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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. április 27-i üléséről 

  

 

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint. 

  

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    alpolgármester    

Garainé Kiss Gabriella   képviselő 

Hornyák András    képviselő 

Oláh Gábor     képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

   

Összesen: 6 képviselő 

 

Távol maradó:  Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő 

 

Javasolt napirend: 

1. Tárnoki Rendőrőrs 2010. évi beszámolója  

 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

2. Falunap részletes programjának és költségeinek elfogadása 

     Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 

elfogadására 

 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.21.) számú 

rendeletének módosításáról 

 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

  Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

5. Előterjesztés a szociális igazgatás és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról szóló 3/2011. (II. 121) számú rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 Megtárgyalja: Szociális Bizottság 

 

6. Előterjesztés a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről 

szóló rendelet megalkotására 

 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

7. Tárnok-Sóskút-Pusztazámor Építéshatósági Igazgatási Társulás 2010. évi beszámolója  

 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
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8. Előterjesztés az ÉTV Kft. által kezelt Budaörs, Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok és 

Törökbálint települések osztatlan közös tulajdonban lévő víziközmű-vagyonának 

megosztására.   

 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

9. Kivitelező kiválasztása a Pusztazámor, 087 hrsz-ú ingatlan (GKSZ övezet) víz-és 

szennyvízellátásának kivitelezésére kiirt közbeszerzés alapján 

 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

10. Zámor-patak pályázat közbeszerzés lebonyolításához projekt menedzser és PR 

feladatok, könyvvizsgálói feladatok, és műszaki ellenőri feladatok ellátására bekért 

ajánlatok elbírálása 

 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

11. Zámor-patak pályázat kivitelezésére közbeszerzés kiírása 

 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

12. Pusztazámor Község Önkormányzat 2011-2014. évre szóló Gazdasági Programjának 

elfogadása 

 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

13. Egyebek  
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket és a hallgatóságot. Megállapítja, hogy a testület 5 fővel 

jelen van.  

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

napirendi pontra javaslata. 

Nem volt. 

Javasolja, hogy az 1. napirendi pontot vegyék le napirendről, mert a rendőrkapitányság 

vezetője jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ülésen, mivel külföldön tartózkodik.  

Javasolja továbbá, hogy a meghívó szerinti 2. napirendi pontot utolsóként tárgyalják, mivel az 

előadó közlekedési akadály miatt késik. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

 

3. napirendi pont 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 

elfogadására 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezi, van-e kérdés a 

témával kapcsolatban.  

 

Hornyák András PEB elnöke: 

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a 2010. évi zárszámadást megtárgyalta és elfogadásra 

javasolta. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a 2010. évi zárszámadás elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 6/2011. (IV.29.) számú rendelete az 

önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Rendelete mellékelve. 

 

 

4. napirendi pont 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.21.) számú 

rendeletének módosításáról 

 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja a módosítás indokaként, hogy a GKSZ övezetben a víz – szennyvízellátás 

kivitelezésének költségei beépítésre kerültek a költségvetésbe, valamint a pénzmaradvánnyal 

megemelték az előirányzatokat. 

 

Hornyák András PEB elnöke: 

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a költségvetés módosításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e kérdés a módosítással kapcsolatban. 

Megszavaztatja a 2011. évi költségvetés módosítás elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 7/2011. (IV.29.) számú rendelete az 

önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.21.) számú rendeletének 

módosításáról 

Rendelet mellékelve. 
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5. napirendi pont 

 

Előterjesztés a szociális igazgatás és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról szóló 3/2011. (II. 121) számú rendelet módosításáról 

 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a Pest megyei Kormányhivatal véleményezte a módosítás tervezetét. A 

módosítás oka: a kormányhivatal törvényességi véleménye, a kistérségi szociális ellátások 

térítési díjának változása, valamint a gyakorlati tapasztaltok. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e kérdés a módosítással kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja az előterjesztés elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2011. (IV.29.) számú rendelete az 

önkormányzat szociális igazgatás és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról szóló 3/2011. (II. 121) számú rendelet módosításáról 

Rendelet mellékelve. 

