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 Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. november 26-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 

 

Igazoltan távol: Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

 

Javasolt napirend: 

 
1. 2012. évi Falusi rendezvényterv 

Előterjesztő: Kiss Ágnes művelődésszervező 

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.10.) számú 

rendeletének módosításáról 

  Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

  Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

3. Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed évi állásáról 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

5. Javaslat a közmeghallgatás időpontjára 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

6. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt céljainak meghatározására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

7. Közoktatási intézkedési terv elfogadása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

8. Belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

9. Javaslat a képviselő-testület 2013. évi I. féléves munkatervére 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

10. A szociális igazgatás és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 

3/2011. (II.21.) számú rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
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11. 9/1999. (VIII. 19.) számú rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 

gazdálkodás egyes szabályairól 
Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

 

12. Tájékoztató a közös hivatal felállításáról 

Előterjesztő: dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

13. Egyebek 

 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, 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 2012. évi rendezvényekről, a 2013. évi falusi rendezvényterv 

Előterjesztők: Kiss Ágnes művelődésszervező 

. 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkéri Kiss Ágnes művelődésszervezőt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a 2012. évi 

falusi rendezvényekről, és a 2013. évi rendezvénytervről. 

 

Kiss Ágnes művelődésszervező: 

Megköszöni a Képviselő-testületnek a polgármesternek, a jegyzőasszonynak,   a 

Közalapítvány elnökének, a Naplemente Nyugdíjas klubnak, a Zámori Körnek az anyagi és 

erkölcsi támogatást. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megköszöni a beszámolót. Megkéri a képviselőket, hogy akinek kérdése van tegye fel.  

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő 

Köszönetét fejezi ki a művelődésszervezőnek, a rendezvények családbarát, és 

gyermekközpontú szervezéséért. 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megköszöni a színvonalas  beszámolót, és a művelődésszervező lelkiismeretes munkáját. 

Megszavaztatja a 2012. évi beszámolót és a 2013. évi Falusi rendezvénytervet. 
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Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

71/2012. (11.26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2012. évi rendezvényekről szóló beszámoló és a 2013. évi rendezvényterv 

elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi 

rendezvényekről szóló beszámolót és a 2013. évi rendezvénytervet a leírtak szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.10.) számú 

rendeletének módosításáról. 

 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a költségvetés módosításának legfőbb indoka a MÁK-nál leadott költségvetés 

egyezőségének biztosítása. Az önkormányzat bevételeit meg kellett emelni  a bérkompenzáció 

miatt,  540.000,- forinttal, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményeket 232.000,- 

forinttal. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

A képviselő-testület megalkotta a 10/2012.(12.01.) számú rendeltét az önkormányzat 

2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.) számú rendeletének módosításáról 
 

3. napirendi pont 

 

Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed évi állásáról 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy az intézményi szétválások miatt az év végéig rendeződnek a könyvelés- 

technikai műveletek. 

A Tárnok – Sóskút - Pusztazámor Építéshatósági Társulás megküldte a második- és 

harmadik-negyedévi számlát, mely negyedévenként bruttó 513.000,-Ft.  

Sóskút eddig még nem küldte meg a 2011. évi iskolai elszámolást, valamint nem küldte a 

szerződés szerinti 2012. évi előlegszámlákat sem. 2012. december 31-i fordulónappal ezt 

rendezni szükséges, mivel az Iskolai Intézményi Társulás a költségvetési évvel megszűnik. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése? Nem volt. 

