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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. december 10-i üléséről 

  

 

 

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint. 

  

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    alpolgármester    

Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő  

Hornyák András    képviselő  

Kajzer Antalné    képviselő  

Oláh Gábor     képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

 

Összesen: 7 képviselő 

 

Távolmaradó: Dr. Andrásfalvy András Ders  képviselő 

 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Előterjesztés Pusztazámor Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 1/2009. 

(II.12.) számú rendeletének módosításáról  

     Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

      Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi I. féléves munkatervére  

Előterjesztő: dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

2. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiemelt céljainak meghatározására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

3. Pusztazámorra vonatkozó 2010. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

4. „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázat alapján 

megvalósítandó térségi ASP központ létrehozása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

5. Egyebek 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes létszámmal, 7 fővel jelen van.  

Megkérdezi, van-e valakinek plusz napirendi pontra javaslata. Nem volt. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

 

1. napirendi pont 

 

Előterjesztés Pusztazámor Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 1/2009. 

(II.12.) számú rendeletének módosításáról  

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felhatalmazást kér a Képviselő-testülettől, hogy az FKF Zrt-vel megkötött kompenzációs 

megállapodásban történő változásokat, - hogy milyen jogcímen fogja megkapni az 

Önkormányzat a csereerdősítésért fizetendő összeget – kompenzációként, vagy 

kártalanításként - átvezettessék a megállapodásban. Az eredeti szerződésben szereplő 120 

napot módosítják december 31-re. Az engedély megvan, most már csak a jogerőre kell várni, 

2009. december 15-én vagy a jövő héten legkésőbb jogerős lesz. A megállapított 55 millió + 

ÁFA összeget két részben fogja kifizetni az FKF Zrt.  

Megkérdezi, van-e kérdése valakinek a témával kapcsolatban. Nem volt. 

Felhatalmazást kér, hogy ezeket a változásokat átvezettethesse a megállapodásban. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

78/2009. (12.10.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: FKF Zrt-vel kötött kompenzációs megállapodás módosítása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 

az Fkf Zrt. ajánlatát, miszerint az önkormányzattal 2008. november 28-án kelt 

csereerdősítési megállapodásban foglaltakat az alábbiak szerint módosítják: 

 

1. Felek a Megállapodás alapján az FKF Zrt. által a csereerdősítés elvégzéséért, 

valamint a 073 hrsz-ú ingatlan termelés alóli kivonásának elvégzéséért a 

Pusztazámori Önkormányzat javára fizetendő összeg jogcímét az elvégzett 

munkálatok, valamint a Pusztazámori Önkormányzat által kifejtett tevékenység 

jellegére tekintettel kompenzációként vagy kártalanításként kívánják 

meghatározni. 

 

2. Felek a fenti 1. pontra tekintettel törölni kívánják a Megállapodásból a 120 napos 

határidőre vonatkozó részt. 
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3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodásban részletesebben kifejtik a 

Pusztazámori Önkormányzat által vállalt kötelezettséget, amelyekbe – 

összhangban az erdészeti hatóság által e tárgyban kiadott határozattal – 

beletartozik a 073 hrsz-ú ingatlanon található erdőterület tarvágása is. A 

tarvágást a Pusztazámori Önkormányzat 2010. január 31. napjáig köteles 

elvégezni. A kitermelés során keletkező faanyag a Pusztazámori Önkormányzat 

tulajdonát képezi. 

 

4. Felek a Megállapodásban szereplő összeg kifizetése tárgyában akként állapodtak 

meg, hogy a FKF Zrt. az összeget az alábbiak szerint, két részletben köteles 

megfizetni a Pusztazámori Önkormányzat részére: 

 

- 30.000.000.-Ft+ÁFA összeget az erdészeti hatóság által 22.3/3842/5/2009. 

számon kiadott, a csereerdősítésre vonatkozó határozat jogerőre 

emelkedését követően; 

-  

- A fennmaradó 25.000.000,-Ft+ÁFA összeget a Pusztazámori 

Önkormányzat által elvégzett tarvágás befejezését követően; 

 

 

A polgármestert felhatalmazza a módosított, egységes szerkezetbe foglalt csereerdősítési 

megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: 2009. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a költségvetés módosításáról szóló anyagot megküldték mindenkinek. A fent 

tárgyalt kompenzáció és a költségvetés szoros összefüggésben vannak, ezért volt szükség az 

összevont tárgyalásra. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy az idei év során háromszor került sor a költségvetés módosítására. Ennek az 

az oka, hogy a közhasznú foglalkoztatottak is tovább voltak munkanélküli segélyen a RÁT, és 

a szociális törvény módosítása miatt. Itt 2,7 ezer forintot terveztek, és 2 millió lesz ebből az 

összes bevétel. A kamatokat tennék itt helyre, a közterület foglalási díj, mint például 30 ezret 

terveztek és 80 ezer lett. 

