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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. október 24-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 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Beszámoló a 2011/2012-es tanév zárásáról és a 2012/2013. tanév indításáról 

        Előterjesztők: Intézményvezetők 

 

2. Pusztazámor Külterületi Mezőgazdasági út két nyomvonal megvalósíthatósági előterv 

(Szőlőhegy utca) 

        Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

3. Ajánlat Pusztazámor Kossuth Lajos utca kétoldali csapadékvíz elvezetés engedélyezési 

és kiviteli terv elkészítésére  

        Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

4. Ajánlat Pusztazámor területén útfelújítási és fenntartási munkák műszaki ellenőrzésére 

vonatkozó keretszerződés megkötésére 

        Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

5. Döntés közoktatási intézmények működtetésével kapcsolatosan 

        Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

6. Budaörsi Többcélú Kistérségi Társulás előterjesztése 

        Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

7. Pusztazámor Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZMSZ-ének elfogadása 

        Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

8. Bursa Hungarica 2012-2013 ösztöndíjpályázat 

        Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

9. Egyéb 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, Óvodavezetőt, a 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. 

 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

1. napirendi pont 

 

Beszámoló a 2011/2012-es tanév zárásáról és a 2012/2013. tanév indításáról 

Előterjesztők: Intézményvezetők 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkéri Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezetőt, hogy ha van az írásos anyaghoz szóbeli 

kiegészítése, tegye meg.   

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz vezető óvónő:  

 

Köszönti a Képviselő-testületet. Elmondja, hogy mindenki megkapta a beszámolót, ezért 

csupán a következőekkel egészítené ki a leírtakat: 

A jogszabályváltozások, illetve a változások okozta bizonytalanság rányomta bélyegét az 

Óvoda évnyitására. Mindenben csupán decemberig tudtak tervezni. Nagyobb problémát 

jelent, hogy azzal, hogy a Budaörsi Többcélú Kistérségi Társulás jövőbeni fennállása nem 

biztos. Az óvoda jelenleg teljes mértékig kihasználja a fenti intézmények nyújtotta 

szolgáltatásokat. A gyermekek megszokták a pedagógusokat, és eddig ugyanazok a 

szolgáltatók kísérték őket alsó tagozatban is.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy milyen szolgáltatókra gondol az intézményvezető asszony? 

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz vezető óvónő:  

Elmondja, hogy többek közt a logopédia, pszichológus, családsegítő szolgálat vesz részt az 

óvodai nevelésben. Mivel az iskolát 2013 januárjától az állam veszi át, nagy valószínűséggel 

új szolgáltatók lesznek. Praktikusabbnak látná, ha azt a szolgáltatót alkalmazná az 

önkormányzat, aki az iskolában is kezeli majd a gyermekeket. Mindezek ellenére úgy véli a 

jelenlegi szolgáltatók a legmegfelelőbbek, és amennyiben van lehetősége az 

Önkormányzatnak, szeretné, ha a jövőben is a BTT családsegítő és gyermekjóléti szolgálata 

működhetne az óvodában. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Sajnálatos módon, ebben érdemben jelenleg nem tud a testület segíteni. Ugyanis 2012.12.31- 

a jelenleg működő kistérségi társulások megszűnnek. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a 

szabad társulások megmaradjanak. Most Budaörssel tartanak az egyeztetések, hogy a jelenlegi 

szolgáltatók megmaradhassanak. Amennyiben az iskolát az állam tartja fenn, de 

szolgáltatásokat a társulás működtetheti, akkor az Önkormányzat is a jelenlegi, jól működő 

szolgáltatásokat venné igénybe. 
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dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy 2012. december 31-el a Sóskúttal kötött Közoktatási társulásunk a törvény 

erejénél fogva megszűnik. Az állam átveszi az iskolát. Ő is fogja fenntartani azt, hacsak az 

Önkormányzat nem vállalja át az iskola épületének működtetést. A kormányzati cél, hogy 8 

fővel már működhessenek alsó tagozatok, akár osztály összevonással is. Az oktatási 

intézmények járási tankerületekbe rendeződnek, a tankerületek vezetői pedig a járási 

tankerület felügyelők. Pusztazámoron várhatóan 9 elsőosztályos lesz a 2013/2014-es 

tanévben.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy Pusztazámor speciális helyzetben van, hiszen a szolgálati lakás, tornaterem, 

iskola, óvoda és konyha egy épületben van. Senki sem tudott eddig választ adni, hogy ha 

államosítják az iskolaépületet, mi lesz az épületben lévő többi intézménnyel, feladattal? 

