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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. április 29-i üléséről 

 

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint. 

  

 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    alpolgármester 

Csibrikné Pátrovics Krisztina  képviselő 

Garainé Kiss Gabriella   képviselő 

Hornyák András    képviselő 

Oláh Gábor    képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

 

Összesen: 7 képviselő 

 

Javasolt napirend: 

  

1.   Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás 

elfogadására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

2. Előterjesztés a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testület állandó 

bizottságainak összetételére 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

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

szabályozásáról szóló 3/2011. ( II.21.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

4.  Egyebek 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársakat. Megállapítja, hogy 

képviselő-testület 7 fővel megjelent. Az ülés határozatképes.  

A napirendi pontok elfogadása előtt megkérdezi a képviselőket, hogy valakinek van-e 

javaslata.  

 

Nem volt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felkéri a képvelő-testületet, hogy aki a napirendi pontokkal egyet ért, kézfeltartással jelezze.  

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
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1. napirendi pont 

Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadására 

 

 

 

Hornyák András képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Akinek van kérdése, az, kéri, tegye fel. Ha nincs akkor, aki elfogadja a zárszámadást, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

 

A képviselő-testület megalkotta a Pusztazámor Községi Önkormányzatának 5/2013. (….) 

számú zárszámadási rendeletét az Önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 

Rendelet mellékelve. 

 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testület állandó 

bizottságainak összetételére 

 

 

Dr. Újházi Miklós jegyző: 

A jegyzőkönyv miatt fontos megkérdezni a kiküldött előterjesztésben megemlített 

képviselőket, hogy hozzájárulnak-e a nyilvános tárgyaláshoz, és nyílt szavazáshoz, vagy 

legyen zárt tárgyalás és titkos szavazás? Kéri, hogy külön-külön nyilatkozzon mindenki. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Hozzájárul. 

 

Orosz Béla képviselő:  

Legyen nyilvános. 

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

Igen, hozzájárul. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Mindenki megkapta az előterjesztést. Békési Géza alpolgármester úrral már beszélt a 

javaslatról. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Erre a másfél évre elfogadja a felkérést. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Orosz Béla képviselő urat, szaván fogták, Csibrikné Pátrovics Krisztina a képviselő asszony is 

elfogadta a felkérést. 

Megkérdezi a jegyző úrtól, hogy minden új tag megválasztását külön-külön szavazással kell-e 

elfogadni? 

 

Dr. Újházi Miklós: 

Igen. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése?  

 

Nem volt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Akkor felkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja, hogy a Szociális Bizottságba az 

alpolgármester úr kerüljön be tagként, az kézfeltartással jelezze. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1                         Elfogadva 
 

 

39./2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Községi Önkormányzat Szociális Bizottságának megüresedett 

pozíciójának betöltése 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjának 

Békési Géza alpolgármestert megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja, hogy a Településfejlesztési Bizottság új tagja 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő asszony legyen, az kézfeltartással jelezze. 

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

Úgy gondolja, hogy nem kell tartózkodnia, hiszen egyet ért a jelöléssel. 

 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

 

 

40./2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Községi Önkormányzat Településfejlesztési Bizottságának 

megüresedett pozíciójának betöltése 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság 

tagjának Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselőt megválasztotta. 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja, hogy a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és 

Összeférhetetlenségi Bizottság új elnöke Orosz Béla képviselő legyen, az kézfeltartással 

jelezze. 

 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1                         Elfogadva 
 

 

41./2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Községi Önkormányzat Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és 

Összeférhetetlenségi Bizottság új elnökének megválasztása 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 

és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének Orosz Béla képviselőt megválasztotta. 

 

 Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 

 

Dr. Újházi Miklós jegyző: 

A bizottsági összetétellel kapcsolatban olyan kérdése lenne, hogy a Pénzügyi Bizottság 

működése nehézkes, ha csupán két tag vesz részt rendszeresen az ülésen. Felkéri a 

polgármester urat, hogy nyilatkoztassa a harmadik tagot a részvételi szándékáról.  

