hogy a szertár
az egyesület által kért helyszínen kerüljön megépítésre, ezért javasolják, hogy a HÉSZ felülvizsgálata során vizsgálják meg annak lehetõségét, hogy a megjelölt helyszín valóban alkalmas-e a
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szertár megépítésére. A HÉSZ felülvizsgálata során ugyanis lehetõség adódik a szükséges módosítások megtételére.
A képviselõ-testület a módosító javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 276/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a HÉSZ felülvizsgálata során különös tekintettel lesz a Tûzoltószertár helyszínének végleges kijelölésére,
egyeztetve a Tûzoltó Egyesület vezetõségével.
Felelõs: polgármester
Határidõ: folyamatos

3. Megállapodás (Cseke Pál – önkormányzat)
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag,
13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 277/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
0126/16 hrsz-ú ingatlan 75 – 25%-os arányú megosztását,
önálló telekkönyveztetését támogatja azzal, hogy a telekmegosztási vázrajz elkészítéséért az önkormányzat részérõl Fórizs
Bertalan felelõs, míg a tulajdonos részérõl Cseke Pál felelõs.
A tulajdonos köteles a telekmegosztási vázrajzot haladéktalanul megrendelni, azzal, hogy a telekmegosztási vázrajz, telekmegosztás költségei 75%-ban tulajdonost terheli, 25%-ban
pedig a jövendõbeli tulajdonos Páty község önkormányzatát.
Felelõs: Fórizs Bertalan
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület a módosított, kiegészített javaslatot
egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 278/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy Cseke Pál Zsámbék, Erdélyi u. 8. szám alatti lakos tulajdonát képezõ Páty, 0126/16 hrsz-ú ingatlan
75–25%-os arányú megosztásának költsége 75%-ban a tulajdonost, míg 25%-ban a jövõbeni tulajdonost Páty Község önkormányzatát terheli a többlet kamat bevétel terhére.
Felelõs: polgármester (az önkormányzat részérõl), Cseke
Pál (az adományozó részérõl)
Határidõ: azonnal

1. A 226/2004. (VI.28.) Kt. számú határozat módosítása
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 279/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
226/2004. (VI. 28.) Kt. számú határozatát úgy módosítja, hogy
abban Szemerei Szabolcsné Dózsa György u. 6/B szám alatti
lakos is vevõként szerepeljen.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal

2. A 200/2004. (VI.23.) Kt. számú határozat módosítása
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 280/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
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Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
200/2004. (VI. 28.) Kt. számú határozatát úgy módosítja, hogy
abban az ingatlanvétel hányadát 3/18-ad részben határozza
meg. (külterületi szántó vásárlása – szerk.)
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: azonnal

4. Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Sági György képviselõ a legfontosabbnak azt érzi, hogy az
ipari területek vonatkozásában pontosítsák a HÉSZ-t, mert a
beruházni szándékozókat csak akkor tudják pontosan tájékoztatni, ha a megfelelõ módosítások és pontosítások megtörténtek.
A képviselõ-testület a módosított javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 281/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a HÉSZ felülvizsgálatát, aktualizálását megkezdi. Felkéri a jegyzõt, hogy mûködjön közre a javaslatok és észrevételek megtételében, továbbá kérjen be árajánlatokat a felülvizsgálatra.
Felelõs: jegyzõ, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
Határidõ: 2004. december 31.

6. Szoftverek megrendelése
Elõterjesztõ: dr. Lukács Sándor jegyzõ
Varga Istvánné tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a
költségvetésbe ilyen kiadásokra be van tervezve bizonyos
összeg, így errõl a testületnek nem szükséges döntést hoznia.
Javasolja, hogy ilyen esetekben a bizottságok kérdezzék meg a
Pénzügyi Irodát, hogy szükséges-e a vásárlásra vonatkozó javaslatot a testület elé terjeszteniük.
A polgármester javasolja, hogy a napirendi pontot vegyék
le napirendrõl, majd felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
elfogadják a javaslatot, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag,
13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 282/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a „Szoftverek megrendelése” címû napirendi
pontot leveszi a napirendrõl.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
Egyebek: 269/2004. (VIII. 25.) Kt. számú határozat módosítása
Elõterjesztõ: Éri István alpolgármester
A képviselõ-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 283/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert a Biatorbágy, Páty, Tök településekre készítendõ hulladékgazdálkodási terv megbízási szerzõdésének aláírására a Rumpold Bicske Kft.-vel, a tervkészítés
költségeinek csökkentését célzó pályázathoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2004. szeptember 16.
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Egyebek: Képviselõi indítvány
Elõterjesztõ: Sági György, Nagy Ferencné, Kollár Tamás,
Soós István, Michels Gábor
Sági György kéri, hogy ebben az ügyben név szerint szavazzanak a képviselõk.
Kollár Tamás elmondja, hogy egyetért a határozati javaslattal. Természetesen még szükség van annak átgondolására
és megbeszélésére, hogy a bizottságok a továbbiakban hogyan
mûködjenek. Az intézmények tekintetében pedig elsõsorban
a hatékonyság megvizsgálását tartja fontosnak megvizsgálni.
Éri István szintén támogatja a javaslatot, és azt is szükségesnek érzi, hogy a bizottságok a jövõben sokkal koordináltabban mûködjenek. Szeretné tudni, hogy az alpolgármesterek száma miként módosítható.
Kollár Tamás a meglévõ bizottságok feloszlatását, és újak
kialakítását látja megoldásnak, természetesen így a tisztségek
is újra kiosztásra kerülnének és az alakuló bizottságok hatáskörérõl is döntést kell majd hozniuk. Szeretné, ha ezt mindenki elfogadná, mivel ezzel megkönnyítenék a további lépéseket.
Soós István szükségesnek tartja azt is megvizsgálni – természetesen a jegyzõ és az ügyvéd úr segítségét igénybe véve –,
hogy melyek azok a jogkörök, amelyekrõl a képviselõ-testület
a bizottságok javára lemondhat. Ezzel nagymértékben megkönnyítenék a testület további munkáját. Fontosnak tartja azt
is figyelembe venni, hogy a bizottságok mûködése milyen létszámmal a legoptimálisabb.
Sági György hangsúlyozza, hogy az elõterjesztés célja a testület minél ésszerûbb gazdálkodásra való törekvése. A következõk miatt tartja szükségesnek a képviselõk tiszteletdíjának
csökkentését:
– éves szinten a testület az önkormányzatnak mintegy 20
millió forintjába kerül,
– a hivatal dolgozóinak jelentõs része lényegesen kevesebb
fizetésért dolgozik, mint amennyi tiszteletdíjat a képviselõk
kapnak,
– a tiszteletdíj azzal a céllal kerül megállapításra a képviselõknek, hogy az fedezze a településért folytatott munkájuk által felmerülõ költségeiket (tehát pl. telefon- és üzemanyagköltség). Úgy érzi, hogy ezek a költségek a jelenleg
kézhez kapott tiszteletdíj felérõl való lemondás után is fedezhetõek. Amennyiben egyes képviselõk úgy érzik, hogy ez
az összeg nem lesz elegendõ, úgy meg kell próbálniuk takarékoskodni.
A település lakosságának számát figyelembe véve az alpolgármesterek számát is célszerûnek tartja csökkenteni.
A bizottságok munkáját tekintve az a véleménye, hogy a
meglévõ négy bizottságot célszerû összevonni, így a késõbbiekben a két összevont bizottság is el tudja látni a feladatokat.
Egyetért abban, hogy az önkormányzat és annak költségvetési szerveinek munkáját elsõsorban hatékonysági szempontból szükséges megvizsgálni. Úgy gondolja, hogy a környezõ települések hivatalait összehasonlítási alapnak lehet tekinteni
abból a szempontból, hogy milyen létszámú településen hány
fõs apparátussal mûködtetik a hivatalokat.
A polgármester egyetért az elmondottakkal.
Michels Gábor emlékezteti a képviselõket arra, hogy a testület eredeti elképzelése az volt, hogy egy év munka után felülvizsgálják a bizottságok mûködését és munkáját és amennyiben
az nem teljes mértékben kielégítõ, akkor változtatnak rajta.
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben elfogadják a név szerinti szavazásra vonatkozó javaslatot, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a név szerinti szavazásra vonatkozó javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 284/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy az egyéb napirendi pontok között szereplõ
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„Képviselõi indítvány” címû napirendi pont vonatkozásában
név szerinti szavazással dönt.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
A polgármester felkéri a jegyzõt, hogy ismertesse a képviselõkkel a név szerinti szavazás SZMSZ szerinti szabályait.
A jegyzõ felolvassa az SZMSZ név szerinti szavazásra vonatkozó szabályait, mely szerint a név szerinti szavazáshoz a
képviselõket az SZMSZ mellékleteként szereplõ képviselõi
névsor szerint kell szólítani, majd ismerteti az SZMSZ mellékleteként szereplõ képviselõi névsort.
A polgármester felhívja a figyelmet, hogy az elõterjesztés
javaslatának elfogadása a késõbbiekben az SZMSZ módosítását is maga után vonja.
Felkéri a jegyzõt, hogy szólítsa név szerint a képviselõket a
szavazáshoz.
A jegyzõ Zsarnóczay István képviselõ kérésére felolvassa a
határozati javaslatot, majd név szerint szólítja a képviselõket a
szavazáshoz.
Dr. Bognár András polgármester: igen
Nagy Ferencné alpolgármester: igen
Éri István alpolgármester: igen
Cseke Zoltán: igen
Fórizs Bertalan: igen
Ifj. Nagy Ferenc: igen
Kollár Tamás: igen
Michels Gábor: igen
Moldován Jenõ: igen
Sági György: igen
Soós István: igen
Szöllõsiné Dr. Vecsei Magdolna: igen
Zsarnóczay István: igen
A polgármester megállapítja, hogy a képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következõ határozatot
hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 285/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete megbízza a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Településfejlesztési
és Gazdálkodási Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat a képviselõ-testület gazdálkodásának ésszerûsítése irányában az
alábbi szempontok figyelembe vételével:
– A képviselõi tiszteletdíjak csökkentése, az alpolgármesterek és a bizottságok számának módosításával,
– A hivatal és fenntartott intézményeinek, gazdasági társaságának szerkezeti és gazdálkodási átvilágításával.
Felelõs: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság, valamint az elõterjesztõk.
Határidõ: 2004. 09. 29.

7. Tulajdonosi és Közútkezelõi hozzájárulások
Elõterjesztõ: Mûszaki Iroda
Sági György felhívja a figyelmet az elõterjesztés 11. pontjára. Véleménye szerint ez az út magánút, amely nem képezi az
önkormányzat tulajdonát. Ezért ebben az esetben nem szükséges hozzájárulást adniuk.
Kollár Tamás felhívja a figyelmet az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatok pontatlanságaira és kéri, hogy csak
ezeknek a hibáknak és pontatlanságoknak a kijavítása után
szavazzanak. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 12. pontban leírtak szerint magánútról van szó, ezért ebben az esetben sem
kell hozzájárulást adnia a testületnek.
Felhívja a jegyzõ úr figyelmét arra, hogy ezt az elõterjesztés
sem szabadott volna ebben a formában elõterjeszteni, és ezért
kéri õt arra, hogy az anyagokat ellenõrizze törvényességi
szempontból.
Dr. Fister Mihály egyetért, úgy gondolja, hogy a testület elé
sokkal jobban elõkészített és kidolgozott anyagoknak kellene
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kerülniük. Elmondja, hogy ezt az elõterjesztést nem az összevont bizottság, hanem az Mûszaki Iroda készítette, ezen felül
hiányoznak a megfelelõ mellékletek, amelyek alátámasztják a
testületi döntés szükségességét, további segítik az ügyekben
való tisztánlátást.
A jegyzõ egyetért, viszont felhívja a figyelmet arra, hogy a
bizottságok az elõterjesztéseiket sok esetben nem adják le a
kellõ határidõben, viszont az ügyek intézése nem tûr halasztást. Elmondja, hogy ezekben az ügyekben minden egyes esetben külön döntést szükséges hoznia a testületnek. Javasolja a
testületnek, hogy a napirendi pontot vegyék le a napirendrõl.
Sági György elmondja, hogy korábban már több esetben is
szó volt arról, hogy az ilyen útfelbontási esetekben lehetõség
szerint minden céget megkeresnek azzal, hogy szándékukban
áll-e vezetékeiket lefektetni. Így elkerülhetõ lenne, hogy
ugyanazt az utat idõrõl-idõre újra fel kelljen bontani.
A polgármester úgy gondolja, hogy az egy-egy ingatlanra
vonatkozó hozzájárulások megadásának hatáskörét a testületnek át kellene ruháznia az ügyintézések megkönnyítése és
meggyorsítása érdekében. Amennyiben a testület úgy dönt,
hogy szavazásra teszi fel a javaslatot, akkor mindenképpen
egyenként kell döntést hozni az ügyekben.
Dr. Fister Mihály úgy gondolja, hogy szükséges lenne tisztázni azt, hogy mikor kell a testületnek tulajdonosi és mikor
közútkezelõi hozzájárulást adnia. Hiányolja továbbá a javaslatok befejezõ mondatából a vonatkozó rendeletre való hivatkozást, hiszen nem csak a leírt határozatnak, hanem a vonatkozó
rendeletnek is eleget kell tennie a kérelmezõnek.
A jegyzõ elmondja, hogy a kérelem beadásakor a kérelmezõ
minden felvilágosítást és iratanyagot megkap és késõbb a vonatkozó rendelet alapján kapja kézhez a határozatot. A tulajdonos abban az esetben, ha nem adja ki más cégnek a tulajdonában lévõ út kezelését, használatát, akkor neki kell a tulajdonosi hozzájárulást is megadnia.
Sági György egyetért, viszont felhívja a figyelmet arra, hogy
már az elõzõekben is elõfordult, hogy aszfaltozásra vonatkozó
lakossági kérelem került a testület elé, és csak a tárgyalás során derült ki az, hogy a szóba forgó út nem az önkormányzaté,
hanem magántulajdon. Az utat a tulajdonos azóta sem aszfaltozta le, így az önkormányzat azt még nem vette át. Ugyanennek az útnak a felbontásához kérnek most tulajdonosi és közútkezelõi hozzájárulást, amit az elmondottak alapján a testület nem tud megadni. Azt ne várja senki az önkormányzattól,
hogy magánutat aszfaltozzon az adófizetõk pénzébõl.
A jegyzõ egyetért és elmondja, hogy ezért ez az eset hatósági ügy, melyben csak szakhatósági hozzájárulás szükséges.
Ezért a 11. pont vonatkozásában a testületnek nem kell döntenie.
Michels Gábor az elõterjesztés 12. pontjára hívja fel a figyelmet, mely a helyrajzi szám vizsgálata alapján véleménye
szerint külterületre vonatkozik.
A képviselõ-testület úgy dönt, hogy felkéri a Mûszaki Iroda
ügyintézõjét, hogy a helyrajzi számok szerint ellenõrizze az ingatlanok tulajdonjogát, így a testület ki tudja választani azokat
az ügyeket, amelyekben döntést kell hoznia. Ennek az ellenõrzésnek a befejezéséig a testület a napirendi pont tárgyalását
elhalasztja

