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Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-

én megtartott alakuló üléséről 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

 

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza     alpolgármester  

Garainé Kiss Gabriella  képviselő 

Holinszkiné Bachoffer Klára             képviselő                                                                             

Hornyák András    képviselő  

Oláh Gábor     képviselő  

Orosz Béla    képviselő 

 

Összesen:        7 képviselő  

 

Napirend: 

 

1. Ünnepélyes megnyitó, a Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, 

megbízólevelek átadása 

Előterjesztő: Garainé Ordas Dóra a HVB elnöke 

 

2. Képviselők és a polgármester eskütétele 

Eskü kivevő: Garainé Ordas Dóra a HVB elnöke 

 

3. Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Eskü kivevő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

4. Bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

5. Polgármester, alpolgármester illetményének megállapítása 

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság 

 

6. Polgármesteri program ismertetése 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 
 

 

Békési Géza korelnök (képviselő): 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy mind a megválasztott polgármester, mind a 

megválasztott 6 képviselő jelen van.  

Javasolja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a képviselő-testület bizottságai tagjainak 

tiszteletdíjáról szóló 8/2003. (XI.10.) rendeletének módosítását vegyék fel plusz napirendi 

pontként. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontokat a felvett napirenddel együtt. 
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Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

 

 

1. napirendi pont 

 

Ünnepélyes megnyitó, a Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, 

megbízólevelek átadása 

 

 

Békési Géza korelnök (képviselő): 

Felkéri Garainé Ordas Dórát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

választás eredményét. 

 

 

2. napirendi pont 

 

Képviselők és a polgármester eskütétele 

 

 

Garainé Ordas Dóra HVB elnöke: 

Ismerteti a 2010. október 3. napján megtartott választás eredményeit, ezt követően felkéri a 

képviselőket, hogy tegyék le a törvény által előírt esküt. 

 

Az eskü szövege: 

„Én, ………………………, esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű 

leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a 

tudomásomra jutott titkot megőrzöm, ……………. tisztségemből eredő feladataimat a Pest 

megyei Pusztazámor fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem.” 

Az eskütevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen” 

 

Garainé Ordas Dóra HVB elnöke: 

Megállapítja, hogy az előírt eskü letétele után valamennyi képviselő gyakorolhatja jogait. 

Sikeres munkát kíván a polgármesternek, a képviselőknek és átadja a megbízóleveleket. 

 

Békési Géza korelnök (képviselő): 

Megállapítja, hogy az eskütétellel a képviselő-testület megalakultnak tekinthető. Gratulál a 

megválasztott polgármesternek és a képviselőknek. Megköszöni a Helyi Választási Bizottság 

és a Helyi Választási Iroda tagjainak a választás lebonyolítása során végzett munkájukat. 

Felkéri a polgármestert, hogy a törvény előírása szerint a képviselő-testület előtt tegyen esküt. 

 

Az eskü szövege: 

„Én, Pátrovics Benedek esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az 

Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a tudomásomra jutott 
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titkot megőrzöm, polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Pest megyei 

Pusztazámor fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem.” 

Az eskütevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen” 

 

Békési Géza korelnök (képviselő): 

Megállapítja, hogy Pátrovics Benedek polgármester az esküt letette. 

 

 

 

3. napirendi pont 

 

Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

 

 

Békési Géza korelnök (képviselő): 

Átadja az ülés vezetését a polgármesternek. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy az alpolgármesteri tisztséget továbbra is Békési Géza lássa el. Ennek 

eldöntéséhez titkos szavazás megtartása szükséges. 

Megkérdezi Békési Géza korelnöktől, hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba. 

 

Békési Géza korelnök (képviselő): 

Természetesen beleegyezik a nyilvános tárgyalásba.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elrendeli a titkos szavazást az alpolgármester megválasztását illetően. 

