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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. július 4. (kezdődött 18.00 órakor) 

 

Jelen vannak:  a csatolt jelenléti ív szerint  

 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    igazoltan távol 

Csibrikné Pátrovics Krisztina   képviselő 

Garainé Kiss Gabriella  igazoltan távol 

Hornyák András     képviselő 

Oláh Gábor      képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

 

Összesen: 5 képviselő-testületi tag 

 

     dr. Újházi Miklós    jegyző 

 

     Hallgatóság nem volt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársakat. A képviselő-testület 5 

fővel megjelent. Garainé Kiss Gabriella és Békési Géza képviselő igazoltan távol van. Az ülés 

határozatképes.  

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

napirendi pontra. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az ÉTV Kft. Taggyűlése döntött két kérdésben, a könyvvizsgáló ismételt megbízásáról és a 

többlet üzletrészek felosztásáról és ezt kérik képviselő-testületi határozatban is jóváhagyni. 

Vegyük még plusz napirendi pontra a konkrét döntést az útépítéssel kapcsolatban.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, a kiegészített napirendi javaslatot. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 
Napirend: 

 

1.)     Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására.  

         Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

          

2.)  Előterjesztés a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás, Társulási Megállapodás  

            Megszüntető Okiratának módosítására.    

 Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 
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3.) A 2013. évi tankönyvtámogatás lehetőségeinek megvitatása. 

 Előadó: Pátrovics Benedek polgármester 

4.)  ÉTV Kft. könyvvizsgáló ismételt megbízása és többlet üzletrészek felosztása 

            Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

5.)     Döntés az útépítésről 

 Előterjesztő: Pátrovics benedek polgármester 

 

6.)   Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására. A napirendi pont 

írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A költségvetést amúgy is mindig módosítani kell, illetve a múltkori testületi ülésen 

kiválasztottuk az árajánlatot és 14 millió forintos keretet állapítottunk meg, ami a 

költségvetésbe csak tartalékként szerepel, tehát ezt módosítani kell a tartalékalap terhére.     

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A módosítási javaslat három dolgot takar. Az egyik az állami támogatások változásának az 

átvezetését is tartalmazza. Elvonásokkal, többlet támogatásokkal, amit a Kincstáron keresztül 

bonyolít az állam, ezeknek az átvezetése is benne van.  Benne van az útépítésre szánt keret, 

két címen. Egyrészt külön a felújítási keretek között szerepel az Erkel utca, a másik pedig  - 

ezek kisebb lélegzetű munkák – javítás, karbantartás, ezek sima dologi kiadások. Ezek egy 

másik kereten vannak, de így összesen 15 millió forint körüli összeg be van építve a 

költségvetésbe. Egy nagyobb összeg volt tervezve az önálló polgármesteri hivatalra, de mivel 

nem 4 hónap után kormányhivatali döntésre jött létre a közös hivatal, hanem megállapodással 

és márciustól így a polgármesteri hivatalon képződött többletköltségek vissza lettek vezetve 

az önkormányzat címszó alá. Ennek az egyenlege pozitív, ebből következően nem az 

útépítésre szánt 15 millió forinttal csökken az általános tartalék, hanem tulajdonképpen az 

összes átvezetés 8 millió forint összeggel.  Praktikussági okokból javaslom beletenni a 

rendeletbe azt, ami korábban létezett, hogy a polgármester alkalmanként az általános 

tartalékról is rendelkezhessen testületi döntés nélkül. Ennek a korlátja alkalmanként 500 ezer 

forint, de éves szinten összességében nem haladhatja meg a 2 millió forintot. Eddig 

átcsoportosítási lehetősége volt a polgármesternek, ha volt két elfogadott előirányzat akkor 

azoknak az összegét megváltoztathatta  500 ezer forint értékig alkalmanként illetve éves 

szinten 2 millió forintig. Olyan is előfordulhat, hogy nincs keret jóváhagyva valamire, de 

extra sürgősen kellene vagy a testületi-ülés nem hívható össze, akkor ez egy biztonságot ad. 

Korábban amikor ez benne volt a költségvetésben évente, ha egyszer élt vele a polgármester. 

Az egy évre megállapított keretet sosem használta fel.  Kizárható, hogy nem 

rendeltetésszerűen használná ezt a jogát illetve az összeg sem akkora, hogy a képviselőtestület 

ezt a jogot ne engedhetné meg a polgármesternek.  

  
Hornyák András képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a költségvetés módosítást.  

 

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

rendelet-tervezetet. Módosító javaslat nem volt, így a szavazásra feltett döntési javaslat 

megegyezik a jegyzőkönyv mellékletét képező eredeti javaslattal.   
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Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 9/2013.(…..) 

önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

1/2013.(II.15.) számú rendeletének módosításáról. Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 

melléklete.  

2. napirendi pont 

Előterjesztés a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás, Társulási Megállapodás            

Megszüntető Okiratának módosítására, az írásos anyag a jegyzőkönyv melléklete 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A törvény erejénél fogva a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás június 30-án megszűnt, de 

az elszámolást nem sikerült megejteni még, ezért a polgármesterek tanácsa úgy döntött, hogy 

egy hónappal meghosszabbítja a működését.   

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Azt azért még ne mondjuk így ki kategorikusan, hogy a törvény erejénél fogva megszűnt, 

mert szerintem nem szűnt meg. Sokan vagyunk azon a véleményen, hogy nem szűnt meg. 

Törvény erejénél fogva a munkaszervezet szűnt meg. A június 30. egy olyan időpont volt, 

ameddig meg kellett volna állapodni a társulási megállapodás módosításáról az új törvényi 

előírásokhoz való hozzáigazításáról. Ez nem történt meg, mert eldöntötte a társulás, hogy 

megszűnik.  A megszűnés időpontját most augusztus 31-el mondta ki. Ez a jegyzők javaslata 

volt, mivel akkor már a 2013 első félév lezárását is meg kell kísérelni. Ezért kell a társulási 

megállapodás megszüntető okiratát úgy módosítani, hogy megszűnés időpontja augusztus 31. 

Ezt kéri a polgármesterek tanácsa a képviselő-testületektől.   

 

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

jegyző javaslatát. Módosító javaslat nem volt, a szavazásra feltett javaslat megegyezik az 

eredeti javaslattal.  

  

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

61/2013(VII.04) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Többcélú Kistérségi 

Társulás megszüntetéséről rendelkező Társulási Megállapodás megszüntető okirat 

módosítását a következők szerint elfogadja:  

A Társulás megszűnésének napja 2013. augusztus 31. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megszüntető okirat 

aláírására. 

Határidő: szükség szerint              Felelős: polgármester, jegyző 

 

3. napirendi pont 

A 2013. évi tankönyvtámogatás lehetőségeinek megvitatása. 

A napirendi pont írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete. 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az idei lesz a negyedik év, hogy ingyen kapják a gyereket a tankönyveket, csak ez nem 

automatikusan van beépítve, hanem minden évben külön döntünk róla. Általában nyáron 

szoktunk erről dönteni, de most előrébb hozták egy hónappal.   
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Orosz Béla képviselő: 

Ezt visszavonták, nem? 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Nem. Azt mondták, hogy türelmet tanúsítanak, de nem küldenek új értesítőt.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 
Jött az ötlet, hogy falunapon bejelentjük, hogy addig ne fizessenek a szülők, amíg a testület 

nem dönt. Ma is kaptam telefont ez ügyben, hogy ők már befizették a tankönyvcsomag árát.  

A jegyző úr leadott háromféle javaslatot. Kérem a véleményeket ez ügyben. 

 

Hornyák András képviselő: 

Nekem a kettes tetszik.  

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

Ezt a jegyző úr írta? Kinek a véleményét tükrözi. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 
Jegyző úr írta, de előtte értekeztünk.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Ez valójában nem vélemény, hanem a lehetőségek ismertetése. Az érvelések az én és a 

polgármestere úr véleményét takarják.  

 

Hornyák András képviselő: 

Miért kell ezt így bonyolítani? Az állam részéről. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az önkormányzat nem egyenlő a Magyar Állammal, de ha az állam, ha ad ingyen 

tankönyveket, mondjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, ő is 

jogszabályban mondja ki.  

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

Nekem az egyes tetszik, szerintem az a legegyszerűbb. Úgyis szájról szájra el fog terjedni az 

egész. Október a határidő, addig mindenki be tudja adni.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az iskola is be tud csatlakozni segítségként. A tanároktól kell segítséget kérni, most mondjuk 

csak az ügyeleti időben, hogy az érintett körnek küldjék ki vagy adják meg a címlistát és az 

önkormányzat célzottan küldje ki a pályázati kiírást, plusz hirdesse meg a hirdetőtáblákon,  

tegye fel a honlapjára, ha ez lesz a döntés.  Ebben az estben nem lesz olyan, aki nyáron ne 

örülne ennek a támogatásnak, de nem tud hozzájutni. Aki meg kicsúszik belőle, az kifizeti és 

iskolakezdés után még ott lesz neki két hónap, hogy megigényelje ezt a támogatást. Akkor 

sem jár rosszul, mert akkor is visszatérül az a pénz. 