8. Czövek Erna Zeneiskola kérelme
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a módosító javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 286/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Budakeszi Czövek Erna Zeneiskolával nem áll
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szándékában alapfokú mûvészetoktatási feladatok ellátásáról
szóló megállapodást kötni.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2004. október. 01.

9. Lakásbérleti kérelem
Elõterjesztõ: Oktatási Mûvelõdési és Szociális Bizottság
Michels Gábor javasolja, hogy a lakásbérleti szerzõdést 1
év idõtartamra hosszabbítsák meg. Természetesen igény esetén, jövõre újra meghosszabbítható lesz.
A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 287/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
Jandrasics Katalin Páty, Rákóczi u. 11. sz. alatti lakos részére
az általa jelenleg is lakott önkormányzati bérlakást a helyi lakások bérletérõl szóló rendeletben foglaltak alapján 1 év idõtartamra bérbe adja a Rákóczi u. 11. sz. alatti bérlakást.
A szerzõdés megkötésére a képviselõ-testület felkéri dr.
Fister Mihály ügyvédet, a szerzõdés aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: azonnal

10. A Napközi Otthonos Óvoda minõségirányítási programja
Elõterjesztõ: Oktatási Mûvelõdési és Szociális Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 288/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Napközi Otthonos Óvoda Páty mellékelt minõségirányítási
programját jóváhagyja.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

12. A 201/2003. (IX. 10.) Kt. számú határozat módosítása
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A jegyzõ tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a határozat
módosítása törvényességi szempontból szükséges az elõterjesztésben leírtakkal indokolva.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 289/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
201/2003. (IX. 10.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
A Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatáig a Körtés I, valamint a Jenõi I-II. területekre feltételhez kötött változtatási,
építési tilalmat szükséges elrendelni.
A határozat további része változatlan marad.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: 2004. október. 01.

13. A polgármesteri Hivatal 2004. féléves gazdálkodásáról szóló
tájékoztató
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 290/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Polgármesteri Hivatal helyi Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított –
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1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának elsõ félévi
helyzetérõl szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az
önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a helyi önkormányzat 8 2004. (II. 11.) Kt. számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint – tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2004. évi költségvetési
elõirányzatainak elsõ féléves alakulása
2. A képviselõ-testület az önkormányzat 2004. évi költségvetési elõirányzatainak elsõ féléves teljesítését az alábbiak
szerint fogadja el:
Elõirányzat megnevezése

Eredeti
elõirányzat

Módosított
elõirányzat

2004. elsõ féléves teljesítés

Teljesítés
alakulása

Kiadások fõösszege

626 352

722 320

373 549

51,7%

Bevételek fõösszege

626 352

722 320

340 289

47,1%

3. Az önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételei:
– eredeti elõirányzatait,
– a módosított elõirányzatokat,
– a féléves teljesítést, valamint
– a teljesítés alakulását
az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.
A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. pontban meghatározott elõirányzatok és teljesítés tagolásban az 1/a számú
melléklet tartalmazza az önkormányzatra összevontan.
4. Az önkormányzat 2004. évi költségvetési kiadásai:
– eredeti elõirányzatait,
– a módosított elõirányzatokat,
– a féléves teljesítést, valamint
– a teljesítés alakulását
az 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
5. Az önkormányzat mûködési, fenntartási kiadási elõirányzatainak 2004. elsõ féléves teljesítését a képviselõ-testület
a következõk szerint hagyja jóvá:
Elõirányzat megnevezése

Eredeti
elõirányzat

Módosított
elõirányzat

2004. elsõ
féléves teljesítés

Teljesítés
alakulása

Összesen

526 193

606 787

342 576

56,5%

– személyi jellegû kiadások
(02/49)

239 216

247 700

120 958

48,8%

– munkaadókat terhelõ járulékok (02/56)

77 330

77 330

39 295

50,8%

– dologi jellegû kiadások
(03/61)

154 386

157 933

74 593

47,2%

– speciális célú támogatások
(04/17)

55261

123824

110357

32,3%

Ebbõl:

A képviselõ-testület az önkormányzat és a költségvetési
szerve mûködési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt elõirányzatonként a 2/a számú melléklet szerint
fogadja el.
6. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak
2004. elsõ féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Elõirányzat megnevezése

Eredeti elõirányzat

Módosított
elõirányzat

2004. elsõ
féléves teljesítés

Teljesítés
alakulása

Összesen

100 159

115 533

30 973

26,8%

Ebbõl:
– felújítások (05/6)

11 550

11 550

230

2,0%

– beruházások (05/33)

88 609

93 129

12 486

13,4%

– egyéb felhalmozási célú
kiadások,
támogatások
(05/38, 06/10, 06/21)

0

2 000

17 000

850,0%

2004. október

Az önkormányzat és költségvetési szerve felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását 2/a
számú melléklet tartalmazza.
7. Az önkormányzat és költségvetési szerve felújítási elõirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a
4. számú melléklet rögzíti.
8. Az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként
az 5. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként
9. Az önkormányzat költségvetésének elõirányzatait, elõirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként
(szakfeladatonként) a 3. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési szerv költségvetésének teljesülése
10. Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetésének
teljesülését a 3. számú melléklettartalmazza.
A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
11. Az önkormányzat képviselõ-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Elõirányzat megnevezése

Eredeti elõirányzat

Módosított
elõirányzat

2004. elsõ féléves
teljesítés (tartalék
felhasználás)

Teljesítés
alakulása

Tartalék

0

7 597

0

0,0%

Ebbõl:
– általános tartalék

0

0

0

– céltartalék

0

7 597

0

0,0%

12. Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet
összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Megnevezés

Eredeti elõirányzat

Módosított
elõirányzat

2004. elsõ féléves teljesítés

Teljesítés alakulása

Hiány

0

0

0

0

Többlet

0

0

0

0

Felelõs: jegyzõ
Határidõ: azonnal

14. A 2004. évi költségvetési rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a rendelettervezetet vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet
alkotta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 29/2004 (IX. 15.)
Kt. rendelete a 8/2004. (II. 11.) Kt. rendelete az önkormányzat
2004. évi költségvetésérõl szóló rendelet módosításáról
Páty Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló – módosított – 217/1998. (XII.
30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 8/2004. (II.
11.) Kt. rendeletét ( továbbiakban költségvetési rendelet ) az
alábbiak szerint módosítja.
1. §
A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A képviselõ testület az önkormányzat 2004.évi költségvetésének bevételi és kiadási fõösszegét összesen 722 320 ezer
forintban állapítja meg:
2. §
A költségvetési rendelet 6. §-a (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

2004. október
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„A képviselõ-testület az önkormányzat mûködési, fenntartási kiadási elõirányzatait a következõk szerint határozza
meg:
Mûködési célú kiadások
593 044 ezer Ft-ban
ebbõl:
személyi jellegû kiadás
247 700 ezer Ft-ban
munkaadókat terhelõ járulékok
77 330 ezer Ft-ban
dologi jellegû kiadások
157 933 ezer Ft-ban
Átadott pénzeszköz
110 081 ezer Ft-ban
3. §
(1) A költségvetési rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„A képviselõ-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak elõirányzatát a következõk szerint határozza meg:
A felújítási és felhalmozási kiadások: 106 679ezer Ft-ban
a beruházások elõirányzata
95 129 ezer Ft-ban
a felújítások elõirányzata
11 550 ezer Ft-ban
(2) „A képviselõ-testület az önkormányzat egyéb – 6. § (1),
valamint a 7. § (1) bekezdésben megállapított elõirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadási
elõirányzata; pénzforgalom nélküli kiadások elõirányzata;
kölcsönnyújtás kiadási elõirányzata; valamint a kiegyenlítõ
kiadások elõirányzata) – kiadásainak elõirányzata:
15 000 ezer forint.
4. §
A költségvetési rendelet 24 paragrafusra bõvül, mely a
Költségvetési rendelet II. részének 9. §-tól elõre lép minden
§-a.
„Az önkormányzat tartalék összege
7597 ezer forint.
5. §
A rendelet 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10, 11 számú melléklete az 1. §,
2. §, 3. §, 4. §-nak megfelelõen módosul
6. §
Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

15. Mûvelõdési Ház karbantartási munkái
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A polgármester tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a
Mûvelõdési Házban a szociális helyiségek felújítása szükségessé vált. Mivel a felújítási munkákra az önkormányzat nem
tudja biztosítani a Mûvelõdési Ház által kért pótelõirányzatot,
az a javaslat született, hogy a Mûvelõdési Ház költségvetése
legyen kiegészítve egy olyan összeggel, amelyekbõl együttvéve
a legszükségesebb munkálatok elvégezhetõek.
Felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek az
elhangzottakkal és elfogadják az elõterjesztésben foglalt javaslatot, kézfeltartással jelezzék.
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 291/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Ház szociális helyiségeinek karbantartására 55 000 Ft
összeget biztosít a kamat bevétel elõirányzat túlteljesítésébõl.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal

16. Kerékpárverseny támogatása Páty Fejlesztési Alapítványon
keresztül
Elõterjesztõ: dr. Lukács Sándor jegyzõ
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
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Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 292/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Páty
Fejlesztési Alapítványt 50 000 Ft, azaz ötvenezer forinttal támogatja, a civilszervezetek részére elkülönített pénzösszegbõl. A támogatást az alapítvány az október 10-ei kerékpárverseny rendezéséhez használhatja fel.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal

17. Mûvelõdési Ház szakmai tevékenységet szolgáló eszközfejlesztésre pályázat
Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag,
13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 293/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Ház szakmai tevékenységet szolgáló eszközfejlesztési
pályázat benyújtását támogatja, és a szükséges 180 000 Ft önrészt biztosítja a kamatbevétel elõirányzatának emelésébõl.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal

18. A 156/2003. (VII.30.) Kt. számú határozat visszavonása, a
157/2003. (VII. 30.) Kt. számú határozat módosítása + elõvásárlási jog bejegyzésérõl szóló rendelet
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A képviselõ-testület a határozati javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 294/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
156/2003. (VII. 30.) Kt. számú határozatát, valamint a
157/2003. (VII. 30.) Kt. számú határozatának 1. számú bekezdését visszavonja. (elõvásárlási jog törlése a 690 hrsz-ú és
020/31 hrsz-ú területeken – szerk.)
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület a módosított rendelettervezetet 11
igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az
alábbi rendeletet alkotta:
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
30/2004. (IX. 15.) Kt. számú rendelete elõvásárlási jog bejegyzésérõl
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. Tv. 25. §-a alapján a településszerkezeti
tervben rögzített közérdekû célok megvalósítása érdekében a
rendezett településfejlõdés biztosítása: munkahelyteremtés,
utak, közmûvek építése, logisztikai ipari területek kialakítása
céljából elõvásárlási jogot jegyeztet be Páty község egész ipari
területére.
1. §
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Páty
község területén az 1. sz. mellékletben felsorolt ingatlanokra
Páty Község Önkormányzat javára elõvásárlási jogot alapít és
jegyeztet be a Budakörnyéki Földhivatali nyilvántartásba, a
településszerkezeti tervben rögzített közérdekû célok megva-
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lósítása érdekében a rendezett településfejlõdés biztosítása
(munkahelyteremtés, a község adóbevételének növelése, kultúrált zöldfelületek, parkok kialakítása, természetvédelem,
utak, közmûvek építése, logisztikai ipari területek kialakítása)
céljából.
2. §
1. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
2. A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Páty Község
Önkormányzat Képviselõ-testületének 15/2004. (V. 12.) és a
28/2004. (VII. 14.) számú rendelete hatályát veszti.
3. A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ a helyben szokásos
módon (kábeltévé, internet, helyi újság, kifüggesztés) intézkedik.