Szavazatszámláló Bizottságra tesz javaslatot. Elnök: Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő, 

tagok: Garainé Kiss Gabriella, Oláh Gábor képviselők. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A szavazás idejére szünetet rendel el. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő, bizottsági elnök: 

A bizottság megállapította, hogy 6 igen és 1 érvénytelen szavazattal Békési Géza képviselőt 

választotta a Képviselő-testület alpolgármesterré. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felkéri Békési Géza alpolgármestert, hogy tegye le a törvény által előírt esküt. 
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Az eskü szövege: 

„Én, Békési Géza, esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az 

Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a tudomásomra jutott 

titkot megőrzöm, alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Pest megyei 

Pusztazámor fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem.” 

Az eskütevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen” 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megállapítja, hogy az alpolgármester az esküt letette. 

 

 

 

4. napirendi pont 

 

Bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A bizottságokra vonatkozóan az anyagot helyi kiosztásban megkapták a képviselők, s a 

javasolt külsős bizottsági tagok is jelen vannak. Szeretne javaslatot tenni bizottságok 

alakítására és a tagjainak megválasztására. A korábbi bizottsági szerkezet kialakítását 

javasolja: Pénzügyi Ellenőrző bizottság, Szociális Bizottság, Településfejlesztési Bizottság, és 

a mai ülésen kötelezően létrehozandó bizottság a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és 

Összeférhetetlenségi Bizottság. Megkérdezi, belegyeznek-e a nyilvános tárgyalásba. 

 

Az érintettek egyhangúlag beleegyezek a nyilvános tárgyalásba. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Ismerteti a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatokat, s ismerteti fontosságát.  

 

Pátrovics Benedek polgármester:. 

A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és Összeférhetetlenségi Bizottságba elnöknek: Garainé Kiss 

Gabriella, tagjainak: Hornyák András és Orosz Béla képviselőket javasolja. A Szociális 

Bizottságba elnöknek: Holinszkiné Bachoffer Klára, tagjainak: Garainé Kiss Gabriella, Oláh 

Gábor képviselőket, valamint Zsakóné Csóli Erikát és Győrfi Miklóst javasolja. 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének: Hornyák András, tagjainak Orosz Béla, 

képviselőket, valamint Garai Lajost javasolja. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság elnökének: Oláh Gábor képviselőt, tagjainak Holinszkiné Bachoffer Klára 

képviselőt, valamint Babar Zoltánt javasolja. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Szavazásra teszi fel a bizottságok, elsőként a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság személyi 

összetételét.  

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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89/2010.(10.14.) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnökének Hornyák András képviselőt, tagjainak Orosz Béla képviselőt és 

Garai Lajost megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Szavazásra teszi fel a Szociális Bizottság tagjaira vonatkozó javaslatát. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

90/2010.(10.14.) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Bizottság 

elnökének Holinszkiné Bachoffer Klára képviselőt, tagjainak Garainé Kiss Gabriella, 

Oláh Gábor képviselőket, valamint Zsakóné Csóli Erikát és Győrfi Miklóst 

megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Szavazásra teszi fel a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és Összeférhetetlenségi Bizottság 

tagjaira vonatkozó javaslatát.  

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

91/2010.(10.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság elnökének Garainé Kiss Gabriella képviselőt, tagjainak Hornyák 

András és Orosz Béla képviselőket megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Szavazásra teszi fel a Településfejlesztési Bizottság tagjaira vonatkozó javaslatát. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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92/2010.(10.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Településfejlesztési 

Bizottság elnökének Oláh Gábor képviselőt, tagjainak Holinszkiné Bachoffer Klára 

képviselőt és Babar Zoltánt megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Felkéri a megválasztott bizottságok tagjait, hogy tegyék le a törvény által előírt esküt.  

 

Az eskü szövege: 

„Én, ………………………, esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű 

leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a 

tudomásomra jutott titkot megőrzöm, ……………. tisztségemből eredő feladataimat a Pest 

megyei Pusztazámor fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem.” 

Az eskütevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen” 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Megállapítja, hogy a külsős bizottsági tagok az esküt letették. 

