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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. december 13-i üléséről 

  

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint. 

  

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    alpolgármester    

Hornyák András    képviselő 

Oláh Gábor     képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

 

Összesen: 5 képviselő 

 

Távol maradók: Garainé Kiss Gabriella  képviselő 

   Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő 

 

 

Javasolt napirend: 

 

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

területén szolgáltatott ivóvíz és csatorna használat 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 2/2010. 

(II.15.) számú rendeletének módosítására 

     Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

      Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

3. Előterjesztés Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

adományozandó elismerésekről szóló 10/1995.(IV.27.) számú rendeletének módosítására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

4. A Pusztazámori Községi Önkormányzat köztisztviselőinek egyes jóléti, kulturális, 

      szociális és kegyeleti juttatásairól szóló 2/2003. (02.19.) rendelet módosításáról 

            Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

5. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiemelt céljainak meghatározására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

6. Esélyegyenlőségi terv elfogadása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

7. Belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

8. Egyebek 

 



 2 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket és a meghívóban szereplő 1. napirendi pont kapcsán 

meghívott vendégeket az ÉTV Kft. képviseletében Lanku Ildikót és Rácz Beatrixot. 

Megállapítja, hogy a testület határozatképes létszámban, 5 fővel jelen van, Holinszkiné 

Bachoffer Klára képviselő későbbre jelezte érkezését, valamint Garainé Kiss Gabriella 

képviselő is később érkezik tagintézmény-vezetői teendői miatt. 

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

napirendi pontra javaslata. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

1. napirendi pont 

 

Előterjesztés az Érd és Térsége Viziközmű gazdasági társaság által  Pusztazámor 

területén szolgáltatott ivóvíz és csatorna használat díjának megállapításáról és az 

illegális víz- és csatornaszolgáltatás használati díjáról szóló 1/1995. (II. 2.) számú 

rendeletének módosításáról 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A 2011. évi vízdíjjavaslatot minden képviselő megkapta. Várja a képviselők kérdéseit. 

Tájékoztatás képen elmondja, hogy a fővárosban 19-21 %-al növekednek a díjak. Már az ezt 

megelőző években is a hálózat használati díjával kompenzálják az emelkedő víz- és 

csatornadíjakat, ez által nincs fedezet a fejlesztésekre, felújításokra. 

Elmondja, hogy a 2010. évben elvégzett fejlesztések és felújítások költsége 585.806 forint, 

melyet az önkormányzat 2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére kell hogy biztosítsa. 

A szennyvíztisztító nem tudja a jogszabályokban meghatározott tisztítási paramétereket 

biztosítani, ez viszont szennyvízbírságot eredményez. Ígéretet kapott az ÉTV Kft-től, hogy 

olyan berendezést, illetve technológiát fognak alkalmazni, amellyel elkerülhető a bírság 

kiszabása. 

Várja a képviselők kérdéseit. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hogy biztos emelni kell az ÉTV Kft-nek a válság ellenére. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Azt fogja javasolni a legközelebbi közgyűlésen, hogy mondjanak le az önkormányzatok az 

osztalékról, annak érdekében, hogy alacsonyabb legyen a lakossági vízdíj. 

Előzetes megbeszélések alapján a legutóbb Pusztazámoron fúrt két kút üzemeltetésébe 

szeretne beszállni az önkormányzat. A mérések szerint a kutak vízhozama az egész falut el 

tudja látni. Az önkormányzat eddig úgy próbált segíteni a lakosságnak, hogy a használati 

díjról lemondott. Ahhoz, hogy üzemképes legyen a rendszer most 585.806 forintot kell 

fizetnie az önkormányzatnak, mert nem képeztek a vízdíjban erre tartalékalapot. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Az a véleménye, hogy egy csőtörések alkalmával túl nagy létszámmal vonul fel az ÉTV Kft, 

talán ezen is lehetne költséget megtakarítani. 
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Lanku Ildikó ÉTV Kft. képviselője: 

Az együttműködési megállapodás, nem költségalapú vízdíjjal rendelkezik, ugyanis a képlet az 

előző év díját veszi alapul, valamint az inflációs rátát, és egy pótlási költséget, amely a 

felújítási rekonstrukcióra nyújt fedezetet. 

