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Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. február 6-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 

Holinszkiné Bachoffer Klára              képviselő          

Összesen: 6 képviselő  

         Távol maradó:   Garainé Kiss Gabriella                           képviselő 

  

Javasolt napirend: 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

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

szabályozásáról szóló 3/2011. (II. 21.) számú rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

Megtárgyalja: Szociális Bizottság 

 

3. Gyermek és felnőtt étkeztetésről szóló  rendelet módosítása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

4. Előterjesztés az Érd és Térsége Viziközmű gazdasági társaság által javasolt 2012. évre 

vonatkozó víz- és csatornadíj módosításának elfogadására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  

 

5. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt céljainak meghatározására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

6. Kistérség szociális koncepciójának elfogadása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  
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7. Belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

8. Pusztazámor Községért Közalapítvány 2011.évi közhasznúsági beszámolója és 

könyvvizsgálói jelentése 

Előterjesztő: Kralovánszky Kristóf elnök 

 

9. Egyebek 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, hallgatóságot. Megállapítja, hogy a testület határozatképes 

létszámban 5 fővel jelen van. Oláh Gábor képviselő úr fél órát késik, Garainé Kiss Gabriella 

munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen 

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

napirendi pontra javaslata.  

Nem volt. Kérelmezi, hogy vegyék fel a napirendi pontok közé a féléves munkatervet. 

Javasolja, hogy a Közalapítvány közhasznúsági jelentését vegyék előbbre. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 

  

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

  

1.      napirendi pont 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az írásos anyagot megkapta mindenki, a 2012. évi költségvetésben külön 

költségvetés készül az önkormányzatról, a Polgármesteri Hivatalról és a Napköziotthonos 

Óvodáról. Felkéri a Pénzügyi bizottság elnökék Hornyák Andrást, hogy ismertesse a bizottság 

írásos véleményét:  

Hornyák András PEB elnöke: 

Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket. 

 Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Megjegyzi, hogy sajnos még nem jött ki az az NGM rendelet, ami kimondja, hogy egy elemi 

költségvetésnek mit kell tartalmaznia és milyen szakfeladati rendben, ezért még biztosan 

módosítani kell a 2012. évi költségvetést. 

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy ez nem jelent problémát.  

 Dr. Kosztyi Emma jegyző: 
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Ismerteti, az eltéréseket az előző évi költségvetéshez képest. Egyrészről, hogy a pszichológus 

0,1 óraszámemelése létszám emelést is érint. A 2011-ben előterjesztett 254 e forinthoz képest 

374 e forintba fog kerülni, amit tartalmaz a költségvetés tervezete.  Az előző évben kevesebb 

SZJA került befizetésre az állami költségvetésbe, igy kb. 3 millió forinttal kevesebb a 

kiegészítésünk is. Sok volt a mozgás, s a cégeknek is kevesebb bevétele volt. Elmondja, hogy 

idén már hozni kell az előző évi pénzmaradványt, így nem lesz mínuszos a költségvetés.  

Kifejti, hogy külön határozatban kell szerepelnie a Munkaügyi Központ részére, hogy a 

közfoglalkoztatottak bérének 30%-át az Önkormányzat finanszírozza. Ismerteti, hogy óvoda 

udvaron sor kerül a csúszda felújításra, amely karbantartásként szerepel a költségvetésben 500 

e forinttal. Az iskolaudvarra vonatkozóan nem érkezett be az árajánlat, azt majd módosítás 

során kerül a költségvetésünkbe. Gyakorlatilag kiderült, hogy a legnagyobb problémát az 

iskola és az óvoda udvarán eső esetén a sár okozza, mert használhatatlanná válik.  

 Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Elmondja, hogy a költségvetésbe be van tervezve, hogy a nyugdíjba vonuló élelmezés vezető 

helyére felvesznek egy másikat és ezen kívül még egy szakmunkást is. Szerinte ez így sok, 

ráadásul most fizetjük az egyik dolgozó élelmezés vezetői képzési díjának a felét. Elmondja, 

hogy van egy program, ami segíti az élelmezés vezetőt a munkájában. Mivel a szakácsnő 

tanulja az élelmezésvezetést a program segítségével munkaidejének egy részében azt a 

feladatot is elláthatná. 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felvetődik itt a kérdés, hogy betöltheti e ugyan az az alkalmazott a két munkakört. 

 Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy jelen esetben nem zárja ki egymást a két munkakör, mert egymást nem 

ellenőrzi a két beosztás. 

Orosz Béla képviselő: 

Véleménye szerint elég egy élelmezés vezető, aki besegít a konyhán is, olyan embert kell 

felvenni, aki ezt mind tudja vállalni. Ha jól emlékszik, azért vezettük be, hogy a boltos 

szállítsa ki az élelmiszert, hogy ne kelljen egy 4 órás munkaerőt foglalkoztatni, másrészt 

pedig venni kell krumpli hámozó gépet, ami segíti a munkát. 

dr. Kosztyi Emma. 

Nincs hely a gépek beszerelésére az intézményvezető véleménye szerint. 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e valakinek más hozzáfűzni valója. Ha nincs, akkor a szakmunkás bérét ki 

kell venni a költségvetésből.  

Nem volt. 

Megszavaztatja a költségvetés elfogadását. 

  

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

 

Az önkormányzat 1/2012. (II.10.) számú rendelete a 2012. évi költségvetéséről. Rendelet 

mellékelve. 
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Megkéri a képviselőket szavazzanak, hogy a közfoglalkoztatottak bérének 30% az 

Önkormányzat kifizeti-e. 

 

 Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

  

 

1/2012. (02. 06.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Közfoglalkoztatási pályázat 

Pusztazámor Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pest 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ által meghirdetett hosszú időtartamú 

közfoglalkoztatási kérelemhez szükséges 30%-os önrészt a 2012. évi költségvetés 

általános tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a kérelem 

beadására. 

 

Határidő: 2012. február 9.                                                             Felelős: polgármester 

 

2.      napirendi pont 

Pusztazámor Községért Közalapítvány 2011. évi közhasznúsági beszámolója 

 

 Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a 8. napirendi pontot előre veszik. Felkéri Kralovánszky Kristófot terjessze 

elő a közhasznúsági jelentést. 

Kralovánszky Kristóf: 

Kifejti, hogy a 2011. évben az alapítvány főleg az iskola épületén belül tevékenykedett, 

kiépítették a vezeték nélküli Internet hálózatot, a tanári munka megkönnyítésére, a számítógép 

szobában lecserélték a 6-7 éves gépeket. Igyekeztek, hogy ezeket ne csak az iskola tanulói, 

hanem a község lakói is használhassák. Ugyan ez volt a cél az iskola tornatermében felszerelt 

világítás technikával és függönyökkel, amit a karácsonyi ünnepségen láthattak. 

Majd néhány mondatban beszámolt kuratórium négy éves munkájáról.  Elmondta, hogy múlt 

év decemberében az alapítvány könyvelését és szerződéseit megvizsgáltatták és azt jogi és 

pénzügyi tekintetben kifogástalannak találták. Megköszöni a négy évvel ez előtti felkérést és 

elmondja, hogy bár elköltözött, a továbbiakban is lehetőségei és legjobb tudása szerint 

igyekszik segíteni Pusztazámort. 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? 

Békési Géza alpolgármester: 

 Megköszöni a munkáját és fáradozását.  

6:35-kor megérkezett Oláh Gábor Képviselő úr 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megköszöni Kraloványszky Kristóf 4 éves munkáját a képviselő-testület nevében. 

Megkérdezi van-e kérdés. 
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Nem volt. 

Megszavaztatja a közhasznúsági jelentés elfogadását. 

  

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

  

 

2/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Községért Közalapítvány 2011. évi közhasznúsági beszámolója és 

könyvvizsgálói jelentése 

Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámor Községért Közalapítvány 2011. évre vonatkozó közhasznúsági jelentéséről 

szóló tájékoztatót és könyvvizsgálói jelentést elfogadja.  

