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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2008. december 15-i üléséről 

 

  

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint, valamint 2 fő hallgatóság 

  

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek                          polgármester 

Békési Géza                                 alpolgármester                 

Kajzer Antalné                                     képviselő 

Andrásfalvy András Ders                     képviselő 

Hornyák András                                   képviselő 

Oláh Gábor                  képviselő 

Orosz Béla            képviselő        

Összesen: 7 képviselő 

      

Igazoltan távol: Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő  

 

  

 

Javasolt napirend: 

 

 

1. Előterjesztés az Érd és Térsége Viziközmű gazdasági társaság által  Pusztazámor 

területén szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról és az illegális víz- és 

csatornaszolgáltatás használati díjáról szóló 1/1995. (II. 2.) számú rendeletének 

módosításáról 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  

 

2. Előterjesztés Pusztazámor Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló  

1/2008. (II.12.) számú rendeletének módosításáról  

     Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

3. Előterjesztés a Tárnok-Sóskút-Pusztazámor Önkormányzatainak építéshatósági 

társulása társulási megállapodásának módosítására és kiegészítésére 

Előterjesztő: dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

4. Egyebek 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

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

határozatképes létszámmal, 7 fővel jelen van. Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

külföldön tartózkodik, ezért nem tud részt venni az ülésen. 

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

napirendi pontra javaslata. Nem volt. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
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Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

 

1. napirendi pont 

 

Előterjesztés az Érd és Térsége Viziközmű gazdasági társaság által  Pusztazámor 

területén szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról és az illegális víz- és 

csatornaszolgáltatás használati díjáról szóló 1/1995. (II. 2.) számú rendeletének 

módosításáról 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a meghívott vendéget Istókovics Zoltánt, aki az ÉTV Kft. képviseletében érkezett. 

Elmondja, hogy az ÉTV Kft. első körben küldött 2009. évre vonatkozó víz- és csatornadíj 

javaslatát nem tartotta elfogadhatónak, ezért egy egyeztető tárgyalást kezdeményezett, 

amelyen részt vett, Békési Géza alpolgármester, Orosz Béla képviselő és jómaga. Arra 

jutottak, ahogy az a most kiküldött anyagból is látszik, hogy az ÉTV Kft. által az 

önkormányzatnak fizetett használati díj csökken, ez által a lakosságra kevesebb teher hárul. 

Kéri a véleményeket. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Részéről kiáll amellett, amiben a szerződés megkötésekor megállapodtak, miszerint a díjak 

csak a mindenkori infláció mértékével növekedhetnek. A jelenlegi díjjavaslat is 1%-al 

meghaladja az infláció mértékét. Álláspontja szerint inkább az önkormányzat terhe legyen, 

mint a lakosságé. 

 

Istókovics Zoltán ÉTV Kft. képviselője: 

A javaslatban szereplő 4,65 forint kb. havi 10 m3-es fogyasztással számolva fogyasztónként 

500 Ft/év díjemelkedést jelent. A csatornánál ez a szám 6,72 forint. 

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Megkérdezi, hogy az év elején a községben az ÉTV Kft. által fúrt kúttal kapcsolatban milyen 

információval tud szolgálni, ennek kapcsán nem csökkenhet-e a vízdíj. 

 

Istókovics Zoltán ÉTV Kft. képviselője: 

Elmondja, hogy két kutat fúrtak, ebből az egyik vízhozama elenyésző, tehát nem érdemes 

tisztítás-technológiát telepíteni, a másik kútnak viszonylag jó a hozama, de jelentős 

beruházást igényel a technológia telepítése (kb. 10 millió forint), amely által a víz ihatóvá 

válik. Amíg ez nem realizálódik, addig a vízdíj sem tud ezáltal csökkenni. Polgármester Úrral 

már beszéltek arról, hogy az önkormányzat esetlegesen részt vesz a beruházás 

finanszírozásába. Ez egy megtérülő hosszú távú beruházás. 

A díjkalkulációval kapcsolatban még elmondja, hogy nagy valószínűséggel – a KSH adatai 

alapján - a 2009. évben csökkenni fog az infláció. 
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Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hogy az üzemanyagárak jelentős mértékű csökkenése miért nem jelentkezik a 

díjjavaslatban, hiszen a díjkalkulációnál figyelembe veszik az energiaárakat is. Ez a 

közelmúltban jelentős csökkenést mutat, ezzel szemben a díjjavaslatban nem jelentkezik. 