 

 

 

5. napirendi pont 

 

Polgármester, alpolgármester illetményének megállapítása 

 

 

Hornyák András PEB elnöke: 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a törvény előírásai szerint meg kell állapítani a 

polgármester illetményét. Az illetmény megállapításának szabályait az 1994. évi LXIV. 

Törvény határozza meg. A törvény szerint az 1000 főt meghaladó lakosságú településen a 

polgármester illetménye legfeljebb a helyben érvényes köztisztviselői illetményalap 9-11-

szerese lehet, és az újraválasztott polgármester illetménye nem lehet kevesebb a korábbi 

alapilletményénél. A két szabályt figyelembe véve javasolja, hogy Pátrovics Benedek 

polgármester illetményét bruttó 425.150 Ft/hó, költségátalányát bruttó 127.545,- Ft/hó 

összegben határozzák meg.  

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Pátrovics Benedek polgármester:  

Bejelenti személyes érintettségét és tartózkodik a szavazástól. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1   Elfogadva! 
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93/2010. (10.14.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Polgármester illetménye és költségátalánya 

Pusztazámor Község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, Pátrovics 

Benedek főállású polgármester alapilletményét 2010. október 4-től bruttó 425.150 Ft/hó 

összegben költségátalányát 2010. október 4-től 127.545 Ft/hó összegben állapítja meg.  

Felkéri a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: azonnal        Felelős: jegyző 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester:  

Javasolja, hogy Békési Géza újraválasztott alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 75.000,- 

Ft-ban állapítsák meg. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

94/2010. (10.14.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíja 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának összegét 2010. október 14-től 

bruttó 75.000 forintban állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

6. napirendi pont 

 

Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és a képviselő-testület bizottságai 

tagjainak tiszteletdíjáról szóló 8/2003. (XI.10.) rendeletének módosítására 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester:  

Elmondja, hogy az előterjesztést minden képviselő megkapta. Várja a véleményeket. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosításra a bizottsági tagok 

tiszteletdíjának emelése okán van szükség, mely 2.500 Ft/hó-ról, 3.000 Ft/hó-ra emelkedett. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Javasolja, hogy a tagok a bizottsági munka elvégzéséért ne kapjanak díjazást. 

 

Pátrovics Benedek polgármester:  

Megszavaztatja a javaslatot. 
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Igen: 3 

Nem: 1 

Tartózkodik: 3   Elutasítva! 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester:  
Elmondja, hogy a képviselői tiszteletdíj felajánlható a helyi civil szervezetek - a 

Gyermekmosoly Alapítvány, a Naplemente Nyugdíjasklub és a Pusztazámor Községért 

Közalapítvány - részére.  

Megszavaztatja a rendelet elfogadását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (X.18.) számú 

rendelete a helyi önkormányzati képviselők és a képviselő-testület bizottságai tagjainak 

tiszteletdíjáról szóló 8/2003. (XI.10.) rendeletének módosításáról 

Rendelet mellékelve. 

 

 

7. napirendi pont 

 

Polgármesteri program ismertetése 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester:  
Elsődleges feladatának tartja a települési meglevő intézmények magas színvonalú 

működtetését. Természetesen kiemelt feladat a pályázati források figyelemmel kísérése, utak, 

csapadékvíz elvezetők, utak karbantartása. A település elindult a szépítés kellemes környezet 

kialakítása felé, ami magába foglalja a patak és környezetének igényes szinten történő rendbe 

tételét. A soron következő fejlesztéseinket alapvetően a pályázati források elérhetősége fogja 

meghatározni. Szeretnénk egy fenntartható szép, igényes környezetű települést a magunkénak 

tudni. 