Amennyiben nem tud részt venni az üléseken, írásban lemondhat a tagságról, ha pedig 

továbbra is a Bizottság tagja kíván maradni, akkor segítse a Bizottság munkáját részvételével. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Természetesen. Van-e valakinek a bizottságokkal kapcsolatban kérdése? 

 

Nem volt. 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a szociális igazgatás és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról szóló 3/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Rátérünk a harmadik napirendi pontra a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról szóló 3/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására.  

Az írásos anyagot megkapta mindenki. Nem tudja van-e valakinek még kérdése. Jegyző úr ki 

akarja-e egészíteni? 

 

Dr. Újházi Miklós jegyző: 

A Szociális Bizottság véleményezte a rendelettervezetet és támogatását fejezte ki a képviselő-

testületnek. Egy sürgős dolog van, hogy ne fordulhasson elő az, ami múltkor, hogy hetekig 

húzódott a kérelmek elbírálása, amikor nem volt lehetőség a bizottság összehívására. Lényeg, 

hogy most már teljes létszámú a Szociális Bizottság, van ügyrendje, tehát ilyen probléma 

nincsen. De azért nem árt ha a polgármester rendelkezhet azonnali gyors segélyről. Korábban 
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azt a példát mondta, hogy Sóskúton sajnos előfordult, hogy leégett egy háznak a teteje és 

nagyon jó volt, hogy a polgármesternek joga volt azonnal intézkedni. Nem kellett sem a 

Bizottságot összehívni, időpontokat egyeztetni, sem várni, hanem a polgármester azonnal 

tudott rendelkezni.  

Pátrovics Benedek polgármester úrral beszélték, hogy ő is el tudja fogadni ezt a lehetőséget. 

Korábban már volt ilyen jogköre, de pár évvel ez előtt valamilyen oknál fogva ez kikerült a 

rendeletből. Ő maga kérte, hogy legyen egy felső határ. Úgy gondolta, hogy 10.000,- Ft gyors 

segéllyel tud segíteni bárkinek, és ha annyira nagy a baj, akkor Bizottság rendkívüli ülését 

össze lehet hívni 24 órán belülre. Akkor megkaphatja a kérelmező a még nagyobb segítséget. 

A másik pedig, a közgyógyellátásnál gondoltak a kollégák egy javaslatra. Felkérte a szociális 

ügyekkel foglalkozó kolléganőket és az aljegyzőt, hogy közösen nézzék át mindkét település 

szociális rendeletét, van-e olyan rendelkezés, ami átemelhető lenne egyikből a másikba. A 

sóskúti rendeletbe betettek egy olyan lehetőséget, hogy annak is adható legyen a 

közgyógyellátás, akinek relatíve magasabba a jövedelme. Úgy gondolták a kolléganők, hogy 

ez átemelhető lenne a zámori rendeletbe is. Úgy gondolja, hogy akinek a nyugdíjminimumhoz 

képest aránylag magas a jövedelme, 80-90.000,- Ft például, de hozzá közel 40.000,- Ft a 

gyógyszer és gyógyító ellátás költsége, annak ugyan olyan nagy terhet jelent a havi 

gyógyszerköltség, mint a kinek a havi 40-50.000,- Ft-os nyugdíjból kell adott esetben 4-

5.000,- Ft-os gyógyszerköltséget kigazdálkodnia. A javaslat arról szól, hogy akinek az egy 

főre jutó jövedelméhez viszonyítva egy bizonyos százalékot elér a gyógyszerköltsége, az csak 

azért, mert magasabb a jövedelme, ne legyen kizárva a segélyezésből.  

A Képviselő-testület állapítja meg a feltételeket rendeletében, és a jegyző hozza meg e keretek 

között a határozatot. Tehet ez a képviselőknek is, a jegyzőnek is felelősség, hogy kinek adnak, 

kinek nem. Nyilvánvaló, hogy ha ismerik a kérelmező szociális helyzetét, nem biztos, hogy 

fog kapni ellátást. Nem biztos, hogy szüksége van rá ugyanis, mivel egyéb bevételek miatt 

nem jelent számára problémát a gyógyszerek kifizetése. Ezért fontos az, hogy a 

gyógyszerköltség milyen arányt képvisel az összes jövedelmen belül.  