  

Pátrovics Benedek polgármester: 
Amit a Hornyák András képviselő mondott, azt a Közalapítvány fizetné. 

Azt az ismert okok miatt én sem szeretném. Egyrészt az Alapítványnak nincs pénze, vagy hát 

nekünk kéne őket megtámogatni. Én is az egyes alternatívát ajánlom.  

 

Oláh Gábor képviselő: 

A rendeletet módosítani kell, nem? 
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dr. Újházi Miklós jegyző: 

Igen, módosítani kell. Először a rendelet módosításáról, majd a pályázatról kell dönteni.  

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

Kicsit dolgozzanak meg érte azzal, hogy kitöltik a papírt. 

 

Hornyák András képviselő: 

Ez utófinanszírozott? 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Is-is. A rendelettervezetet úgy készítettem, hogy aki már kifizette az utólagosan kaphatja meg 

a pénz, aki még nem fizetett az előre. Amikor megvan a pályázati döntés a polgármester 

aláírásával, akkor a szülők aláírják és vállalják, hogy 5 napon belül befizeti és 3 napon belül 

igazolja, ellenben visszakövetelhető a teljes összeg.  

 

Oláh Gábor képviselő: 

Lehet tudni, hogy mekkora a teljes összeg? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 
A Sóskútra járóké 328 ezer Ft. Zámoron meg van 74 gyerek. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az első és az ötödik évfolyamosok tankönyveit fizeti az állam, illetve vannak ingyenesek. 

Összesen kb. 1 millió forintról van szó. 

 

Orosz Béla: 

És mi van a nagycsaládosokkal, ők használt könyveket fognak kapni? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 
Nem, de ebből tavaly is sok probléma volt. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A teljes összeg nem fogja elérni az 1 milliót. Az ingyenesség kedvezménye a pusztazámori 

iskolába járókat, a Sóskútra járó pusztazámoriakat, illetve a speciális iskolába járókat illeti 

meg.   

 

Oláh Gábor képviselő: 

Ha most változtatunk a rendeleten akkor jövőre már nem kell? 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Ha nem változnak az országos szabályok akkor nem, de a pályázat kiírásról kell majd dönteni.   

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az első változattal mindenki egyetért?  

 

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

rendelet-tervezetet. Módosító javaslat nem volt, így a szavazásra feltett döntési javaslat 

megegyezik a jegyzőkönyv mellékletét képező eredeti javaslattal.   

  

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
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Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 10/2013.(VII.10) 

önkormányzati rendeletét a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 

adományozandó elismerésekről szóló 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról. Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.  

 

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

írásbeli anyagban határozati javaslat I. számon szereplő határozati javaslatot. Módosító 

javaslat nem volt, így a szavazásra feltett döntési javaslat megegyezik a jegyzőkönyv 

mellékletét képező eredeti javaslattal.   

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

62/2013.(VII.04) számú Képviselő-testületi határozat: 
 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatást biztosít a 2013/2014 

tanévre az általános iskolai tanulók tankönyveinek megvásárlásához az Andreetti Károly 

Általános és Művészeti Iskola Pusztazámori Tagintézményének valamennyi tanulója részére, 

az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola sóskúti épületében tanuló valamennyi 

pusztazámori lakos gyermek részére, valamint mindazoknak a pusztazámori lakos 

gyermekeknek, akik orvosi, vagy szakértői javaslatra általános iskolai tanulmányaikat más 

település speciális iskolájában folytatják.  
 

A Képviselő-testület jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a támogatásra vonatkozó 

pályázati hirdetményt és utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: a hirdetmény szerint                      Felelős: polgármester, jegyző 

 

4. napirendi pont 

ÉTV Kft. könyvvizsgáló ismételt megbízása és többlet üzletrészek felosztása. Az írásbeli 

anyag a jegyzőkönyv melléklete.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az ÉTV Kft. tulajdonosi szerkezete egy szerződés szerint állandó. Az önkormányzatok 

kezében van az üzletrészek 74%-a és a Veolia Víz Zrt. és az FCSM Zrt. kettősnek pedig 26 %. 

Azok az önkormányzatok, amelyek közben kiszálltak az ÉTV Kft.-ből az üzletrészeiket 

eladják és ezt megveszi az ÉTV vagy a Főváros Csatornázási Művek vagy a Veolia Víz Zrt, 

viszont  a tulajdonosi szerkezetnek állandónak kell lennie, ami azt jelenti, hogy a kiszálló 

önkormányzatoktól megvásárolt üzletrészt el kell osztani a megmaradó önkormányzatok 

között, hiszen a  Veolia Víz Zrt. és az FCSM Zrt-nek nem növekedhet a tulajdoni része. Ezt 

történt idén is, több község kiszállt az ÉTV-ből, az ő üzletrészüket a cég megvásárolta. Erről 

május 27-én döntöttek a települések illetve a befektetők képviselői, hogy akkor felosztják ezt 

az üzletrészt. Ránk nézve ez annyit jelent, hogy az üzletrész 2 950 ezer forintról 2 960 ezer 

forintra nőtt. A szavazatszám 295-ről 296-ra nőtt. A zámori tulajdonrész nincs fél % sem.     

