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Jegyzőkönyv 

 

Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről 

 

 

Az ülés helye:  a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) 

 

Az ülés időpontja: 2013. június 10. (kezdődött 18.00 órakor) 

 

Jelen vannak:  a 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    igazoltan távol 

Oláh Gábor     képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

 

Összesen: 6 képviselő 

 

Meghívottak:  Károly Katalin a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és  

    Gyermekjóléti Központjának vezetője – nem jelent meg 

   Besze Janka a BTT SZGYK családgondozója – nem jelent meg 

 

 

Jelenlévő hallgatóság: 1 fő 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársakat. A képviselő-testület 6 

fővel megjelent. Hornyák András képviselő úr igazoltan távol van. Az ülés határozatképes.  

A napirendi pontok elfogadása előtt megkérdezem, hogy valakinek van-e javaslata plusz 

napirendi pontra.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Javaslom az Esély Szociális Társulással kapcsolatos pénzeszköz-átadási megállapodásról 

szóló javaslat megvitatását. Határozni kell a Szociális és Gyermekjóléti Központ fenntartására 

fizetendő II. féléves részletről, amelyet már nem a BTT-nek, hanem az Esélynek kell 

megfizetni. Továbbá jóvá kell hagyni a pénzeszköz átadási megállapodást.  

Javaslom továbbá az Agárdi Popstrand szervezőjével kötendő együttműködési megállapodás 

javaslatának megvitatását. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, a kiegészített napirendi javaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
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Napirend: 

 

1. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységéről. 

      Meghívott előadó: Károly Katalin a BTT SZGYK vezetője 

                                     Besze Janka a gyermekjóléti szolgálat családgondozója 
 

2. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti tevékenységéről. 

                  Előadó: dr. Újházi Miklós jegyző  
    
3. Előterjesztés a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosítására. 

      Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 
 

4. Előterjesztés a közterület-felügyelet működtetésére Tárnok és Sóskút 

önkormányzataival létrehozott társulás társulási megállapodásának 

felülvizsgálatára.      

                 Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző  
 

5. Előterjesztés az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 2012. 

évi költségvetési beszámolójának elfogadására.     

                  Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
   

6. Előterjesztés a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 

adományozandó elismerésekről szóló 10/1995. (IV.27) számú rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 
 

7. Előterjesztés útfelújításokra. 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

8. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok/ingatlanrészek értékesítési lehetőségének 

megvitatása 

Előadó: Pátrovics Benedek, polgármester 
 

9.  Támogatási kérelmek megvitatása. 

Előadó: Pátrovics Benedek polgármester 
 

10. Javaslat a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. év II. 

féléves munkatervére. 

      Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

 

11.  Előterjesztés az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz-átadási 

megállapodásra.  

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

12. Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötésére az Agárdi Popstrand 

szervezőivel. 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

13. Egyebek 
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1. napirendi pont 

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységéről. A beszámoló írásos anyaga 

a jegyzőkönyv melléklete.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A meghívott vendégek - Károly Katalin a BTT SZGYK vezetője és Besze Janka a 

gyermekjóléti szolgálat családgondozója - különböző okok miatt nem tud részt venni az 

ülésen.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

2012-ben igen magas színvonalon működött az SZGYK és látta el a gyermekjóléti 

feladatokat, családgondozást, illetve az egyéb a községre kiterjedő feladatait.  

Azokat a feladatok, amelyeket a Szociális és Gyermekjóléti Központ végez, nem kerültek 

járási fennhatóság alá. Ilyen feladatok a gyermekek napközbeni ellátása és a veszélyben, 

rászoruló helyzetben lévő gyerekek szem előtt tartása. Egyedül a jegyző gyámhatósági 

hatásköre került át a járáshoz. Olyan feladatok is, amelyekben a  Szociális és Gyermekjóléti 

Központ szintén közreműködik, de a döntést 2013. január 1-től a járás hozza meg. A 

Gyermekjóléti Központ működtetése továbbra is önkormányzati feladat, ezért velük jövőre is 

találkozunk. A beszámoló elfogadható, különösebb panasz nem érkezett rá. Szociális és 

Gyermekjóléti Központ tevékenysége megfelelt a jogszabályban leírtaknak, tevékenységük 

során a maximumra törekedtek. A vállalt feladataiknál többet is tesznek a közösségért.   

Javasolom, hogy a Képviselő-testület fogadja el a BTT Szociális és Gyermekjóléti 

Központjának 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót.   