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz:  

Köszöni az iránymutatást.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megköszöni a beszámolót. Megkéri képviselő-testületet tegyék fel kérdéseiket az 

Óvodavezetőnek.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Felkéri az Óvodavezetőt, hogy tájékoztassa, a jelenlegi óvodai pályázatról.  

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz:  

Elmondja, hogy a Pályázatíró elkészítette és beadta a pályázatot, azonban az elbírálás hetek 

óta csúszik. A kiírás szerint októberben már a pályázati pénznek felhasználhatóaknak kellene 

lenni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megköszöni a tájékoztatást, és sikeres tanévet kíván az óvodavezető asszonynak.  

 

Felkéri Garainé Kiss Gabriellát  a tagiskola vezetőjét és egyben képviselőnket, hogy 

tájékoztassa a képviselő-testületet az iskola 2011/2012 tanévéről, és a2012/2013 tanév 

megnyitásáról. 

 

Garainé Kiss Gabriella: 

Köszönti a kedves képviselő-testületet. Elmondja, hogy a tavalyi évben egy nagyon szép, 

tartalmas és nyugodt évet zárhattak. Megköszöni a polgármesternek a testületnek  és a 

jegyzőasszonynak támogatását, és az anyagi hozzájárulást, hiszen  ez által volt biztosítható a 

tagiskola nyugodt működése. A elmúlt évben az iskola sikeresen pályázott a „Suligyümöcs” 

programra, így a gyermekek tízóraira mindig friss gyümölcsöt ehettek. Hetente három láda 

almát és körtét kap az iskola. Tanuláson kívüli tevékenységre is pályázott a tagiskola, melyre 

még nem érkezett válasz. A program célja tanórákon kívüli foglalkozások szervezése, úgy 

mint erdei iskola. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megdicséri a beszámolót. Reméli, hogy januártól nem fog csökkenni az oktatás színvonala, és 

hogy amit az önkormányzat és a pedagógusok közösen kiépítettek az elmúlt évek során, 

megmarad. 
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Megszavaztatja az iskola és az óvoda beszámolóját. 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1   Elfogadva! 

 

55/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Napköziotthonos Óvoda és Andreetti Károly Általános Művészeti 

Iskola és Könyvtár Pusztazámori Tagintézményének beszámolója 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámor Napköziotthonos Óvoda és az Andreetti Károly Általános és Művészeti 

Iskola és Könyvtár Pusztazámori Tagintézményének a 2011/2012-es tanév zárásáról és a 

2012/2013. tanév indításáról szóló beszámolóját a leírtak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

2. napirendi pont 

 

Pusztazámor Külterületi Mezőgazdasági út két nyomvonal megvalósíthatósági előterv  

(Szőlőhegy utca) 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy Lukács Miklós mérnök úrtól ajánlatot kért a Külterületi Mezőgazdasági út két 

nyomvonalának elő tervét a Szőlőhegy utcában. Elmondja, hogy amennyiben két-három cég 

beköltözne a területre a nyomvonal megtervezése, majd  kiépítése gazdaságilag indokolt 

lenne. Addig azonban nem javasolja a tervezést sem. 

 

 

3. napirendi pont 

 

Ajánlat Pusztazámor Kossuth Lajos utca kétoldali csapadékvíz elvezetés engedélyezési és 

kiviteli terv elkészítésére  

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a múltkori ülésen felvetődött, hogy a Kossuth utcában a padka javítással még 

nem oldódott meg teljesen a csapadékvíz elevezetés. Több lakó kérelmezte, hogy valami 

megoldást keressen a testület, hogy a hírtelen bezúduló csapadék ne kerüljön be az 

ingatlanokra. A szakemberek véleményét kikérve 3 ajánlat érkezett a Kossuth utca problémás, 

vízelvezető árkot nem tartalmazó részéren az engedélyes és kiviteli tervre vonatkozóan 

.  