 

Istókovics Zoltán ÉTV Kft. képviselője: 

Ennek hatásai majd a 2010. évre vonatkozó díjjavaslatban fognak jelentkezni. 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Az egy évvel ezelőtti 2008. évre vonatkozó díjjavaslat az azt megelőző évhez képest 13%-os 

emelkedést mutatott, amelyben – az ÉTV Kft. állítása szerint - már a saját hasznát is 

beleszámította. Ezt a testület elfogadta. A jelen díjjavaslatban 10,9 %-os emelést javasolnak 

elfogadni. Megkérdezi, hogy a két százalékos adat közti különbözet jelentkezik-e valamilyen 

formában. 

 

Istókovics Zoltán ÉTV Kft. képviselője: 

A különbözet az a belépő új létesítményeknek az amortizációs költsége. Megjegyzi, hogy a 

10,9 % helytelenül hangzott el, mert a javaslatban 9,14% szerepel.  

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Megkérdezi, hogy mi a magyarázat arra, hogy a falu lakossága egyre nő, a tervezett 

vízfogyasztás és csatornahasználat viszont egyre csökken. 

 

Istókovics Zoltán ÉTV Kft. képviselője: 

Az előző évben aszály volt, ezzel magyarázható. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Bízik abban, hogy a fúrt kút hozama jelentős lesz és ha az önkormányzat és az ÉTV Kft. 

között megállapodás születik az üzemeltetést illetően, akkor csökkenni fog a vízdíj. 

 

Hornyák András képviselő: 

Meggyőződése, hogy soha nem lesz olcsóbb a vízdíj. 

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Úgy észleli, hogy egyre többen furatnak saját kutat, akár a már elvileg nem engedélyezett 

mélységig is lefúrnak, megbontják a vízzáró réteget és kárt okoznak. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Mit csinál a szolgáltató, ha nem lesz fogyasztó a fúrt kutak miatt. 

 

Istókovics Zoltán ÉTV Kft. képviselője: 

Ezek a félelmei neki is megvannak, ugyanis az apparátus és a géppark fenntartásának 

költségei a vízdíj 70-80 %-át teszik ki. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A kútfúrás engedélyezése jegyzői hatáskör. Nem tud róla, hogy kért volna engedélyt valaki. 

Megkérdezi, van-e még kérdés a témával kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja a rendeletmódosítás elfogadását az előterjesztés szerint. 
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Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 2   Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 12/2008. (XII.18.) számú rendelete az Érd és 

Térsége Viziközmű gazdasági társaság által  Pusztazámor területén szolgáltatott ivóvíz 

díjának megállapításáról és az illegális víz- és csatornaszolgáltatás használati díjáról 

szóló 1/1995. (II. 2.) számú rendeletének módosításáról 

Rendelet mellékelve. 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Szavazásra teszi fel, hogy a küszöbérték feletti támogatást az előző évekhez hasonlóan 

Herceghalom önkormányzata igényelje vissza. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

82/2008. (12.15.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Herceghalom község felhatalmazása vízdíj támogatás visszaigényléséhez 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Herceghalom Község Önkormányzatát megbízza a vízdíj támogatás visszaigénylésével. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2009. január 20.      Felelős: polgármester 

 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Megkérdezi, hogy a nyomásfokozás mikor valósul meg a község magasabban fekvő utcáiban, 

ugyanis erre már kaptak ígéretet az ÉTV Kft-től. 

 

Istókovics Zoltán ÉTV Kft. képviselője: 

Ezt a problémát 2009. évben mindenképpen meg fogják oldani, de minden bizonnyal a 

források előteremtésénél számítanak az önkormányzat segítségére. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Megkérdezi, hogy sikerült-e kiszűrnie a szolgáltatónak azokat a fogyasztókat, akik illegálisan 

a szennyvízcsatornába vezetik az esővizet. 

 

Istókovics Zoltán ÉTV Kft. képviselője: 

Az ellenőrzések során két esetben találtak illegális szennyvízcsatorna használatot. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Köszöni a részvételt, elköszön Istókovics Zoltántól. 

 

 

Oláh Gábor és Dr Andrásfalvy András Ders képviselők távoznak. 
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2. napirendi pont 

 

Előterjesztés Pusztazámor Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 1/2008. 

(II.12.) számú rendeletének módosításáról  

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót dr. Kosztyi Emma jegyzőnek. 