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

jegyző javaslatát.  
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

45/2013. (VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a BTT Szociális és 

Gyermekjóléti Központjának 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 
 

2. napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti tevékenységéről. A beszámoló írásos 

anyaga a jegyzőkönyv melléklete.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A beszámolót Bercsényiné Kiss Petra készítette. 

Az anyag két részt tartalmaz. A szociális beszámolót és a gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról szóló beszámolót. A rendszeres és a rendkívüli gyermekvédelmi segélyek ügye 

nem a Szolgálathoz, hanem az Önkormányzat, a jegyző, valamint a szociális bizottság 

feladataihoz tartozik.   
 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Az ingyenes tankönyvekkel kapcsolatban érdeklődnék.  
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A téma nem tartozik a napirendi ponthoz, ezért azt majd az egyéb ügyeknek fenntartott 

napirendi pontban tárgyaljuk.  
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dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az ingyenes tankönyvekhez az állam ad normatív támogatást, az ezen felüli támogatást az 

önkormányzat adta eddig. Hogy a képviselő testületnek és a polgármester úrnak van e a 

következő  tanévre ilyen terve azt nem tudom. 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A témához kapcsolódóan elmondanám, hogy korábban azzal vádoltak meg, hogy az ingyenes 

tankönyvek adományozása csak választási fogás. Az ingyenes tankönyveket azért vezettük be, 

hogy minél több kisiskolást járassanak a pusztazámori iskolába és elkerülje ezzel az esetleges 

alacsonylétszám miatti bezárást. 3 éve ingyenesek a tankönyvek a településen.  

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

A Pusztazámori Tagiskolába járó valamennyi gyerek, valamint a sóskúti iskolába járó felső 

tagozatos, pusztazámori lakosú tanulók is ingyen kapták a könyveket. A változás, hogy az idei 

évtől az első és az ötödik osztályos tanulók tankönyveit az állam fizeti.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolom, hogy fogadjuk el az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti tevékenységéről szóló 

beszámolót.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta 

javaslatát.  
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

46/2013. (VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

2012. évi gyermekjóléti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 
 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítására. A rendeletmódosítás írásbeli anyaga a jegyzőkönyv 

melléklete.   

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az SZMSZ módosítását, már februárban el kellett volna készíteni. Most szembesültem vele, 

hogy ez nem történt meg.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Milyen változások történtek a Szabályzatban?  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Változott a név, mert az önálló polgármesteri hivatal megszűnt és közös hivatal jött létre. A 

közös hivatalra vonatkozó szabályok változtak. Ahol korábban hivatal szerepelt, ott most a 

kirendeltség vagy a közös hivatal szerepel. Jelentősebb változás, hogy a hivatal helyett 

mostantól az önkormányzat tanácskozótermében van lehetőség a testületi jegyzőkönyvek 

betekintésébe. Változás még, hogy ahol a Megyei Közigazgatási Hivatal volt említve, ott most 

a Megyei Kormányhivatal neve szerepel. A változtatások teljes mértékben a megállapodáson 

alapszanak. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta az 

írásban benyújtott rendeletalkotási javaslatot. Módosító javaslat nem volt, így a szavazásra 

feltett döntési javaslat megegyezik a jegyzőkönyv mellékletét képező eredeti javaslattal.   
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 7/2013.(…..) 

önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról.  Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.  

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés a közterület-felügyelet működtetésére Tárnok és Sóskút önkormányzataival 

létrehozott társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára. Az írásbeli anyaga a 

jegyzőkönyv melléklete.   

   

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A korábbi társulás egy lazább szabályozás volt. Sóskút és Pusztazámor csak igénybe vette a 

szolgáltatást, fizette a költségeket, de Tárnok működtette a szervezetet. A Mötv. januártól 

hatályos rendelkezései szerint ilyen társulás már nem működhet. A korábbi, a társulási 

működésről szóló törvényt hatályon kívül helyezték. A Mötv. szerint minden társulásnak 

kötelező tartalmi elemei vannak. Kell társulási tanács, annak ülésezni kell, szükséges elnök, 

választható elnök helyettes stb. A létező önkormányzati társulást június 30-val meg kell 

szűntetni vagy felül kell vizsgálni a társulási megállapodást és hozzá kell igazítani az új 

törvényi rendelkezésekhez. Tárnoki felkérésre elkészítette a társulási megállapodás 

módosítását.  

