
1 
 

Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. augusztus 03-i rendkívüli 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 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Előterjesztés a 2012. július 29-i felhőszakadás következtében Pusztazámori 

lakóingatlanokban és azon belüli berendezési tárgyakban bekövetkezett károk 

enyhítésére pénzügyi támogatást nyújtása ügyében 

     Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

2. Egyebek 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, hallgatóságot. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel jelen 

van.  

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:6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

1. napirendi pont 

 

Előterjesztés a 2012. július 29-i felhőszakadás következtében épületekben, és az épületen 

belüli berendezési tárgyakban bekövetkezett károk enyhítésére pénzügyi támogatást 

nyújtása ügyében 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a mai rendkívüli ülés a rendkívüli időjárás miatt hívta össze. 2012. július 29-

én nagy esőzések miatt 3 helyről kapott jelzést, ahol komoly károk keletkeztek. Egy írásos 

bejelentés is érkezett Fülöp Ervintől (2039 Pusztazámor Vörösmarty Mihály u. 2.) A csapadék 

víz a szántóról és az árokból befolyt a garázsba, a gázkazán és az autó teljesen tönkre ment.  
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Oláh Gábor képviselő: 

Megkérdezi, hogy az ott található villanyoszlopok nem dőltek-e meg az esőzések miatt.  

 

Pátrovics Benedek polgármester:  

Elmondja, hogy a villanyoszlopokat nem figyelte meg. A biztosító a meszelést és a kazánok 

javítását vállalta. Az autó külön biztosítás kérdése. 

Ugyan ez történt a Holinszkiné Bachoffer Klára képviselőasszony ingatlanán, valamint 

Horváth Tamás ingatlanán.  

A helyszínen látottakat jegyzőkönyv rögzíti, amelynek felvételében és a kár felmérésében 

segítségemre volt Békési Géza alpolgármester, és Oláh Gábor képviselő. 

A képviselők tudnak-e még valakiről, aki kárt szenvedett? 

 

Orosz Béla képviselő:  

Úgy tudom, hogy Vadas Gábor ingatlanánál is bement a víz, de megállt a garázsajtó előtt és 

nem folyt be. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Sóskúton is rengeteg káreset történt. Az ottani vezetőkkel felvette a kapcsolatot, hogy ők 

hogyan oldották meg ezt. 

Tehát nem kártérítésről, hanem kárenyhítésről van szó. 

Javaslom, hogy a 2012. évi költségvetésünk általános tartaléka terhére különítsünk el, ismerve 

a három esetet 450.000,-Ft-ot, amely a maximum keret. Kár eseményenként a kár nagyságától 

függően 50.000-150.000 FT közötti összeget ítéljen meg a testület.  A helyszínen tapasztaltak 

szerint javaslom, hogy vissza nem térítendő támogatásként kerüljön kifizetésre mindhárom 

természeti károsultnak 150.000-150000 forint. A jegyző asszony majd tudja, hogy mi ennek a 

menete és megkeresi a támogatás átadásának törvényes módját, mivel közpénzről van szó.  

Aki elfogadja a javaslatot, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

40/2012.(08.03.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Támogatás megítélése természeti kártétel bekövetkezése miatt 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. július 29-i 

felhőszakadás következtében épületekben, és az épületen belüli berendezési tárgyakban 

bekövetkezett károk enyhítésére 450.000,- FT összegű keretet különít el pénzügyi 

támogatásként az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 

(mint működési célú pénzeszköz átadás háztartások részére) 

 

Határidő: azonnal        Felelős: polgármester 

 

 

41/2012.(08.03.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Holinszki László (2039 Pusztazámor, Petőfi Sándor u. 35.) részére támogatás 

megítélése természeti kártétel bekövetkezése miatt 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. július 

29-i felhőszakadás következtében 150.000,- Ft-ot vissza nem térítendő helyi támogatást 

nyújt Holinszki László részére. Holinszki László ingatlanán fél méter magasságban 

elöntötte a pincét a víz és az iszap, valamint elázott a ház fala. A kártétel következtében 

fagyasztóláda, hűtő és egyéb gépek mentek tönkre. A kifizetést nevezett részre augusztus 
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hónapban kell teljesíteni az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka 

terhére, mint működési célú pénzeszköz átadás háztartások részére. Az összeg a 

Takarékszövetkezetnél vezetett 64800066-16001787 számú számlára kerül kifizetésre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: 2012. augusztus 25.     Felelős: polgármester 
 

42/2012.(08.03.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Fülöp Ervin (2039 Pusztazámor, Vörösmarty Mihály u. 2.) részére támogatás 

megítélése természeti kártétel bekövetkezése miatt 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. július 

29-i felhőszakadás következtében 150.000,- Ft-ot vissza nem térítendő helyi támogatást 

nyújt Fülöp Ervin részére. Fülöp Ervin ingatlanán egy méter magasságban elöntötte a 

garázst a víz és az iszap, valamint elázott a ház fala. A kártétel következtében 

fagyasztóláda, hűtő, személygépkocsi és egyéb gépek mentek tönkre. A kifizetést 

nevezett részre augusztus hónapban kell teljesíteni az önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére, mint működési célú pénzeszköz átadás 

háztartások részére. Az összeg az OTP Bank Nyrt-nél vezetetett 11773195- 03238936 

számú számlára kerül kifizetésre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  
 

Határidő: 2012. augusztus 25.     Felelős: polgármester 
 

43/2012.(08.03.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Horváth Tamás (2039 Pusztazámor, Petőfi Sándor u. 5.) részére támogatás 

megítélése természeti kártétel bekövetkezése miatt 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. július 

29-i felhőszakadás következtében 150.000,- Ft-ot vissza nem térítendő helyi támogatást 

nyújt Horváth Tamás részére. Horváth Tamás ingatlanán egy méter magasságban 

elöntötte a pincét a víz és az iszap, valamint elázott a ház fala. A kártétel következtében 

a pince hátsó fala beszakadt, fagyasztóláda, hűtő, és egyéb gépek mentek tönkre. A 

kifizetést nevezett részre augusztus hónapban kell teljesíteni az önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére, mint működési célú pénzeszköz átadás 

háztartások részére. Az összeg az OTP Bank Nyrt-nél vezetetett 11773061- 00030382 

számú számlára kerül kifizetésre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: 2012. augusztus 25.     Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

1.Heves esőzés által Zámor-patak medrében okozott kár 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a 2012.07.29-i esőzések során lezúduló vízmennyiség a Zámor patak híd 

utáni szakaszán a bástya előtt örvényt formált, és kimosta a patakmedret. E miatt ő kihívta 

Böröcz Ferencet a beruházás műszaki ellenőrét, akivel a helyszíni szemle során megbeszélték 

a teendőket. A műszaki ellenőr tájékoztatása szerint a Vidra Kft. vállalta a meder 

helyreállítását.  

 

 

2.Hulladéklerakóval kapcsolatos szaghatások 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy egyet ért Károvits Tamás úr szaghatásokkal kapcsolatos bejelentésével, főleg, 

hogy ez év elején azt nyilatkozta a FKF Zrt. igazgatója, hogy megszüntetik Pusztazámoron a 

komposztálást. Mostani információi szerint viszont az FKF Zrt. bővítést tervez. Emiatt egy 

egyeztető időpontot kért az FKF Zrt. vezérigazgatójától. A fenti ígéretükre szeretné 

figyelmeztetni a vezérigazgató urat. Ha azonban folytatják a komposztálást, akkor szeretné, 

ha azt zárt rendszerben kiviteleznék. 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 9:00 órakor 

berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

        jegyző                      polgármester  
 