 

dr. Kosztyi Emm jegyző: 

Elmondja, hogy a módosítást az indokolja, hogy sokat változtak a központi normatívák és az 

egyezőség érdekében ezt át kellett vezetni a költségvetésükben. Másrészt voltak olyan 

módosítások, mint pl. sóskúti iskola működtetésére átadott pénzeszközöket 8 millió forinttal 

csökkenteni tudták, mert az épületek költségeit az tulajdonos önkormányzatok fedezik. 

Módosítást az is indokolja, hogy törvényi kötelezettségük negyedévente a költségvetés 

felülvizsgálata és a módosítások átvezetése. 

Ahol lehetett, visszavették a költségeket a tényleges szintre, s a fennmaradó összegeket 

tartalékba helyezték. 

 

Hornyák András PB elnöke: 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta módosítást és elfogadásra javasolja, 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja a költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 13/2008. (XII.18.) számú rendelete az 

önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2008. (II.12.) számú rendeletének módosításáról  

Rendelet mellékelve. 

 

 

3. napirendi pont 

 

Előterjesztés a Tárnok-Sóskút-Pusztazámor Önkormányzatainak építéshatósági 

társulása társulási megállapodásának módosítására és kiegészítésére 

 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy bár vannak gondok az építés hatósági társulás működésével, főleg határidős 

gondok, de a lakosság jobb kiszolgálása érdekében a helyszíni ügyfélfogadást fenn kellene 

tartaniuk. 2008. február 1-én változtak a z építés hatósági jogszabályok, de a társulási 

megállapodás módosítására csak most kerül sor. Ennek egyik oka, hogy a tárnoki jegyző 

asszony időhiány miatt ezt nem tudta elkészíteni, másik oka, hogy a Közép-magyarországi 

Közigazgatási Hivatal állásfoglalása a napokban jött meg, miszerint a társulást fenn kell 

tartani. A korábbiakban szó volt arról, hogy amennyiben nem szükséges a társulás, a 



 6 

költségek megosztásában fognak dönteni. Első sorban a lakosság érdekeit, valamint a 

kisebbik rossz választása miatt javasolja a társulási megállapodás jóváhagyását. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, úgy érzékeli, hogy a határidők csúsznak és pontosabban kellene végezni a 

munkáját az építés hatóságnak. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Nehezményezi, hogy nem kapnak tételes költségelszámolást a fizetendő összegről, ami nem 

kevés, éves szinten meghaladja az 1 millió forintot. Minőségi munkát, több odafigyelést, 

rövidebb határidőket kér. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Ezzel a kiegészítéssel együtt, hogy 2008. február 1-től lép hatályba a most jóváhagyandó 

megállapodás, amelyben a tételes költségkimutatás szerepel, jóváhagyásra javasolja. 

Véleménye szerint a lakosságot nem szabad Budaörsre utaztatni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a megállapodás előterjesztés szerinti jóváhagyását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

83/2008. (12.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Tárnok-Sóskút-Pusztazámor Önkormányzatainak építéshatósági társulása társulási 

megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztést és megállapodás-tervezetet a 

leírtak szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

4. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

 

1. Pusztazámor Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A közösségi színtér 2008. szeptember 1-től új szakfeladatként került be a Polgármesteri 

Hivatal gazdálkodásába, mivel átvették állományba a művelődés-szervezőt. Az Alapító 

Okiratukon is szükséges ezt a módosítást átvezetni, valamint a Polgármesteri Hivatal által 

használt szakfeladat számokkal 

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő visszaérkezik az ülésre. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e kérdés a témával kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja az Alapító Okirat módosítását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

84/2008. (12.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal        Felelős: jegyző 

 

 

2. Patakrendezés 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a Közalapítvány összeállított egy új árajánlatkérést, amely 

alapján a beérkező árajánlatok összehasonlíthatóak lesznek. Az ajánlatkérést a kiosztott anyag 

tartalmazza. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Támogatja az elképzelést. Nézzék meg, hogy ez alapján milyen ajánlatok érkeznek. 

 

 

3. 2009. évi rendezvényterv és 2008. évi beszámoló 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Kiss Ágnes művelődés-szervező: 

Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztését, kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Nagyon jó, hogy ilyen sok program van és lesz, csak így tovább. 

 

Kiss Ágnes művelődés-szervező: 
Nagyon sikeres új rendezvények valósultak meg és elmondja, hogy ebben nagy szerepe van a 

Közalapítványának, sok segítséget nyújt a kuratórium ötletekkel és anyagi támogatással. 

