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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. augusztus 19-i üléséről 

  

 

 

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint. 

  

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

 

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza     alpolgármester  

Kajzer Antalné    képviselő 

Oláh Gábor     képviselő  

Orosz Béla    képviselő 

 

Összesen:        5 képviselő  

 

Távolmaradó: Hornyák András    képviselő 

                          Dr. Andrásfalvy András Ders            képviselő  

Holinszkiné Bachoffer Klára             képviselő                                                                             

 

 

 

Javasolt napirend: 

 

 

1. Bursa Hungarica 2011. ösztöndíjpályázat 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

2. Játszóterek karbantartása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

3. Térítésmentes tankönyv biztosítása 2010/2011. tanévben 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

4. Egyebek 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel, 

határozatképes létszámban jelen van. Megkérdezi, van–e a meghívóban szereplő napirendi 

pontokon kívül valakinek plusz napirendi pontra javaslata. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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1. napirendi pont 

 

Bursa Hungarica 2011. ösztöndíjpályázat 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a korábbi évek gyakorlatához híven javasolja, hogy az önkormányzat 

csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz, hogy segíteni tudják a község tanulóit. 

 

Megszavaztatja javaslatát. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

74/2010. (08.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Bursa Hungarica 2010/2011. 

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

Hungarica ösztöndíjpályázat 2010/2011. évi fordulójához csatlakozik. 

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2010. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

 

2. napirendi pont 

 

Játszóterek karbantartása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Nagyon sokallja az Acer Kft. ajánlatát, amely bruttó 696.875 forint csupán a közterületi 

játszóterünkre és a sportpálya mellettire vonatkozik. A kivitelezést 2004. évben az Acer Kft. 

végezte, s ezen felül még számolni kell a minősítésekkel is. Az óvoda és az iskola udvarán 

lévő másik két játszótér kivitelezésének költségeit a Pusztazámor Községért Közalapítvány 

finanszírozta. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Nagyon magasnak tartja ezt az árat, de meg kell csináltatni a gyerekek biztonsága érdekében. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy 2004. év óta nem igen költöttek rá. Ha nagyon muszáj - márpedig úgy tűnik, 

hogy muszáj - a munkát el kell végeztetni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja javaslatát. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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75/2010. (08.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Játszóterek felújítása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Munkácsy Mihály utcában és a sportpálya melletti játszótér felújítására az Acer kft 

ajánlatát elfogadja. A kivitelezési összeget 700 e forintot, valamint a minősítési összeget 

az általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést a 

kivitelezővel kösse meg, s tegye meg a szükséges intézkedéseket.  

 

Határidő: 2010. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

 

3. napirendi pont 

 

Térítésmentes tankönyv biztosítása 2010/2011. tanévben 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy biztosítsa az önkormányzat a tankönyvek ingyenességét, ennek összege a 

Sóskúti Általános iskolába és a Pusztazámori Tagintézménybe járó 1-4 osztályos tanulóig 

összegszerűen 777.680 e forint. 

Megnézette, hogy 23 tanuló ebből Sóskúti és Tárnoki illetőségű, ennek költsége 163 e forint 

az őket terhelő összeg.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő előzetesen elmondta, hogy részéről 

ezt a támogatást szociális alapon tudja elképzelni. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy Békési Géza alpolgármesterrel közösen beszéltek a képviselő asszonnyal az 

ülés előtt és azt mondta, hogy átgondolta és támogatja az ingyenes tankönyv biztosítását 

minden Pusztazámori Tagintézménybe járó diáknak, valamint a Sóskútra járó felsős tagozatos 

pusztazámori diákoknak is. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Ismerteti, hogy mivel könyvelés tekintetében az önkormányzatnak nincs iskolája, csak átadott 

pénzeszközként lehet bonyolítani a támogatást. Ismerteti továbbá, hogy a szülők tudomására 

kell hozni, hogy a tankönyvek nyilvántartásba kerülnek és a tanév végén vissza kell adniuk az 

iskola részére. Lehet, hogy ezekkel a feltételekkel nem minden szülő kéri majd. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Oda kell adni mindenkinek, had járjanak ide a gyerekek. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja javaslatát. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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76/2010. (08.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Ingyenes tankönyv biztosítása 

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

Andreetti Károly Általános Művészeti Iskola Pusztazámori tagintézményébe járó 

valamennyi 1-4 osztályos tanulónak, valamint valamennyi Sóskútra járó pusztazámori 

tagozatos tanulónak ingyenes tankönyvet biztosít a 2010/2011-es tanévre bruttó 777.680 

e forintos összegben. A pénzügyi keretet az önkormányzat általános tartaléka terhére 

biztosítja, működésre átadott pénzeszközként háztartások részére. 

