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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. szeptember 24. (kezdődött 18.00 órakor) 

 

Jelen vannak:  a csatolt jelenléti ív szerint  

 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    képviselő 

Csibrikné Pátrovics Krisztina   képviselő 

Garainé Kiss Gabriella  képviselő 

Hornyák András     igazoltan távol 

Oláh Gábor      képviselő 

Orosz Béla     képviselő 
 

Összesen: 6 képviselő-testületi tag 

 

     dr. Újházi Miklós    jegyző 

 

Felkért előadó: Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató 
 

Hallgatóság 2 fő 

     

Pátrovics Benedek polgármester: 

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

fővel megjelent. Az ülés határozatképes.  

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

napirendi pontra. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Javaslom megtárgyalni az Esély Szociális Társulási megállapodás módosítását. Ez a Budaörs, 

Sóskút, Pusztazámor által szociális és gyermekjóléti feladatokkal létrehozott társulási 

megállapodásnak a módosítása egy napirendi pontban két határozattal.  

A Keresztes 2000 Kft. ügyvezető igazgatója Keresztes András szándék nyilatkozatott tett, 

hogy ingatlant vásárolna a községben a cégének telephelyként. 

A rendőrség támogatásáról is beszélnünk kell, valamint az augusztusi testületi ülésen döntött 

arról a képviselő-testület, hogy kész visszasorolni a Sashegy alatti területet tanyás MT2-es 

besorolási övezetbe és soron kívül kész az eljárást megindítani, ha vállalja a költségét az 

érintett. Az érintett visszajelzett, hogy vállalja a költségeket.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, az új napirendi pontok felvételét.  
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, a kiegészített napirendi javaslatot. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 
Napirend: 

 

1.)      Tájékoztató az általános iskola működéséről. 

     Felkért előadó: Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató 
 

2.)     Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
          
3.)       Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

4.)       Helyi Esélyegyenlőségi Program tárgyalása első olvasatban 

           Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 
 

5.) Községi ösztöndíj kérelmek megtárgyalása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek 
 

6.) Esély Szociális Társulási megállapodás módosításának megtárgyalása 

 Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 
 

7.) Keresztes 2000 Kft. kérelmének megvitatása 

 Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 
 

8.) Érdi Rendőrkapitányság támogatása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek 
 

9.) Javaslat Helyi Építési Szabályzat módosítására 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 
 

10.) Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Tájékoztató az általános iskola működéséről 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felkérem Kuzselné Schóber Ágnes igazgató asszonyt, hogy a számoljon be az iskola éves  

működésről.    

 

Kuzselné Schóber Ágnes igazgató asszony: 

Az iskola éves beszámolóját mindenki megkapta és kiderül belőle, hogy ebben az évben is 

nagyon sokat dolgoztunk. Szeretném megköszönni a sok-sok támogatást, amit a Pusztazámor 

Községi Önkormányzattól kaptunk. A január elsejétől való átállás nem volt könnyű, 

szeptembertől pedig elindult az oktatás. Sok-sok változás mellet Garainé Kiss Gabriella 

maradt a tagintézmény vezetője. Rengeteg munka mellet ez egy nagyon jó dolog és jól is 

tudunk együttműködni. Ehhez kellett az önkormányzat támogatása is. Garainé Kiss Gabriella 

óraszáma kevesebb lett, de a munkája nem, sőt már az egész intézmény koordinációjában 

fontos szerepe van.  
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Abban is történt változás, hogy az igazgató helyettesek is másfajta beosztásba kerültek, lett 

szakmai oktatási igazgató helyettes, lett nevelési művészeti kreatív igazgató helyettes és a 

harmadik Garainé Kiss Gabriella. Ami kicsit kellemetlenül érintett minket, hogy a fejlesztés 

kikerült az iskolából, ami azt jelenti, hogy a pedagógiai szakszolgálathoz kerültek a 

logopédusok és a fejlesztő pedagógusok. Pató Zita ezentúl kijár a sóskúti, a pusztazámori 

iskolába és az óvodákba. Ami még újdonság az az egész napos iskola bevezetése. A 

pusztazámori iskolában ez nem jelentett problémát, hisz eddig is így működött.  Újdonság 

még, hogy a művészeti iskola bővült a tárnoki telephellyel. A beszámolóval kapcsolatban van 

valakinek kérdése? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az AIÓ minek a rövidítése? 