19. A helyi népszavazásról szóló 271/2004. (VIII. 25.) Kt. számú
határozat módosítása
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag,
13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 295/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
271/2004. (VIII. 25.) Kt. számú határozatában foglalt kérdést–a határozat többi részének változatlanul hagyása mellett–az alábbiak szerint módosítja:
„Ellenzi, hogy Pátyon a Sasfészek tó mellett (veszélyes)
háztartási és vegyi anyag raktár épüljön?”
Felelõs: HVI vezetõje
Határidõ: azonnal

20. Rendeletalkotás
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A képviselõ-testület a rendelettervezetet egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
31/2004. (IX. 15.) Kt. számú rendelete
építési és változtatási tilalom elrendelésérõl
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az
épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló és az 1999.
évi CXV. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. törvény
6. § (3) bekezdésében és 7. § (3) bekezdésének c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt hrsz-ú belterületi építési ingatlanokra építési és változtatási tilalmat rendel el, és jegyeztet be a Budakörnyéki Földhivatal nyilvántartásába, közérdekû cél megvalósítása, víz-, csatornarendszer építése, bõvítése,
közutak építése, humán infrastruktúra beruházás infrastruktúra fejlesztése, környezetvédelmi célok megvalósítása, kultúrált zöldfelületek, parkok kialakítása, természetvédelem céljából, de legalább 3 évi idõtartamra.
2. §
Az építés és változtatási tilalom a már kiadott építési engedélyekre, valamint a közmûvek, utak, terek építésére nem vonatkozik.
3. §
1. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
2. A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Páty Község
Önkormányzat Képviselõ-testületének 19/2003. (IX. 10.) Kt.
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számú, a 23/2003. (X. 29.) Kt. számú, a 27/2003. (XI. 26.) Kt.
számú, a 28/2003. (XI. 26.) Kt. számú valamint a 19/2004. (VI.
09.) Kt. számú rendelet hatályát veszti.
3. A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ a helyben szokásos
módon (kábeltévé, internet, helyi újság, kifüggesztés) gondoskodik.
Egyebek: A 77/2002. (VII. 16.) Kt. számú határozat visszavonása
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 296/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
77/2002. (VII. 16.) Kt. számú határozatát visszavonja.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: 2004. október. 01.
Egyebek: Utcák elnevezésérõl szóló rendelet
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben elfogadják az eredeti írásos rendelettervezetet, kézfeltartással
jelezzék.
A képviselõ-testület a rendelettervezetet 8 igen, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ rendeletet alkotta:
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
32/2004. (IX. 15.) Kt. számú rendelete
önkormányzati utcák elnevezésérõl
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása, figyelemmel a 10. § (1) bekezdés h) pontjára az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Páty község közigazgatási területén lévõ:
2271 hrsz-ú utat Elvira körútnak,
2259 hrsz-ú utat Páskom utcának,
2255 hrsz-ú utat Páskom köznek,
0182 hrsz-ú utat Kölcsey utcának,
250-251 hrsz-ú sétáló utat Kincsem köznek nevezi el.
2. §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésrõl
a jegyzõ a helyben szokásos módon (kábeltévé, internet, helyi
újság, hirdetõtábla) gondoskodik.
Egyebek: A 188/2004. (VI. 09.) Kt. számú határozat visszavonása
Egyebek: Rendeletalkotás a nem lakás céljára szolgáló helyiségekrõl, eszközökrõl
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A képviselõ-testület az elnapolásra vonatkozó javaslatot
egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 297/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévõ nem lakás
céljára szolgáló helyiségek és eszközök díjairól szóló elõterjesztést leveszi a napirendrõl.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
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Egyebek: Tulajdonosi és közútkezelõi hozzájárulás
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A képviselõ-testület a napirendi pont elnapolására vonatkozó javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és a
következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 298/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a „Tulajdonosi és közútkezelõi hozzájárulás” címû napirendi pontot leveszi a napirendrõl.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

7. Tulajdonosi és Közútkezelõi hozzájárulások
Elõterjesztõ: Mûszaki Iroda
A képviselõ-testület az elõterjesztés 10-es sorszáma alatt
szereplõ ingatlanra a javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 299/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy: a TCS-04/0073 sz. terv alapján a Páty, Guyon
Richárd utca 1047/1 hrsz. ingatlanra elektromos csatlakozó
vezeték építéséhez „földkábel kiépítéssel” a tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulást megadja (ikt. sz. 2797/2004), abban az
esetben, ha a kérelmezõ a 248/2003. (X. 15.) Kt. számú képviselõ-testületi határozatban leírtaknak eleget tesz.
Felelõs: polgármester, Mûszaki Iroda vezetõje
Határidõ: folyamatos
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek azzal, hogy az elõterjesztés 13-as sorszáma alatt
szereplõ ingatlanra a hozzájárulást megadják, kézfeltartással
jelezzék.
A képviselõ-testület az elõterjesztés 13-as sorszáma alatt
szereplõ ingatlanra a javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 300/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a BU 43/2004. számú terv alapján a Páty, Dobogó ú. 1040/5, 1042/5, 1043/5 hrsz-ú közterület (1043/4 hrsz-ú
telek) távbeszélõ ellátásához „földalatti” tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulást megadja (ikt.szám: 2314/2004), abban az
esetben, ha a kérelmezõ a 248/2003. (X. 15.) Kt. számú képviselõ-testületi határozatban leírtaknak eleget tesz.
Felelõs: polgármester, Mûszaki Iroda vezetõje
Határidõ: folyamatos
A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben
egyetértenek azzal, hogy az elõterjesztés 14-es sorszáma alatt
szereplõ ingatlanra a hozzájárulást megadják, kézfeltartással
jelezzék.
A képviselõ-testület az elõterjesztés 14-es sorszáma alatt
szereplõ ingatlanra a javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 301/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a BU 10/2004. számú terv alapján Páty, Deák F.
u. 2. telek távbeszélõ ellátásához „földalatti” tulajdonosi és
közútkezelõi hozzájárulást megadja (ikt.szám: 2316/2004.),
abban az esetben, ha a kérelmezõ a 248/2003. (X. 15.) Kt. számú képviselõ-testületi határozatban leírtaknak eleget tesz.
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Felelõs: polgármester, Mûszaki Iroda vezetõje
Határidõ: folyamatos
Egyebek: A 87/2003. (V.15.) Kt. számú határozat és a
88/2003. (V. 15.) Kt. számú határozat visszavonása
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 302/2004. (IX.
15.) Kt. határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a „87/2003. (V. 15.) Kt. számú határozat és a
88/2003. (V. 15.) Kt. számú határozat visszavonása” címû napirendi pontot leveszi a napirendrõl.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

21. Zárt ülés
Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester

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:
október 13. (szerda)
október 27. (szerda)
november 10. (szerda)
november 24. szerda)
december 15. (szerda)
A bizottsági ülések idõpontjairól a polgármesteri hivatal
titkárságán adnak felvilágosítást.
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Elõzetes hatástanulmány a pátyi Sasfészek-tó
revitalizálásához
Rövid ismertetõ
A „TERMINÁL” Közép Európai Raktározási Rt. megbízásából készítettük azt az elõzetes környezeti hatástanulmányt, amiben javaslatot dolgoztunk ki a Sasfészek-tó
megmentésére. Ez azért vált szükségessé, mert a környezõ
területek ipari övezetként való hasznosítása és a környezetvédelmi problémák megoldásának a komplexitásukból
adódó nehézsége súlyos helyzetet teremtett a tó jövõjét illetõen. Az érdekelt szervezetekkel és szakértõkkel való
egyeztetések és közös munka után kiderült, hogy jó javaslat
dolgozható ki annak ellenére, hogy az élõhelyet veszélyeztetõ ökológiai degradáció már több évtizedes folyamat. A
napjainkra kialakult élõhelypusztulási folyamat, ha csak
korlátozottan is, de visszafordítható.
A tanulmányban javasolt megoldás követendõ példa: A
gazdaság és a környezet érdekei között feszülõ konfliktusok sokkal többször lennének – megfelelõ szakmai megalapozással és problémafeltárással – megoldhatóak, mint az a
napi gyakorlat alapján vélhetõ.
Úgy látjuk, javaslatunk megvalósítása jó kompromisszumnál is többet jelenthet, hiszen az érintett terület
gazdasági hasznosításának lehetõségével együtt kívánunk
utat mutatni a tó és a vizes élõhely revitalizálásához, a jelenlegi állapotnál jobb helyzet kialakításához.

A vizsgált terület bemutatása
A vizsgált terület – Sasfészek-tó és környezete, valamint
az itt felépült közlekedési csomópont és ipari park – az M1
autópálya, a Füzes-patak és a 100-as számú fõút között helyezkedik el. Az M1 autópálya és a 100-as sz. mûút között a
„TERMINÁL” Rt. által épített összekötõ út két részre választotta ezt a területet, melyek közül a nyugati – 12,4 ha
nagyságú – részen helyezkedik el a Sasfészek-tó és a hozzá
tartozó élõhely.
Már a 100-as sz. mûút és a Budapest-Komárom-Gyõr
vasútvonal új nyomvonalának megépítésével - mindkettõ a
tó közelében, annak déli oldalán - kezdõdhettek el azok a
folyamatok, amik aztán kedvezõtlenül hatottak a Sasfészek-tó élõvilágára. Késõbb a tó északi oldalán autópálya
épült, ami elvágta azt a vízgyûjtõ területének nagy részétõl.
Kelet felõl benzinkút és ipari létesítmények épültek. Ezzel
a tó annyira bezárt állapotba került, ami nagyon kedvezõtlen a kialakult ökológiai rendszer mûködése szempontjából. Az élõhely és a vízgyûjtõ terület feldarabolódása az
élõhely mûködõképességére is kedvezõtlenül hat, mivel a
fajok fennmaradásához szükség volna egy minimális területre és többé-kevésbé állandó vízszintre.
Páty Község Önkormányzata a Sasfészek-tó és a hozzá tartozó vizes élõhely megmentése érdekében a területet rendeletileg helyi védettségûvé nyilvánította.

Javaslat a Sasfészek-tó megmentésére
A Sasfészek-tó jelenlegi állapotának vizsgálatából kiindulva, a felmerülõ lehetõségeket felmérve és elemezve, valamint a különbözõ környezeti és területhasználati szempontokat figyelembe véve javaslatot dolgoztunk ki a Sasfészek-tó megmentésére.
A javaslatban részletesen elemeztük a jelenlegi állapotot és a jövõre vonatkozóan három lehetõséget, amik közül
azonban - mint az elemzésekbõl kiderül - kettõnek a megvalósítása mutatkozik reálisnak és a különbözõ érdekcso-

portok számára elfogadhatónak, egyúttal kielégítve a hatósági elõírásokat is. A feladat összetettsége és bonyolultsága
indokolta, hogy a felmérést és az elemzést nemzetközileg
elfogadott döntési módszertan alapján végezzük.
A tó helyzetével kapcsolatosan a következõ 4 alternatívát vizsgáltuk:
jelenlegi állapot,
jövõbeni állapot az iparterületek teljes kiépítése elõtt,
jövõbeni állapot az iparterületek teljes kiépítése után,
a vizes élõhely megszüntetése és pótlólagos élõhely telepítése.
A jelenlegi állapot bemutatása és elemzése után a jövõben megvalósítható két alternatívát
vizsgáltuk, a vizes élõhely körüli ipari terület teljes hasznosítása elõtti és utáni állapotokkal, végül pedig – mivel lehetõségként felmerült – azt az alternatívát, amely a vizes
élõhely „kiváltását” jelentené a környék egy arra alkalmas
területén.
Az alternatívákat a következõ szempontok szerint értékeltük:
vízháztartás, vízminõség, ökológia,
levegõ- és zajszennyezés, üledék, lakossági vélemény,
területhasználat, Duna-Ipoly Nemzeti Park,
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelõség,
Terminál Rt., Önkormányzat,
Zsámbéki-medence Tájvédelmi Egyesület.
A számbavett alternatívák

I. Jelenlegi állapot
Ez az alternatíva a tó jelenlegi állapotának vizsgálatát jelenti azzal a feltételezéssel élve, hogy a tóval kapcsolatosan
a jövõben semmilyen jelentõsebb beavatkozás nem történik. A jelenlegi állapot felmérésénél a tó (szabad vízfelület) és a vizes élõhely (tó + nádas) területének meghatározásához a 2000. évi légifotót használtuk.