A létező megállapodást csak annyiban változtatja meg, amennyit a törvény előír.  Tárnok 

Nagyközség jelezte, hogy a képviselőtestület ilyen feltételek mellet nem biztos, hogy meg 

kívánja tartani a társulást. Nem támogatják a társulási tanácsüléseket szavazásokat. Korábban 

Tárnok döntött, Sóskút és Pusztazámor fizetett. Lehet, hogy mást kell kitalálni, de erre nincs 

mód.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Mit kifogásol Tárnok?  
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Nincs rá plusz állami normatíva és nagyobb kötöttségeket kell vállalniuk. 

Kérem a képviselő testületet, hogy egy határozatban fogadja el 1. sz. mellékletként a 

módosításokat és 2. sz. mellékletként az egységes szerkezetű megállapodást. 

Egy másik határozatban jelezze azt is, hogy amennyiben Tárnok a közterület-felügyeletet más 

formában kívánja működtetni, abban Pusztazámor támogatja őt. Partner abban, hogy más 

megoldást keressünk a közterület felügyelet feladatainak jövőbeni ellátására.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Milyen más formát tud felvázolni Tárnok. Mi nyitottak vagyunk, ami volt az jól működött.  
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Egy olyan szándék kellene egy határozatban, hogyha Tárnok másban gondolkodik, mi abban 

is támogatjuk, hisz a lényeg a közterület felügyelet biztosítása a településen.  
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Mi másban gondolkodik Tárnok, hisz a jogszabály-változás miatt ezen változtatni kellett.  
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dr. Újházi Miklós jegyző: 

Káruk nem származik belőle. Igaz nem Tárnok dönt egyedül, hanem közösen van döntés 

hozás a  lakosságszám alapján. Adminisztratív terhei nőnek csak Tárnoknak.  

Tárnokon június 20-án ülésezik a testület és akkor születhet csak döntés az ügyben. Szerinte 

érdemes lenne elmenni az ottani ülésre és meghallgatni az álláspontokat, lehetőségeket.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Pusztazámor nem akarja felrúgni a Társulást, mert működött.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Tárnok sem szeretné, ha a hármas társulás megszűnne, csak a kötött formától tart. Van 

alternatíva, a döntés elnapolható. Meg lehet várni a június 20-i tárnoki ülésezést. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elfogadjuk, hogy így működjön tovább, ha jogszabály ezt írja elő. Mi jogkövető magatartást 

folytatunk mindig. Javasolom, hogy a társulási szerződésnek a jegyző által javasolt 

módosítását és az egységes szerkezetű megállapodást fogadjuk el, de más véleményt ne 

nyilvánítsunk. Várjuk meg Tárnok döntését. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta 

javaslatát. Módosító javaslat nem volt, így a szavazásra feltett döntési javaslat megegyezik a 

jegyzőkönyv mellékletét képező eredeti javaslattal.   
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

47/2013. (VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat:  

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat 1. sz. melléklete 

szerint jóváhagyja a közterület-felügyelet működtetésére Tárnok és Sóskút önkormányzataival 

létrehozott társulás társulási megállapodásának módosítását, valamint 2. sz. mellékletként az 

egységes szerkezetű társulási megállapodást.  

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.    
 

Határidő: szükség szerint       Felelős: polgármester 

 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztés az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 2012. évi 

költségvetési beszámolójának elfogadására. Az írásbeli anyag a jegyzőkönyv melléklete.   
 

Kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta az 

írásban benyújtott javaslatot. Módosító javaslat nem volt, így a szavazásra feltett döntési 

javaslat megegyezik a jegyzőkönyv mellékletét képező eredeti javaslattal.   
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

48/2013. (VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Andreetti Károly Általános és 

Művészeti Iskola és Könyvtár 2012. évi költségvetési beszámolóját jelen határozat melléklete 

szerint elfogadja. 
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6. napirendi pont 

Előterjesztés a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozandó 

elismerésekről szóló 10/1995. (IV.27) számú rendelet módosítására. A rendeletmódosítás 

írásbeli anyaga a jegyzőkönyv melléklete.   