Részükről nem rendelkezhetnek az önkormányzatok osztalékával úgy, hogy alacsonyabb 

összegű díjjavaslattal állnak elő 2011. évre. 

Elmondja, hogy saját hatáskörben a saját nyeresége terhére kerül átépítésre a Kossuth Lajos 

utcai átemelő, mivel az önkormányzatnak semmilyen kerete nincs elkülönítve az ilyen 

költségekre. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A Kossuth Lajos utcai átemelő működésének problémáit tervezési hiba okozza, a beruházás 

kivitelezése 2011. év tavaszán fog megvalósulni. Javasolja majd a közgyűlésen az egységes 

vízdíj visszaállítását. 

 

Lanku Ildikó ÉTV Kft. képviselője: 

Ennek véleménye szerint semmi akadálya, amennyiben az önkormányzatok megegyezésre 

jutnak. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

El kellene jutni addig a helyi embereknek is, hogy minden nem lehet ingyen, valaki mindenért 

fizet, jelen esetben a különbözetet az önkormányzat fogja fizetni. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Nagyon magasnak tartja a javasolt díjat, főleg a csatornadíjat. 

Nagyon zavarja, hogy véleménye szerint a vízmű semmit nem tett ezért a hálózatért, hiszen 

ezt az önkormányzat építette ki. 

Miért kell alapdíjat fizetni 160 forintot. 

 

Lanku Ildikó ÉTV Kft. képviselője: 

Ez egy rendelkezésre állási díj, melyet a törvény szerint állapíthat meg a szolgáltató. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

A két Pusztazámoron fúrt kút létesítési költségeihez az önkormányzat megegyezés szerinti 

költséghányaddal való hozzájárulás esetén, a szolgáltató vállalná, hogy pl.10 évig nem emel 

vízdíjat. 

 

Lanku Ildikó ÉTV Kft. képviselője: 

Ezt a jelenlegi szerződés nem teszi lehetővé. 

 

Hornyák András képviselő: 

A szerződéskötéskor sajnos egy mesterségesen képzett díjat vettek alapul és erre rakódnak az 

irreálisan magas emelések. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az egységes vízdíj Érd miatt szűnt meg, saját vízdíját jelentősen csökkentette, ebből 

kifolyólag 170-180 millió forintos kár keletkezett a társulásban. Ettől kezdve a cső végén lévő 

Pusztazámornak kerül a legtöbbe a víz. Ha nem újítanak fel eszközt, akkor az amortizációs 

költség majd egyszerre jelentkezik, amelyre az önkormányzatnak nem lesz fedezete. 
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Oláh Gábor képviselő: 

Számára ez nem együttműködési megállapodás, mert az kompromisszumon alapul. Itt csak a 

képlet számít. Részéről olyan utcában lakik, ahol a szolgáltatás 30%-os a szintkülönbség 

miatt. Ha nem szavaz igennel, akkor mi történik. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Akkor az történik, hogy az önkormányzat fizet. 

Megkérdezi a hallgatóság soraiban helyet foglaló Kralovánszky Kristófot, hogy az 

önkormányzati választásokon polgármester-jelöltként leadott programjában leírt 

vízdíjcsökkentést milyen módon látja kivitelezhetőnek. 

 

Kralovánszky Kristóf: 

Adatok hiányában érdemben erről nyilatkozni nem tud, de ha a testület felhatalmazza akkor 

erről lehet tárgyalásokat folytatni és szívesen nyújt abban segítséget, hogy a vízdíj csökkentési 

lehetőségeket megkeresi. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy az előterjesztésben azért találnak a képviselők új rendeletet, mert a 

jogszabály-szerkesztési rendelkezések szerint  célszerű az 1995. évben megalkotott 

alaprendelet helyett - melyen több mint 20 alkalommal módosított a testület - egy új 

rendeletet alkotni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Összegzésül elmondja, hogy két változatot tesz fel szavazásra: 

"A" verzió: fogadják el a javasolt vízdíjat. 