A Képviselő-testület dönthet úgy is, hogy, ezt nem kívánja alkalmazni, és egy felső határt szab 

meg, amitől eleve nem is kaphat senki sem. De találkozott már olyan helyzettel, hogy pár száz 

forinton múlott, hogy a kérelmező nem részesülhetett ellátásban.  

Ahogy az előterjesztésben is benne van, átfogó módosításra vár a rendelet, mert van egy-két 

dolog, amit hozzá kell igazítani a most jelenleg érvényes jogszabályokhoz, de ezzel nem 

akartak várni, mert ha elfogadható, akkor legyen már most alkalmazható. Lehet, hogy csak 

júniusban lesz meg az átfogó módosítást, illetve a parlament előtt is van olyan jogszabályok, 

törvénytervezetek, amik változtathatnak a szociális törvényen is. Tehát lehet, hogy meg kell 

várni a parlamenti ülésszak végét, hogy akkor már úgy módosítsák a saját rendeletüket is, 

hogy legalább egypár hónapig jó legyen. 

Tehát jelenleg ez a két kérdés, amit el kell fogadnia a testületnek. Ad-e jogot a 

polgármesternek, hogy tudjon alkalmanként segíteni. A polgármester határozata ellen ugyan 

úgy a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni, mint a Szociális Bizottság határozatai esetében. 

A másiknál, a közgyógynál, hogy változzon-e a hatályos rendelet, ami jelenleg egy bizonyos 

jövedelem határ fölött kizárja a közgyógyellátást. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Valamikor, régen benne volt, az átmeneti segélynél a polgármester is. 

 

Hornyák András képviselő: 

Hova tűnt az a rendelkezés? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Nem tudja. 
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Dr. Újházi Miklós jegyző: 

Múltkor volt a rendeletnek egy átfogó módosítása, lehet, hogy akkor került ki a szabályozás. 

Mindkettő mellett szólnak érvek, mindkettő megindokolható hogy miért igen, miért nem. 

Nyílván, ha a polgármester visszaél ezzel a jogával, akkor a Képviselő-testület 

elgondolkodhat rajta, hogy visszaveszi ezt a lehetőséget. A másik, hogy a polgármester is ki 

tudja alakítani magának a gyakorlatot, hogy egy embernek egy évben csak egyszer állapít 

meg segélyt, kivéve, ha nagyon nyomós indoka van a kérelmezőnek. Úgy gondolja, hogy a 

polgármesterek általában tudnak élni ezzel a jogukkal, és nem élnek vissza vele.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ezért is mondta, hogy bőven elég a 10.000,- Ft. Nem is kell ennél több. 

 

Dr. Újházi Miklós jegyző:  

Alkalmanként, úgy hogy 24 órán belül a Bizottság is összehívható jelenthet valami segítséget. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Volt már olyan, hogy a faluban leégett a ház teteje, és akkor is 10.000,- Ft-segélyt kapott a 

kérelmező, és nem fogadta el. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Igen, a tíz ezer forint semmire nem jó egy ház leégése esetén. 

 

Dr. Újházi Miklós jegyző: 

De arra jó, hogy egy-két napig egy panzióban meghúzza magát a család, vagy a gyerekeknek 

egy-két ruhát pótolni tudjanak, élelmiszert vegyenek. Főleg azoknál, akik nem tudnak 

rokonokhoz menni. 

 

Orosz Béla képviselő: 

A közgyógy ellátásnál, rendben van, hogy legyen a törvény adta határnál magasabb a 

jövedelem határ, de mennyivel?  

 

Dr. Újházi Miklós jegyző: 

A javaslat azt jelenti, hogy az orvos leírja, hogy a betegség kapcsán milyen gyógyszerek 

alkalmazása szükséges. Ezt zárt borítékban küldi be a jegyzőnek. Az alanyi és normatív 

közgyógyellátást 2013. január 1. óta a járás bírálja el. Amennyiben méltányossági 

közgyógyellátásról van szó, a jegyző felküldi a zárt borítékot az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztárnak. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Mit jelent az, hogy alanyi jogon jogosult a kérelmező? 