II. Jövõbeni állapot
az iparterületek teljes kiépítése elõtt
Ennek az alternatívának a megadásával a tónak és közvetlen környezetének egy tervezett jövõbeni állapotát vizsgáltuk abban az esetben, ha a tó életképességének megõrzése érdekében megfelelõ beavatkozások történnek. Ennek
során 3 ha vizes élõhely kerülne kialakításra, amibõl 1,5 ha a
szabad vízfelület és 1,5 ha a nádas. A tó vízháztartásának és
vízminõségének javítása, és ökológiai értékeinek megõrzése
érdekében az M1 autópályától É-ra fekvõ területet visszakapcsolnák a tó vízgyûjtõ rendszeréhez az áteresz és a
befolyómeder rendbe hozásával, mivel ezek jelenlegi állapotában az átereszen keresztül nem jut el víz a tóhoz. Egyúttal
biztosítanák az idõszakonkénti többlet vízmennyiség lefolyón keresztül történõ elvezetését, valamint a szakértõi ajánlásnak megfelelõen nádvágást és korlátozott iszapkotrást
végeznének az eutrofizáció megakadályozására. Az összekötõ út töltésének (rézsûjének) megfelelõ növényzettel történõ beültetésével akadályoznák meg a töltésrõl és a rézsûrõl származó hordalék bemosódását a Sasfészek-tóba.

III. Jövõbeni állapot
az iparterületek teljes kiépítése után
Ez az alternatíva abban különbözik az elõzõ alternatívától, hogy itt a jövõbeni állapotot a környezõ területre terve-
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zett ipari hasznosítás figyelembevételével vizsgáltuk. A vizes élõhely mérete ugyanaz, mint az elõzõ alternatíva esetén; a tó életképességének megõrzése érdekében az ott ismertetett beavatkozásokra kerülne sor. Figyelembe kell
venni azonban, hogy a vízháztartási viszonyok ebben az
esetben lényegesen megváltoznának, a sorra kerülõ tereprendezés és az újabb ipari területeken kialakítandó létesítményektõl függõen.

IV. A vizes élõhely megszüntetése
és pótlólagos élõhely telepítése
Utolsó alternatívaként a vizes élõhely megszüntetésének és pótlólagos élõhely telepítésének a lehetõségét vizsgáltuk. A tónak és élõhelyének egy másik, arra alkalmas
helyen történõ kiváltása során elõször az új vizes élõhelyet
kellene kialakítani, és csak azután lehetne megszüntetni a
jelenlegi tavat. A létesítendõ új élõhely területének kiválasztásához és az élõhely kialakításához részletes környezeti hatástanulmány(ok) elkészítésére lenne szükség, és
olyan megoldás megvalósítására, ami a jogi elõírásoknak is
megfelel, és amit az érintett felek is elfogadnak.
Mivel a II. és III. alternatívák azt mutatják, hogy a tó
megfelelõ átalakításokkal a
• jelenlegi helyén megmenthetõ, ezért – különösen a lakossági vélemény és az ökológiai
• szempont miatt – a tó megszüntetésének és a pótlólagos élõhely telepítésének gondolata nem jelent valós alternatívát.
Az értékelési szempontok
1. A vízháztartás elemzéséhez az egyes alternatíváknak
megfelelõ globális, ill. területi eloszlás szerinti számításokat végeztünk. A területi eloszlás vizsgálatához a vízgyûjtõt
4-6 zónára osztottuk, melyek elhelyezkedését térképen bejelöltük. A vízháztartás tárgyalásához az egyes alternatívák
értékelése során tisztázni a be-, ill. kifolyás jelenlegi és tervezett jövõbeli körülményeit. A vízutánpótlás szempontjából legfontosabb a csapadékvíz, ami részben lefolyik, részben beszivárog, részben elpárolog.
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2. A vízminõség elemzése során a tóba befolyó csapadék- és esetleges egyéb vizek tisztaságát és minõségét vizsgáljuk. Ide tartozik a tóba kerülõ vizek tisztítására, szûrésére szolgáló biológiai, ill. mûszaki eszközök tárgyalása. A
vízminõséghez kapcsolódóan vizsgáljuk az eutrofizáció
problematikáját is.
3. Az ökológiai vizsgálat során a vizes élõhely növény- és
állatvilágát kell ismertetni és térinformatikai módszerekkel elemezni, melyek szoros összefüggésben vannak egymással. Vizsgálni kell az egyes alternatívák esetében a változó környezeti körülmények hatásait is, ill. ezek területi
eloszlását a hidrológiai modellek és a különbözõ területhasználati elképzelések függvényében.
4. A levegõ- és zajszennyezés elemzéséhez a tóhoz közeli
utak, elsõsorban az autópálya forgalmi viszonyaiból (vonalas szennyezõforrások) levonható következtetéseket fogalmazzuk meg. Ezt egészítheti ki a már meglévõ, ill. a létesítendõ épületekben és körülöttük keletkezõ levegõszennyezés és zaj (pontszerû és diffúz szennyezõforrások).
5. Az üledék - egyrészt természetes erózió folytán, másrészt a tereprendezések következtében - elsõsorban iszap
formájában jelentkezik a tó medrében. A fokozott mértékû
üledékképzõdés különbözõ káros hatásokat eredményez a
tó vízminõségére és élõvilágára.
6. A lakossági véleményt nem szabad figyelmen kívül
hagyni az alternatívák közötti választás során. A lakosság
egyértelmûen a tó életben maradását szeretné.
7. A területhasználat vizsgálata során a különbözõ érdekelt felek álláspontját, véleményét kell figyelembe venni:
a) Duna-Ipoly Nemzeti Park,
b) Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelõség,
c) Terminál Rt.,
d) Páty község önkormányzata,
e) Zsámbéki-medence Tájvédelmi Egyesület.
MTA–SZTAKI

Tájékoztató az iparterületrõl
Minden önkormányzatnak, így nekünk is fontos a helyi
adóbevételek növelése. Ennek jelentõs részét az iparterületre betelepülõ vállalkozásoktól reméljük, ezzel is tehermentesítve a helyben lakókat. Az iparterületet még az elõzõ ciklus testülete jelölte ki, de sajnos, azóta semmilyen
vállalkozás nem települt ide, nem történt fejlesztés a területen. A kivételek közé tartozik egy szûk tulajdonosi réteg,
akik a saját költségükre elkészíttették a terület szabályozási tervét, amelyet a testület is elfogadott, de nem helyezi hatályba mindaddig, amíg a terület infrastruktúrájának kiépítésére nem látja az anyagi forrást.
Egyeztetés van a területek tulajdonosai (akik többsége
már nem pátyi) és a testület között. Az önkormányzat – felkért szakértõi javaslatára – elõvásárlási jogot jegyeztetett be
az iparterület tulajdonlapjaira, amiért felháborodtak a tulajdonosok. Ezektõl a szakértõktõl a testület a konfliktushelyzet kialakulása miatt rövid idõn belül megvált. Ezt a helyzetet szeretnénk feloldani azzal, hogy az elõvásárlási jogot levesszük a területekrõl, azzal a feltétellel, hogy a tulajdonosok készíttessék el a teljes iparterület (kb. 350 ha) szabályozási és közmû terveit. Ha ezek a tervek elkészülnek, szándékunkban áll az egész iparterületre a feltételhez kötött építési

és változtatási tilalmat elrendelni mindaddig, amíg nem látjuk biztosítottnak a terület fejlõdéséhez szükséges infrastruktúra megvalósulásának pénzügyi fedezetét, amit nem feltétlenül a jelenlegi tulajdonosnak kell biztosítani, adhatja
ezt a biztosítékot, pl. a terület leendõ vevõje is.
Az iparterület fejlesztésének másik problémája a Terminál Rt.-vel való megállapodás megszületése. Ennek lényege, hogy az rt. évekkel ezelõtt megvásárolt a termelõszövetkezettõl egy területet (40 ha). Ezen a területen kialakította
a szükséges közmûveket, megépítette az 1-es út és az M1-es
autópálya közötti összekötõ utat. Ezek a fejlesztések a Terminál Rt. tulajdonát képezik, a vagyontárgyakat ingyen
nem adják át a pátyi iparterület többi tulajdonosának. Hónapok óta folynak az alkudozások a Terminál Rt. és a területtulajdonosok között, az IPP Kft. (Ipari Park Páty) szervezésében.
Tehát: vagy megegyeznek az ipari terület tulajdonosai a
Terminál Rt.-vel, vagy megépítik maguknak a szükséges
közmûveket.
A döntés a terület tulajdonosainak kezében van!
Sági György
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A Páty Fejlesztéséért
Alapítvány
2003. évi beszámolója
Az év során több megbeszélést is tartott a kuratórium az
aktuális feladatokról. Sürgõsebb esetekben az elnök és a
titkár külön is konzultált, és ha kellett intézkedett. Az alapítvány céljainak megfelelõen támogatta kuratórium a nevelési, kulturális és fejlesztési tevékenységeket. Nehéz volt
a korlátozott anyagi eszközök miatt kiválasztani a sok igény
közül a támogatandó célokat. Elsõsorban olyan közösségi
célokat támogattunk, amelyek széles körben hatnak a falu
külsõ és szellemi fejlõdésére. Szeretnénk hangsúlyozni,
hogy a kuratórium tagjai a munkát teljesen ingyenesen végzik, sõt az alapítvány mûködési költségeit is a kuratórium
tagjai fizetik, ezzel is elõsegítve, hogy a támogatások teljes
mértékben a kitûzött célokat szolgálhassák.
A szja 1%-ból a Páty Fejlesztéséért Alapítvány az elõzõ
évhez képest több támogatást kapott, 223 600 Ft-ot. Reméljük ebben az évben még többen ajánlják fel a falu fejlesztési céljaira a szja 1%-át.
Az alapítvány 2003-ban 100 000 Ft-tal támogatta a református templom elõtti parkosítást, mely megvalósítása a
2004-es évre húzódik át.
Támogatta a Pátyi Pincenapok rendezvény megvalósítását a korábbi éveknek megfelelõen.
A 2003-as évben az alapítvány legnagyobb feladata volt,
hogy a községben olyan lakossági kezdeményezéseket támogasson, mellyel az önkormányzat nehezen tud az anyagi
nehézségek miatt megbirkózni. Ezért az alapítvány felvállalta a Liget utca, Guyon Richárd utca, Dobogó utca teljes
felújítását, melyhez a környéken lakók 1 190 000 Ft-tal, az
önkormányzat 300 000 Ft-tal, a VÁV Union Kft. az önkormányzat közremûködésével 1 500 000 Ft-tal járult hozzá a
közel 800 m út korszerûsítéséhez. A maradék összeget az
alapítvány a befizetett 1%-ból tudta biztosítani. A teljes beruházás 3 050 000 Ft-ba került eddig és tavasszal az elmaradt szakaszokra még további 500 000 Ft-ot kell majd kiadni, melynek fedezete még nem áll teljesen rendelkezésre.
A Sampo Consult Kft. közremûködésének köszönhetõen az alapítvány támogatni tudta a ravatalozó befejezését
200 000 Ft értékben.
Az alapítvány a 2004. évben is igyekszik a fejlesztési célokat erejéhez képest támogatni, elsõsorban azokat, ahol
lakossági és önkormányzati öszefogással utakat, játszótereket kívánnak megvalósítani.
Köszönjük minden pátyi lakosnak az elõzõ évi felajánlását és bizalmát, aki a szja 1%-át ránkbízta, és egyben kérjük
Önöket, hogy az idei adóbevalláskor is a Páty Fejlesztéséért Alapítványt támogassák, hiszen mi is csak akkor tudunk
anyagilag segíteni a településünk fejlesztésén, ha Önök az
alapítványt támogatják.