„B” verzió: a testület úgy dönt, hogy az előző évekhez hasonlóan lemond az előterjesztésben 

szereplő – víz esetében 0,24 ft/m3, szennyvíz esetében: 10,22 Ft/m3 új létesítmények bérleti 

díj növekményének fajlagos értékéről. Ez esetben nem a lakosság fizeti a m3-kénti 11 forint 

különbözetet, hanem az önkormányzat. 

Megszavaztatja a „B" verzió elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 11/2010. (XII.16.) számú rendelete az Érd és 

Térsége Viziközmű gazdasági társaság által  Pusztazámor területén szolgáltatott ivóvíz 

és csatorna használat díjának megállapításáról és az illegális víz- és csatornaszolgáltatás 

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

Rendelet mellékelve. 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja Herceghalom Önkormányzatának meghatalmazását a támogatás küszöbérték 

feletti részének megigénylésére. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 
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120/2010. (12.13.) 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: 2011. január 20.      Felelős: polgármester 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, hogy a 2010. évben az ÉTV Kft. Által elvégzett fejlesztések és felújítások 

költségét 585.806 forintot az önkormányzat 2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére 

biztosítsa. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

121/2010. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: ÉTV Kft. által 2010. évben végzett fejlesztési és felújítási költségek biztosítása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉTV 

Kft. 2010. évben Pusztazámor községet érintően elvégzett fejlesztési és felújítási 

költséget, 585.806 forintot az önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános 

tartaléka terhére biztosítja.   

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármester. 

 

Határidő: 2011. január 31.      Felelős: polgármester 

 

 

2. napirendi pont 

 

Előterjesztés Pusztazámor Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 2/2010. 

(II.15.) számú rendeletének módosítására 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Az év közbeni testületi döntések, valamint a törvényi normatívák teszik szükségessé. A 087 

hrsz-ú ingatlan közművesítésének előkészítésére fordított költségek – alapítványi, egyesületi 

támogatások, útfelújítás - szerepelnek a módosításban. Mindezeket már jelezte a 2010. évi 

költségvetés háromnegyedéves tájékoztatójában. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a 2010. évi költségvetés módosításának elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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Pusztazámor Község Önkormányzatának 12/2010. (XII.16.) számú rendelete az 

önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) számú rendeletének módosításáról 

Rendelet mellékelve. 

 

 

3. napirendi pont 

 

Előterjesztés Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

adományozandó elismerésekről szóló 10/1995.(IV.27.) számú rendeletének módosítására 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Voltak anomáliák a rendelet értelmezésével kapcsolatosan. Az iskolarendszer változása miatt, 

valamint a világos egyértelmű szövegezés miatt el kellett végezni a pontosításokat. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

A felsőfokú intézményeknél tanulók esetében javasolja az ösztöndíj alapösszegét 10.000 

forintról 15.000 forintra, 15.000 forintról 20.000 forintra és 20.000 forintról 30.000 forintra 

emelni. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Egyet ért a javaslattal. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a rendeletet Oláh Gábor képviselő módosító indítványával kiegészítve.  

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 13/2010. (XII.16.) számú rendelete a 

Képviselő-testület által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995.(IV.27.) számú 

rendeletének módosításáról 

Rendelet mellékelve. 

 

 

4. napirendi pont 

 

A Pusztazámori Községi Önkormányzat köztisztviselőinek egyes jóléti, kulturális, 

szociális és kegyeleti juttatásairól szóló 2/2003. (02.19.) rendelet módosításáról 

 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A köztisztviselői törvény 2007. évig községi önkormányzatok esetében rendeletalkotási 

kötelezettség mellett 10%-os illetménykiegészítést tett lehetővé. Javasolja a kiegészítés 10%-

ról 20%-ra való emelését, amelyet 2007. év óta tesz lehetővé a törvény. A rendelet többi része 

változatlan, csupán a kiegészítés %-a változik. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Megszavaztatja a rendeletmódosítás elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 14/2010. (XII.16.) számú rendelete az 

önkormányzat köztisztviselőinek egyes jóléti, kulturális, szociális és kegyeleti 

juttatásairól szóló 2/2003. (02.19.) rendelet módosításáról 

Rendelet mellékelve. 