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert. 
 

Határidő: 2010. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

4. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

1. Savanya Pálinkaház 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Kéri a testületet, hogy a Földhivatal kérésének és főként Savanya úr kérésének eleget téve, 

hozzanak határozatot a Pusztazámor 087/11 hrsz-ú ingatlan művelés alóli kivonásról és arról, 

hogy annak költségeit Savanya Géza viseli. 

Megkérdezi van-e még kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja, hogy az Önkormányzat kezdeményezi a Pusztazámor 087/11 hrsz-ú ingatlan 

művelés alóli kivonását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

77/2010. (08.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A pusztazámori 087/11 hrsz-ú ingatlan művelés alóli kivonása  

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámor 087/11 hrsz-ú, 2000 m2 nagyságú szántó művelés alóli kivonását a 

Földhivatalnál kezdeményezi. 

 

Határidő: 2010. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, hogy az Önkormányzat által kezdeményezett Pusztazámor 087/11 hrsz-ú 

ingatlan művelés alóli kivonás költségeit Savanya Géza finanszírozza. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

78/2010. (08.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Pusztazámor, 087/11 hrsz-ú ingatlan művelés alóli kivonása  

A kivonás, a megosztás, az igazgatási és egyéb költségeket a vevő, Savanya Kfc. köteles 

viselni, amelyet előre fizet meg az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 
Határidő: 2010. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

2. Faragó Zita árvízkár ügye 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A helyszíni kiosztás anyagában mindenki megkapta a kérelmet. Korábban határoztunk erről. 

Tudomása szerint a zsalukövek beépítésre kerültek. 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Elmondja, hogy beépítésre kerültek a zsalukövet, de valószínű van még tartozás. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Tudomása szerint a tartozás 34 e forint. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy Faragó Zita tartozását fizesse ki az önkormányzat.  

Megkérdezi van-e még kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja javaslatát. 

 

Igen: 4 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1   Elfogadva! 

 

79/2010. (08.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Faragó Zita árvízkár kapcsán benyújtott kérelme 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Faragó Zita, 2039 

Pusztazámor, Jókai Mór u. 8. szám alatti lakost, a 2010. júniusában bekövetkezett árvíz, 

mint  vis maior miatt továbbiakban felmerülő költségeinek ellentételezésére 34.000 Ft 

átmeneti segélyben részesíti. 

Az átmeneti segély összege Pusztazámor Község Önkormányzatának házipénztárából 

kerül kifizetésre. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

E határozat ellen - a kézhezvételtől számított - 15 napon belül a Pusztazámor Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületéhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.  

 

I N D O K O L Á S :  

 

A Képviselő-testület Faragó Zitát 34.000 Ft átmeneti segélyben részesíti, arra tekintettel, 

hogy a 2010. júniusában történt nagymértékű esőzések miatt bekövetkezett Zámori-

patak áradása megrongálta lakóházukat, illetve kertjüket. A kérelmező segélyért fordult 

a Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületéhez, mivel a ház és a kert felújítása nagy 

anyagi megterhelést jelent családja számára. A kérelmező két kiskorú gyermekével és 

férjével él egy háztartásban. Családja, férje munkaviszonyából származó jövedelméből 

és a kérelmező ápolási díjából, valamint a családi pótlékból él. 

A Pusztazámori Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993. évi III. tv.  45.§. 

alapján, a 8/2006. (II.15.) számú Önkormányzati rendelet 16 §. (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében részesíti Faragó Zitát átmeneti segélyben. 

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. CXL. törvény 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése, a helyi 
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Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §. (3) és 11. § (2) bekezdése alapján 

biztosította. 

 

Határidő: 2010. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

3. Fogászati rendelés 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy mindenki megkapta a fogorvosi szakrendelésre vonatkozó anyagot. Kéri a 

véleményeket. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Véleménye szerint jó lenne, ha lenne helyben fogorvos, de körbe kell járni jobban ezt a témát. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Ismerteti, hogy a kérelmező szerint jelenleg a Tállay doktornő csupán 15 órát rendel, de 30 

órát finanszíroz számára az egészségpénztár. Utánajárt, hogy a gyerekorvos és felnőttorvos is 

rendelhetne egy rendelőben és a felszabadult rendelőt más szakorvosok rendelkezésére 

lehetne bocsátani rendelés céljára, pl. nőgyógyászat, fogorvos stb. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Véleménye szerint nagyon drága pl. egy fogorvosi szék. Ennek eldöntését az új testületre 

kellene hagyni. 