 

Határidő: azonnal                                                                           Felelős: Polgármester 

  

3. napirendi pont  

 A szociális igazgatás és szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 

3/2011. (II.21.) számú rendelet módosítása 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy ennek egyetlen oka van a lakásfenntartási támogatást nem lehet helyi 

lakásfenntartási támogatásként adni, tehát a rendeletünkből is hatályon kívül kell helyezni. A 

lakásfenntartási támogatás 2012. január 2-től a  jegyző hatáskörébe került. 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Van ezzel kapcsolatban valakinek valami kérdése? 

Nem volt. 

Megszavaztatja a rendelet módosítás elfogadását. 

  

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

 
Pusztazámor község Önkormányzatának 2/2012. (II.10.) számú rendelete a szociális 

igazgatás és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2011. (II.21.) 

számú rendelet módosításáról 

Rendelet mellékelve. 

 

4. napirendi pont  

Gyermek és felnőtt étkeztetésről szóló  rendelet módosítása 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 



6 

 

Elmondja, hogy a szociális étkezés összege helyesen 630,- fT. Átlagban egy 6-7%-os emelés 

van beiktatva a 2010. évhez képest. A módosítást egyrészt az Áfa emelés, másrészt a 

fogyasztói árak emelése okozza. Az emelésre vonatkozó javaslatot az óvodavezető és az 

élelmezés vezető dolgozta ki. 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e valakinek véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan. Nem volt. 

Megszavaztatja a rendelet módosítását elfogadását. 

  

 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

 

Az önkormányzat 3/2012. (II.10.) számú rendelete a Gyermek és felnőtt étkeztetésről 

szóló 12/2004. (XI.25.)  számú rendeletének módosításáról. 

Rendelet mellékelve. 

  

5. napirendi pont  

Érd és Térsége Viziközmű gazdasági társaság által javasolt 2012. évre vonatkozó víz- és 

csatornadíj módosításának elfogadására 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a kormány döntése alapján 4.2 %-al emelhető a vízdíj. Ezért újra módosítani  

kell rendeletet, ezúttal lefele.  Van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? 

Nem volt. 

Megszavaztatja a rendelet módosításának elfogadását. 

  

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 4/2012. (II.10.) számú rendelete az Érd és 

Térsége Viziközmű gazdasági társaság által Pusztazámor területén szolgáltatott ivóvíz és 

csatornahasználat díjának megállapításáról és az illegális víz- és csatornaszolgáltatás 

használati díjáról szóló 11/2010. (XII.16.) számú rendeletének módosításáról 

Rendelet mellékelve. 

 

6. napirendi pont  

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt céljainak meghatározására  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van el valakinek más javaslata. 
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Nem volt. 

Megszavaztatja a hivatal 2012-es céljainak meghatározásának elfogadását. 

  

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

  

3/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2012. kiemelt célok 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt céljainak meghatározására benyújtott 

előterjesztést a leírtak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal                                                                           Felelős: polgármester 

 

 7.  napirendi pont  

Az önkormányzat 2012. évi I. féléves munkaterve 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy bár nem volt a napirendi pontok között a féléves munkaterv, de mindenki 

megkapta az anyagot. Megkérdezi van e ezzel kapcsolatban valakinek megjegyzése? 

Hornyák András képviselő: 

Ez úgy is mindig változik. 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban.  

Nem volt. 

Megszavaztatja a féléves munkaterv elfogadását. 

  

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

  

4/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi I. féléves munkatervének elfogadása  

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2012. évi I. féléves munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2012. március 31.                                               Felelős: polgármester, jegyző 
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8. napirendi pont  

Kistérség szociális koncepciójának elfogadása 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a kistérségi koncepció felülvizsgálata az eddigieknek. 5 évvel ezelőtt készült 

a Kistérségre egy szociális koncepció amit 5 évente felül kell vizsgálni. Ez elkészült, 

