
Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2007. november 9-i rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint 

 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

 

Pátrovics Benedek   polgármester 

Békési Géza    alpolgármester 

Dr. Andrásfalvy András Ders  képviselő 

Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő 

Hornyák András   képviselő 

Kajzer Antalné    képviselő 

Oláh Gábor    képviselő 

Orosz Béla képviselő 

 

Összesen: 8 képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Megállapodás jóváhagyása (2006-os gazdasági évre), valamint a Haszonbérleti 

szerződés jóváhagyása a „meggyes” területét illetően 2007-2011-ig. 

Előterjesztés: Pátrovics Benedek polgármester 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, hallgatóságot. Megállapítja, hogy a testület határozatképes 

létszámmal, 8 fővel jelen van. 

Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül van-e valakinek javaslata 

plussz napirendi pont felvételére. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy mindenki megkapta az anyagot, várja a képviselők hozzászólását. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Támogatja, hiszen az önkormányzatnak az összterületből 10% tulajdoni aránya van és nem 

lehet elkülöníteni, hogy ez a tulajdon rész hol helyezkedik el, mivel osztatlan közös 

tulajdonban van. A magánszemélyek tulajdonát képező 90%-os tulajdonrészű területet az 

Utilis Kft. műveli, emiatt célszerűnek látszik, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 10%-

ot is  az Utilis Kft. vegye művelés alá. 

 

Kajzer Antalné képviselő 

Írásos véleményét eljuttatta a polgármesternek, ez a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 



Hornyák András képviselő: 

Megkérdezi, hogy a 2007-2011-ig tartó időszakra vonatkozó ajánlat közép árnak minősül-e, 

vagy van-e ettől jobb ajánlat. 

 

Párovics Benedek polgármester: 

Ez közép árnak tekinthető, de egyébként is közös tulajdonban van az önkormányzat a területet 

illetően, amelynek 90%-át az Utilis Kft. műveli. 

Megkérdezi van-e még kérdés a témával kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a megállapodás és a haszonbérleti szerződés jóváhagyását. 

 

Igen: 6 

Nem: 1 

Tartózkodik: 1   Elfogadva! 

 

 

68/2007. (11.09.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Megállapodás jóváhagyása a „meggyes” területére 2006-os gazdasági évre 

vonatkozóan  

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet 

szerint jóváhagyja Pusztazámor Önkormányzata és az Utilis Kft. közötti megállapodást 

2006. gazdasági évre vonatkozóan. 

A megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a 

polgármestert. 

 

Határidő: november 30.      Felelős: polgármester 

 

 

69/2007. (11.09.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Haszonbérleti szerződés jóváhagyása a „meggyes” területére 2007-2011-os 

gazdasági évre vonatkozóan  

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet 

szerint jóváhagyja Pusztazámor Önkormányzata és az Utilis Kft. közötti Haszonbérleti 

szerződést 2007-2011. közötti gazdasági évre vonatkozóan. 

A Haszonbérleti szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére 

felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: november 30.      Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Mivel más kérdés hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 14:30-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek  

 jegyző           polgármester 