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy a kivitelezésnek minél előbb meg kellene történnie, mielőtt nagyobb 

problémát okoz a víz. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy eddig azért nem került az elvezető árok kiépítésre, mert nem volt hova 

elvezetni a csapadékvizet. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

 

Elmondja, hogy a Kossuth utca padka javításánál, ahol jelenleg van vízelvezető árok a 
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kivitelezéskor Lukács Miklós (Lumix Mérnöki Iroda) volt a műszaki ellenőr. Javasolja, hogy 

az utca hiányzó szakaszára ő készítse a terveket, mivel ő adta a legjobb árajánlatot másrészt 

ismeri a terepet.  

Megszavaztatja a Lumix Mérnöki Iroda E.V.árajánlatát. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

56/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Kossuth Lajos utca kétoldali csapadékelvezetési engedélyezési és 

kiviteli tervére vonatkozó árajánlat elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Pusztazámor Kossuth Lajos utca kétoldali csapadékelvezetés engedélyezési és kiviteli 

tervének elkészítésével a Lumix Mérnöki Iroda Ev.-t bízza meg ajánlatban közölt bruttó 

1 841 500 összegért, amelyet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános 

tartaléka terhére biztosít. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

4. napirendi pont 

 

Ajánlat Pusztazámor területén útfelújítási és fenntartási munkák műszaki ellenőrzésére 

vonatkozó keretszerződés megkötésére 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az utóbbi időben a leggazdaságosabb áron kiváló minőségi munkát végzett az 

Önkormányzatnak a Lumix Mérnöki Iroda E.V.  A gyorsabb munkavégzés miatt javasolja, 

hogy az Önkormányzat kössön a céggel egy keretszerződést, ami alapján a településen 

végzendő útfelújítási és karbantartási munkák műszaki ellenőrzését Lukács Miklós elvégzi a 

kivitelezési  összeg 1,25%-áért 2012. szeptember 26-tól 2014. december 31-ig. Az 

előterjesztéshez képest annyi módosítást javasol, hogy az 5.2 pontot a szerződésből vegyék ki. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a témával kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a módosított keretszerződés elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

57/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor területén útfelújítási és fenntartási munkák műszaki ellenőrzésére 

vonatkozó keretszerződés megkötése 

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

Mérnöki Iroda Ev.-t  (Lukács Miklós) ajánlatát elfogadja. Amennyiben az 

önkormányzat közigazgatási területén 2012. szeptember 26-tól 2014. december 31-ig 

útépítési, vagy felújítási, karbantartási munkák lesznek a műszaki ellenőri munkával, a 

kivitelezési összeg 1,25%-ért a Lumix Mérnöki Iroda EV-t bízza meg.  

Felhatalmazza a polgármestert a keretszerződés megkötésére. 
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Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

5. napirendi pont 

 

Döntés közoktatási intézmények működtetésével kapcsolatosan 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a szeptemberi ülésen szándéknyilatkozatról döntött a képviselő-testület a 

Pusztazámoron működő iskola épület 2013. január 1-től szóló működtetésről. Jogszabály 

szerint a képviselő-testületnek legkésőbb 2012. november 15-ig döntést kell hozni, hogy ezt 

vállalja-e. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy az iskola működtetési költségeinek átvállalása 3000 lakosságszám alatti 

településen nem kötelező. Amennyiben a testület nem nyilatkozik, úgy automatikusan 

nemleges választ ad. Amennyiben továbbra is működtetni kívánja az alsó tagozatú iskolát, 

abban az esetben azon legkorábban a 2015-ben módosíthat. A 2014. évi választásokat 

követően pedig gazdasági évente eldöntheti, hogy a következő évben képes-e a működtetésre. 

A kérelmet, ami alapján a működtetést átvállalja az Önkormányzat 2012. november 15-ig 

nyújthatja be. Mikor az előterjesztést kiküldésre került, még október 31. volt a határidő. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Megkérdezi, hogy az iskola működtetése ténylegesen mennyibe kerül az önkormányzatnak 

évente 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy erre pontosan a közalapítvány elnöke tudna válaszolni. Ugyanis 

közalapítvány működtette eddig az iskolát. A két takarítónő fizetése, a közműszámlák, tárgyi 

eszközök kerültek finanszírozásra. A pedagógusok fizetését átvállalja az állam. Az ingó és 

ingatlan működtetésről lehet nyilatkozni.  