Pusztazámor tekintetében nincs változás. Nem kerültek be olyan rétegek, akiknél az egyenlő 

bánásmód esélyegyenlőség és egyebek sérülnének. Tehát nincs olyan dolog, amit pluszba 

kezelnie kellene a településnek. Ami működik a kistérségi szinten az jó, az, hogy mi lesz 

jövőre, azt nem tudjuk. Erre az évre minden rendben van. Jövőre valószínűleg a járások 

fogják ezt a szerepet betölteni. A fájdalom az, hogy a szakemberek itt megszűnnek és Érdről 

fognak ide járni,  a családsegítő, pszichológus, minden egyéb, aki eddig Budaörsről járt. Ez a 

gondozottaknak lesz nagyon rossz, hogy akit megszoktak az elkerül innen. 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megjegyzi, hogy tényleg nagy mennyiségű anyagról van szó, De nagyon sok kimutatás volt 

benne. Ami számára szívdobogtató volt, hogy egy dologban 100%-os volt Pusztazámor, 

mégpedig az infrastruktúra kiépítésében. Az ellátottság terén pedig úgy gondolja, hogy 

Pusztazámor nagyon sokat nyert a kistérség révén. 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban.  

Nem volt. 

Megszavaztatja a kistérségi koncepció elfogadását. 

  

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

  

5/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy:  

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

Kistérség Többcélú Társulása által készített szociális koncepciót az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal                                                                           Felelős: polgármester 

 

 9.      napirendi pont  

Belső ellenőrzési terv elfogadása 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Kifejti, hogy a belső ellenőrzési tervet minden évben március 20-ig. kell elfogadnia 

képviselő-testületnek. Most a kistérségi Iroda ezzel lemaradt. Így anyag nem készült, mert 

hogy változtak a szabályok. A célt mindig tőlünk kéri a kistérségi iroda. Itt a cél most a 
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személyi juttatások átvizsgálása. A belső kontrollrendszerrel kapcsolatosan minden intézmény 

vezetőnek kell az intézményen belül a ellenőrzéseket megcsinálnia.  

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban.  

Nem volt. 

Megszavaztatja a kistérségi koncepció elfogadását. 

  

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

  

 

6/2012. (02.06.) 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 

 

10. napirendi pont. 

 

Egyebek:  

 

1.  

Ivánczki Jánosné kérése elővásárlás jog érvényesítésére 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ivánczki Jánosné azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy érvényesítse az önkormányzat 

elővásárlási jogát az árverésre kerülő házán. 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Nem indíthatunk el lavinát. 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e egyéb megjegyzés az elhangzottakkal kapcsolatban.  

Nem volt. 

Megszavaztatja a kérelem elfogadását. 

  

Igen: 0 

Nem: 6 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 
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7/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Ivánczki Jánosné (Szente Mária) tulajdonában lévő 244 hrsz-ú ingatlan 

önkormányzat részére felajánlása megvásárlásra 

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

Jánosné  tulajdonában lévő, megvételre ajánlott Pusztazámor, 244 hrsz-ú belterületi 

ingatlant nem kívánja megvásárolni. 

 

Határidő: 2012. december 31.                                                        Felelős: polgármester 

 

 

Karate szakosztály edzőtáborra kéri kölcsön a tornatermet. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy TTC YAMA Karate Szakosztálya négy napos karate tábort szeretne 

szervezni és ehhez kéné kölcsön az iskola tornatermét. 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megjegyzi, hogy a gyerekek nagyon élvezik ezt a sportot. 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e egyéb megjegyzés az elhangzottakkal kapcsolatban.  

Nem volt. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

  

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

  

8/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Napközis karate-tábor 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szülők, 

valamint Schvarcz Péter karate edző  által szervezett Napközis karate-tábor helyszínéül 

az Általános Iskola tornatermét, 2012. június 18 - 2012. június 21. közötti időszakban 

díjmentesen rendelkezésre bocsátja.  

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: polgármester 

 

2.  

