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Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. május 22-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről 

  

  

Helye: Sóskút tanácsterme 

  

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint 

  

Pusztazámor község részéről jelen vannak:     

      
                                               Pátrovics Benedek                 polgármester 

Békési Géza              alpolgármester 

                                               Garainé Kiss Gabriella képviselő 

Holinszkiné Bachoffer Kára képviselő 

Hornyák András   képviselő    

 Orosz Béla    képviselő 

                                               Oláh Gábor   képviselő 

 

Tanácskozási joggal               

jelen van:                               Dr. Kosztyi Emma   jegyző 

  

Sóskút község részéről jelen vannak:  

König Ferenc    polgármester  

Csernyák Péter   alpolgármester  

Bereczkiné Ulehla Anna  képviselő 

Kuzselné Schóber Ágnes  képviselő 

Mátrai Miklósné   képviselő 

Dr. Vezsenyi Magdolna  képviselő 

dr. Újházi Miklós   jegyző 

  

 

 

König Ferenc Sóskút polgármester: 

Üdvözölte a megjelenteket és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes 

létszámban jelen van. A napirendi pontokat az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal a 

Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

  

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megállapítja, hogy a pusztazámori Képviselő-testület teljes létszámban jelen van, az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. 

 

König Ferenc Sóskút polgármestere: 

Javasolja, hogy a BKTT Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi beszámolóját és az Andreetti 

Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 

szóló beszámolót a két testület együtt tárgyalja. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Megszavaztatja König Ferenc sóskúti polgármester javaslatát. 
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Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

 

1. napirendi pont 
 

Tájékoztató a 2011. évi Pusztazámori gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról 

 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Elmondja, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi, hogy van e kérdés a 

leírtakkal kapcsolatban. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára pusztazámori képviselő: 

Elmondja, hogy személyes tapasztalat alapján nagyon jó véleménye van a gyermekjóléti 

szolgálat jó működéséről, köszöni az eddigi munkát. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Elmondja, hogy a beszámoló részét képezi a jövőre vonatkozó javaslat, melyet részéről nem 

tud értelmezni, mivel a következő évben elképzelhető, hogy megszűnik az intézmény. 

Megkérdezi van-e még kérdés a beszámolóval kapcsolatban. 

 

Békési Géza Pusztazámor alpolgármestere: 

Részéről is köszönetét fejezi ki a szolgálat munkájáért. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Megszavaztatja a pusztazámori gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

tájékoztató elfogadását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

27/2012. (05.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámori gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2011. 

évi tájékoztató elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámori gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2011. évi 

tájékoztatót a leírtak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
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2. napirendi pont 

 

Előterjesztés az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 2011. évi 

költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására. 

  

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Megkérdezi, van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 2011. évi 

költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

28/2012. (05.22.)számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 2011. évi 

költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 2011. évi költségvetésének 

teljesítéséről szóló beszámolót a leírtak szerint elfogadja 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester

  

 

 

3. napirendi pont 

 

Iskolai tábor költségei 

 

König Ferenc Sóskút polgármestere: 

Elmondja, hogy a sóskúti iskola és a pusztazámori tagintézmény szervezésében táborozásra 

lesz lehetőségük az alsós és felsős gyerekeknek, kézműves és nem kézműves tábor közül 

választhatnak. A tábor költsége számításaik szerint kb. 5.000,-Ft/gyerek, melyet javasol, hogy 

az önkormányzatok finanszírozzanak a szociálisan rászoruló gyermekek részére. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Véleménye szerint a táborra jelentkező pusztazámori gyerekek száma alapján kellene 

finanszírozni a költségeket. Úgy tudja, hogy eddig pusztazámori gyermek nem jelentkezett a 

kézműves táborba. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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29/2012. (05.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2012. iskolai tábor költségei 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

pusztazámori alsó és felső tagozatos tanulók vonatkozásában az egy főre jutó költséget 

vállalja. Ennek elszámolására a két önkormányzat közötti társulási megállapodás 

alapján fog sor kerülni. 

 

Határidő: 2012. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere a közös testületi ülést berekeszti, az ülést 

Pusztazámor Község Képviselő-testülete külön teremben folytatja.  

 

 

 

 

4. napirendi pont 

 

Előterjesztés az önkormányzat egyes szabálysértési rendelkezéseit tartalmazó 

önkormányzati rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet 

elfogadására 

 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő önkormányzati rendeletek bizonyos 

paragrafusainak hatályon kívül helyezését központi jogszabály indokolja. 2012. április 15-től 

a szabálysértési ügyekben kizárólag a kormányhivatalok járhatnak el. Az önkormányzatok 

kötelesek legkésőbb 2012. május 31-ig saját rendeleteikből a szabálysértési tényállásokat és 

az erre vonatkozó szankciókat hatályon kívül helyezni. Ezen túlmenően az önkormányzat 

csak a kirívóan közösségellenes cselekmény tényállásának a megfogalmazására hivatott.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Nehezményezi, hogy a közterületen való alkoholfogyasztásra vonatkozó rendeletet ne teljes 

egészében helyezzék hatályon kívül, hanem csak egy részét. Javasolja, hogy továbbra is 

tilalmazott cselekmény maradjon a közterületen való alkoholfogyasztás. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja az előterjesztés szerinti rendeletrészek hatályon kívül helyezésének 

elfogadását az Orosz Béla javaslatával együtt. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1   Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 9/2012.(V.25.) számú rendelete az 