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Ebben benne van az oktatáshoz nélkülözhetetlen gépek és berendezések is. A 

fogyóeszközökkel együtt. Például a kréta, tábla, fénymásoló, papírlapok. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy amennyiben nem vállalja az önkormányzat a működtetést, az állam 

kiszámolja a működtetés költségeit, és kiegészítő-forrást kér az önkormányzattól. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy az önkormányzat anyagi hátterére tekintettel a következő két évet fel tudja 

vállalni. Ha az ezt követő évekről nézzük, azt majd az akkori képviselő-testületnek kell 

eldöntenie. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A rendelet mellékletében kéri az iskola működtetési költségeit. Egy háromfős bizottság fogja 

a kérelmet elbírálni.  

 

Orosz Béla képviselő: 
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Elmondja, hogy amennyiben nemleges választ kap az önkormányzat a kérelmére, a testület 

akkor is a legjobb szándékkal járt el. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e valakinek hozzáfűznivalója.  

 

Megszavaztatja az előterjesztés elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

58/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Nyilatkozat közoktatási intézmények működtetéséről 

 

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

köznevelésről szóló 74. § (5) bekezdésében, továbbá a 97. § (24) bekezdés a) pontja 

alapján vállalja az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló 

valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 

intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nemzeti köznevelésről 

szóló 76. §-a szerinti működtetését. 

Felhatalmazza a polgármestert  a nyilatkozat megtételére, aláírására. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

6. napirendi pont 

 

Budaörsi Többcélú Kistérségi Társulás előterjesztése 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a Budaörsi Többcélú Kistérségi Társulás felkérte a képviselő-testületet, 

döntsön arról, hogy 2012. november-december hónapjában továbbra is a társulás kínálta 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot kívánja igénybe venni, vagy a Budakeszi által 

alapított HÍD gyerekjóléti szolgálatot. Erről készült egy faxos szavazás. A HÍD Budakeszit, 

Budajenőt, Perbált és Tököt látja el. Budaörs városa nem támogatja a két intézmény 

összeolvadását. A BTT szolgáltatásait teljes körűen a BTT tagjai közül csupán Budaörs, 

Sóskút és Pusztazámor veszi igénybe. A faxos szavazáson Budaörs nemmel szavazott, 

Pusztazámor és Sóskút nem szavazott. A szavazás eredménye hogy a HÍD vegye át a BTT 

feladatait erre a két hónapra. A Kistérség szabályzatában van egy olyan kitétel, hogy az 

érintett települések szavazatai nélkül nem érvényes a szavazás. A Kistérség ezt nem vette 

figyelembe, ezért a szavazás eredményét a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

ellenőrzési főosztálya vizsgálja. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Véleménye szerint a BTT szolgáltatásaival teljese mértékben megelégedett. A családok is 

elégedettek. Ezért ameddig lehet meg kell tartani a BTT szolgáltatásait 

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy az óvodai iskolai beszámolókból kitűnik, hogy a BTT családsegítő és 

gyermekjóléti szolgáltatásai teljes körűen kielégítik a település igényeit. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e valakinek hozzáfűznivalója.  

Szavazásra bocsátja a Budaörsi Kistérség előterjesztését. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

59/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Budaörsi Többcélú Kistérségi Társulás előterjesztése családsegítő és 

gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételéről 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy továbbra is 

a Budaörsi kistérség által működtetett budaörsi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 

szolgáltatásait veszi igénybe a település. A BTT által előterjesztett társulási 

megállapodás 9. számú módosítását elutasítja. Felkéri a polgármestert a nyilatkozat 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

7. napirendi pont 

 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZMSZ-ének elfogadása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az intézményi szétválások miatt át kellett dolgozni a Hivatal SZMSZ-ét. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy kötelező volt az SZMSZ-t is átdolgozni. Alapító okirattal egységes 

szerkezetbe foglalva, az ügyfélfogadási rend, a dolgozók feladatai és egyéb törvényi 

kötelezettségek szerepelnek benne. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e valakinek kérdése. 

Nem volt. 

Megszavaztatja az előterjesztést. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

60/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZMSZ-ének 

elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

előterjesztés szerint elfogadja a Pusztazámor Községi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalának SZMSZ-t. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
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8. napirendi pont 

 

Bursa Hungarica 2012-2013 ösztöndíjpályázat 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy már évek óta csatlakozik az Önkormányzat a Bursa Hungarica 

ösztöndíjpályázathoz. Az előterjesztésben a csatlakozási nyilatkozat szerepel. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy fontosnak tartja a Pusztazámori fiatalok továbbtanulásának támogatását, ezért 

továbbra is támogatja a csatlakozást. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e valakinek kérdése. 