 

Dr. Újházi Miklós jegyző: 

Azt például, hogy II. fokú rokkant nyugdíjas, tehát az illető státusza a meghatározó. Ez a 

kérelemből egyből kitűnik. A méltányossági ellátáshoz visszatérve az Egészségbiztosítási 

Pénztár felbontja a borítékot és felülbírálja az orvost. Nem beárazza a gyógyszert, mint régen. 

Hanem felülbírálják, hogy amit az orvos leírt gyógyszert és gyógyító ellátás költségét, abból 

mennyit ismernek el. Visszaküldik az elismert összeget, azt kell viszonyítani a kérelmező 

jövedelméhez Ebből dől el, hogy van-e értelme adni a kérelmezőnek, vagy nem. 

Természetesen lehet felső határt húzni, ugyanis a jogszabály, csak az alsó határt húzza meg 

7125,- Ft-ot. Több éves tapasztalat alapján azt mondja, hogy nem nagyon kell attól tartani, 

hogy sokan kapnak majd. Nagyon szigorúak az Egészségbiztosító Pénztárnál. Ugyanis az a 
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helyzet, hogy képlet alapján a méltányossági közgyógy ellátás esetében az Önkormányzat az 

ellátás bizonyos százalékát fizeti a többit az állam.  

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina: 

Mennyi idő telik el a kérelem beadása és a megállapítás között, illetve az visszamenőlegesen 

is jár? 

 

Dr. Újházi Miklós jegyző: 

Nagyjából olyan másfél hónapig tart az eljárás, és visszamenőlegesen nem kerül 

megállapításra, azonban a megállapítástól számítva egy évre szól az igazolvány. 

Visszatérve, meg lehet határozni, hogy nézzük meg a százalékot, de akinek a 

nyugdíjminimum négyszeresét meghaladja az egy főre jutó jövedelme, az ne legyen jogosult. 

Lehet ilyen felsőhatárt szabni. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Nem szükséges. Aki rászorult, annak úgy is szüksége van rá. 

 

Dr. Újházi Miklós jegyző: 

Arra is van lehetőség, hogy egy fél év múlva visszatérnek a kérdésre, és megnézik, hogy hány 

kérelem volt az alatt a fél év alatt, és hány megállapítás. Milyen gyógyszerköltség, milyen 

arányú gyógyszerköltséggel, ez hány főt érintett. Ha túl sok, akkor lehet felső határt szabni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi az ügyintézőt, hogy hány fő kapott tavaly méltányossági közgyógyellátást. 

 

Bercsényiné Kiss Petra: 

Évente egy megállapítás van csak. 

 

Dr. Újházi Miklós jegyző: 

Valószínű, hogy az új szabályozásnál valamivel több lesz. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Jó a javaslat, hogy év végén térjenek vissza kérdésre, és jegyző úr majd beszámol róla. 

 

Dr. Újházi Miklós jegyző: 

Úgy fog élni a hatáskörrel, hogy ne legyen indok a szigorításra.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Van-e még kérdése ezzel kapcsolatban valakinek? 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A képviselő úr felvetését szeretné rögzíteni a rendeletmódosításban? 

 

Orosz Béla képviselő: 

Nem. Ez így okafogyott. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Majd év végén visszatérnek erre a kérdésre. Van-e valakinek még kérdése? Akkor, aki 

elfogadja a rendeletmódosítást, az kézfeltartással jelezze. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 
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Tartózkodik: 1                         Elfogadva 
 

A képviselő-testület megalkotta Pusztazámor Községi Önkormányzat 6/2013.(…..) 

számú rendeltét az önkormányzat szociális igazgatás és a szociális, gyermekvédelmi 

ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet számú 

rendeletének módosításáról 

Rendelet mellékelve. 

 

 

 

4. napirendi pont 

Egyebek  

 

4.1. Gróh Janka Korosztályos JKA Karate Európa Bajnokságra való 

kiutazásának támogatása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az egyebek első előterjesztését mindenki megkapta. Gróh Janka Európa Bajnokságra való 

kiutazását kérték, hogy támogassa az Önkormányzat. 42.000,- Ft az útiköltség, Szerbiában 

lesz a bajnokság. Ha 10.000,- Ft-tal támogatja a testület annak is örülnek, ha 42.000,- annak 

még jobban.  