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az előterjesztés a korábbi testületi ülésen elhangzottakból indul ki, miszerint gondoljuk át a 

lehetőségeket. Az előterjesztés korlátokat tartalmaz, hiszen a végtelenségig nem lehet 

ösztöndíjakat fizetni. Így 10 főnél maximalizáltuk a létszámot, az összeg akár a korábbiak 

duplája is lehet. Újdonság, hogy a községi ösztöndíj bármikor javasolható lehessen, ne csak 

év végén. Előfordulhat, hogy valaki év közben ér el kiemelkedő eredményt. Például most is 

az egyik tanuló támogatást igényelt és kapott is, hogy indulhasson a korosztályos Karate 

Európa Bajnokságra. Az időkorlát törlése is cél volt, pont az előbb említett okok miatt.   

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Eddig a 8. osztályos tanulók részesülhettek községi ösztöndíjban.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Új elem még, hogy ne csak végzősök kaphassák az ösztöndíjat, hisz sok pusztazámori fiatal 

még a végzés éve előtt is szép sikereket ér el.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Nagyon jó ösztönző erő lehet a gyerekeknek az ösztöndíj. 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Minden diáknál szükséges az igazgató, vagy az osztályfőnök javaslata? 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Nem. Aki konkrét módon tudja igazolni az eredményt, pl. érem, oklevél, bizonyítvány, ott 

nem szükséges. Azoknál szükséges, akik nem ilyen eredményt értek el, hanem máshogy jók. 

Cél, hogy ne csak olyan tanulókat jutalmazzanak, akik a tanulmányi eredményükkel tűnnek 

ki, hanem kiemelkedő magatartású vagy szorgalmú diákokat is. Vannak olyan iskolások is, 

akik önmagukhoz képest, onnan ahonnan jöttek, igen magasra jutottak iskolai tevékenységük 

során. Őket is megilletné az ösztöndíj lehetősége. Ilyen esetekben az 

osztályfőnök/tanár/igazgató ajánlására volna szükség. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Hány fő kaphasson ösztöndíjat? 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Kapjon mindenki, aki megérdemli. 

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

Az első 10-15 fő, aki beadja a kérelmet az kap pénzt, aki utána, annak megmondjuk, hogy 

már nem kaphat. Nem kell maximalizálni a létszámot. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Alsó tagozaton könnyebb elérni a jeles, vagy kitűnő eredményt, mint felsőben, ezért azt 

javasolom, hogy alsós tanulók esetén csak a kitűnők, felső tagozatosok és középiskolások 

esetén a jeles vagy kitűnő bizonyítvánnyal rendelkezőket jutalmazzuk. 

Helyi lakos is ajánlhat az ösztöndíjra tanulót? Ő mivel tudja azt igazolni, hogy a javasolt 

megérdemelné az ösztöndíjat. 
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dr. Újházi Miklós jegyző: 

Semmivel, de javasolja a címre. Utána a hivatal beszerzi a szükséges információkat, 

igazolásokat.  

Az elhangzott javaslat indokolt, ezért beemelem az előterjesztett javaslatba, hogy az iskolai 

tanulmányai során alsó tagozatban kitűnő, felső tagozatban és középiskolában jeles vagy 

annál jobb eredmény elérők adhatják be kérelmüket az ösztöndíjra. Így erről nem kell külön 

szavazni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Rendben legyen így. Létszámkorlátot szabjunk meg? 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Ha szeretnéd módosító indítványként lehet erről szavazni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Csak abból indultam ki, hogy középiskolába meg a felsőoktatásba lett rakva korlát. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Mert ott 40 vagy 50 ezer forintról van szó, általános iskolások esetében jóval alacsonyabb ez 

az összeg.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Akkor nem szükséges a korlátozás. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Felsőoktatásban tanulók esetén csak az első diplomához/felsőfokú szakképesítéshez 

kapcsoltan lehet igényelni az ösztöndíjat. Akinek van keresete – leszámítva a diákmunkát – 

nem kaphat ösztöndíjat.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

És a Bursa ösztöndíjjal párhuzamosan adnánk a községi ösztöndíjat? 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Nem vagyok a híve már a Bursának, mert nagyon leszűkítették. Tavaly már csak az államilag 

támogatott képzésben résztvevő adhatta be a pályázatot. A képzésért nem kell fizetnie és még 

támogatást is kap, szemben azzal, akinek a képzésért is fizetnie kell. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Kaphasson nagyobb összegű főiskolai ösztöndíjat az a hallgató aki kiemelkedően teljesít. 

Nem könnyű elérni a jeles eredményt. Akár 50-60.000 Ft is lehetne az ő ösztöndíjuk.  