Az alapítvány adószáma:
19179801-1-13
Cím: 2071 Páty, Kossuth u. 83.
Felajánlásaikat elõre is köszönve tisztelettel a kuratórium nevében:
Schumicky András
a kuratórium elnöke
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Út-mutatás
Szerény, ám annál örömtelibb átadási ünnep keretében
vette hivatalosan birtokába a Liget utca, Dobogó utca, Guyon
Richárd utca lakóközössége az új makadám utakat.
A hír már talán kicsit régi, sokan – az itt lakók is – elfeledkezünk róla, milyen öröm volt, hogy elkészült. Mégis érdemes
megemlíteni, több okból is:
A fent említett utcák lakói után a Rét köz lakói is bekapcsolódtak az útfelújítási munkákba. Mostanra a Liget utca, Dobogó utca, Rét köz, Guyon Richárd utca teljes hosszában járható.
Az utak átadása óta és az építés alatt:
– munkakapcsolatba került a lakóközösség az önkormányzattal.
– ennek révén a magunk dolgát a saját önkormányzatunkkal intézhettük – sikerrel.
– azóta esõben sem kell nyakig sárosan hazabotorkálni vagy
útnak indulni.
– sokan az itt lakók közül az út kapcsán álltak szóba egymással elõször.
– megtudtuk, mi az, hogy civil szervezet és mire szolgál:
Páty Fejlesztéséért Alapítvány.
Az út szemléletes példája a lakók összefogásának. Más érzés úgy járni az úton, hogy része van benne az embernek!
Ezért szomorú, hogy néhányan, akik nem tettek semmit –
úgy értsd, ahogy írtam: semmit (sic.) –, hogy az út megépüljön,
nem is úgy használják, mint sajátjukat. Persze mindig tanul az
ember, hisz azokkal is szóba elegyedünk, akik kihúzták magukat a munka alól, mert csak szóvá teszi az ember, ha a saját
munkájába rondít bele valaki...
Tényszerûen:
Az itt lakók közül sokan, összesen több mint hárommillió
forinttal járultak hozzá a saját útjukhoz. Az önkormányzat
biztosította az úthoz szükséges zúzott követ. A Páty Fejlesztéséért Alapítvány a támogatáson túl koordinálta és pénzügyileg
rendezte az úttal kapcsolatos ügyleteket.
Hosszú lenne felsorolni név szerint az itt lakókat, az önkormányzat részérõl közremûködõket és az alapítvány tagjait.
Azt azonban bátran ki lehet nyilvánítani, a sokat használt
közhely megállja helyét:
Egységben az erõ.
Ha mindenki egyet akar és egyként tesz érte, mûködik!
Köszönjük ezúton is mindazoknak, akik kötelességbõl,
szükségbõl, segítõkészségbõl közremûködtek az említett
munkában! Bízunk benne, hogy a jövõben teljeskörû összefogással javíthatunk életkörülményeinket! Javaslom mindenkinek aki elégedetlen helyzetével:
Vágjon bele, keresse meg szomszédait, a lehetõségeket
amivel segíthet magán és környezetén.
Nagy szavak? Lehet. Nálunk mûködött!
Karvázy Szabolcs

Köszönetnyilvánítás
A Barátság Nyugdíjasklub ezúton szeretne köszönetet mondani Sági György képviselõnek az ötvenezer forintos készpénzbeli támogatásáért, mellyel lehetõvé vált
Páty község legidõsebbjeit tömörítõ kicsiny társaságunknak, hogy az eddig anyagi okok miatt el nem érhetõ
programok mégis megvalósuljanak.
Tisztelettel és köszönettel:
Barátság Nyugdíjasklub
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Az ELMÛ tájékoztatása az elõre be
nem jelentett áramszünetekrõl
Páty község területén az elõre be nem jelentett szolgáltatási
szüneteket az ELMÛ Rt. sem tudja elõre, mivel üzemzavarként jelentkeznek a hálózaton.
Az elõre tervezett és fogyasztói kieséssel járó munkákról
tájékoztatják a polgármesteri hivatalt, plakátokat helyeznek
ki a villanyoszlopokon.
A hálózaton a folyamatos és üzembiztos szolgáltatásoknak
vannak bizonyos alapfeltételei. Mivel az önkormányzat az
ELMÛ Rt. által tervezett hálózat cseréjével járó munkát nem
engedélyezte, csak földkábeles hálózatépítés formájában, így az
esedékes légvezetékcserék elmaradtak Páty község területén.
Tájékoztatásul közölték, hogy ameddig nem tudnak közös
álláspontot kialakítani az önkormányzattal, addig nem tudják
a tervezett vezetékeket lecserélni.
A vezetékcsere kötegelt, szigetelt vezetékre átépítést jelent. Ezt a munkát azért végzik, mert a fák közelségét ez a típus jobban tûri. Mivel a vezeték védõtávolságát biztosítani
kell, és ez csupasz hálózatnál nagyobb, mint a szigetelt vezetéknél, mind a gyakoriság, mind a járulékos költség nagyobb.
Az áramszolgáltató ritkán folyamodik a fa végleges eltávolításához (a hálózat létesítésekor elvileg nem lehetne fa bizonyos távolságon belül), ehelyett felhívja az ingatlantulajdonos
(közterületen az önkormányzat) figyelmét, hogy a fák magasságát rendszeres gallyazással tartsa a meghatározott távolságokon kívül. Gallyazni elvileg az ingatlan tulajdonosának a kötelessége a 11/1984 IpM rendelet 15. § (15) bek-ben is szabályozva van.
Az ELMÛ többször javasolta már az önkormányzatnak,
hogy az ültetésnél vegyék figyelembe ezeket a szempontokat.
Felhívták viszont a figyelmet arra, hogy a villamosvezetékek megközelítése is életveszélyes, a vezeték közelében (amikor feszültség alatt van) gallyazást végezni szándékozó mindenképpen kérje villamos szakember felügyeletét. Ez kötelezõen elõ van írva az MSZ 1585 szabványban. A felügyeletet
igény esetén az ELMÛ ellátja.

A Pátyi Málta Ház Alapítvány
2001. áprilisa óta folytatja kiemelten közhasznú tevékenységét elsõsorban a Zsámbéki-medence településein. Mûködése során belföldi és külföldi támogatók adományaiból és pályázati úton nyert forrásokból tudott rossz szociális körülmények között élõ nagycsaládok, idõs kisnyugdíjasok és sérült,
fogyatékkal élõ emberek életminõségének javításához hozzájárulni.
Az alapítvány egyedülálló projektje során 7 rendkívül nehéz lakáskörülmények között élõ nagycsalád – közöttük egy
13 gyermekes család – számára teremtett korszerû otthont.
Több család kapott segítséget lakása bõvítéséhez, korszerûsítéséhez, felújításához. Sérült, kerekesszékkel közlekedõ emberek lakásuk akadálymentesítéséhez kaptak jelentõs támogatást.
Nevelõszülõknél nevelkedõ gyermekek nyelvtanulásának
ösztönzésére két alkalommal írt ki pályázatot az alapítvány.
Évrõl évre egyre többen fordulnak segítségért az alapítványhoz a Zsámbéki-medence településein nehéz szociális
helyzetbe került lakosok közül. A folyamatosan érkezõ kérések és az egyre jobban beszûkülõ források miatt, a Pátyi Málta
Ház Alapítvány minden támogatást köszönettel fogad!
Pátyi Málta Ház Alapítvány
H-2071. Páty, Csilla von Boeselager u. 3.
Bankszámla szám:
Külkereskedelmi Bank: 10300002-20123945-00003285
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Szûrõprogram gyermekeink
egészségéért
Rossz táplálkozási szokások, kevés sport, ezzel összefüggésben pedig egyre több túlsúlyos és valamilyen ortopédiai elváltozásban szenvedõ általános és középiskolás – így jellemezhetõ röviden a magyar fiatalok életmódja és egészségi állapota. A megoldást a prevenció és a problémák idejében történõ
felismerése jelentheti. Ez utóbbit kívánja segíteni a MOL által
indított és az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESZCSM), valamint az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
(OTH) szakmai támogatásával zajló országos szûrõprogram,
amelynek keretében a szakemberek szemészeti és ortopédiai
szûrést végeznek az általános iskolás korosztály körében, a
szülõket pedig táplálkozási tanácsokkal segítik. Az említettek
mellett az ÁNTSZ megyei intézetének munkatársai a helyszínen egészségmegõrzéssel kapcsolatos tanácsokat adnak az érdeklõdõknek. A „Mi száMOLunk a gyermekekkel” elnevezésû országos rendezvénysorozat programja 2004. augusztus
28-án, szombaton érkezik Érdre, ahol 10 és 18 óra között az
Érd Városi Mûvelõdési Központ elõtti területen fog parkolni
az az emeletes „double decker” busz, amely a szûrõprogram
helyszínét biztosítja.
Napi többórányi tévézés és számítógépezés az egyik oldalon, csökkenõ fizikai aktivitás a másikon – így jellemezhetõ a
magyar fiatalok életmódja napjainkban. Ha nem történik változás, a fiatalokra az aktív sportolás helyett hamarosan az aktív semmittevés lesz a jellemzõ. Ezt erõsíti a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 õszén közzétett jelentése is,
amely szerint a 11 és 17 év közötti korosztályban a diákok valamivel több, mint harmada mozgásszegény életmódot folytat, s
a testmozgásra fordított idõ mennyisége és gyakorisága az
életkor emelkedésével egyre kedvezõtlenebb arányokat mutat. Míg 5. osztályban a heti két vagy több alkalommal egy órát
fizikai aktivitással töltõ fiúk és lányok aránya nagyjából 80, illetve 70 százalék, 11. osztályban ez az arány már 60, illetve 20
százalékra (!) csökken. Az elmondottak fényében tehát nem
meglepõ, hogy hazánkban is – akárcsak világ más országaiban
– terjed az elhízás „járványa”, s fokozatosan emelkedik a túlsúlyos és az azzal összefüggésbe hozható betegségekben szenvedõ fiatalok száma. A szakemberek azért is igyekeznek mind
erõteljesebben felhívni a szülõk figyelmét az elhízás veszélyére, mert már a túlsúlyos gyermekekben is gyakran kimutatható
a szív- és érrendszeri kockázati tényezõk jelenléte, illetve halmozódása, rövid és középtávon pedig számos szövõdménye lehet az elhízásnak, többek között ortopédiai elváltozások.
Az órák hosszat tartó tévézésnek, számítógépezésnek
azonban egyéb káros, az egészséget érintõ következményei is
lehetnek. Bár igaz, hogy a monitor vagy a tévézés az egészséges szemet nem rontja el, az enyhe fénytörési hibák azonban
az ilyen intenzív és tartós finom szemmunka során elõjönnek,
ilyenkor pedig már orvosi segítségére van szükség. Akár van
panasz, akár nincs, a rendszeres szemészeti ellenõrzés betegségek kialakulását akadályozhatja meg.
A szakemberek egyet értenek abban, hogy a prevenciónak,
elsõ lépésben pedig a problémák idejében történõ felismerésének kiemelt jelentõsége van. Bár hazánkban is rendszeresen
szûrik az iskolásokat, a szülõk gyakran nem figyelnek oda az
iskolából érkezõ jelzésekre. Ezért fontosak az olyan figyelemfelhívó rendezvények, mint a MOL által indított és ESZCSM,
valamint az OTH szakmai felügyeletével zajló országos szûrõprogram, ahol az orvosi vizsgálatok során a szülõk közvetlenül
kerülnek kapcsolatba a szakemberekkel.
2004. augusztus 28-án, szombaton az Érd Városi Mûvelõdési Központ elõtt parkoló emeletes buszban a szakemberek
szemészeti és ortopédiai szûrést végeznek az általános iskolás
korosztály számára, a szülõket pedig táplálkozási tanácsokkal
segítik. Az ÁNTSZ megyei intézetének munkatársai az érdeklõdõknek egészségmegõrzéssel kapcsolatos tanácsokat adnak.
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Keksz helyett
Szeptember elején Soós Istvánt, a
pátyi képviselõ-testület Mûvelõdési és
Szociális Bizottságának elnökét hívtuk
meg beszélgetésre. Munkából jövet
megtapasztalta a budapesti tömegközlekedés viszontagságait – közvetve persze mi is –, mivel némi késéssel érkezett. Megvártuk. A kérdezõkhöz
Michels Gábor csatlakozott amolyan
kibicként, így egyszer-egyszer élvezhettük a képviselõ-testület két bizottsági
elnökének szóváltásait. A beszélgetés
részleteibõl csemegézünk.
K: Hogy érzed magad, mint képviselõ?
SI: Felemásan érzem magamat. Elõször is ugye az ember kitûz magának jó
néhány célt, amibõl maga is tudja, hogy
reálisan nem mindegyik érhetõ el a saját
keze által. Na most, azután az idõ eldönti, hogy emberi hanyagság, kapcsolatok felbomlása, illetve megváltozása
vagy külsõ segítség elmaradása miatt a
maradékból mennyi az az ügy, ami kezelhetõ, mi a tartható irányvonal. A
képviselõ vagy akár a testület megvizsgálja, mi történt eddig, megpróbálja elhelyezni a maga gondolatvilágában, mit
lehet ezzel kezdeni, és hogyan lehet
folytatni. Azaz elemez és tervez. Ez
mindentõl függetlenül csak belsõ döntés, elhatározás kérdése, tudok-e úgy élni, hogy ezeket az egyébként otthon
használatos és bevált ökölszabályokat a
képviselõi munkában is alkalmazom.
Erre van mód, és rajtam kívül a testületben ezt jó néhányan gyakorolják is. Ha
nem is a testületi munka teljes szélességében, de a maga területén mindenkinek megvan erre a lehetõsége. Globálisan egyébként át lehet látni a dolgokat,
pénzügyi és településfejlesztési vonalon
is, de semelyik képviselõ nem várhatja
el magától, és a társától sem, hogy mélységében minden ügyben teljesen képben legyen. Ehhez be kellene költözni a
hivatalba, de nem ez a mi feladatunk.
Másrészt ’96-ban, amikor ebbe a dologba belekeveredtem, az elõzõ testület
éppen felállt, és itthagyott egy csomó
rosszat, félkész és rettentõ adóságokkal
terhelt csatornahálózatot és egyéb anomáliákat. Úgy tûnt, hogy ilyen úgymond
világháborús helyzetben mindenkiben
van igény arra, hogy tisztítsuk meg magunkat is és a helyzetet is, és mint egy
háború után induljon meg az újjáépítés.
Ez a tapasztalatlan és naiv emberek,
mint amilyen én is vagyok, tévedése
volt. Így igazából ebbõl nem az sült ki,
hogy elrendezzük azt, amit elrontottak,
hanem sajnos az adósságrendezés és annak a lebonyolítása jószerivel üres zsebbel hagyta a falut. Az adósságrendezés
alatti szinte nulla mozgástér lehetõvé
tette volna azonban, hogy felkészüljünk
arra, mi legyen, majd ha lesz pénzünk.