A kiadási oldalon több változás volt. Vannak túllépések is, főleg az iskola felújítása miatt.  A 

tornateremben volt párkánycsere, amire 50 ezer forintot terveztek, de 123 ezer forint lett a 

végleges költsége. Tetőjavításra 200 ezer forintot terveztek, de a számla 493 ezer forintról 

szólt. Az iskolában az érintésvédelmet is el kellett végeztetni, melynek költsége 174 ezer 

forint volt. A kereset kiegészítések, rendkívüli gyermekvédelmi támogatások, ami 719 ezer 

forint volt, a mozgáskorlátozottaknál is 182 ezerrel több volt, mint tervezték. A fahíd 

felújítására 1 millió forintot terveztek, azonban erre nem költöttek, mivel saját szakemberek 

végezték a munkát, így csak az anyagköltséget kellett finanszírozni. 
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Hornyák András PEB elnöke: 

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolt a költségvetés 

módosítását. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e még valakinek kérdése. Nem volt. 

Megszavaztatja a költségvetés módosításának elfogadását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(XII.14.) számú 

rendelete a község 2009. évi költségvetéséről, 2009-2010-2011. évi gördülőtervéről szóló 

1/2009. (II. 12.) számú rendelet módosítása 

Rendelet mellékelve. 
 

 

Hornyák András PB elnök: 

A Pénzügyi Bizottság Pátrovics Benedek polgármester részére jutalomként bruttó 818.000,-

Ft, azaz Nyolcszáztizennyolcezer forint juttatást javasol, a 2009. évi költségvetés 

bérmaradvány terhére. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 4 

Nem: 0 

Tartózkodik: 3 

 

 

79/2009. (12.10.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Pátrovics Benedek polgármester jutalma 

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

Benedek polgármestert bruttó 818.000,-Ft, azaz Nyolcszáztizennyolcezer forint 

jutalomban részesíti a 2009. évi költségvetés bérmaradvány terhére. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: jegyző         Határidő: 2009. december 31. 

 

 

 

2. napirendi pont 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi I. féléves munkatervére  

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa a kiküldött anyagot. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Nem volt.  

Megszavaztatja az önkormányzat 2010. évi I. féléves munkatervét. 
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Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

80/2009. (12.10.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2010. évi I. féléves munkaterv 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2010. évi I. 

féléves munkatervet az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

3. napirendi pont 

 

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiemelt céljainak meghatározására 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felkéri Dr. Kosztyi Emma jegyzőt a bővebb tájékoztatásra. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A hivatal elsődleges feladata a 2010. év folyamán az országgyűlési és a helyi választás 

zökkenőmentes lebonyolítása lesz, valamint az elektronikus ügyintézés bevezetése. Létre 

kellene hozni központokat, ahol ügyfélkapukat létesítenek, és ilyen rendszerben kezeli a 

településeket. Kettőt lehet támogatni, és amelyik nyer, ahhoz lehet csatlakozni. Nem 

ragaszkodnak a kistérségi besoroláshoz, hanem lehet kistérségi központ vagy az, ami közel 

van. Az a lényeg, hogy ha megnyeri, akkor ahhoz tudunk csatlakozni, amit Érd elér és oda a 

Pusztazámori lakosok is be tudnak csatlakozni. A végrehajtási ügyekben fennálló tartozásokat 

próbálják behajtani.  Az iparűzési adót az APEH fogja beszedni. Az első félévet még az 

önkormányzathoz kell majd fizetni, valamint a 2009. évi elszámolást, azonban a 2010. évi 

elszámolást már az APEH-hez kell majd fizetni. Egyszerűsödik az eljárás az adófizetők 

számára. Van egy speciális szabály, 2011-ben az összes iparűzési adótartozás a törvény 

erejénél fogva elévül. Azok az iparűzési adótartozások, amelyeket az adózók nem fizettek 

meg az önkormányzatoknak, azok elévülnek.   

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

81/2009. (12.10.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiemelt céljainak jóváhagyása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 

Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiemelt céljait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

I. Az önkormányzat működéséhez, gazdálkodásához, valamint az önkormányzati 

feladatok ellátásához kapcsolódó kiemelt célok: 
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1.) A képviselők, a bizottságok munkájának segítése, az intézmények 

zavartalan működésének támogatása. 

2.) Pályázati lehetőségek feltárása és kihasználása, vállalkozások 

letelepedésének segítése 

3.) Az Országgyűlési, helyi önkormányzati képviselők választása, törvényes 

és sikeres lebonyolítása. 

4.) Testvérkapcsolatok ápolása a belföldi és külföldi önkormányzatokkal. 