Nem volt. 

Megszavaztatja az előterjesztést. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

61/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Bursa Hungarica 2012/2013 évi pályázati fordulójához csatlakozási nyilatkozat 

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

Hungarica ösztöndíjpályázat 2012/2013. évi fordulójához csatlakozik. 

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2012. november 26.     Felelős: polgármester 

 

 

9. napirendi pont 

 Egyebek 

 

1. A Zámori Kör Közhasznú Egyesület támogatása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja a Zámori Kör Közhasznú Egyesülettámogatását 150.000,- Ft-al Pusztazámorért 

végzett állhatatos munkájuk folytatásához. 

Megkérdezi van-e valakinek kérdése. 

Nem volt. 

Megszavaztatja az előterjesztést. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

62/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Zámori Kör Egyesület támogatása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 150.000,- 

Ft támogatást nyújt a Zámori Kör Egyesületnek. 
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Határidő: azonnal     Felelős: polgármester 

 

 

2. Felszólítás a 88/5 hrsz-ú ingatlan rendbetételére 

 

 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy a 88/5. hrsz-ú ingatlan a Zámor Patak híd jobb oldali telke. Az ingatlant 

elhanyagolt, gazos, illetve az ingatlanon egy átrozsdásodott konténer is rontja az összképet.  

Javasolja a tulajdonos felszólítását gyomtalanításra. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Egyet ért az alpolgármester úrral. A fokozatosság elve alapján felkéri a jegyzőt a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

3. Az Andreetti Károly Általános Iskola Pusztazámori leánytanulóinak HPV oltás 

támogatása. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az Andreetti Károly Általános Iskola tanulóinak HPV oltását az előző 

években is támogatta az Önkormányzat. Idén közvetlenül a gyógyszerésszel van lehetőség a 

szerződés megkötésére. Négy 14 éves tanuló érintett a kérdésben. A 4 fő vakcinája összesen 

190.800,-  

Megkérdezi van-e valakinek kérdése. 

Nem volt. 

Megszavaztatja az előterjesztést. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

63/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: HPV elleni védőoltás biztosítása térítésmentesen 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a HPV elleni 

védőoltás költségeit a pusztazámori lakosú, (4 fő) érintett korosztály számára 

térítésmentesen biztosítja. Az oltás ára 44.700,-Ft/fő, azaz 4x 44.700,- forint összesen 

190.800,- forint. 

Az oltás költségeit az önkormányzat a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére 

biztosítja.  

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

4. Lakossági tűzifa támogatás igényfelmérés 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az állam a lakásfenntartási támogatásban részesülő családokat ingatlanonként 2m
3 

tűzifával 

szeretné támogatni. Amennyiben az Önkormányzat hozzájárul a településen élő szociálisan 

rászorulók támogatásához, a fuvardíj az Önkormányzat számláját terheli.. Pusztazámoron 30 
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ilyen család él. Felmerült az a lehetőség, hogy a fa árához is támogatást kell nyújtania 

településnek, azonban ez az információ nem alátámasztott.. Most egyelőre csak a 

szándéknyilatkozatot kell leadni. 

Megkérdezi van-e valakinek kérdése. 

Nem volt. 

Megszavaztatja az előterjesztést. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

64/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Lakossági tűzifa támogatás igényfelmérés 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 30 család 

lakásfenntartási támogatásban részesülő lakos számára igényel tűzifa támogatást, s 

vállalja az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére a 

kiszállítás költségeit és a szükséges önrészt. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

nyilatkozatok megtételére 

 

Határidő: 2012. október 26.     Felelős: polgármester 

 

5. Magyar Vöröskereszt élelmiszer adomány szállítási költségek vállalása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy minden évben megkeresi a Magyar Vöröskereszt, hogy a Pusztazámoron 

kiosztásra kerülő élelmiszercsomagok szállításához hozzájáruljon, illetve az iskolaépület 

auláját erre a célra felhasználhassák. 

Megkérdezi van-e valakinek kérdése. 

Nem volt. 