önkormányzat egyes szabálysértési rendelkezéseit tartalmazó önkormányzati rendeletek 

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

Rendelet mellékleve. 
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5. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

 

1. Tankönyv 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a tavalyihoz hasonlóan javasolja a diákok részére az ingyenes tankönyvek 

biztosítását. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

30/2012. (05.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Ingyenes tankönyv biztosítása 

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

Andreetti Károly Általános Művészeti Iskola Pusztazámori tagintézményébe járó 

valamennyi 1-4 osztályos tanulónak, valamint valamennyi Sóskútra járó pusztazámori 

tagozatos tanulónak ingyenes tankönyvet biztosít a 2012/2013-as tanévre. A 

tankönyveket az önkormányzat a könyvtár részére vásárolja meg, melyet a tanulók a 

tanév végéig használatra megkapnak. A pénzügyi keretet az önkormányzat 

költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. A szükséges intézkedések 

megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2012. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

 

2. Dallos Márta kérelme 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy a támogatást ítélje meg a testület, mivel a gyermek öregbíti a település 

hírnevét. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Támogatja a javaslatot. Az ilyen sportteljesítményeket támogatni kell. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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31/2012. (05.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Dallos Márta kérelme sportoló gyermeke támogatása iránt 

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

JKA Karate Szövetségen keresztül Gróh Janka sportoló részére 60.000 Ft támogatást 

nyújt a korosztályos JKA Karate Európa Bajnokság Párizsi döntőjére való kiutazás 

költségeihez.  

A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 

A támogatást a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

 

Határidő: 2012. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

 

3. Váczi Károly kérelme 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy támogatja a kérelmet, legfontosabb az, hogy a lakosság ellátásához szükséges 

a bolt működése. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy nem támogatja, hogy egyik boltos a másiknak átadja. Javasolja, hogy az 

üzlethelyiség bérletét a mostani szerződésnek megfelelően a Zámori Újság következő 

lapszámában pályáztassák meg. Álláspontja szerint lehet, hogy így pusztazámoriak juthatnak 

munkalehetőséghez. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A jelenlegi bérlő százhalombattai lakos, aki mostantól bérelni szeretné biatorbágyon lakik. 

 

Hornyák András képviselő: 

Nem biztos, hogy más bérelné, mint aki most is benne dolgozik, volt már olyan, hogy fél évig 

üresen állt, mert nem tudták kiadni. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy részéről emlékszik olyan esetre is, amikor 3-4 vállalkozó is volt, aki kivette 

volna. Fenntartja javaslatát, hogy a bérletet pályáztassák meg. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Meg van elégedve a bolt jelenlegi üzemeltetésével, támogatja a kérelmet. 

Nem lát arra esélyt, hogy az üres boltba bármelyik zámori befektetne, vagy elvállalná, hogy 

bérbe veszi és vegyeskereskedést működtessen. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Véleménye szerint egy próbát megér a pályáztatás, hátha lesz olyan zámori akinek ezzel 

munkalehetőséget tudnak biztosítani. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Kéri, hogy fogalmazza meg a testület mikortól, milyen időtartamra és milyen feltételekkel, 

milyen bírálati szempontok szerint történjen a kiírás. 
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Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy a jelenlegi bérlő felmondta a szerződést június 30-al. Az új bérlet 2012. július 

1-től, határozatlan időre, 50 ezer bruttó bérleti díjjal és zámori vállalkozók előnyben. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Javasolja, hogy a 2012. június 10-én megjelenő újságba írják ki a pályázatot. 2012. június 20-

ig lehet majd beadni a pályázatokat és június 29-ig a testület elbírálja azokat. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a javaslatot, melyszerin az üzlet új bérlőjét pályázati úton válasszák ki. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 2   Elfogadva! 

 

 

32/2012. (05.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Élelmiszerbolt bérleti jogának pályáztatása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2039 

Pusztazámor, Petőfi Sándor u. 1. szám alatt működő élelmiszerbolt bérleti jogát 

pályázat útján adják bérbe 2012. július 1-től.  

 

A pályázati kiírás az alábbi feltételeket tartalmazza: 

 

 A bérbeadás időtartama: 2012. 07.01-től határozatlan időre 

 A bérleti díj összege: 2012. 07.01-től bruttó 50.000 Ft/hó 

 A pályázat elbírálásának időpontja: 2012. 06.29. 

 

 

Határidő: 2012. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

 jegyző           polgármester  