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

Egyetértek Oláh Gábor képviselő véleményével. A jó és a jeles eredményt elérők nagyobb 

támogatást kapjanak. Ez ösztönzésre is jó eszköz.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Állapodjunk meg az összegben. Akkor az alap ösztöndíj 20 ezer, a jó eredményt elérők 35 

ezer, míg a jeles, vagy kitűnő eredményt elérő tanulók 50 ezer forint ösztöndíjban 

részesüljenek félévente.  

 

A polgármester által összefoglalt módosító javaslatot a képviselő-testület egyhangú döntéssel 

6 igen szavazattal elfogadta.  
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Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

A falunapon szokásos Pusztazámorért emlékérem adományozásáról lehet e tudni valamit? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Egyelőre nem döntöttünk és a szűkös idő miatt valószínűleg már nem is fogunk. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta az 

írásban benyújtott és az előterjesztő jegyző által, valamint az elfogadott módosító javaslat 

által változtatott rendeletalkotási javaslatot. A módosított döntési javaslat a jegyzőkönyv 

melléklete.  
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 8/2013.(…..) 

önkormányzati rendeletét a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995. (IV.27) számú rendelet 

módosításáról.  Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.  
 

 

7. napirendi pont  

Előterjesztés útfelújításokra. A napirendi pont írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete.  
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Mindegyik felújítást megcsináltassuk vagy csak egyes részeket? A Móricz Zsigmond utcában 

a MÉH telep előtti rész nagyon veszélyes, mindenképpen meg kellene csinálni.  
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 
Nagyon nagy költségekről van szó, amely nem mehet teljesen a tartalékalap terhére. Célszerű 

lenne a költségvetési rendeletet módosítani.  
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A Móricz Zsigmond utca veszélyes részeit mindenképpen újítsuk fel.  
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 
Javasolom a döntés elnapolását.  
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Nem szeretném elnapolni a napirendet.  
 

Orosz Béla képviselő: 

Egyetértek azzal, hogy a Móricz Zsigmond utca említett szakaszának felújítása 

nélkülözhetetlen.  
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Figyeljük az aktuális pályázatokat, de jelenleg semmilyen sincs.  
 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Állítsunk fel egy fontossági listát, mely utak felújítása fontos. 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Mindent meg fogunk csinálni.  
 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

A közútkezelővel az iskola előtti kátyú meg lesz csináltatva. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Az állami közútkezelő által a főút sóskúti szakaszának kátyúzása elvitte a pénzt, így majd 

csak ősszel tudják csináltatni.  
 

Orosz Béla képviselő: 

Javasolom egy megállapodás kötését a közútkezelővel, hogy mi most megcsináltatjuk a sérült 

útburkolatot, amit majd később megtérítenek nekünk. 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tavaly a padkákat is így csináltattuk meg. A Naphegy utcába egy kapubejáró építésére is 

szükség volna. A Hunyadi utca padkáját egy teherautó tönkretette, amelyet a hét folyamán 

majd a közterület felügyelők fognak megvizsgálni.  

Tehát a Móricz Zsigmond utcánál csak azt csináljuk meg, amit szükséges a többit pedig mind 

megcsináljuk. Pontosítani kell a költségvetést és a konkrét döntést utána hoznák meg.  

Javasolom, elviekben döntsünk úgy, hogy a Móricz Zsigmond utca egy részének; a Bartók 

Béla, Park, Dobó, Kereszt, Barcza, Öveges, Naphegy, Táncsics, Rákóczi, Erkel utcák és a 

Táncsics-Erkel torkolatának, valamint az iskola előtti útburkolat szükséges felújítását 

elvégezteti. A végleges döntést a Móricz Zsigmond utca felújítandó része költségvonzatának 

ismeretében hozza meg.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta 

javaslatát.  
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

49/2013. (VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben úgy dönt, hogy a 

Móricz Zsigmond utca egy részének; a Bartók Béla, Park, Dobó, Kereszt, Barcza, Öveges, 

Naphegy, Táncsics, Rákóczi, Erkel utcák és a Táncsics-Erkel torkolatának, valamint az iskola 

előtti útburkolat szükséges felújítását elvégezteti. A végleges döntést a Móricz Zsigmond utca 

felújítandó része költségvonzatának ismeretében hozza meg.  
 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő 20.00-kor elhagyja a tanácskozó termet, így a képviselő-

testület 5 fővel folytatta a munkáját.  

