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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. december 12-i üléséről 

  

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint. 

  

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    alpolgármester    

Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő  

Oláh Gábor     képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

Garainé Kiss Gabriella   képviselő  

 

Összesen: 6 képviselő 

Igazoltan távol: Hornyák András képviselő 

 

 

Javasolt napirend: 
 

1. ÉTV Kft. szennyezés csökkentési ütemtervének megvalósítása, szennyvíztisztító 

kapacitásnövelése 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

2. Előterjesztés a Pusztazámor Községért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

3. Egyebek 

 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, hallgatóságot. Megállapítja, hogy a 

testület teljes létszámban, 6 fővel jelen van.  

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

napirendi pontra javaslata. 

Volt. Szükséges módosítanunk a 2011. évi költségvetésünket ismételten. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő és a plusz napirendi pont elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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1. napirendi pont 

 
ÉTV Kft. szennyezés csökkentési ütemtervének megvalósítása, szennyvíztisztító 

kapacitásnövelése 

      Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti az Étv. képviseletében jelen lévő Horváth Attila főmérnököt és felkéri őt az írásos 

anyag szóbeli kiegészítésére. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felkéri a képviselőket, tegyék felkérdéseiket. 

 

Horváth Attila: 

Ismerteti a lehetőségeket a szennyvíz-csökkentéssel kapcsolatosan. 

 

Elmondja, hogy az oxigén adagolás a legolcsóbb megoldás. A Messer Kft. szállítaná 1 hónap 

próbaüzemmel, amelynek költsége 332 e forint, viszont telepítést szállítást nem kérnek. 

Ennek költségei mintegy 64,-Ft/m3-el megnövelnék a szennyvízkezelés díját a lakosságnak. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Szerinte, szó sem lehet arról, hogy a lakosságra hárítsuk, akkor a képviselők fel is állhatnának 

akár. Az önkormányzatnak kell fizetnie ezt a kb. 2,2 milliós többlet költséget. 

Véleménye szerint várjuk meg a próba üzemet mi van, ha nem jó a technológia. 

 

Orosz Béla képvielső: 

Javasolja, hogy mindenki vállaljon részt a 332 próbaüzem, valamint a 470 e forintos telepítés 

költségeiből úgy az ÉTV kft, mint üzemeltető, úgy mint a Messer Kft. mint szállító-. 

Most három ajánlat van, ki tudja, hogy ezek jók és nincs jobb. 

 

Horváth Attila főmérnök: 

Ismerteti, hogy ezek nem ajánlatok, megoldási lehetőségek. Nem tud a Messer nevében 

nyilatkozni. Meg kell próbálni hátha újabb engedményt adnak.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy természetesen most nem szeretnénk a lakosságra hárítani. Ha nem határozunk 

a szennyezés csökkentéséről, milliós birságaink lesznek.  

 

Orosz Béla képviselő: 

 

Alkudni mindig lehet, mert mi nem értünk ezekhez a dogokhoz nem vagyunk szakemberek.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Összefoglalja az eddigieket. Tehát, az önkormányzat képviselő-testülete a 3. megoldást, a 

cseppfolyós oxigén adagolását választja, s az 1 hónapos próbaüzemet megrendeli a Messer 

kft-től, és 2012. évben vállalja az üzemeltetési költségek finanszírozását, amely 2,2 millió 

forint lesz várhatóan. A projekt összköltsége közel 3 millió forintot fog kitenni. 

Oláh Gábor képviselő: 

Megkérdezi, hogy lehetne-e úgy fogalmazni, hogy a próbaüzem után meglátjuk, hogy mi lesz 

milyenek a költségek és utána döntünk, hogy megrendeljük-e.  
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Pátrovics Benedek polgármester : 

 

Megkérdezi, van-e még kérdés. 

Nem volt. 

Szavazásra teszi fel a kérdést. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

80/2011. (12.12.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Szennyvízcsökkentési ütemterv magvalósítása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

cseppfolyós oxigén adagolását alkalmazza a szennyvízcsökkentési ütemterv 

magvalósítására. Az 1 hónapos próbaüzemhez szükséges 332 e forintot a 2011. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. A végleges telepítést sikeres 

próbaüzem esetén rendeli meg, amelynek költsége várhatóan 470 e forint.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a próbaüzem költségeinek csökkentéséről lehetőség 

szerint folytasson tárgyalásokat a Messer Kft-vel.  