Felkészülés viszont nem történt, a civil
szervezetek, baráti társaságok nem tömörültek kis mértékadó gömböcskékké
vagy nagyobb masszává, hanem a szokásos módon választott a falu az adott
esetben felelõsnek kikiáltható testületet és mindent rájuk bízott. És élt is ezzel az akkori testület, lehetõleg a háttérben, csendben elvégezte a munkáját. De
azután ennek kellemetlen utóhatásai
lettek, példa erre a dr. Szeiler Erika ügy,
akinek ügyvédi megbízási díjának kifizetését az egykori Adósságrendezési Bizottság megtagadta, most pedig nyolc
éves kamataival együtt kényszerül a falu
egy elvesztett per után közel négy és félmillió forintot kifizetni. Más kellemetlen utóhatás a rendezési tervek sokasága, amelyeknek vannak – egyes vélemények szerint – kedvezményezettjei, vannak, akik ezen tervek által elõnyhöz jutottak. Másik kirívó példa a zsámbéki
kanyar esete, hadd ne mondjam, hogy
máig ható következményei vannak az
akkor történteknek. Mindez úgy, hogy
’96–98 között 10:2 vagy 9:3 arányú szavazások történtek, és ezzel a helyzettel
nem tudtam mit kezdeni. Ezért felemás
a helyzet, tudok és tudtam is tenni a faluért, meg nem is.
K: Mit tartasz Páty szempontjából legfontosabb, legégetõbb megoldandó kérdésnek?
SI: Divatos ma azt mondani, hogy a
csatorna, a víz, meg az óvoda vagy az iskola kérdése, vagy a túlnépesedésbõl
adódó kérdések megoldása, de véleményem szerint nem ezek a legfontosabbak. Fontosak, de egy kérdéskört mindenek elõtt fel kell vetni, és meg kell oldani. Ez nem más, mint a testület és a
község viszonya, nevezetesen milyen
kapcsolatot tart fenn egymással a község és az önkormányzat. Jelen pillanatban úgy tûnik, nincs kommunikáció a
választók és a képviselõk között. Mivel
nincs kommunikáció, ezért jó nagy marhaságokat el lehet követni büntetlenül
és úgy is, hogy ezért büntetés jön elõ.
Mirõl is van szó: a község víz- és csatornaközmû-hálózatának rendbehozatala
akkora nagy összeg és akkora stratégiai
kérdés, olyan problémakomplexum,
amelynek megoldására a képviselõ-testület majdhogynem alkalmatlan. Az a
2002-ben szerzett mandátum ugyan szól
erre is, de ezt kevésnek ítélem ekkora
horderejû kérdésben. Itt volt a nagy
bukta a testületi kommunikáció hiányának, ez a népszavazás. Ugyanis itt még
el sem dõlt semmi, még tulajdonos sincsen, akit támadni kellene, de már egy
népszavazás elindult egy vélelmezett
testületi döntés ellen. A testület minden
nagyobb kudarca ennek a párbeszédnek
a hiányára vezethetõ vissza.

K: De ehhez kell egy másik oldal is, a
választók. A falugyûléseken szinte mindig ugyanaz a néhány tíz ember bólogat
vagy fújjog. Hogyan tovább akkor? Lehet-e ebben elõrébb jutni, ha két választás között nincs is igényünk a párbeszédre?
SI: A nagyobb döntések mögött, különösen mostantól fogva, ott van a kockázat, hogy valaki gonoszságból, õszinteségbõl, választási kampányból vagy
ezer más okból megtorpedóz egy nagyon jó dolgot, és népszavazást kezdeményez ellene. A nép pedig leszavazza.
Ezt elvileg minden egyes önkormányzati döntéssel szemben el lehet játszani.
Az hogy a választókat nem érdekli, mi
történik nálunk, abban a testület is hibás, mert sehogy nem kommunikált.
Kérdem én, miért nem jelenik meg a helyi lapban, hogy ma mi a koncepció, mi a
testület néhány éves programja és hogyan néz ez ki éves szinten. Ez ugyan
passzív kommunikáció, de mellé lehet
rakni, hogy helyi szervezeteknek, valamint itt lakó híres, szakmájukban elismert szakembereknek elküldöm ugyanezt azzal, hogy várom szíves véleményüket. És ha ezt a kérdésfeltevést az ember sûrûn gyakorolja, és célszerûen bõvíti a kört, a válaszok is egyre gyakrabban fognak érkezni.
Azt remélném, hogy a képviselõk köré így lecsapodó második, harmadik kör
vagy nevezzük tanácsadó testületnek
olyan pluszt, és elõkészítettséget adhatna a képviselõ kezébe, aminek birtokában nyugodtan emelgethetné a kezét a
szavazásokon. Persze ehhez a tanácsadó testületnek valami sikerélményt
kell adni, történetesen, hogy átment az
elõterjesztésük. Ha húszból hússzor
nem megy át, akkor biztosan elkopnak
ezek a tanácsadók. Sajnos ez zajlott a
2002 elõtti idõszakban.
Összefoglalva, amit nagyon fontosnak tartok az az, hogy a testület valamilyen módon meg kell mondja, mi a fõ
csapásirány, ezt széles körben el kell fogadtatni. Ennek a széles körnek meg az
a dolga, hogy ennek végrehajtására ösztökélje, noszogassa a testületet és ellenõrizze. Ezt a folyamatot a testületnek
kell elkezdeni, amire most jó okunk is
van, tehát mondhatjuk azt: nálunk a
labda. De én szívesen látok önkénteseket a másik oldalról is, akik kitartóak,
akik hozzák magukkal az embereket,
akik hajlandóak ebbe a munkába belefolyni, és akkor nem mindenben nekem
kell a fejemet törni.
K: Köszönjük a beszélgetést.
Talán Soós Isván által említett és hiányolt kommunikáció egyik formája lehet a Keksz helyett. Folytatjuk.
Reményi László
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A második Tánctábor Pátyon
2004. augusztus 23–27.
Három hónap nem sok idõ, fõleg, ha nyárról van szó, mégis rengetegnek tûnt, amíg elérkezett a
pátyi tánctábor ideje. Mindenki
rendkívül izgatott volt, vajon mi
lesz, mit fogunk csinálni.
Idén a táncospalánták három
új, mások által is ismert mûfajba
kóstolhattak bele. Az elsõ óránk 9
órakor kezdõdött akrobatikus
rock and roll-lal. Bemelegítéssel
kezdtünk, majd erõsítõ gyakorlatokat végeztünk, az óra utolsó felében lépéssort tanultunk. Nagyon
pörgõs és fárasztó ez a mûfaj, fõleg
ha egész nyáron nem mozogtunk
semmit. Két tanárunk, Péterffy Judit és lánya, Orsi nagyon szimpatikusak és kedvesek voltak.
Negyedórás szünet után kezdõdött a Broadway-musical óránk,
melyet a táborszervezõ Kóczán
Klára tartott. Jól összekovácsolódtunk mi nagyok a kicsikkel, akik
feltûnõen jól bírták az iramot. Megismerkedtünk a jazz-tánc
alapjaival, és az 5. nap végére egy új koreográfiával gazdagodhattunk.
A délelõtti órák utáni ebédszünetet a Landora Pizzeriában
töltöttük. Egész héten finom menüvel vártak bennünket, köszönjük.
Ebéd után gyöngyöt fûztünk Ibolya óvó néni vezetésével és
Margó óvó néni segítségével. Valamennyien gyönyörû nyakláncot és karkötõt készítettünk, a következõ táncóránk kellékének. Sokat nevettünk és táncosokhoz méltóan táncoltunk is
gyöngyfûzés közben.
A harmadik, számunkra új mûfaj a görög tánc, mely nem is
olyan könnyû, mint amilyennek látszik. A tánclépések elsajátítása közben megtanulhattuk, hogyan kell alkalmazkodni a
mellettünk táncolóhoz úgy, hogy õ is szabadon és könnyedén
tudjon mozogni. Ebben Szabó Ági néni segített nekünk, akit
nagy szeretettel vártunk az idei évben is.
Örülök, hogy itt lehettem.
Kiss Nikolett

Az egész hét így telt, fûszerezve egy kis izomlázzal, és nagyon sajnáljuk, hogy vége lett.
Kiss Barbara

Ez az öt nap sûrû volt és fárasztó, de minden korosztály számára kellemes idõtöltésnek bizonyult, így nyár végén, iskolakezdés elõtt pár nappal.
Lakos Enikõ

Mûvelõdési ház hírei
Kisterem

Nagyterem

HÉTFÕ
17.00 Ady nyugdíjasklub

8.30-9.15 Baba-mama torna
14.00–19.00 Jazz-tánc

KEDD
12.30–14.30 falugazdász

16.30- 17.15 Néptánc
19.30–21.30 Jóga

SZERDA
15.00 Barátság nyugdíjasklub

8.30–9.15 Baba-mama torna
14.00–16.30 Jazz-tánc
16.30–20.15 Balett- Nõi torna

CSÜTÖRTÖK
15.00 Egyetértés nyugdíjasklub

16.00–17.00 Baba-mama klub
17.30–18.15 Terhességi torna
18.30–19.15 Gerinc torna
19.30–21.30 Jóga