 

Megszavaztatja az előterjesztést. 
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Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

72/2012. (11.26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed évi állásáról szóló 

tájékoztató elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed évi állásáról szóló tájékoztatót 

az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

4. napirendi pont 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról. 

dr. Kosztyi Emma: 
Elmondja, hogy az Önkormányzat 2013. évi koncepciójából két dolgot emelne ki, az egyik az 

előző testületi ülésen is említett feladat, a Kossuth Lajos utcai csapadékvíz elvezetés, melynek 

kivitelezéséhez pályázati lehetőségeket keresnek. A másik a helyi adókból származó 

bevételek csökkenése. A tavalyi évhez képest mintegy 7 millió forintos iparűzési 

adóbevétellel számol a 2013. évben, mivel az állam a helyi iparűzési adó 1,5%-ából 0,5%-ot 

elvon. Jogszabályi változások miatt 67%-os bevételcsökkenéssel kell számolni, ugyanis a 

gépjármú adó 60%-át, és a Személyi jövedelemadó nagy részét szintén elvonja az állam. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van –e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Nem volt. 

Megszavaztatja az előterjesztést. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik:  0  Elfogadva! 

 

 

73/2012. (11.26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi 

költségvetési koncepcióról szóló előterjesztésben foglalt célkitűzésekkel elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

Hornyák András képviselő: 

Mint a Pénzügyi Bizottság elnöke szeretné megragadni az alkalmat, hogy javasolja, hogy 

Pátrovics Benedek polgármester úr lelkiismeretes és áldozatkész munkájáért jutalomban 

részesüljön, melynek mértéke a polgármester úr egy havi bruttó bére. 

 

A testület egyhangúlag megszavazta a javaslatot. 
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Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1   Elfogadva! 

 

 

74/2012. (11.26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pátrovics Benedek polgármester jutalma 

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

Benedek polgármestert bruttó 425.150,- Ft, azaz Négyszázhuszonötezer-százötven forint 

jutalomban részesíti a 2012. évi költségvetés terhére. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: jegyző         Határidő: 2011. december 31. 

 

5. napirendi pont 

 

Javaslat a közmeghallgatás időpontjára 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy a közmeghallgatás 2012. december 10-én, hétfőn 18:00 óra legyen megtartva 

a Pusztazámori tagiskola aulájában. 

 

Megkérdezi, hogy van e valamiknek ellenjavaslata. Nem volt. 

 

Megszavaztatja az előterjesztéstét. 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik:    Elfogadva! 

 

 

75/2012. (11.26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Közmeghallgatás időpontja 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi 

közmeghallgatás időpontjául a 2012. december 10., hétfő napját fogadja el, 

helyszíneként pedig az iskola auláját jelöli ki. 

 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

6. napirendi pont 

 

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt céljainak meghatározására. 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy az előterjesztés elfogadását. 

 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, más javaslata. Nem volt. 

 

Megszavaztatja az előterjesztéstét. 

Igen: 6 

Nem: 0 
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Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

76/2012. (11.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt céljainak jóváhagyása 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 

Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt céljait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

I. Az önkormányzat működéséhez, gazdálkodásához, valamint az önkormányzati 

feladatok ellátásához kapcsolódó kiemelt célok: 

 

1.) Közös Hivatal létrehozásának előkészítő munkálatainak ellátása 

2.) A képviselők, a bizottságok munkájának segítése, az intézmények 

zavartalan működésének támogatása. 

3.) Pályázati lehetőségek feltárása és kihasználása, vállalkozások 

letelepedésének segítése. 

4.) Testvérkapcsolatok ápolása a belföldi és külföldi önkormányzatokkal. 

5.) Civil szervezetek bevonása a döntések  előkészítésbe, megvalósításába. 

6.) Együttműködés a civil szervezetekkel a falusi programok, a lakosság 

széles rétegét érintő intézkedések meghozatalában és megvalósításában. 

 

II. Az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával, 

valamint a hivatali ügyintézés ellátásához kapcsolódó kiemelt célok: 

 

1.) Az ügyfelek kiszolgálása, gyors, szakszerű és a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő ügyintézés, ügyintézési határidők betartása, továbbképzéseken 

való részvétel. 