Megszavaztatja az előterjesztést. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

66/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Magyar Vöröskereszt élelmiszer adomány szállítási költségek vállalása 

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

Vöröskereszt által, a Pusztazámoron rászoruló lakosok részére felajánlott élelmiszer 

adomány Pusztazámorra történő szállításának költségeit magára vállalja, az 

önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. Az adományok 

kiosztásának színhelyéül a tagiskola épületét felajánlja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester 

 

 

6. Szennyvízszivattyúk vásárlása  
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy mikor Pusztazámoron minden belterületi ingatlannál kiépítették a 

szennyvízhálózatot 7 ingatlannál szennyvíz átemelő szivattyú beépítésére volt szükség. Ezek a 

szivattyúk lassan elhasználódnak. Az ÉTV Kft. azt nyilatkozta náluk már nincs tartalék 

szivattyú raktáron. Ezért kéri a képviselő testületet tartalék szivattyúk beszerzésére 

Megkérdezi van-e valakinek kérdése. 

Nem volt. 

Megszavaztatja az előterjesztést. 

 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

67/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 4 db szennyvízszivattyú vásárlása  

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 4 db 

tartalék szennyvíz átemelő szivattyút vásárol, amelyet átad az üzemeltető ÉTV kft. 

részére. 

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester 

 

 

7. Műfüves pálya kivilágítása 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Elmondja, hogy a Sport klubok ebben az időszakban már nem tudnak a füves pályákon 

játszani, a tornaterembe pedig még nem mehetnek be. Azonban már korán sötétedik. A 

műfüves pálya azonban nincs kivilágítva, így szintén nem használható sporttevékenységre. 

Szeretné, ha a műfüves pálya kivilágítására a jövő évben sor kerülne. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Támogatja a kivilágítást. Felajánlja segítségét az ügyben. Javasolja árajánlatok beszerzését. 

Erre felkéri a polgármestert. 

 

7. Közös önkormányzati Hivatal létrehozása  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

 

Pusztazámor elsősorban önálló szeretne maradni, amennyiben az önkormányzati miniszter 

ehhez hozzájárul. A miniszter Úrtól levélben kértük, hogy ezt engedélyezze, tekintettel 

Pusztazámor gazdasági teljesítőségét tekintve, valamint, hogy befogadta a Főváros 

Hulladéklerakóját. A Mötv. törvény lehetővé teszi, hogy a miniszter ilyen indokból kivétel 

tegyen és felmentést adjon a közös hivatal létrehozása alól. 

Elmondja, hogy Verseg Község példamutató módon hozott határozatot arról, hogy Aszód 

várossal hogy szándékozik a közös önkormányzati hivatalt létrehozni. Mivel Pusztazámor 

Sóskút Község Önkormányzatával szeretne közös hivatalt létrehozni, szorgalmazza, hogy 

hasonló módon foglalja határozatba a képviselő testület eme szándékát.  

 

Pusztazámor állandó kirendeltséget szeretne működtetni a mostani dolgozók megtartásával és 
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a juttatásaik biztosításával. 

 

Megkérdezi van-e valakinek hozzáfűzni valója. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy támogatja a társulási szándék határozatba foglalását, természetesen a mi 

feltételeinkkel. Ha Sóskúttal nem megy, akkor társuljunk pl. Százhalombattával, ha lehet. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

 

Elmondja, hogy a héten voltak Sóskúton egy előzetes megbeszélésen, de amúgy nem tiszták a 

körülmények addig nem lehet megállapodni. Abban maradta, hogy november vége felé 

folytatják a jogszabályok és egyebek ismeretében a tárgyalást. Sóskúton kicsit eltérő az 

elképzelés, mint a mienk, remélhetőleg talán lehet közelíteni. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

 

Megint abba a helyzetbe kerülünk, mint az iskolával, amit már ismerünk és nem szeretnénk. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

 

Reméljük, hogy pozitív irányba változik a törvény és a jogszabályi környezet. Mindenképpen 

elő kell készíteni, de 2012.december 31-ig bármi lehet. 

Az a jó álláspont, hogy legkésőbb 2013. március 1-ig létrehozzuk, amennyiben kell,  a Közös 

Hivatalt. 

 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 20.45 órakor 

berekesztette. 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma         Pátrovics Benedek 

 jegyző             polgármester 
 