5.) Civil szervezetek bevonása a döntés előkészítésbe 

 

II. Az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával, 

valamint a hivatali ügyintézés ellátásához kapcsolódó kiemelt célok: 

 

1.) Az elektronikus ügyintézés és az ügyfélkapu használatával kapcsolatos 

feladatok végrehajtása.) 

2.) Az ügyfelek kiszolgálása, gyors, szakszerű és a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő ügyintézés, ügyintézési határidők betartása, továbbképzések  

3.) Pénzügyi és a hivatali szabályzatok aktualizálása, leltározások elkészítése 

4.) A szükséges felújítási munkálatok elvégzése és a közterületek 

tisztántartásának kiemelt kezelése. 

5.) A végrehajtási behajtási feladatok hatékonyságának emelése (adók egyéb 

befizetési kötelezettségek, kintlévőségek) gyors, szakszerű, ügyfélbarát 

ügyintézés. 

 

Határidő: 2010. december 31.              Felelős: jegyző 

 

 

4. napirendi pont 

 

Pusztazámorra vonatkozó 2010. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felkéri Dr. Kosztyi Emma jegyzőt a bővebb tájékoztatásra. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy jelenleg az Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda és a létszámjelentések 

ellenőrzése folyik, melyet a tavalyi évhez hasonlóan a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 

végzett el. Mindig abból van probléma, hogy a statisztika és az önkormányzatnál lehívott 

normatíva nem fedi egymást, ezt a jövőben igyekeznek orvosolni. Ez főleg abból adódik, 

hogy nem lehet kiszámítani a gyerekek létszámát, mivel a szülők egy része, vagy nem hozza 

egyik napról a másikra a gyermekét óvodába, vagy egyszerűen úgy dönt, hogy délben 

hazaviszi.  

A jelzett visszafizetések abból adódnak, hogy az újonnan felvett gyerekekre, akik október 15-

én nem voltak még a létszámban, kiestek a normatívából. 

A 2010. évben az adóbehajtás szabályszerűségének és eredményességének minősítését 

valamint a vagyongazdálkodást szeretnék megvizsgáltatni.  

 

Hornyák András képviselő 19:48 órakor elhagyja a tárgyaló helyiséget. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e valakinek kérdése. Nem volt.  

Megszavaztatja a 2010. évi belső ellenőrzési javaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

82/2009. (12.10.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2010. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2010. évi 

belső ellenőrzési tervet az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

5. napirendi pont 

 

„Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázat alapján 

megvalósítandó térségi ASP központ létrehozása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az ASP rendszerrel kapcsolatban elmondja, hogy ez jelenti az elektronikus közigazgatást. A 

Polgármesterek Tanácsa legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy a Budaörsi Többcélú Kistérségi 

Társulás induljon az ASP központ létrehozását támogató pályázaton, de ehhez szükséges az 

önkormányzatok nyilatkozata is, mely szerint, ha kialakításra kerül az ASP rendszer, akkor 

csatlakoznak hozzá. Ugyanezen a pályázaton indul Érd városa is, melyhez szintén szükséges a 

fent említett csatlakozási nyilatkozat. Nem zárja ki semmi, hogy mindkét pályázó részére 

kiadják a csatlakozási nyilatkozatot.   

Megkérdezi, van-e valakinek kérdése. Nem volt.  

Megszavaztatja a szándéknyilatkozat elfogadását Budaörs és Érd tekintetében. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

83/2009. (12.10.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Szándéknyilatkozat elfogadása ASP központ létrehozását támogató pályázathoz 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy Érd Megyei 

Jogú Város Önkormányzata, valamint Budaörs Város Önkormányzata az 

„Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című, a térségi ASP 

központ létrehozását támogató pályázaton való indulása kapcsán szükséges 

szándéknyilatkozat kiadását elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
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Hornyák András képviselő 20:00 órakor visszatér a tárgyaló helyiségbe. 

 

 

6. Egyebek 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megköszöni a szociális bizottság tagjainak egész éves munkáját. Véleménye szerint jól 

gazdálkodtak a rendelkezésre álló kerettel, még maradt is az előirányzatból.  Döntéseiket a 

lehetőségekhez képest legigazságosabban igyekeztek meghozni. Úgy vette észre, hogy az 

ügyfélkör megváltozott mondjuk a 4 évvel ezelőttihez képest.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Úgy gondolja, hogy biztosan vannak olyan lakosok, akik rászorulnának, ennek ellenére nem 

kérnek segítséget.  

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Mindig gondolnak ezekre az emberekre, most sem felejtkeztek meg róluk. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e valakinek kérdése. Nem volt.  

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 20:10-kor berekeszti.  

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma      Pátrovics Benedek 

 Jegyző           polgármester  