 

Oláh Gábor képviselő: 

Megnézte és az út nagyjából 600 km távolságot jelent. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Úgy gondolja, hogy ez nem számít, az egyik gyerek ugyanígy Európa-bajnok lett és kapott 

egy számítógépet, ami nem 40.000,- Ft volt. Adjon a képviselő-testület a kislánynak egy szép 

kerek számot és kész.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Rendben van. Tavaly is kapott a kislány. De még mindig azt mondja, hogy ne csak azt 

támogassák, aki kér, hanem azokat is keressék meg, aki nem kér, de szép eredményeket ér el. 

Van több olyan gyermek is a településen, aki nem pont ebben, de másban eredményeket ér el. 

Például az ő kis unokája is több versmondó versenyt is megnyert. Nem is csak a pénzről van 

szó, hanem az elismerésről, és az újságról is.  

Erre fel kéne hívni a szülők és a pedagógusok figyelmét is, hogy ne csak a visszatérők 

kapjanak.  

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina: 

De azért azok kapnak, mert kérnek. Akik nem kérnek, azokról nem tud a testület. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Érti, hogy mit mond a képviselő úr. Ezért is javasolta korábban, hogy legyen az újságnak 

szerkesztő bizottsága, aki javaslatot tehet, hogy mi kerüljön az újságba. Vagy ez legyen a 

pedagógusok feladata.  

 

Békési Géza alpolgármester: 

Itt van Garainé Kiss Gabriella képviselő asszony, aki pedagógus is. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 
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Nem csak Garainé Kiss Gabriella képviselő asszonyra gondolt. Ő nem tudja a felső 

tagozatosokat figyelni. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Nem csak a felsősökről van szó. Hanem minden gyerekről. 

 

Orosz Béla képviselő: 

De ő nem is csak a pénzbeli támogatásról beszél. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Hanem az erkölcsi elismerésről is. Érti. 

 

Békési Géza alpolgármester. 

Az néha sokkal több, mint a pénz.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Most nem erről a kislányról van szó, ő természetesen megszavazza, hanem a többiekről. 

Például aki sakkban ért el sikereket, de nem jön ide. 

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

De hogy lehet ezeket a gyermekeket megtalálni? 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Egyszerűen. Rendeletet kell módosítani. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Fel kell hívni rá a figyelmet, úgy, hogy nem egy lovat tesznek a zámori újság elejére, hanem 

egy kiírást.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Akkor legyen valaki, aki figyelemmel kíséri gyerekeket, és elküldi az újságba az 

eredményeket. 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Most Dallos Márta írja a cikkeket és ő küldi be az újságba.  

 

Pátrovics Benedek polgármester. 

Ezt elvárja az iskolától is, hogy jelezze feléjük. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Kettős minőségében ül itt Garainé Kiss Gabriella képviselő asszony. Ő, mint tagiskola vezető, 

figyelemmel tudja kíséri a zámori iskolába és a felső tagozatba járó gyermekeket is, és 

javasolhatja. hogy a zámori újságban is jelenjen meg az az esemény is, ami ugyan nem 

zámori esemény, de zámori gyermekek is részt vesznek rajta. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ezért is furcsa, hogy elkerült tőlük az iskola, mert így nem kérhetik számon a pedagógusokat. 

Az iskola igazgatót kérné meg, hogy ha nem is Zámoron, de valamelyik másik versenyen jó 

eredményt ér el egy gyerek, akkor szóljon. Utasítani nem utasíthatja, de kérni kérheti erre.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 
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Kérheti erre a polgármester úr. Másrészt vannak zámori tanárok is Sóskúton. Ők miért nem 

szólnak? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Nem volt ott a legelején a jegyző úr, amikor a képviselő úr elmondta, hogy nem tetszik neki, 

hogy az újság címlapján a sóskúti lovarda egyik lova szerepel, egy ismeretlen hölggyel, és 

nem zámori esemény van helyette. Őt ez nem zavarja.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Nem ez a lényeg, hanem az, hogy aki már születése óta Zámoron él, arról egy cikk sem szól, 

csak azokról írnak, akik egyik héten ide költöznek, másikon pedig el is mennek. 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Köszöni, hogy felhívták erre a dologra a figyelmét. Azt szeretné mondani ezzel 