2.) Pénzügyi és a hivatali szabályzatoknak megfelelő gazdálkodás ellátása 

3.) Az adózási kedv hatékonyságnak növelése 

4.) A leginkább hatékony szociális ellátórendszer kidolgozása és kezelése 

5.)  A végrehajtási behajtási feladatok hatékonyságának emelése (adók 

egyéb befizetési kötelezettségek, kintlévőségek) gyors, szakszerű, 

ügyfélbarát ügyintézés. 

 

Határidő: 2012. november 26.             Felelős: jegyző 

 

 

 

7. napirendi pont 

 

Közoktatási intézkedési terv elfogadása 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja az előterjesztés elfogadását. 

 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Nem volt. 

 

Megszavaztatja az előterjesztéstét. 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik:    Elfogadva! 
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77/2012. (11.26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy:  Pusztazámor Közoktatási Intézkedési Terve  

Pusztazámor Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

előterjesztés szerint elfogadja Pusztazámor Község Közoktatási Intézkedési Tervét. 

 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

8. napirendi pont 

 

Belső ellenőrzési terv elfogadása 

  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója a kiküldött anyaghoz. Nem volt. 

 

dr. Kosztyi Emma: 
Elmondja, hogy Intézkedési tervet készít, illetve vannak még apróbb hiányosságok, melyek 

csekély jelentőségűek. Pl. a pénzügyi szabályzatokat aktualizálni kell. Erre azért nem került 

sor, mert 2000 fő alatti település vagyunk és erre az évre felesleges fél millió forintos  kiadást 

jelentett volna, hiszen 2013-tól a közös Hivatallal kell összehozni és egységesíteni a 

rendelteket és szabályzatokat. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója? Nem volt. 

 

Megszavaztatja az előterjesztéstét. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik:    Elfogadva! 

 

78/2012. (11.26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy:  Pusztazámor Községi Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve  

Pusztazámor Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és az 

előterjesztés szerint elfogadta Pusztazámor Községi Önkormányzat 2013. évi belső 

ellenőrzési tervét. 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármester Urat, 

hogy a határozatról értesítse a Budaörsi Többcélú Kistérségi Társulást. 

 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

9. napirendi pont 

 

Javaslat a Képviselő-testület 2013. évi I. féléves munkatervére 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 
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Elmondja, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően összeállották a Képviselő-testület 

2013. évi I. féléves munkatervének tervezetét. Felkéri a Képviselő-testületet, tárgyalja meg és 

fogadja el a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Ez csupán javaslat, módosítható, bővíthető. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója? Nem volt. 

 

Megszavaztatja az előterjesztéstét. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

79/2012. (11.26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi I. féléves munkatervének elfogadása  

Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2013. évi I. féléves munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2013. június 30.       Felelős: 

polgármester 

 

10. napirendi pont 

A szociális igazgatás és szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 

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

 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy tavaly a Képviselő-testület az átmeneti segély keret terhére minden 

pusztazámori, 65 év feletti lakos részére 5000 Ft-os karácsonyi ajándékot folyósított. A 

rendelet szövegében azért az állandó lakóhely szerepel, hogy csak azon lakosok kaphassanak 

ebből a támogatásból, akik ténylegesen, életvitelszerűen Pusztazámoron tartózkodnak. Az 

előterjesztéshez képest annyi módosítást javasolt a Pénzügyi Bizottság, hogy konkrét összeget 

ne foglaljon a testület rendeletbe, illetve a feltételes mód használatát indokoltnak tarja. 

A rendelet módosítás ezek alapján a következő lenne: 

„Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületre az átmeneti segély keretének 

terhére minden állandó – tárgyév november 30-án – pusztazámori lakóhellyel rendelkező, 65 

év feletti lakos részére egyszeri pénzbeli támogatást adhat.” 

Ez 2012. évbe 144 fő, 720.000,-Ft. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatával együtt fogadja el, 

illetve hogy a 2012. évi pénzbeli támogatás összegét a testület 5.000,- Ft-ban határozza meg.  