A cégbíróságon ezt át kell vezetni, mivel változik a szavazatszám és a tulajdoni rész 

nagysága, ehhez pedig kell a képviselő-testületek határozata is.  Többlet üzletrész felosztását 

kell jóváhagynia a képviselő-testületnek. Javasolom, hogy a képviselő-testület térítésmentesen 

vegyen tulajdonába a Veolia Víz Zrt.-től (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.; 

cégjegyzékszám: 01-10-044937) az „Érd és Térsége” Regionális Víziközmű Kft.-ben lévő 

üzletrészéből 10.000 Ft névértékű üzletrészt és hatalmazza fel a polgármestert az üzletrészek 

átruházásához szükséges szerződés megkötésére. 
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Hornyák András képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

A pénzügyi bizottság megtárgyalta az elhangzottakat és elfogadásra javasolja.  

 

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

jegyző javaslatát.  

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

63/2013.(VII.04) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen tulajdonába vesz 

a Veolia Víz Zrt.-től (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.; cégjegyzékszám: 01-

10-044937) az „Érd és Térsége” Regionális Víziközmű Kft.-ben lévő üzletrészéből 10.000 Ft 

névértékű üzletrészt. Felhatalmazza a polgármestert az üzletrészek átruházásához szükséges 

szerződés megkötésére. 
 

Határidő: azonnal                Felelős: polgármester, jegyző 

 
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A cégbírósági nyilvántartásnak része a könyvvizsgáló személye. Megbízatása lejárt és a 

taggyűlés az ÉTV vezetőségének javaslatára úgy döntött, hogy további három évre 2013. 

június 2018 májusáig továbbra is a NC & C Könyvszakértő Kft. legyen az ÉTV 

könyvvizsgálója. A könyvvizsgáló havi díja június 1-től 310 ezer Ft + áfa. Javasolom tehát, 

hogy a taggyűlés döntését elfogadva a képviselő-testület értsen egyet azzal, hogy az Érd és 

Térsége Víziközmű Kft. könyvvizsgálatát 2013. június 1. – 2016. május 31. közötti újabb 

három évre az NC & C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft. (Cg. 01-

09-681731, 1025 Budapest, Vihorlát u. 14.), személyében felelős könyvvizsgálóként 

Czibulkáné dr. Németh Emília végezze. A könyvvizsgáló havi díja 2013. június 1.-től 310.000 

Ft + ÁFA 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Hosszú évek óta ők látják el azt a feladatot, panasz nélkül.  

  

Hornyák András képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

A pénzügyi bizottság megtárgyalta az elhangzottakat és elfogadásra javasolja.  

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

jegyző javaslatát.  

  

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

64/2013.(VII.04) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Érd és 

Térsége Víziközmű Kft. könyvvizsgálatát 2013. június 1. – 2016. május 31. közötti újabb 

három évre az NC & C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft. (Cg. 01-

09-681731, 1025 Budapest, Vihorlát u. 14.), személyében felelős könyvvizsgálóként 

Czibulkáné dr. Németh Emília végezze. A könyvvizsgáló havi díja 2013. június 1.-től 310.000 

Ft + ÁFA 
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5. napirendi pont 

Döntés útépítésről 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Három ajánlat van. Vértes Út Kft. 15 896 ezer forint, Mélyépítő Kft. bruttó 15 149 768 Ft, az 

Utéppark ajánlata kb. 14 millió forint.  

 

Oláh Gábor képviselő: 

A Hunyadi utca vége is meg lesz csinálva? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Azt meghagyjuk jövőre. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Az addig meg fog reccseni. Egy nagy autó szétnyomta ott a padkát és van ott egy nagy gödör. 

Azt sürgősen meg kellene csinálni.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Majd meg fogjuk nézni. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az útjavítás dologi kiadás, amikor szükséges meg lehet csinálni, ha van rá fedezet.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolom, hogy a képviselő-testület az előző testületi ülésen elfogadott 59/2013. (VI.25.) 

számú határozatnak megfelelően rendelje meg az utak javítását, kátyúzását és az Erkel utca 

felújítását a helyszíni bejárás alapján, erre fogadja el az Utéppark Kft. árajánlatát és 

hatalmazzon fel, hogy a bruttó 14 millió forintos áron megkössem a vállalkozási szerződést. 
 