PÉNTEK
17.00 Szépreménység nyugdíjasklub

16.30–20.30 Balett – Nõi torna

XX-L klub

Október 15–19
Református ruhavásár
Hétköznap: 8–16
Szombat: 8–12
Kézmûves-foglalkozás és játszóház:
okt. 20., nov. 30., dec. 11. 9.30–12.00 óra között
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Szivárványos atmoszféra
„Mondd el,
ami oly egyszerû,
oly magától értetõdõ,
oly természetes,
mint a virág,
mint a kõszikla,
mint a fa,
mint a madárhang,
mint az emberi beszéd
és mégis,
mégis oly nehezen
kimondható.”
A Páty Faluközösségért Alapítvány elsõ õszi tárlatát szeptember 19-én 4 órakor a közösségi házban Márton Ildikó festõmûvész képeivel nyitotta meg. A kiállítás köszöntõjét Izbéki
Petronella elõadómûvész tartotta, elmondta a mûvésznõ pályáját és szívéhez közöl álló versét, majd fuvolán Silingi Zsuzsanna zenei mûsorát hallhattuk.
A teremben kiállított képek a mûvész munkáinak csak töredéke, de így is ízelítõt kaphatunk festõi életútjáról, stílusáról és
azok belsõ világáról, mint ahogy a megnyitóban is elhangzott:
„Márton Ildikó képei lírai hangulatot árasztó, ám racionális
témájú alkotások, melyek a természet, a táj bemutatásához erõsen kötõdnek.”
Ahhoz, hogy megértsük ars poeticáját egy cseppet ismerjük
meg magát az embert is – természetesen nem ezzel a pár sorral, hanem képeinek és részletes bemutatkozásának megtekintésével, mely a tárlaton megtalálható – Márton Ildikó Budapesten született, de már 25 éve él Telki községben: „Megfogott a táj szépsége és harmóniája, az itt élõ emberek közelsége” –
mondja önmagáról.
Pályáját mûhímzõként kezdte, majd mûvészettörténetet tanult, és ezek után választotta az ecsetet. Elsõ kiállítását a Telki
Galériában rendezte Bujáki László grafikusmûvész segítségével.
„Õ adott bizalmat, szakmai segítséget, hogy ezen a szép és érzelmekkel teli úton elinduljak.”
Bátran vallja s mûvésznõ grafikus barátjáról.
19 helyen volt már jelentõsebb kiállítása, képei egy olaszországi galériába is eljutottak.
Az önéletrajzi adatok nem mutatnak teljes életképet, nos
ehelyett nézzük meg a mûveket a közösségi házban, mely szombat és vasárnap 15-17 óra között tart nyitva október 12-ig.
A képei oly színesek, mint maga az ember, úgy tûnik a szivárványi sokszínûséggel csordultig tele van a lelke. Bármely
alkotását is nézzük, a szemnek, a léleknek megnyugvást, kellemes atmoszférát teremt. A stílusa ugyan egyedi, de érezni
egyes festményein Csontváry karakterisztikus jegyét, különösen a Tisza parton, a Kis Bábel és a Vihar elõtt címû képein.
Mint szubjektív szemlélõ, kiemelném a Volt egyszer egy birodalom képet. Talán ez az egyetlen festmény, mely történelmi
adatokkal teli voltát szinte beleégeti tudatunkba. A színek
visszafogottak a sötétkék ég alatt, az uralkodó arcvonásai azt
sugallják, hogy jelen vannak a teremben. Az egyiptomi téma
feldolgozása nem jellemzõ az európai mûvészetek többségére
és talán ennek köszönhetõ, hogy a kiállítás többi képe mellett
a birodalom uralja a teret.
A képek elõtt haladva csodálatos formákat találunk, például
a Rózsaszín álom és a Bermuda háromszög címû festményeket.
Ezek még a gyermekek fantáziájára is hatással lehetnek. Az
esztétika mellett elmerülhetünk emlékeink világába, a gömbök,
hullámok talán mindenkinek mást-mást mondanak: lehet az
egy letisztult gondolat, esetleg problémák megoldása...
Fontos állomásnak érzem a Sirályok címû képet, talán a
mûvésznõ hitvallásának egyik pillére, miszerint fontos a szellemi szabadság, a – korlátok nélküli – szárnyalás, és ezen fo-

galmak bemutatása a közönségnek. Találunk virágcsendéleteket is, melyeket a színkavalkád és a szabálytalan vonalak tesznek kedvessé.
Igen kifinomult ecsetkezeléssel dolgozik, néhol igen aprólékos, egyes helyeken merészen laza, mindig a témának megfelelõen alkalmazza az anyagot. Színvilága széles, azonban a
kék használata gyakoribb, szinte minden festményén megtalálható. Fontos számára a két elem, melyek a föld és a levegõ.
A kettõ közötti „rés” az, ahol mi emberek élünk, és ott vannak
Ildikó meséi, álmai és valóságos élete is, melybe most bepillantást nyerhetünk.
A festmények mellett Márton Ildikó egy igen õsi anyag, a
kavics életre keltését is bemutatja. Különbözõ formájú kavicsokra, az adott alakhoz illõ motívumot fest. Lehet az állat
vagy virágforma, mind egytõl egyig szinte életre kelnek kezei
között. Ezt leírni nem lehet, nem érdemes, ezt vizuálisan érzékelni kell!
„mondd el,
te ember! Emberek embere:
a világ szépségét,
az élet örömét,
amelyre annyiszor borul a bánat.”
(Bartalis János)
Õszi

Felhívás
Térségi versmondó találkozóra
A rendezvény helyszíne:
Budaörs, Evangélikus templom
Idõpontja: 2004. november 6. (regisztráció 9 órától)
Témája: Istenes versek
Jelentkezés: 5. osztályos korcsoporttól minden korosztálynak lehet egy szabadon választott költeménnyel
A helyezettek egy exkluzív CD-felvételen vesznek
részt!
Érdeklõdni és jelentkezni a 06 (20) 212-8203-as telefonon, illetve szadvari@pmkult.hu címen lehet 2004. október 29-ig.

Meghívó
2004. október 17-én délután 3 órára
Selma Öles ebru mûvész és Sutyera Éva porcelánfestõ
„Török színek” címû kiállításának megnyitójára.
A tárlat november 8-ig tekinthetõ meg szombat és vasárnaponként 14–17 óra között a közösségi házban.
Október 30-án délutánra – terveink szerint – az ebru
festés (vízen festés) technikájából bemutatót tart a mûvésznõ.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!
Páty Faluközösségért Alapítvány Kuratóriuma nevében
Szabó Andrásné
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Német
Házasságot kötöttek:
Deák Dorottya és Kovács Tamás – szeptember 4.

korrepetálást
vállalok.
343-077
UTÓS SM, A1
A
A, B
S Z I K O R A

C, CE
K O L kategóriák
A

I

S

Á R PÁ D

JOGOSÍTVÁNY
Tóth Tünde és Németh András – szeptember 6.
Nyuzó Melinda és Nádasi Lajos – szeptember 18.
Bálint Margit Zsuzsanna és Zárda Zsolt –
szeptember18.
Barabás Éva és Monár Tibor – szeptember 18.

Elhunytak:
Vecsei Jánosné (1929. 09. 14.) – július 23.
Halász Margit (1910. 09. 17.) – július 22.
Szabolcsi Györgyné (1915. 01. 03.) – július 26.
Lubiczki Ferenc (1936. 04. 26.) – augusztus 12.
Lengyel Mária (1948. 03. 22.) – augusztus 24.
Katona Károly (1936. 05. 11.) – augusztus 30.
Szabó Róbert (1959. 07. 08.) – szeptember 14.
Schneller Mátyás (1922. 03. 18.) – szeptember 6.
Németh Istvánné (1928. 04. 02.) – szeptember 16.
Német Jánosné (1921.03.11.) – szeptember 20.

TANFOLYAM INDUL:

MINDEN HÓNAP ELEJÉN ÉS VÉGÉN
TARZICIUSZ Kft.
Biatorbágy, Szabadság u. 96.

Tel.: (06 20) 9256-219

Örömmel tájékoztatjuk Önöket,
hogy 2003. november 1-tõl

akkreditált intézménnyé váltunk
(lajtsromszám: 0586,
O. K. É. V.: 07-0209-03),
az 1995. évi CXVII. tv. 36/A § (1) bek.
alapján tanfolyamaink díja és
vizsgadíja teljes
összegének 30%-ával csökkenthetõ
hallgatóink éves adója.
A kedvezményt igénybe veheti
a képzésben résztvevõ magánszemély,
házastársa, szülõje,
nagyszülõje vagy testvére.
Errõl igazolást az irodánkban állítunk ki.

Iskolánkban KRESZ-re felkészítés
számítógépes gyakorlási
lehetõséggel.

Tarziciusz Kft.

A pátyi posta nyitva tartása
Cím: Somogyi B. u. 3., CBA épülete
Telefon: 343-590, 343-552
ebédidõ

pénztár

hétfõ: 8.00–16.00

12.00–12.30

8.00–10.00

kedd: 8.00–16.00

12.00–12.30

8.00–16.00

szerda: 8.00–17.00

12.00–12.30

8.00–16.30

csütörtök: 8.00–15.00

12.00–12.30

8.00–14.30

péntek: 8.00–16.00

12.00–12.30

8.00–16.00

Születés:
Finta Zsófia – augusztus 15.
Szabó Krisztián – augusztus 24.
Berecz Dániel – szeptember 1.

Animációsfilm-rajzoló
tanfolyam indul a Pannónia Filmstúdióban

Elsõ levelem
Nagyon friss az élmény
Alig, hogy születtem...
Anyukám! Apukám!
Írjatok helyettem!

Ne sokat! Csak annyit:
Eggyel több a létszám...
Majd ha szeretni kellSzámítsanak énrám!

Köszönettel: Berecz Dániel

A tanfolyam hossza 8 hónap.
Tantárgyak: fázisrajzolás, kulcsrajzolás, vetítéssel egybekötött filmtörténet, filmtechnika, számítógépes program használata
Felvételi vizsga nincs, korhatár nélkül bárki jelentkezhet.
Rajzfilmrendezõk oktatnak, akik egyúttal az Iparmûvészeti
Egyetem tanárai.
Egyetemi felvételinél plusz pontot jelenthet a tanfolyam elvégzése. Cégünk óriási szakmai gyakorlata (több mint ötvenéves múlt), világsikert aratott filmjeink (Oscar-díj) a minõségi
garancia az oktatás színvonalára.
Jelentkezés: Pannónia Film Kft. 1035 Budapest, Kerék u.
180.
Telefon: 06 (1) 250-0194/149, 151 m.
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Élt 13 évet!? 1991–2004
Visszatekintõ: 1991-ben megalakítottuk a Pátyi Futball
Klubot, az önkormányzat és Kuthy Ákos polgármester úr hathatós segítségével, a szurkolók nagy örömére. Mivel elõtte 15
évig nem volt Pátyon bajnoki pontokért küzdõ csapat (a focit
kedvelõket azért kárpótolta az 1986-ban alakult Pátyi Öregfiúk Labdarúgó Egyesülete – amely nem keverendõ össze a
most létezõ Öregfiúk csapattal –, amely az 1990-es évek közepéig nagyszerû csapatok vendégül látásával kellemes színfoltja
községünknek és méltán öregbítette hírnevünket az országhatáron belül és túl is), ezért alapoktól kellett felépíteni a pátyi
focit. A környékbeli csapatokban játszó felnõtt játékosok az
elsõ hívó szóra „hazajöttek”, az ifjúsági csapat felépítése
hosszabb idõt vett igénybe. De a munka meghozta a gyümölcsét, és az 1995–96-os bajnoki évben már bajnokcsapatot ünnepelhettünk, ifi csapatunk ugyanis megnyerte a bajnokságot
(30 mérkõzés, 28 gyõzelem, 1 döntetlen, 1 vereség, 143:21-es
gólkülönbség, edzõ Takács Iván). Nem váratott sokáig a felnõttek sikere sem, a LINDAB Kft. támogatásával sikerült egy
ütõképes csapatot létrehozni. Kitûzött cél az 1998-99. évi bajnokság 1-2. helyének megszerzése és a megyei másodosztályba való feljutás. A cél teljesült a csapat 2. helyezést ért el, osztályozót játszott, gyõzött (ellenfél Vácduka együttese volt) és
feljutott a második osztályba, de a BKLSZ vezetõinek, valamint az ISM gáncsoskodása ezt megakadályozta.
Nem szegte kedvünket, bár lelkünk mélyén azért nagy volt
a fájdalom, de az 1999-2000. évi bajnokságnak, már mint toronymagas esélyesei nekivágtunk. És a csapatunk hozta a kötelezõt, bajnok lett (28 mérkõzés, 25 gyõzelem, 3 döntetlen,
vereség nélkül, imponáló 98:10-es gólarány, edzõ Csák Dezsõ). Felnõtt, ifjúsági és serdülõ csapattal vágtunk neki a II.
osztály küzdelmeinek (kb. 60 fõ játékos). A serdülõkkel
ugyanazt az utat kellett bejárni, mint az ifi csapattal.
2000–2001. évi bajnokság õszi szakaszánt újonc létünkre a 7,
helyen zártuk. Sajnos a tél folyamán a LINDAB kivonult a pátyi
fociból, mivel más támogató nem volt, a bajnokság végén búcsúzni kényszerültünk. A BKLSZ megszûntette az ifibajnokságot, így
maradt a felnõtt és a serdülõ csapat. A játékos állomány meggyengült, a jó játékosokat a környezõ csapatok „elszipkázták”.
Azért a serdülõcsapatunk a 2002-2003. évi bajnokságban 2. helyezést ért el (20 mérkõzés, 17 gyõzelem, 1 döntetlen, 2 vereség,
edzõ Takács Iván). 2003-2004. évi bajnokságot a tavaszi idény felénél feladtuk. A 2004-2005, évi BKLSZ bajnokság már a pátyi
csapatok nélkül kezdõdik, 22 fõ serdülõ és 17 fõ felnõtt játékos,
valamint sok pátyi sportkedvelõ nézõ maradt játék nélkül.
Mi vezetett ide?
1997-tõl nem kapott a csapat önkormányzati támogatást, kivételt jelentett a 2002. évi „választási” évben megszavazott 1
millió forint, valamint a 2003–2004. évi bajnokság elõtt kapott
250 ezer forint (A bajnokságban való elinduláshoz kb. 200–250
ezer forint kell, nevezési díj 50ezer forint, tagsági díj 15 ezer forint, játékengedély 120–180 ezer forint) a közüzemi díjakat (víz,
gáz, villany 20–40 ezer forint havonta)1997-tól a PFK fizette.
Mivel a pénz 2004 májusára elfogyott, a bajnokság utolsó 5 fordulóját már nem tudtuk lejátszani, nem volt pénz játékvezetõre,
utazásra, ásványvízre stb. 1-1,5 millió forint kellett volna az életben maradáshoz, de ez sajnos süket fülekre talált a képviselõ
testületben, pedig 2003. év végén leadtuk a pénzügyi bizottságnak a PFK költségvetését, nem kaptunk sem választ, sem pénzt.
2004. elején szintén leadtunk egy költségvetést, válaszra sem
méltattak, 2003. júliusában ígéretet kaptunk a közüzemi díjak
átvállalására, a sportpálya önkormányzati tulajdonba vételével...Sajnálatos, hogy a focira nincs pénz.
Megoldás?
(1-1,5 millió forint?) várjuk azok jelentkezését, akik ötlettel, anyagiakkal tudják és akarják támogatni a Pátyi Futball
Klubot. Minden ötletre nyitottak vagyunk.
Furuglyás Péter
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„Sajnálatos, hogy a focira
nincs pénz?”
Furuglyás Péter írásában a pátyi foci fejlõdése nyomon követhetõ. Büszkeségre ad okot a bajnoki cím, és az utána következõ eredmények.
Az 1991-es alapító okirat szerint a PFK használatba kapta a
focipályát, az Öregfiúk csapatával együtt. Ennek anyagi vonzata is volt, a közüzemi költségeket a két csapatnak kellett fizetni. Az okiratban az is olvasható, hogy a tagoktól tagsági díjat szednek. Ez bevételi forrásnak számít, de kik a tagok? Hányan vannak? Fizettek-e tagsági díjat?
Milyen elszámolással rendelkezik a PFK? A fellelhetõ dokumentumok között nincsen költségvetés. Támogatási kérelmet 2004 augusztusában adott a klub, amely még nem került
napirendre. A képviselõ-testület határozata alapján a civil
szervezetek pénzügyi keretébõl adható maximálisan 250 ezer
forint. Az önkormányzat a tavalyi, 2003-as közüzemi számlákra közel 1 millió forintot fizetett ki. Vajon ez nem önkormányzati támogatás?
A focizni vágyó serdülõkbõl, ifikbõl és felnõttekbõl néhány
éve már nagyon nehezen vagy egyáltalán nem lehet csapatot
válogatni, a meccsekre nincs legalább 11 játékos. Vajon hová
lettek a játékosok?
A cikk írója, a PFK vezetõje ötleteket vár. Egy klub vezetõségének feladata a játékosok csapattá kovácsolása, a tiszta játék felügyelete, a játékhoz szükséges biztos anyagi háttér megteremtése. Ezt az anyagi hátteret nagyon nehéz megteremteni, de a mûködéshez elengedhetetlen feltétel.
Dr. Bognár András

