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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. május 15-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 Esély Szociális Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

 

2. Előterjesztés a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása megszüntetéséről szóló 

megállapodás módosítására 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

3.  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 
 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés az Esély Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítására  
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dr. Újházi Miklós jegyző: 

A javaslat kizárólag olyan módosításokat tartalmaz, amit a Magyar Államkincstár kért. A 

társulási megállapodásban mellékletében megnevezésre kerültek a tagok, a székhelyek, és a 

lakosságszámok a 2012. január 31.-i állapotnak megfelelően. azért a tavaly év eleji 

lakosságszám, mert ez normatív támogatásoknak a dátuma. A Kincstár kérésére ezek az 

adatok a melléklet helyett bekerülnek a megállapodás törzsszövegébe. Méghozzá a hármas 

pontnak megfelelően: Ez alapján fel van sorolva a társulás tagjainak neve, Budaörs, 

Pusztazámor, Sóskút. A társulás székhelye, illetve a 2012. januári lakosságszám Budaörs 

esetében ez 28.525 Pusztazámoron 1.198, Sóskútnál 3.170. A jogszabályok költségvetési 

szerveknek az alapító okiratához rendeli, mint kötelező feltételt, de a Kincstár kéri, hogy a 

Társulási Megállapodásban is legyen feltüntetve pontosan felsorolva, hogy milyen 

feladatokkal jött létre a Társulás. Ezt a felsorolást szerintük nem elég csak úgy beleírni, 

hanem a szakfeladatok pontos megnevezésével és TEOR számával együtt kell feltüntetni. 

Tehát gyakorlatilag a szakfeladatok sorában hozott sorokkal tételesen és kódszámmal 

megjelenik az idősek nappali ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás. Ez 

mind az amit ellátott eddig is az intézmény. Továbbá megjelenik a társulási megállapodásban, 

az őnkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége. Ezt azért kell 

beletenni, mert a társulásnak olyan adminisztratív feladatai is vannak, amik nem sorolhatóak a 

szociális ellátások közé. Tehát ezzel egészülne ki a megállapodás. Továbbá ebből következően 

módosul az a rész, ami a mellékletre utal. Korábban a megállapodásban az szerepelt, hogy a 

társulási megállapodás melléklete a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata, valamit a 

települések felsorolása lakosságszámmal. Így a melléklet a Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatára korlátozódik. Hogy végképp ne legyen problémánk ebből, két szavazást kérnék 

szépen a Képviselő-testülettől. Egyik a módosítás, a másik pedig az ezzel egységes szerkezetű 

Megállapodás jóváhagyása. Tehát amit április 25-én megszavazott a Képviselő-testület 

Társulási Megállapodást, annak módosítását egy külön határozattal, és így a másodosítással 

egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást még egy határozattal, hogy az ne legyen 

probléma, mert az előfordult már a Kincstárnál, hogy külön kérte a határozatokat.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megköszöni a tájékoztatást. Felkéri a képviselő-testületet, hogy aki a megállapodás 

módosításával egyet ért, kézfeltartással jelezze. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

 

43/2013. ( V.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerint 

jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületével és Sóskút Község 

Önkormányzat Képviselő-testületével létrehozott Esély Szociális Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a Társulási Megállapodás 

módosítását. 
 

Határidő: szükség szerint              Felelős: polgármester, jegyző 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felkéri a képviselő-testületet, hogy aki a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

megállapodást elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
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44/2013. ( V.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerint 

jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületével és Sóskút Község 

Önkormányzat Képviselő-testületével létrehozott Esély Szociális Társulás módosítással 

egységes szerkezetű  Társulási Megállapodását.    

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a módosított Társulási 

Megállapodást. 

 

Határidő: szükség szerint              Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása megszüntetéséről szóló 

megállapodás elfogadására 

 

 

Dr. Újházi Miklós jegyző: 

Elmondja, hogy a társulás megszüntetéséről már egy elvi határozat született, de szükséges a 

megszüntetést a testületnek is elfogadnia, hogy a Polgármesterek Tanácsán a polgármester úr 

is szavazhasson a megszüntetésről. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Van-e ezzel kapcsolatban még kérdése? Felkéri a képviselőket, hogy aki a BTT 

megszüntetésével egyet ért, kézfeltartással jelezze. 

 

 

45/2013. ( V.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerint 

jóváhagyja a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása megszüntető okiratát.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a BTT megszüntető okiratát.  

 

 

Mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18:48-

kor berekesztette. 

 

 

 

 

  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

  jegyző polgármester 