 

 

 

6. napirendi pont 

 

Előterjesztés a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli 

házasságkötésről szóló rendelet megalkotására 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy törvényi kötelezettsége a testületnek fenti témakörben rendeletet alkotni, 

gyakorlatilag az került a rendeletbe, amit éveken keresztül a gyakorlatban is alkalmaztak. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e kérdés a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a rendelet elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 9/2011. (IV.29.) számú rendelete a hivatali 

helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről 

Rendelet mellékelve. 
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7. napirendi pont 

 

Tárnok-Sóskút-Pusztazámor Építéshatósági Igazgatási Társulás 2010. évi beszámolója 

 

 

Orosz Béla képviselő:  

Elmondja, hogy nincs megelégedve teljes mértékben a munkájukkal, személyes tapasztalata 

szerint a pusztazámori polgároknak akár 1 évre is elhúzódhat az építési engedélyezésük. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Úgy véli, hogy ezek komplexebb dolgok, tervezői hibák és szakhatósági állásfoglalások 

hiánya is okozza az ügy elhúzódását. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e még észrevétel, kérdés a beszámolóval kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a beszámoló elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

 

20/2011. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Tárnok-Sóskút-Pusztazámor Építéshatósági Igazgatási Társulás 2010. évi 

beszámolójának elfogadása 

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

Sóskút-Pusztazámor Építéshatósági Igazgatási Társulás 2010. évi beszámolóját a leírtak 

szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

8. napirendi pont 

 

Előterjesztés az ÉTV Kft. által kezelt Budaörs, Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút, 

Tárnok és Törökbálint települések osztatlan közös tulajdonban lévő víziközmű-

vagyonának megosztására 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Ebből kiderül, hogy Budaörs Város 

Önkormányzata térítésmentesen felajánlja az Érd és Térsége viziközmű vagyonban lévő 

63/10000 tulajdonrészét a többi tulajdonos önkormányzat részére.  

Megkérdezi, van-e kérdés a témával kapcsolatban. 

Nem volt. 

Javasolja, hogy a testület a térítésmentesen felajánlott vagyont fogadja el. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 



6 
 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

 

21/2011. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat ÉTV Kft-ben lévő üzletrészének térítésmentes 

felajánlása 

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

Város Önkormányzata által térítésmentesen felajánlott, Érd és Térsége Viziközmű Kft-

ben lévő 63/10000 tulajdonrészét elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

18: 45 órakor megérkezik Garainé Kiss Gabriella képviselő. 

 

 

9. napirendi pont 

 

Kivitelező kiválasztása a Pusztazámor, 087 hrsz-ú ingatlan (GKSZ övezet) víz-és 

szennyvízellátásának kivitelezésére kiirt közbeszerzés alapján 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megvizsgálta az ajánlatokat és úgy döntött, hogy a 

kivitelező kiválasztását az alábbi sorrend szerint javasolja a testület számára: 

I. Útéppark Bt. 

II. ZIMAX Kft. 

 

Megkérdezi, van-e kérdés a témával kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

 

22/2011. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor, 087/7 hrsz-ú út és 087/10-11-12 hrsz-ú ingatlanok és a kapcsolódó 

területek ivóvíz-vezeték és szennyvíz-csatorna közművek és létesítményei építési 

munkáira kiírt közbeszerzés nyertesének kiválasztása 

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

közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Bt. 

(székhely: 8000 Székesfehérvár, Sóstói út 7.), tekintettel arra, hogy az ajánlatok 

elbírálása során a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta. 
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A második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő a ZIMAX Építő és Szolgáltató Kft. 

(székhely: 2030 Érd, Csanád u. 98.) tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálása során a 

második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

10. napirendi pont 

 

Zámor-patak pályázat közbeszerzés lebonyolításához projekt menedzser és PR 

feladatok, könyvvizsgálói feladatok, és műszaki ellenőri feladatok ellátására bekért 

ajánlatok elbírálása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az ajánlatok beérkeztek, melyről készült egy összesítés, amit helyszíni 

kiosztásban minden képviselő megkapott. A kiosztott anyag szerinti legkedvezőbb ajánlatokat 

javasolja elfogadásra. 

Megszavaztatja javaslatát. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

23/2011. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Zámor-patak pályázat közbeszerzés lebonyolításához projekt menedzser és PR 

feladatok, könyvvizsgálói feladatok, és műszaki ellenőri feladatok ellátására bekért 

ajánlatok elbírálása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

közbeszerzési projekt menedzsment és PR feladatok ellátásával a VIDRA 

Környezetgazdálkodási Kft-t (9025 Győr, Bálint Mihály u. 100.), a műszaki ellenőri 

feladatok ellátásával a KONZOL Bt-t (9029 Győr, Votinszky u. 61.), a könyvvizsgálói 

feladatok ellátásával Böröcz Csaba egyéni vállalkozót (9024 Győr, Közép u. 3.) bízza 

meg. 