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

javaslatot.  
 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

65/2013.(VII.04) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 59/2013.(VI.25.) számú 

határozatának megfelelően megrendeli az utak javítását, kátyúzását és az Erkel utca felújítását 

a helyszíni bejárás alapján. Erre elfogadja az Utéppark Kft. árajánlatát és felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a bruttó 14 millió forintos áron kösse meg a vállalkozási szerződést. 

Határidő: azonnal               Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

6. napirendi pont - Egyebek 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Múltkor beszéltünk a tornaterem parkettájának felújításáról. Sári Péter hívott valamelyik nap, 

hogy az e-útdíj miatt jó lenne minél hamarabb megcsinálni a tornatermet, mert ezek képesek 

megemelni a lakk árát.  Sári Péter megvenné a lakkot, hogyha biztos, hogy ezt megrendeljük. 

Közben kiderült, hogy 240 m
2
-re adta az árajánlatot, de a tornaterem 288 m

2
 területű. 

1 216 355 Ft lett az új ára, 160 000 Ft-tal nőtt meg a költség. Mátrai Miklós árajánlata 2 400 

ezer forint.  

 



 9 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az egységár változatlan, a módosítás oka a nagyobb felület.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolom, hogy a képviselő-testület az 58/2013.(VI.25.) számú határozatát módosítva a 

Pusztazámori Tagiskola tornaterme parkettájának felújítására az SP Intarzia Kft. módosult 

árajánlatát fogadja el és hatalmazzon fel a szükséges intézkedések megtételére.   

 

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

javaslatot.  

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

66/2013.(VII.04) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  58/2013. (VI.25.) számú 

Képviselő-testületi határozatát módosítva a Pusztazámori Tagiskola tornaterme parkettájának 

felújítására az SP Intarzia Kft. módosult árajánlatát fogadja el jelen határozat melléklete 

szerint. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a munka elvégeztetéséhez szükséges 

intézkedéseket.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ágoston Anitáéktól jött egy szándéknyilatkozat, hogy megvennék az önkormányzati lakást.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Arról nem kell véleményt nyilvánítani, hogy mennyiért csak hogy lehetséges vagy sem ez 

eladás. 

 

Pátrovics Benedek polgármester felolvassa a kérelmet.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ezt csak gondolat ébresztőként olvastam fel, hogy a testület tudjon rajta gondolkodni.  

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjétől, dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úrtól 

kaptam egy felkérést, hogy tájékoztassam a képviselő-testületet a jegyző részére megküldött 

törvényességi felhívásról. (A felhívás a jegyzőkönyv melléklete). Kérem a jegyzőt, hogy 

foglalja össze a lényegét.   
 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A felhívás lényege, hogy a januártól hatályba lépett rendelkezéseknek a felterjesztett 

jegyzőkönyvek nem felelnek meg formailag, illetve többször előfordult, hogy 15 napon túl 

történt a felterjesztés. Illetve az is előfordult, hogy a rendeletek nem mindegyike lett külön 

felterjesztve elektronikus úton. Felhívták rá a figyelmemet, hogy 30 napon belül tegyek 

érdemleges intézkedéseket, adjak arról tájékoztatást, hogy mit teszek ennek orvoslása 

érdekében.  

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a jegyzőkönyvek formai követelményeknek való 

megfelelésre és a határidőben történő megküldésre az intézkedések megtörténtek. A június 

10.-i ülés jegyzőkönyve már így készült el. A Mötv. részletesen tartalmazza, hogy a 
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jegyzőkönyvnek mit kell tartalmaznia. Elismerem, hogy a kormánymegbízottnak ez ügyben 

igaza volt és a szükséges intézkedéseket megtettük. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A TÖOSZ írt egy levelet, hogy akarjunk-e támogatni az árvízkárosultakat.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Nem az árvízkárosultakat, hanem egy alapot. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Pár éve 1 millió forintot adtunk egy községnek.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Ezeknek az alapoknak nem vagyunk a hívei, mert nem látni tisztán, hogy hova megy a pénz. 

Sóskútat is megkeresték ez ügyben. Sóskút üzemanyag költségekhez járult hozzá 

Biatorbággyal közösen a szentendrei védekezés keretében. Ne egy nagy alapba menjen a 

pénz, hanem tudjuk konkrétan, hogy kinek ad Pusztazámor támogatást.   

 

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

volt, a polgármester az ülést 19.15-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

  jegyző polgármester 
 