 

 

8. napirendi pont 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok/ingatlanrészek értékesítési lehetőségének megvitatása. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tavaly felszólítottuk Székely Győző gyermekeit és Kovács Gyulát az elbirtoklás végett. 

Kovács Gyula kérte, hogy megvehesse a Pusztazámor Móricz Zsigmond utca 363 hrsz-ú 

ingatlanból az általa használt részt.  A szükséges értékbecslés megtörtént.   

A telek nem könnyen beépíthető, pincék vannak rajta. Ha ennyiért hajlandó megvenni, akkor 

eladjuk.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 
A szakértői véleményre támaszkodva a testület tesz egy eladási ajánlatot. A potenciális vevő 

vagy elfogadja vagy sem. Ha elfogadja, akkor újabb és pontosabb határozatra lesz szükség a 

tényleges eladás érdekében.  
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Pusztazámor, 

Móricz Zsigmond utca 363 hrsz-ú. ingatlanból az általa használt 314 m
2
-t Kovács Gyula 

részére eladásra bocsássa a szakértői véleményben meghatározott 659 000 Ft áron.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta 

javaslatát.  
 

Igen: 5 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

50/2013. (VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában 

álló Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 363 hrsz-ú ingatlanból 314 m
2
-t Kovács Gyula 

részére eladásra bocsássa a szakértői véleményben meghatározott 659 000 Ft áron.  
 

Határidő: szükség szerint        Felelős: polgármester 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A másik eladásra kínált ingatlan a Pusztazámor Szilvás utca 545 hrsz. Itt az egész ingatlan 

legyen eladó, ne csak a lekerített rész.  

Javasolom, hogy a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló Pusztazámor, Szilvás 

utca 545 hrsz alatti ingatlan egészét eladásra bocsájtja a szakértői véleményben meghatározott 

1000 000 Ft áron. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta 

javaslatát.  
 

Igen: 5 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

51/2013. (VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

tulajdonában álló Pusztazámor, Szilvás utca 545 hrsz-ú ingatlan egészét eladásra bocsájtja a 

szakértői véleményben meghatározott 1000 000 Ft áron. 
 

Határidő: szükség szerint       Felelős: polgármester 

 

 

9.napirendi pont 

Támogatási kérelmek megvitatása. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A Benta Sport Egyesület a sport tevékenységükhöz kér támogatást. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Terembérletet kérünk az Egyesülettől? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ezt Kiss Ágnes tudná megmondani. Ha nem fizetett, akkor ez maradjon így a jövőben is, ha 

fizetett, akkor mostantól térítésmentesen használhassák a tornatermet. Javasolom tehát, hogy 



12 

a Benta Sport Egyesülettől a továbbiakban az iskola tornatermének használatára az 

önkormányzat ne kérjen terembérleti díjat.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta 

javaslatát.  

 

Igen: 5 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

52/2013. (VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Benta Sport 

Egyesülettől a továbbiakban az iskola tornatermének használatára nem kér terembérleti díjat.  
 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Új jogszabályi előírás van, mely szerint minden önkormányzatnak kell készítenie Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot, megjelölt célcsoport figyelembe vételével. A Programot június 

30-ig kellene megalkotni. A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete felajánlotta 

együttműködését a program készítése során, ezt megköszönjük.   

 

 

10. napirendi pont 

Javaslat a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. év II. féléves 

munkatervére. Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  

 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az ülések javasolt napja a hagyományoknak megfelelően hétfő. Ezen a napon neki a 18.30 

órai kezdés jó. Ha ez így nem elfogadható, akkor legyenek más napon az ülések.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Legyenek más napon az ülések. Kedd is jó lehet. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Akkor a javaslatban valamennyi hétfői napot egy nappal későbbre módosítom.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta az 

írásban benyújtott és az előterjesztő jegyző által változtatott határozati javaslatot.                   

A módosított döntési javaslat a jegyzőkönyv melléklete.  
 

Igen: 5 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

53/2013. (VI.10.) képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat melléklete 

szerint elfogadja a 2013. évi II. féléves munkatervét.  