 

 

4. Telekhatár-rendezés, Gál János kérelme 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ismerteti a kérelem lényegét. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Támogatja a kérelem elfogadását, hogy legyen vége az ügynek és szerinte reális az ajánlott ár 

azért az útért, ami soha nem is volt út. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Más véleményen van, mert nem volt jogosult használni és szabálytalankodni sem a régi sem 

az új tulajdonos. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a javaslatát, miszerint meg kell találni jogilag a módját, hogy a 400 e forintos 

vételárat, egy év alatt, maximum 2 részeltben fizesse ki Gál János az önkormányzat részére. 

Megszavaztatja javaslatát. 

 

Igen: 4 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1   Elfogadva! 

 

80/2010. (08.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Gál János Pusztazámor, 11 hrsz-ú önkormányzati úttal kapcsolatos kérelme 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

tulajdonát képező Pusztazámor, 11 hrsz-ú ingatlanból 83 m2-t a forgalomképtelen 

ingatlanok közül forgalomképessé nyilvánít.  
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Felkéri a jegyzőt az ingatlanvagyon kataszterben történő átvezetésre.  

Felkéri a polgármestert, hogy a Pusztazámor, 11 hrsz-ú ingatlan többi részét a 8/17 hrsz-

ú valamint a 8/23 hrsz-ú, Park utca elnevezésű területtel összevonva készíttessen 

vázrajzot. A Pusztazámor, 11 hrsz-ú ingatlanból 83 m2 területet a Pusztazámor, 8/18 

hrsz-ú ingatlan tulajdonosának, Gál Jánosnak, 400 e forint vételárért értékesít. A 

vételárat a vevő két részletben egyenlíti ki, az első részletet, 200 e forintot a szerződés 

aláírásakor, a második 200 e forintot legkésőbb 2011. augusztus 31-ig köteles megfizetni. 

Az ügyvédi és a telekhatár rendezési költségeket az önkormányzat vállalja.  

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza polgármestert. 

 

Határidő: a szerződés aláírását követő 1 éven belül legkésőbb 2011. december 31. 

Felelős: polgármester        

 

 

5. Közüzemi számlákban költségtakarékosságra ajánlat 

 

Pátrovics Benedeket polgármester: 

Elmondja, hogy érkezett egy ajánlat miszerint, ha az ajánlatot küldő cég átvizsgálhatja az 

önkormányzat közüzemi számláit, akkor a talált összeg 50%-át plusz Áfa illeti meg a 

vállalkozót.  

Javasolja a jelen lévő Pusztazámor Községért Közalapítvány kuratóriumi elnökének is, hogy a 

közalapítvány is rendelje meg ezt a szolgáltatást. 

 

Kralovánszky Kristóf PKK elnök: 

Ha nyernek rajta, akkor mindenképp, ha nem sokat akkor is megéri. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Ha valamit találnak, akkor jó, meg kell rendelni. 

 

Pátrovics Benedeket polgármester: 

Megszavaztatja javaslatát. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

81/2010. (08.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Közüzemi számlák átvizsgálása 

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

számlák átvizsgálását a talált összeg 50% + Áfa erejéig megrendeli, amennyiben a 

szerződéses feltételek kedvezőek. 

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2010. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

 

6. Választás 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy szeretné még 2 póttaggal kiegészíteni a megválasztott Helyi Választási 

Bizottságot minden eshetőségre felkészülve. 
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Javasolja póttagnak megválasztani Schnedarek Rékát és Furi Ildikót. 

Megszavaztatja javaslatát. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

82/2010. (08.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: HVB póttagok 

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

Választási Bizottság póttagjának megválasztja: 

 

1. Schnedarek Réka 

2. Furi Ildikó 

 

A szükséges intézkedések megtételére felkéri a jegyzőt.   

 

Határidő: 2010. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

7. Patakrendezés 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a patak pályázat kapcsán egy korábbi testületi ülésen meghozott 

határozatokat pontosan, összegszerűen kell meghatározni. Kéri a testület felhatalmazását, 

hogy a pontos összeg ismeretében módosítsák a határozatot. 

Megszavaztatja javaslatát. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

83/2010. (08.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Patak pályázat 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

73/2010.(07.19.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„A pályázathoz szükséges 10% önrészt, azaz 7.550.240,- forintot, valamint a vízjogi 

engedélyezéshez szükséges összeget, azaz 360.000 forintot az önkormányzat 2010. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.”  

 

Határidő: 2010. december 31.           Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

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

berekesztette. 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

 Jegyző           polgármester 