Úgy dönt, hogy a szennyvízcsökkentésből fakadó közel 2.200 e forint költséget , amely 

64,-Ft/m3 szennyvízdíj emelést jelentene, nem hárítja a lakosságra a 2012-es 

költségevetésében betervezi.  Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: jegyző         Határidő: 2011. december 31. 

 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megköszöni a tájékoztatót és a részvételt Horváth Attila főmérnöknek.  

 

2. napirendi pont 

 
Előterjesztés a Pusztazámor Községért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ismerteti dr. Berczi Norbert ügyvéd jogi álláspontját a Pusztazámor Községért Közalapítvány 

alapító okiratának módosításáról. Valamint előterjeszti, hogy a lemondott Garai Lajos helyett 

Gellért Marát Pusztazámor Határ u. 1. a lakos jelöli felügyelő bizottsági tagnak 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e még kérdés. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a javaslatát. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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81/2011. (12.12.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Községért közalapítvány alapító okiratának módosítása és a 

Felügyelő Bizottságba tag megválasztása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 1. Pusztazámor Községért Közalapítvány alapító okiratából a 6.1. az utolsó mondatának 

második részét törli. „és egyikük sem áll kapcsolatban az önkormányzattal, illetve annak tagjaival 

vagy dolgozóival”. 

2.  A felügyelő bizottság tagjának megválasztja Gellért Gáborné Pusztazámor Határ út 

1. alatti lakost. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2012. január 31.      Felelős: polgármester 

 

3. napirendi pont 

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

rendeletének módosításáról 

  Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

  Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Átadja a szót dr. Kosztyi Emma jegyzőnek: 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A módosítás indoka a központi támogatások és a testületi döntések.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van e kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja a költségvetés módosítását elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Az önkormányzat 13/2011. (XI.30.) számú rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 

2/2011. (II.21.) számú rendeletének módosításáról. 

Rendelet mellékelve. 

 

4. napirendi pont 

Egyebek 

1.Szerződés megkötése dr. Berczi Norbert ügyvéddel. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az dr. Berczi Norberttel önkormányzatunk ügyvédjével több ügyleti 

kapcsolatunk van. 2008 óta. Akkor kötöttünk egy keretszerződést, hogy alkalmi jelleggel 

megbízatás alapján 25 e forint  3 Áfa díjért ellátja a jogi ügyeket. A teljesítésigazolást a 

polgármester írja alá és igazolja. 

Kéri a testület döntését, hogy erről készüljön ismét egy keretszerződés, s fogadja ezt el. 

Megkérdezi, van-e kérdése.  . 

Nem volt. 

Megszavaztatja a kertszerződés megkötését. 
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Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

82/2011. (12.12.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: dr. Berczi Norbert egyéni ügyvéddel keretszerződés megkötése 
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzati jogi ügyeivel dr. Berczi Norbert egyéni ügyvédet bízza meg 25.000,-Ft 

+Áfa óradíj alapján, külön teljesítmény elszámolással. A szerződés aláírására 

felhatalmazza a polgármestert. 
Határidő: 2012. január 31.      Felelős: polgármester 

 

 

2. M1/M0 bevezető szakaszának díjmentessége 

Pátrovics Benedek polgármester: 

 

Ismerteti Törökbálin Város polgármesterének Turai Istvánnak a levelét, melyben 

csatlakozásra szólít fel, hogy támogassuk, hogy az M1/M0 bevezető szakasza díjmentes 

maradjon.  

Megkérdezi, van-e kérdése.  . 

Nem volt. 

Megszavaztatja a kérelem támogatását és felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat 

aláírására. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

83/2011. (12.12.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: M1/M0-ás bevezető szakaszának ingyenessége 
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja 

Törökbálint Város Önkormányzatának kezdeményezését, miszerint az M1/M0 

autópályák bevezető szakasza továbbra is maradjon ingyenes. Felhatalmazza a 

polgármestert a nyilatkozat aláírására. 
Határidő: 2012. január 31.      Felelős: polgármester 

 

 

 

 Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 21:10-kor 

berekesztette. 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma      Pátrovics Benedek 

 jegyző          polgármester 