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
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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: 13–15.30
Ondrik Jánosné védõnõ hétfõ: 13–15
Fogadóórára a várakozási idõ csökkentése érdekében
idõpontot kell kérni.
Polgár Anna fogadóórája hétfõ: 8.30–9.30
Ondrik Jánonsé fogadóórája szerda: 8.30–9.30
CTG vizsgálatra elõzetesen megbeszélt idõpontban
továbbra is lehet jönni.
Minden hónap elsõ csütörtökén 9 órakor tanácsadás
szülész szakorvossal.
Budakeszi ügyelet: este 7 órától reggel 8 óráig
Tel.: 451-920, 451-731
Mentõk telefonszáma: 104
Bóna Szabolcs körzeti megbízott: 06 (30) 24-24-203
Budakeszi Rendõrõrs: 06 (23) 450-007
Budaörsi Rendõrkapitányság: 06 (23) 420-055
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

Figyelem!
Szeptembertõl terhes-, baba-mama-, intimtorna, gerincés csípõtorna indult Pátyon, a mûvelõdési házban
(Kossuth u. 77.)
Idõpontok: Baba-mama torna: hétfõ 10.15–11 (Lukovich
Petra gyógytornász), Intimtorna: csütörtök 16.15–17
(Lukovich Petra gyógytornász), Terhességi torna:
csütörtök 17.30–18.15 (Kóczon Gabriella gyógytornász)
Gerinc- és csípõtorna: csütörtök 18.30–19.15 (Kóczon
Gabriella gyógytornász)
További információért érdeklõdni lehet
a (70) 227-8312 telefonszámon 9–18 óráig
Lukovich Petra, illetve a (30) 451-6298 számon Kóczon
Gabriella gyógytornásznál.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Kóczon Gabriella és Lukovich Petra gyógytornászok

Okmányiroda: Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25.
Fax: 06 (23) 457-701
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
személyi igazolvány: 06 (23) 457-563
hétfõ: 8.30–12.30, 13.30–17.00
szerda: 8.00–12.30, 13.30–16.00, csütörtök: 13.30–16.00
lakcímkártya ügyben: 06 (23) 457-701
hétfõ: 8.30–12.30, 13.30–17.00
szerda: 8.00–12.30, 13.30–16.00, csütörtök: 13.30–16.00
egyéni vállalkozói igazolvány: 06 (23) 457-562
hétfõ: 8.30–12.30, 13.30–17.00
szerda: 8.00–12.30, 13.30–16.00
közlekedésigazgatási ügyben: 06 (23) 457-552, 553
hétfõ: 8.30–12.30, 13.30–17.00
szerda: 8.00–12.30, 13.30–16.00
vezetõi engedély ügyben: 06 (23) 457-700
hétfõ: 8.30–12.30, 13.30–17.00
szerda: 8.00–12.30, 13.30–16.00
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

GYERMEK ÉS AMATÕR HEGYI
KERÉKPÁROS VERSENY
2004. október 10-én,
vasárnap a pátyi Fenyves erdõben
Rajtidõpont: délelõtt 10 órától folyamatosan
Elõször a legfiatalabbak,
majd az egyre idõsebbek.
Az indulók között kisorsolunk
egy mountain bike-ot!
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Kinek az érdeke???
Kinek az érdeke, hogy a Bocskai iskola szomszédságában, a község szívében, többemeletes, emelt szintû idõsek
otthonát építsenek?
Kinek az érdeke, hogy az építési törvény elõírásait megkerülve terület-átminõsítési programot indítanak el?
Kinek az érdeke, hogy a Bocskai iskola fejlesztési területének szánt területet, átminõsítsék, annak érdekében, hogy
sokszintes, tömbház-jellegût építsenek?
Kinek ez érdeke, hogy a meglévõ – jelenleg is 50% túlterheléssel üzemelõ – csatorna hálózatot újabb több száz
állandó bentlakó használja ?
Az iskolába járó gyerekeknek?
Az iskolában tanító tanároknak?
A pátyi idõs korú lakosságnak?
A helyi vállalkozóknak?
A családi házas övezetben élõ lakóknak?
A képviselõknek, akik vállalták, megõrzik a község falusias jellegét?
Vagy netalán a profitorientált befektetõnek?
Amennyiben választ szeretne kapni a feltett kérdésekre,
kérjük, olvassa el a napirend elõtti felszólalást a képviselõ
testületen elhangzottakat.
Horváth Gábor

Horváth Gábor úr
részére

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
LOGISZTIKAI ASSZISZTENS
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.

Tisztelt Horváth Gábor úr!
A Pátyi Kurir szerkesztõségébe leadott, a Kinek az érdeke??? címû levelére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.
Mint bizonyára Ön is tudja, a kérdéses fejlesztés ügyében a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal eljárást folytat lakossági bejelentés alapján, amelynek végeredménye még
nem ismert. Amennyiben a döntésük ismerté válik, akkor
az abban foglaltakat mindannyiunknak be kell tartani.
A levelében megfogalmazott, az építési törvény elõírásait megkerülõ, többemeletes, sokszintes, tömbház-jellegû
megfogalmazásait eltúlzónak tartom. Az esetleg felépülõ
öregek otthona meg fog felelni az építési törvény elõírásainak, semmivel nem fog eltérni sem a magasságával, sem a
méreteivel a szomszédos iskolától, a körülötte lévõ lakóházak közül néhánynak a magasságát sem fogja elérni.
Többször is leírja, hogy Kinek az érdeke...! Válaszom
minden esetben az, hogy Páty község érdeke a helyi szolgáltatások bõvítése, a hatszáz személyes konyha megépítése, amely több mint hatvan millió forintba kerül, az Iskola
utca és a Rákóczi út keresztezõdésének közlekedési lámpával való ellátása, amelyet több mint száz pátyi lakos kért
tõlünk írásban az iskolások és a helyi lakosok testi épségének a megóvása érdekében, a pátyi idõsek napközi otthonának a mûködtetése, amely 1999. év óta törvényi kötelezettségünk, továbbá a volt Termelõszövetkezeti területeken a rágcsálók (mezei egér, patkány) lakóhelyének a felszámolása. A fentiek az Ön által kifogásolt beruházás keretében valósulnak meg, akkor, amikor már felesleges kapacitásunk is lesz a szennyvíztisztító telepünkön, annak bõvítését követõen.
Dr. Bognár András
polgármester

Hulladékbegyûjtõ
sziget
Pátyon, az Erkel Ferenc utcában szelektív hulladék begyûjtõ sziget létesült, lehetõséget kínálva mindenki számára az üveg, papír és mûanyag hulladék
külön gyûjtésére.
Az eldobható mûanyag palackokat, üvegeket az arra kijelölt konténerbe dobjuk, mert csak így valósulhat meg a különgyûjtés.
Az újságokat, kartondobozokat összekötve tegyük
a konténerbe. A háztartási szemetet nem itt gyûjtjük,
kérjük, azt péntekenként a házak elé tegyék ki.
Attól, hogy valahol szelektíven gyûjtik a szemetet,
a hulladék mennyisége nem lesz sem több, sem kevesebb. A szelektív hulladékgyûjtés arra való, hogy az
újrahasznosítható, illetve feldolgozható hulladékfajták (papír, fém, üveg, mûanyag, fa, komposztálható
szerves anyag) ne a szemétlerakókra kerüljenek, hanem újra és újra visszajuthassanak a gazdasági körforgásba.
Ezzel rengeteg nyersanyagot, energiát és területet
lehet megspórolni. A hulladékpapírok sorsa, hogy
azokból újra papír készül. A fehér és színes üvegekbõl
külön – külön történõ újraolvasztás után ismét üveg
lesz. Mûanyagokból ismételt feldolgozás után kisebb
igényeket kielégítõ mûanyagtermék készül. Az étolajból kozmetikai cikkek, tömítõ anyagok készülnek.
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Miért szállna ki a kocsiból?
Távvezérelt kaput, ajtót Mucsitól!
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INFORMÁCIÓS IRODA a CBA-ban
Az IMMODOL – érzékelve az Ipari Park-ba tervezett
beruházásával kapcsolatos félrevezetõ és hamis
állítások terjedését – tájékoztató irodát nyitott
a CBA-ban. Az érdeklõdõk személyesen, szakértõi
segítséggel ismerhetik meg a tervezett logisztikai
raktárral kapcsolatos információkat.

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

Nyitva: minden nap 10.00-tõl
www.green-park.info

TÖBB MINT TÍZÉVES TAPASZTALATTAL!

Orbán és Orbán
Vagyonvédelmi és Szolgáltató Bt.
2071 Páty, Vörösmarty u. 29.
Tel./fax: 06 (23) 343-976
Szolgáltatásaink:
Nyomozási, biztonsági tevékenység
Vagyonvédelmi rendszerek üzemeltetése
Élõerõs õrzés, járõrszolgálat, Szaktanácsadás
Villanyszerelés, takarítás
Irodák, üzletek, üzemek, magánházak
napi és alkalmi takarítása
Vagyonvédelem: 06 (30) 9846-195
Egyéb szolgáltatás: 06 (30) 565-9867

KOZMETIKA
Arc és testkezelések, gyantázás
SMINKTETOVÁLÁS
(szemöldök, szemhéj, száj)
Páty, Liget utca 3. (Bejárat a Liget köz felõl)

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
Bejelentkezés telefonon:
(23) 343-874 vagy 06 (20) 9686-828
Szeretettel várom kedves vendégeimet!
Dávid Katalin

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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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

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

BOBCAT

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

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

BIZTOSÍTÁS

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

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

Októberi extra akció!
Continental, Michelin, Nokian, Semperit, Uniroyal
TÉLI autógumik 20 %-os, Barum TÉLI gumiabroncs pedig
10%-os kedvezménnyel kaphatók.