 

Határidő: 2013. december 31.    Felelős: polgármester, jegyző 
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11. napirendi pont 
 

 dr. Újházi Miklós jegyző: 

Ahhoz, hogy a nemrég létrehozott Esély Szociális Társulás július 1. napjától folyamatosan el 

tudja látni azokat a szociális és gyermekjóléti feladatokat, amelyeket június 30.-ig a Budaörsi 

Kistérség Többcélú Társulása látott el Pusztazámoron szükség van arra, hogy a képviselő-

testület a feladatellátásra tervezett keret II. féléves összegét az Esély részére biztosítsa és az 

ehhez szükséges pénzeszköz-átadási megállapodást az új társulással megkösse. Javasolom, 

hogy a képviselő-testület úgy döntsön, hogy 2013. július 1-től az Esély Szociális Társulás 

fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013. II. félévi működéséhez 

1.225.000 Ft-ot, az Esély Szociális Társulás részére biztosítson a költségvetésben átadott 

pénzeszközre elkülönített keret terhére és hatalmazza fel a polgármestert a pénzeszköz-átadási 

megállapodás aláírására. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

jegyző határozati javaslatát.   
 

Igen: 5 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

54/2013. (VI.10.) képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. július 1-től 

az Esély Szociális Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013. 

II. félévi működéséhez 1.225.000 Ft-ot, az Esély Szociális Társulás részére biztosít a 

költségvetésben átadott pénzeszközre elkülönített keret terhére.  

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pénzeszköz-átadási megállapodás aláírására. 
 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Közcélú munka ügyben keresték meg az Önkormányzatot, 30 ezer forintot kell majd 

ledolgoznia a büntetettnek.  
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Ha az önkormányzat foglalkoztatja az illetőt hivatalosan is be kell regisztrálnia ez ügyben a 

Munkaügyi Központba. Ezt követően másokat is kiközvetíthetnek a telepelülésre, akár nem 

pusztazámori lakosokat is. Persze nem vagy köteles alkalmazni őket. 

 
 

12. napirendi pont 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az agárdi Popstrand nyaranta különböző zenés koncerteket szervez. Az önkormányzattól 

várnak támogatást, amiért különféle belépőket és kedvezményeket nyújtanak. A támogatást 

nyújtó település lakói kedvezményes belépőt vásárolhatnak a koncertekre. Jó programok, 

kellemes környezetben. Ismerteti a megállapodás-tervezetét, amely a jegyzőkönyv melléklete.  

Javasolom, hogy a képviselő-testület döntsön úgy, hogy együttműködési megállapodást köt az 

Agárdi Popstrand szervezőivel a 2013. nyári programokra és hatalmazza fel a polgármestert a 

megállapodás aláírására.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

jegyző határozati javaslatát.   
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Igen: 5 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

55/2013. (VI.10.) képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési 

megállapodást köt az Agárdi Popstrand szervezőivel a 2013. nyári programokra. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 

Orosz Béla képviselő: 

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a tiszteletjegyekből a polgárőrség tagjai is 

kapjanak.  

 

 13. napirendi pont - egyebek 
 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

Kihez lehet az ügyben fordulni, hogy elhagyott autók másfél éve állnak az utcán?  
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Közterület foglalási rendeletben le van írva, hogy a gépkocsi tárolás milyen keretek között 

mozoghat.  Mondd a címet! 
 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

Az üzemképtelen gépjármű a Mentler utca 4. sz. előtt áll hosszú ideje.  
 

Páli Anna, pusztazámori lakos 

Mi a helyzet a parlagfű ügyében? 
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Belterületen a jegyző hatásköre, de csak a közérdekű védekezés. Külterület esetén az illetékes 

földhivatalnak és növényvédelmi hatóságnak jelezzük a problémát. Június 30-a után indulhat 

hivatalos eljárás az ügyben. 
 

Páli Anna, pusztazámori lakos 

Júliusig várjunk az intézkedéssel? 
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Jelezzük a tulajdonosnak, hogy kaszálja le a parlagfüvet vagy jelezzük azt a hatóságnak. 
 

Oláh Gábor képviselő: 

Történt-e lépés a műfüves focipálya világításának az ügyében.  
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A közvilágítási lámpákat már előző év decemberében kértük a Bartók utca folytatásába, de 

azóta csak hitegetnek. A műfüves pálya közvilágítási ügyét az előbbi probléma miatt még nem 

tárgyaltam az ELMŰ-vel. 

 

 

A képviselő-testület több napirendi pontot nem tárgyalt. Több kérdés, hozzászólás nem 

volt, a polgármester az ülést 20.55-kor berekesztette. 

 

 

 

 

  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

  jegyző polgármester 