 

 

8. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

1. Fejlesztő pedagógus 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a logopédiai feladatokat órarend szerint a Pusztazámori Tagintézményben az 

egyik pedagógus látta el eddig. Mivel 2010/2011-es tanévtől ez a kolléganő munkahelyet 

változtatott, a feladat ellátatlan. Úgy tudják megoldani, hogy a kistérségen keresztül 

óraadóként felvesznek egy olyan pedagógust 2010. december 31-ig, aki logopédus és egyben 

fejlesztő pedagógus is. Az ehhez szükséges anyagi forrásokat a Pusztazámori 
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Önkormányzatnak kell biztosítania, ami nagyságrendileg 200-250.000 forintot jelent 

összesen. A sóskúti iskola igazgatónőjével abban maradtak, hogy 2011 januárjától fel kell 

venniük valakit, aki ezeket a feladatokat ellátja a pusztazámori tagintézményben.   

Javasolja, hogy erre az átmeneti időszakra az óraadó pedagógushoz a forrásokat (maximum 

250.000 forintot) a 2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére hagyja jóvá a testület. 

Megszavaztatja a javaslatát. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

95/2010. (10.14.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Fejlesztő pedagógus költségei 

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

Andreetti Károly Általános, Művészeti iskola és Könyvtár Pusztazámori 

Tagintézményében az óraadó fejlesztő pedagógus költségeit - maximum 250.000 forint - 

2010. december 31-ig a 2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

2. ÉTV Kft. üzletrész 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy Telki önkormányzat üzletrészének egy részét felajánlotta a szolgáltatónak 

megvételre, akinek szerződéses kötelezettsége, hogy a tagoknak ezt térítésmentesen 

névértéken átadja. Pusztazámort ebből megillető rész 10.000 Ft. 

Kéri a testület felhatalmazását az erről szóló szerződés aláírására. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

96/2010. (10.14.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Telki község ÉTV Kft-ben lévő üzletrésze 

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

Község Önkormányzat ÉTV Kft-ben lévő 0,90%-os üzletrészének értékesítéséből 

származó 10.000 Ft,- névértéket elfogadja. 

Az üzletrész átruházásról szóló szerződés aláírásra felhatalmazz a polgármestert.  

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
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3. Vagyonnyilatkozat 

 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Ismerteti a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatokat, s ismerteti fontosságát. Az 

önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a törvény előírásai szerint hat hónapon 

belül felül kell vizsgálni. 

 

 

4. Tájékoztatás 

 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Kéri, hogy az önkormányzati döntések kapjanak nagyobb nyilvánosságot, a lakosság 

szélesebb körben kapjon tájékoztatást, valamint javasolja, hogy a Szociális Bizottság 

térképezze fel a községben élők közül a szociálisan rászorultakat és szükséges esetben 

jelezzék a családsegítő munkatársának. 

 

 

5. Iszapkatasztrófa áldozatainak támogatása 

 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Javasolja, hogy a közelmúltban az országban történt iszapkatasztrófa áldozatainak nyújtsanak 

segítséget. Véleménye szerint közvetlenül az ottani önkormányzattal kellene felvenni a 

kapcsolatot. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Javaslata szerint a támogatás összege lehetne ugyanannyi, amennyit az árvízkárosultak 

megsegítésére fogadtak el, 900.000 Ft,-. 

Békési Géza alpolgármester: 

Javasolja, hogy legyen 1 millió forint. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy a támogatás összege és módja is egyezzen meg az árvízkárosultaknak adott 

támogatáséval, azaz az önkormányzat részéről 900.000 forint, a Pusztazámor Községért 

Közalapítvány részéről 100.000 forint támogatást nyújtsanak. Ez utóbbi természetesen a 

közalapítvány kuratóriumának döntését igényli. 

Megszavaztatja az önkormányzat részéről szóló támogatási javaslatot. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

97/2010. (10.14.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Vörösiszap katasztrófa áldozatainak támogatása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

iszapkatasztrófa áldozatainak 900.000,-Ft, azaz Kilencszázezer forint támogatást nyújt a 

2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésével kapcsolatos technikai 

feladatokat dolgozza ki és tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: 2010. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 19:15-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma        Pátrovics Benedek 

 jegyző             polgármester 

 