kapcsolatosan, hogy megpróbálja azokat a gyermekeket nyomon követni és az eredményekről 

beszámolni, akik hozzájuk jártak alsó tagozatba, felsőbe pedig máshová. Beszél az 

iskolaigazgatókkal, mert van más iskola is, ahova a gyermekek elkerültek. Eddig is, ha a hír 

eljutott hozzá, akkor bele szokták írni az újságba. De ő ezzel kapcsolatban még nem beszélt 

az iskolaigazgatóval. Szóban értesül a dolgokról. Most is volt például nyelvtani verseny, amit 

felső tagozatosoknak rendeztek meg. Két gyermek ért el jó eredményt, az egyik negyedik, a 

másik hatodik helyezést ért el.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A másik problémát, amit a képviselő úr felvetett, azt is egyszerűen meg lehet oldani. Itt van a 

régi rendelet a községi ösztöndíjról, meg a helybéli tehetségek támogatásáról. 

Ebben minden benne van, amit a képviselő úr említett. Az iskolai tanulmányaiban elért 

eredmények, a körzeti tanulmányi versenyen elért helyezések, kiemelkedő sportteljesítmény, 

szavaló-versenyen, irodalmi pályázaton elért kimagasló eredmények stb. Még csak az sincs 

meghatározva, hogy milyen eredményt kell elérni, csak az, hogy kimagasló eredményt 

legyen.  

Benne van az is, hogy a javaslatot bárki benyújthatja, és a polgármester úrhoz kell 

benyújtania.  

Gyakorlatilag két dolog szorul csiszolásra, az egyik, hogy a tanév végéig kell benyújtani a 

javaslatot, ezt lehet oldani, hogy nem a tanév végéig, hanem bármikor. A másikat pedig 

mindenképpen oldani kell, hogy ezt az kaphatja, aki zámori lakóhellyel rendelkezik, az 

általános iskola 8. osztályát végző, a nyolcosztályos gimnázium 4. osztályát, a hatosztályos 

gimnázium 2. osztályát, a középiskola 9. vagy magasabb évfolyamát végző tanuló legyen. Ez 

arra szolgált, amikor megalkották a rendeletet, hogy a végzős gyermekek kaphassák. De az 

1995-ben volt, akkor Zámornak nem volt olyan sok lehetősége anyagilag. Most viszont 

Zámor nem olyan anyagi helyzetben van. Most el lehet gondolkozni, hogy ne csak ballagó 

gyermek kaphasson. Hanem bármelyik diák, ösztöndíjszerűen. Át lehet alakítani úgy is, hogy 

ha valamelyik gyermek kiemelkedő teljesítményt nyújt a korosztályában, akkor az legyen 

elismerhető akkor is, ha még nem ballagó gyerekről van szó. Ha ezt a testület módosítja, és 

meghirdeti, hogy módosult, szélesítették a pályázók körét. Tehát nem kell az eredményekhez 

hozzányúlni, csak azt módosítani, hogy ki pályázhat és mikor. Van ötlete a felsőoktatásban 

tanuló hallgatókra is. 

A helybéli tehetségek támogatására vonatkozóan ezzel a rendelkezéssel ki lehet tárni a kaput. 

Akkor onnantól kezdve a szülőtől is elvárható, hogy a gyermekének az eredményére felhívja a 

figyelmet. De mivel hogy ott van, hogy bármely pusztazámori lakos, az lehet akár a 

szomszéd, vagy a nagyszülő is.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 
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Azt javasolja, hogy ezt a tervezetet következő testületi ülésre a jegyző úr készítse elő. Ő azt is 

el tudja képzelni, hogy tárgyi eszköz legyen a jutalom. 

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina: 

És akkor az új szabályozás hatályos lehet már most év elejétől is?  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Úgy hatályos, hogy aki ebben az évben elért már valamit, az pályázhat.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Nem gondolt ennyire mélyen a dologba. Csupán arra gondolt, hogy az újságban valamelyik 

oldalon egy pár sorban megemlítésre kerüljenek ezek a gyerekek. Illetve, hogy tősgyökeres 

zámoriakat is be lehetne mutatni. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Ebben teljesen igaza van a képviselő úrnak egyet is ért vele. Sóskúton ez a kezdeményezés 

nem jött be. Kell lelkes embereket találni, például a sóskúti újságban is van egy hölgy, aki 

rendszeresen ír cikkeket, most utoljára a helybéli kőmíves emberekről írt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester. 