A kézimunkaszakkör is elindult, s most már úgy tűnik, egyre inkább bővül az idejárók köre. 

A felnőtt hastáncosok középhaladó szinten vannak és tudásukat 2009. február 20-án a farsangi 

bálon fogják bemutatni. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Felhívja a képviselő testület figyelmét, ezzel példát mutatva a község lakosságának, hogy 

gyakrabban látogassák a saját rendezvényeiket.  
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e még kérdés a témával kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja a 2009. évi rendezvényterv és 2008. évi beszámoló elfogadását. 

 

Igen: 6  

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

85/2008. (12.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2009. évi rendezvényterv és 2008. évi beszámoló 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi 

rendezvénytervet és a 2008. évi beszámolót a leírtak szerint elfogadja.  

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

4. Helyi zászló használata 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javaslatokat kér a testülettől, hogy a helyi zászlót csak falunapon, vagy községi ünnepeken a 

magyar zászlóval együtt tegyék-e ki. 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Véleménye szerint a nemzeti ünnepeken és a Falunapon is tegyék ki a községi zászlót a 

nemzeti lobogóval együtt az egész község területén. 

 

 

5. Zebra 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Javasolja, hogy az Általános Iskola környékén a közutat – baleset megelőzés céljából - lássák 

vagy láttassák el zebra felfestésével, mert a gépjármű forgalom egyre növekszik és a 

sebességük is egyre gyorsabb. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkeresi az illetékes szervet a megoldás ügyében. 

 

 

6. „Települési partnerség, a közművelődés informális fejlesztéséért”, valamint „Mikro térségi 

tudásdepó – agglomerációs települések partnersége az élethosszig tartó tanulás érdekében” 

című pályázat 

  

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Az előterjesztés szerint mikro-térségi pályázatról van szó, amelyben a gesztor Tárnok és a két 

társpályázó Pusztazámor és Sóskút települések lennének, így a nyerésnek is nagyobb az 

esélye. Önrész nincs. Utófinanszírozott lenne, mint minden pályázat. Olyan programról van 

szó, amely által internetes elérhetősége lenne a könyvtárosnak és be is tanítanák a könyvtárost 

a rendszer használatára. A program lehetőséget biztosít a helyi közművelődési 

intézményrendszer fejlesztésére olyan kompetencia- és képességfejlesztő akár egyénre szabott 

képzési programok nyújtására. A programok révén a résztvevők tudásának, kompetenciáinak, 
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egyúttal a munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének növekedése, javulása várható.  

Kiszámolták, hogy hány munkaóra szükséges a megvalósításhoz, amelyhez megkapnák a 

forrást. Adatbázist hozna létre, melyből minden lakos meg tudná nézni, hogy melyik 

könyvtárban milyen könyvek vannak. Beletartozna interaktív honlap, könyvtárhasználat 

online program. 

2 millió forintot kellene megelőlegeznie az önkormányzatnak, melyet a számlák bemutatása 

és ellenőrzése után visszakapna. A pályázaton nyerhető összeg 6 millió forint.  

A másik program a könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó 

szolgáltatásfejlesztésre helyezi a hangsúlyt. A közművelődési intézményekben történő egész 

életen át tartó tanulást biztosít a könyvtárhasználók számára. A pályázat oktatást kiegészítő 

iskolarendszeren kívüli programokra vonatkozik. Községi programok, táncház, szakkörök, 

táborok, alkotótáborok szervezését tenné lehetővé., stb. Ezen a pályázaton 6 millió forintot 

lenne, amit szintén visszakapnának. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e még kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja a pályázaton való részvételt, illetve a konzorciumi együttműködési 

megállapodás aláírására való felhatalmazást. 

 

Igen: 6 

Nem. 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

86/2008.(12.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Mikro térségi közművelődést célzó pályázat 

Pusztazámor Község Önkormányzata úgy dönt, hogy a „Települési partnerség, a 

közművelődés informális fejlesztéséért”, valamint a „Mikro térségi tudásdepó – 

agglomerációs települések partnersége az élethosszig tartó tanulás érdekében” című 

pályázaton Tárnok és Sóskút községekkel együtt indul és a pályázat benyújtásához 

szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására felhatalmazza a 

polgármestert. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 20:30 órakor 

berekesztette. 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma               Pátrovics Benedek 

 jegyző         polgármester 