Művész Hotel kft. fa. felszámolói díjáról nyilatkozat elfogadása  

Pátrovics Benedek polgármester: 
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Előterjeszti, hogy a Művész „Hotel” Kft felszámolásával kapcsolatban a végrehajtási díj 

merült fel, melyet a tulajdonosoknak kell kifizetnie. Arra kér felhatalmazást, hogy aláírhassa a 

beleegyező nyilatkozatot. A tulajdon jog arányában oszlik meg az összeg, a ránk eső összeg 

60.e Ft. Megkérdezi, van-e kérdés a témával kapcsolatban.  

Nem volt. 

Megszavaztatja a nyilatkozat aláírását. 

  

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

  

9/2012. (02.06) számú képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Művész Hotel kft. fa. felszámolói díjáról nyilatkozat elfogadása 

Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Művész 

Hotel kft. fa. felszámolásával kapcsolatosan előterjesztett nyilatkozatban a CONT(Ó)-

ROLL kft. részére valamint a REORG részére kifizetendő felszámolói díjat elfogadja. A 

nyilatkozat aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

 

Határidő: azonnal                                                                           Felelős: Polgármester 

 

3.  

Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a Sóskúti Önkéntes Tűzoltók támogatást kértek Tűzoltó Örsük felújításának 

befejezéséhez. Az egyesület oktatást és a tűzoltó rendszer ellenőrzését végzi Pusztazámoron. 

A felújítások befejezéséhez 100 000,- Ft támogatást kérnek.  

Megkérdezi, van e ezzel kapcsolatban valakinek véleménye? 

Nem volt. 

Megszavaztatja a kérelem elfogadását. 

  

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

  

10/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 

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

Önkéntes Tűzoltó Egyesületet (székhelye, 2038 Sóskút, Rózsa u. 40.) 100.000 forinttal 

támogatja, melyet a 2012. évi költségvetésben biztosít az államháztartáson kívüli 

szervezetek támogatása címen. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

aláírására. 
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Határidő: 2012. december 31.                                                        Felelős: polgármester 

4.  

Sóskúti és Pusztazámori katolikus egyházközösség támogatása  

Pátrovics Benedek polgármester: 

A Sóskúti egyházközösség azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy szíveskedjen, 

úgy mint tavaly, gyermekek táboroztatására adományt adni. Illetve a parókia fűtéséhez kértek 

adományokat. Elmondja, hogy számításai szerint 240 000,- Ft összegben kellene támogatni a 

Pusztazámori egyházközösséget, mert abból az összegből jutna tüzelőre, és a gyermekek 

táboroztatására is. 

Megkérdezi van-e kérdés, megjegyzés az elhangzottakkal kapcsolatban.  

Nem volt. 

Megszavaztatja a kérelem elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

  

11/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámori Katolikus Egyházközség támogatása 

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

és Pusztazámori katolikus egyházközösséget 240.000 forinttal támogatja, melyet a 2012. 

évi költségvetésben biztosít, az államháztartáson kívüli szervezetek támogatása címen. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2012. december 31.                                                        Felelős: polgármester 

 

5.  

Zámori Kör támogatása 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy megszületett a Zámori Kör kiadványa. A füzetek reprezentációs céllal rendelt 

a polgármester 200db-ot. 415,- Ft-ra jön ki egy példány. Kérdés, hogy mennyivel támogassák 

a Zámori Kört. Darab arányosan 100 000,-Ft-ra jön ki.  

Javasolja, hogy 150.000,-Ft-al támogassa a testület.  

Megkéri a képviselőket, hogy aki támogatja az összeg átutalását, kézfeltartással jelezze. 

Megszavaztatja a javasolt támogatás összegét. 

  

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 
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12/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Zámori Kör Közhasznú Egyesület támogatása 

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

Kör Közhasznú  Egyesület  (székhelye, 2039 Pusztazámor Kmoskó u. 2.) 150.000 

forinttal támogatja, melyet a 2012. évi költségvetésben biztosít, az államháztartáson 

kívüli szervezetek támogatása címen. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2012. december 31.                                                        Felelős: polgármester 

 

Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 20:32 órakor 

berekesztette. 

  

  

 

dr. Kosztyi Emma                                                                 Pátrovics Benedek 

        jegyző                                                                                polgármester                