 

 

 

5. napirendi pont 

 

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiemelt céljainak meghatározására 

 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Kötelező 2011. március 31-ig a kiemelt céljait az önkormányzatnak meghatározni. Ez képezi 

alapját a köztisztviselők egyéni teljesítményértékelésének. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja a 2011. évi kiemelt célok elfogadását az előterjesztés szerint. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

122/2010. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2011. kiemelt célok 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiemelt céljainak meghatározására benyújtott 

előterjesztést a leírtak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

6. napirendi pont 

 

Esélyegyenlőségi terv elfogadása 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A kistérség készítette el a kistérségi települések vonatkozásában. Minden uniós pályázatnál 

alapfeltétel, hogy a pályázó település rendelkezzen ilyen tervvel. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja az esélyegyenlőségi terv elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

123/2010. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Esélyegyenlőségi terv elfogadása 

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

Kistérség Többcélú Társulása által Pusztazámor község vonatkozásában elkészített 

Esélyegyenlőségi Tervet az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

7. napirendi pont 

 

Belső Ellenőrzési Terv elfogadása 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása minden év végén felméri, hogy melyik 

önkormányzat milyen területen kívánja a belső ellenőrzést elvégeztetni. A feladatot a kistérség 

látja el, és rajtuk keresztül finanszírozta az önkormányzat. 2011. évre az önkormányzati 

gazdálkodás szabályozottságát, szabályossági vizsgálatát, valamint a közbeszerzési eljárások 

ellenőrzését jelölték meg vizsgálati célként. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e kérdés, javaslat a témával kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a belső ellenőrzési terv elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

124/2010. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Belső ellenőrzési terv elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs 

Kistérség Többcélú Társulása által készített Belső Ellenőrzési Tervet az előterjesztés 

szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
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8. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

 

1. Villamosenergiára vonatkozó ajánlatok 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A kiküldött anyagban foglaltak szerint ismerteti az ELMIB által küldött ajánlatot, amely 19,80 

forint villamos energia ár kw-ként. Most 21, vagy 22 forintot fizetnek. Az ELMŰ egyelőre 

nem tett javaslatot. A 19,80 Ft fix ár. 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a mostani árnál kedvezőbb 

ajánlatot kap, akkor kösse meg a szolgáltatói szerződést. 

Megszavaztatja a felhatalmazás elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

125/2010. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Villamos energia ajánlatok 

Pusztazámor Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a villamos energia szolgáltatók részéről 

küldött ajánlatok közül – amennyiben a díj a jelenleginél alacsonyabb - a legkedvezőbb 

ajánlatot tevő szolgáltatóval szerződést kössön. 

 

Határidő: 2011. 01.31.      Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

2. Kistérségi testületi ülés 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Tájékoztatja a testületet, hogy 2011. január 28-án a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása a 

társulásban lévő önkormányzatok képviselő-testületeivel együtt egy közös testületi ülést 

szervez, melyre minden település prezentációval készül. Felkéri Oláh Gábor képviselőt a 

feladatra. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

A feladatot meg tudja oldani, van egy kész anyaga. 
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3. Polgármesteri Hivatal informatikai eszközei 

 

 

Kralovánszky Kristóf Pusztazámor községért közalapítvány elnöke: 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal informatikai ellátottságát tekintve 

önálló szerverrel bővült, melynek adatmentés, levelezés a feladata. A hálózati rendszer 

telepítése is megtörtént, ezzel a Polgármesteri Hivatal informatikai szempontból a mai kornak 

teljesen megfelel. Elmondja még, hogy az Általános Iskolában hálózatbővítés történt.   

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma        Pátrovics Benedek 

 Jegyző            polgármester 

 

 

 

 

 

 

 