A megbízási szerződések aláírására meghatalmazza a polgármester. 
 

Határidő: 2011.04.30.      Felelős: polgármester 

 

 

11. napirendi pont 

 

Zámor-patak pályázat kivitelezésére közbeszerzés kiírása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a támogatási szerződés feltétele, hogy a testület közbeszerzést írjon ki a 

Zámori-patak belterületi szakaszának kivitelezésére. 

Megkérdezi, van-e kérdés. 

Nem volt. 
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Megszavaztatja a közbeszerzés kiírásának elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

24/2011. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Közbeszerzés kiírása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ajánlatot 

kér a Közbeszerzési törvény 251.§ (2) bekezdése alapján a „Pusztazámor, Zámori-patak 

belterületi szakaszának rendezése”KMOP-3.3.1/B-10-2010-0015 azonosító számú 

támogatási szerződés megvalósítása érdekében. 

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza a Vidra Kft-t (9025 Győr, Bálint 

Mihály u.100.). 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

12. napirendi pont 

 

Pusztazámor Község Önkormányzat 2011-2014. évre szóló Gazdasági Programjának 

elfogadása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezi, van-e kérdés a gazdasági 

programmal kapcsolatban. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Nincs kifogása a programban foglaltak ellen. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a 2011-2014. évre szóló gazdasági program elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

 

25/2011. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2011-2014. évre szóló Gazdasági Programjának elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2011-2014. évre szóló Gazdasági Programját az előterjesztésben foglaltak 

szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
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2. napirendi pont 

 

Falunap részletes programjának és költségeinek elfogadása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A részletes programot minden képviselő megkapta. Várja a kérdéseket a programokkal 

kapcsolatban. 

 

Kralovánszky Kristóf Pusztazámor Községért közalapítvány elnöke: 

Elmondja, hogy a Falunap kapcsán felmerült ötletként, hogy a rendezvénypark területén lévő 

színpad mögött sóskúti kőből falat kellene építeni. A fal közepét süttői mészkőből faragva 

Pusztazámor címere díszítené, melyet Gáspár Pál Szilveszter korábban plakett formájában 

elkészített, most elkészítené kőből is, valamint a színpad ideiglenes lefedést kapna. 

A hátfal építése kapcsán az építéshatósággal egyeztetett, 2,5 méter magasságig nem szükséges 

engedély kérése. A kivitelezésre egy ajánlatot tud mutatni, amely nem tartalmaz burkolatot, 

csak a munkadíjat. 

Hangosítással kapcsolatban elmondja, hogy elavult, nem felel meg a mai kor 

követelményeinek. Javasolja, hogy vizsgálják meg, hogy a hangosítási eszközök 

megvásárlása, vagy bérlése a költségkímélőbb megoldás. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Jó ötletnek tartja, javasolja, hogy a testület bízza meg a közalapítványt további ajánlatok 

bekérésére mindkét témában a kivitelezést illetően és ezután visszatérnek rá. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

A testület egyhangúlag egyet értett a javaslattal. 

 

 

 

13. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

1.Szolgálati lakás 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a szolgálati lakásban lakó két rendőr beadta kérelmét a bérleti szerződés 1 

éves meghosszabbítására vonatkozólag. 

Javaslata szerint inkább hosszabbítsák meg a szerződés, minthogy a lakás üresen álljon. 

Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a bérleti szerződés 1 évvel való meghosszabbításának elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 



10 
 

 

26/2011. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Szolgálati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő Pusztazámor, 324/2 hrsz. alatti szolgálati lakás 

bérbeadására vonatkozó szerződést 1 évvel meghosszabbítja a jelenlegi bérlők, az Érdi 

Rendőrkapitányság szolgálatában álló két rendőr, Gura Róbert és Virág Zoltán részére. 

A bérleti szerződés így 2011. június 1-től, 2012. május 31-ig érvényes.  

 

Határidő: 2011. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

 

2. Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A kérelmet a képviselők megkapták.  

Javasolja, hogy a támogatási kérelmet továbbítsa a testület a Pusztazámor Községért 

Közalapítvány kuratóriumának. 

 

A testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett. 

 

 

3. Hittantábor támogatási kérelme  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az előző kérelemhez hasonlóan a hittantáborra vonatkozó kérelmet is a Pusztazámor 

Községért Közalapítvány kuratóriumának javasolja továbbítani. 

 

 

A testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett. 

 

 

 

 

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

berekesztette. 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma      Pátrovics Benedek 

 jegyző           polgármester  

 