Mivel érintett az ügyben, ezért nem fog szavazni 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója? 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy ő is érintett a napi rendi pontokban, ezért a szavazásban ő sem vesz részt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 
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Megszavaztatja a rendelet módosítást. 

 

Igen: 4 

Nem: 0 

Tartózkodik: 2   Elfogadva! 

 

A képviselő-testület megalkotta a 11/2012.(12.01.) számú rendeltét a  szociális igazgatás 

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

rendelet módosításáról. 

 

 

 

Megszavaztatja a 2012. évi pénzbeli támogatás összegét. 

 

Igen: 4 

Nem: 0 

Tartózkodik: 2   Elfogadva! 

 

 

80/2012. (11.26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 65 év feletti pusztazámori lakosok 2012. évi egyszeri pénzbeli támogatása 

 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. évben az 

átmeneti segély keretének terhére azon 65. év feletti lakosok részére, akik 2012. 

november 30-án Pusztazámoron állandó lakóhellyel rendelkeznek, 5.000,- Ft pénzbeli 

támogatást nyújt, a szociális igazgatás és szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról szóló 3/2011. (II.21.) számú rendelet 17§ (6) bekezdése alapján. 

A szükséges intézkedések megtételére felkéri a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

11. napirendi pont 

 

9/1999.(VIII.19.) számú rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás egyes 

szabályairól. 

  

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy új rendeletet szükséges alkotni, mivel jogszabályi változások miatt több 

fogalom is változott, illetve eljárási szabályok is módosultak, mint például a versenytárgyalás, 

mint eljárási forma a versenyeztetési eljárás részét képezheti, illetve a versenyeztetési eljárás 

összeghatárát a jogszabály 25.000.000,-Ft-ra emelte. 

Az új rendeletet a következő, decemberi ülésen fogja tárgyalmi a testület. 

 

 

12. napirendi pont 

 

Tájékoztató a közös hivatal felállításáról 

  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 
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Megkéri jegyzőasszonyt, tájékoztassa a Testületet a közös hivatalok létrehozásával 

kapcsolatban. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy Pusztazámor Községi Önkormányzat beadta kérelmét, hogy mentesüljön a 

közös hivatal létrehozásának kényszere alól, de telefonos tájékoztatások alapján kevés annak 

esélye, hogy elfogadják a kérelmet. Illetve azt a tájékoztatást kapták, hogy több mint 100 

település nyújtotta be ez irányú kérelmét, melyeket el fognak utasítani. 

Így törvényi kötelezés alapján legkésőbb 2013. 03. 01-ével létre kell hozni a Közös Hivatalt. 

Azt azonban nem köti ki a jogszabály, hogy mely településsel. Keretszabályként, egy járáson 

belül, szomszédos vagy szomszédos településsel határos településsel kell közös hivatalt 

létrehoznia azon településeknek, ahol a lakosságszám nem éri el a 2000 főt. Ez esetben a 

csatlakozni kívánó település is alku pozícióban van. 

Pusztazámor így Sóskúttal, Tárnokkal, Érddel vagy Százhalombattával hozhat létre közös 

hivatalt. Amennyiben törvényi kötelezettségének nem tesz eleget, a Pest Megyei 

Kormányhivatal fogja kijelölni azt, akihez Pusztazámornak csatalakoznia kell. 

  

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy ez esetben a két hivatal közös költségvetéssel kell, hogy működjön? 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy igen, de ez természetesen nem érinti az Önkormányzatok költségvetését, 

hacsak nem annyiban, hogy a két hivatalnak egy, közös hivatalvezetője, azaz egy jegyzője és 

esetleg egy aljegyzője lesz. A társult településen több formában működhet az ügyintézés.  