Egy ilyen lokálpatriótát kellene találni, aki szívesen ír. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Úgy is lehet, hogy valaki hangrögzítőre mondja a történetét, és abból lehetne cikket írni. Van, 

aki szívesen mesél, de írni annyira nem tud. 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő. 

Ebben igaza van a jegyző úrnak. De olyan valakit is találni kell, aki szívesen mesél, és olyat 

is, aki leírja. 

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

Ha a jegyző úr megcsinálja a rendeletet, akkor egymásból fognak következni, hogy tudni 

fogunk arról, aki eredményt ér el, és így benne lehet az újságban is. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Minden évben bele lehetne tenni egy cikket az újságba, felhívni a figyelmet, hogy új év ,új 

indulás, abban az évben is lehet ösztöndíjra pályázni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Akkor most azt kérdezi a képviselőket, hogy Gróh Janka kiutazásának támogatásával 

kapcsolatban van-e még valakinek kérdése? 

 

Hornyák András képviselő: 

Rendben, támogassák, de mennyivel? 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Javasolja, hogy egy szép kerek számmal támogassák a kislányt, mondjuk 50.000,- Ft-al. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Akkor most arra kéri a képviselőket, hogy aki egyet ért, hogy Gróh Jankát 50.000,- Ft-tal 

támogassák, az kézfeltartással jelezze. 
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Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1                         Elfogadva 

 

 
42/2013. (IV.29.) 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 50 000 Ft támogatást 

nyújt a korosztályos JKA Karate Európa Bajokság szerbiai döntőjére való kiutazás 

költségeihez. A támogatást a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.  

A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 

 

 Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 

 

 

4.2.Önkormányzati ingatlanok elbirtoklásának megelőzése, eladásának 

lehetősége. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Lenne még egy egyebek napirendi pontja. A Móricz Zsigmond utcában lévő ingatlannal 

kapcsolatban. Aminél elbirtoklást szeretnék megelőzni. A jegyző úr megnézte a rendeletet, és 

abban az van, hogy ha az Önkormányzat eladni akarja, akkor fel kell értékeltetni az ingatlant. 

Ma beszélt Izsó Gáborral, akivel csütörtökön fog találkozni. Megmutatja a telket, hogy 

melyik az.  

A másik, hogy a GKSZ övezettel kapcsolatban többen is megkeresték, hogy telephelyet 

létesítenének a övezetben, és ott ingatlan vásárolnának. Nem tudja, hogy mennyire jó ötlet, 

hogy ott teherautók járkáljanak. De hogy árajánlatot kértek, így a fentivel egy időben ezt a 

területet is felértékeltetné. Ezt csak tájékoztató jelleggel mondta el. 

 

4.3. Szociális Bizottságnak tett javaslat 

 

Orosz Béla képviselő: 

Sajnos egyik lakosnak visszaminősítették a rokkantsági fokozatát. Így a nyugdíja 

egyharmadára csökkent. A család két kiskorú gyermeket nevel, és így a család jövedelmi 

helyzete drasztikusan csökkent. Javasolja, a Szociális Bizottságnak, ha van rá lehetősége 

vegye napirendre a következő ülésén az érintett személy ügyét. 

 

A javaslattal a Képviselő-testület egyhangúan egyet értett. 

 

4.4 A közhasznú munkások  helyzete 

 

Békési Géza alpolgármester: 

A polgármester úr felé fordulna azzal a kérdéssel, hogy mi a helyzet a közmunkásokkal? Mert 

nagyon megnőtt a gaz a faluban. Rendezzék le ezt a kérdést, eddig is volt rá lehetőség, ez után 

is lennie kell. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 
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Örül annak, hogy az alpolgármester úr is észrevette ezt, és felhívja mindenkinek a figyelmét, 

hogy amikor nézi és hallgatja a médiát és hallja a sikertörténetet a közhasznú munkásokról, 

akkor annak, aki ezt sikertörténetnek nevezi, annak kéne felhívni a figyelmét rá, hogy ez nem 

igaz. A munkaügyi központ vezetőjével hetente tartotta a kapcsolatot az idei éven, hogy mikor 

lesz már pályázat. Április 10-e körül nyílt csak lehetőség pályázni. Megpályázták, megkapták.  

A szerződést is aláírták már. Május 1-től 4 fő közmunkással megkezdődik a munka.  

Annak a négy főnek már egy fillére sincs, de be kellett menniük ma reggel fél kilencre a 

munkaügyi központba, utána indulnak le Százhalombattára foglalkozás-egészségügyi 

vizsgálatra. Megkérte a gondnok urat, hogy vigye el őket, az Önkormányzat fedezi a 

költségeket.  

 

 

4.5. Oláh Gábor Képviselő indítványa: Műfüves futballpálya kivilágítása 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Szintén a polgármesterhez fordul. Bizonyára emlékeznek még a képviselők, amikor tavaly 

ősszel szóba került a műfüves focipálya világítását csináltassuk meg. Most jön a jó idő, 

aktuális lenne.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Erről dönteni kell, hogy szükség van e rá, és ha igen akkor mennyiért lehet megoldani. 

Valakivel meg kell nézetni, hogy adjon árajánlatot.  

 

Békési Géza alpolgármester: 

Javasolja, hogy helyi mesterembertől is kérjenek árajánlatot. 

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

De több embertől is kell árajánlatot kérni? 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Nyilván, azonban most szeretné, ha valami történne ebben a témában. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Akkor az árajánlatokat beszerzi. A másik, hogy a tél folyamán szóba kerül, hogy a Bartók 

Béla utca folytatásában a közvilágítást három lámpatesttel bővítenék. Mondták, hogy 

jogszabályváltozás miatt mégsem készítik el. Egy két hete újra elhívta őket, hogy mondják 

meg mennyibe kerül, küldjenek árajánlatot, mert akkor az Önkormányzat kifizeti a bővítést, 

csak legyen meg. Akkor mondták, hogy mégis csak megcsinálják, ingyen és bérmentve. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Most fogadta el az országgyűlés a törvényt, ami alapján kötelesek megcsinálni a bővítést. 

Régen nem voltak kötelesek ingyen megcsinálni.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Májusban ígérték, hogy megcsinálják. 

 

4.6. Javaslat a Zámori Újság kapcsolattartójára. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az a kérdése, hogy ki most a kapcsolattartó, aki az Önkormányzati anyagokat küldi? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 
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Bárki, mindenki. A művelődésszervező is küld, a titkársági ügyintéző, és a tagiskola vezető is.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Azt javasolja, hogy legyen inkább egy kézben. Sóskúton évek óta van egy úgynevezett 

önkormányzati kapcsolattartó. Ő hozzá fut be minden egyes anyag, ha kell, leül a 

polgármesterrel, megbeszélik, hogy milyen anyagok vannak még. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Náluk ez nincs így kialakítva. A művelődésszervező elküldi az anyagot... 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Akkor alakítsák ki most a gyakorlatot, legyen a kapcsolattartó a művelődésszervező. A 

lényeg, hogy ne egymástól függetlenül legyenek elküldve az anyagok. A művelődésszervező 

jöjjön a polgármesterhez, a titkársági ügyintézőhöz, és hozzá is, és bárki máshoz. Esetleg még 

cikket is tud írni.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Mielőtt megjelenne az újság, ő ugyan úgy megkapná véleményezésre. De akkor ezt az 

újságíróval és a kiadóval kell megbeszélni. 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

De eddig is sokszor előfordult, hogy ha valaki megírt egy cikket egyből az újságírónak küldte. 

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

Akkor majd az újságíró visszaír egy e-mailt, hogy mostantól, a művelődésszervezőnek 

küldjék az anyagokat. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Ez így van. De meg kell kérdezni a művelődésszervezőt, hogy vállalja-e.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Van-e ezzel kapcsolatban még kérdése? 

 

 

 

 

Mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 19:48-

kor berekesztette. 

 

 

 

  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

  jegyző polgármester 