A múltkori ülésen arról beszéltünk, hogy állandó kirendeltséget szeretnénk működtetni, nagy 

valószínűséggel a meglévő emberekkel és létszámmal, ha a törvény a finanszírozás és a 

megállapodás lehetővé teszi  

 

 

13. napirendi pont 

Egyebek 

 

1. A Oláh Annamária: közterület-használati engedély iránti kérelme 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Előterjeszti a napirendi pontot. Elmondja, hogy a kérelmező sajátjaként kívánja használni a 

szóban forgó közterületet. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy erről körültekintően kell dönteni, ugyanis az adott terület 15 év alatt 

elbirtokolható.  

 

Oláh Gábor képviselő 

Javasolja, hogy mielőtt a Képviselő-testület dönt, a Településfejlesztési Bizottság tárgyalja 

meg a kérelmet és vizsgálja meg a helyszínen, hogy mi a helyzet és a kérelmező mit szeretne. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e valakinek egyéb javaslata. Nem volt 

 

A Képviselő-testület megbízza a Településfejlesztési Bizottságot a döntés előkészítésével. 
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2. Tájékoztató a 2012. évi eb összeírásról 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az ebek nyilvántartása törvényi kötelezettség. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hogy kutyánkén kell a kétoldalas nyomtatványt kitölteni. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy minden kétoldalas nyomtatvány egy kutya adatait tartalmazza. 2013. január 

1-től minden 4 hónapnál idősebb kutyát nyilván kell tartani, és chippel kell ellátni. 

 

3. Kovács Ilona javaslata Mezőőrség felállítására 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy ez törvényi lehetőség, nem kötelezettség. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy több bejelentés nem érkezett.  

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy mivel több bejelentés nem érkezett, a rendőrségi jelentésből az derült ki, 

hogy a tulajdon elleni bűncselekmények száma rendkívül alacsony. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van-e valaki más véleményen? Van-e valakinek kérdése? Nem volt. 

 

 

4. Ebek chippel való ellátásának támogatása 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy az állampolgároknak kötelező chippel ellátniuk kutyáikat, van amelyik 

önkormányzat az ebek veszettség elleni oltását, más chippel való ellátásához nyújt segítséget. 

Kérne ajánlatot, mert jelenleg egy állatorvos küldte el a költségeket, aztán meg lehetne 

fontolni, hogy segít-e ebben az önkormányzat. ám nem minden pusztazámori lakos engedheti 

meg magának a chip árát. Ezért javasolja, hogy a Képviselő-testület támogassa a kutyák 

chippel való ellátását, vagy beoltását. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Nem minden pusztazámori lakos engedheti meg magának a chip árát. Ezért javasolja, hogy a 

Képviselő-testület támogassa a kutyák chippel való ellátását, vagy beoltását. 

Javasolja, hogy több állatorvostól is kérjen a jegyzőasszony a döntéshez árajánlatot. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, egyéb javaslata. Nem volt 

 

Felkéri a jegyzőasszonyt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

5. Orosz Béla kérelme, Pusztazámor 446/3 hrsz-ú ingatlanára vonatkozó elidegenítési 

tilalom törlésére 
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Pátrovics Benedek polgármester: 
Elmondja, hogy Orosz Béla kérte az elidegenítési tilalom törlését. Melynek nincs akadálya, 

hiszen 2009-ben szerződés szerint ez meg is szűnt, de szükséges a törléshez a tulajdonos 

önkormányzat hozzájárulása.  

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a tilalom törlésére azért van mégis szükség, mert a Földhivatalnak szüksége 

van a Képviselő-testület határozatára törléshez. 

Pátrovics Benedek polgármester: 
Megszavaztatja az előterjesztést 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1                         Elfogadva! 

 

81/2012. (11.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Orosz Béla ingatlanára vonatkozó elidegenedési és terhelési tilalom törlése 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Orosz Béla, 

Pusztazámor 446/3. hrsz-ú ingatlanára vonatkozó elidegenedési és terhelési tilalom 

törléséhez hozzájárul.  

 

Határidő: folyamatos   Felelős: polgármester 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 20:25 órakor 

berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma         Pátrovics Benedek 

 jegyző             polgármester 

 