 

Kuzselné Schóber Ágnes igazgató asszony: 

Egy tankönyvcsaládot takar.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

És a DUFF? 

 

Kuzselné Schóber Ágnes igazgató asszony: 

A Dunaújvárosi Főiskola pedagógiai értékelése. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

És van hitoktatótok? 

 

Kuzselné Schóber Ágnes igazgató asszony: 

Azt az egyház biztosítja. 

 

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

iskolai beszámoló elfogadását.   
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

79/2013. (IX.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Andreetti 

Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola Pusztazámori Tagintézményének 2012-2013. 

tanévének beszámolóját elfogadja.  

 

Kuzselné Schóber Ágnes 18.30-kor elhagyja a tanácskozótermet.  

 

2. napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. A napirendi 

pont írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felkérem a pénzügyi bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a 

pénzügyi bizottság döntéséről.  
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Orosz Béla, képviselő: 

A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2013. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló 

beszámolót és elfogadásra javasolja.  

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Az önkormányzatnak és az óvodának tényleges beszámolója van, de a hivatalnak is van 

beszámolója annak ellenére, hogy megszűnt.  

 

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

2013. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.   
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

 

80/2013. (IX.24) számú Képviselő-testületi határozat: 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat és az óvoda 2013. évi költségvetésének I. negyedévi állásáról szóló beszámolót 

az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

 

81/2013. (IX.24) számú Képviselő-testületi határozat: 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hivatal 

2013. évi költségvetésének I. negyedévi állásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

 

3. napirendi pont 

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

írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete. 

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Két módosításról van szó. Az egyik a féléves beszámolóval összefüggő számok átvezetése, ez 

az Államháztartási törvény előírásának a teljesítése. Ez olyan állami támogatások átvezetését 

jelenti, mint például a lakásfenntartási támogatás. A hármas módosítás ezen túlmegy. 

Önkéntes döntésen is alapuló átcsoportosítások szerepelnek az anyagban, mert a községi 

ösztöndíjak fedezete át van csoportosítva a javaslatban. A képviselő-testület, amikor elfogadta 

a rendeletet, akkor a jogi alapját teremtette meg, most pedig a pénzügyi alapját teremti meg. A 

Jókai utcai járda felújítással kapcsolatban a felújítási keret is meg van növelve. A képviselő-

testület elé kerülő új javaslat egyik anyagban sincs. A 3. számú módosítás központi 

átvezetéseket és korábbi képviselő-testületi rendeletek vagy határozatok átvezetését 

tartalmazza.  

 

Orosz Béla, képviselő: 

A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2013. évi költségvetés módosításának tervezeteit és 

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

2013. évi költségvetésének 2. sz. módosításáról szóló anyagot.  
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2013. 

évi költségvetéséről szóló 9/2013. (VII.16) számú rendeletének 2. sz. módosításáról szóló 

11/2013. önkormányzati rendeletét.   
 

Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 2013. évi költségvetésének 2. sz. 

módosításáról szóló anyagot.  
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta  az önkormányzat 2013. 

évi költségvetéséről szóló 9/2013. (VII.16) számú rendeletének 3. sz. módosításáról szóló 

12/2013. önkormányzati rendeletét.   
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A költségvetés módosítása kapcsán szeretnék jelezni egy problémát. Az előző testületi ülésen 

tárgyaltuk a községháza alatti járda felújítását és az Útéppark Kft. árajánlatát fogadtuk el. 

Közben kiderült, hogy az ár nagyobb, mivel az ajánlatukban csak egyoldali szegéllyel 

számoltak, holott kétoldali szegélyre van szükség. Bruttó 433 500 Ft-tal nőtt meg az összeg. 

Mindhárom ajánlat egyoldali szegéllyel számolt.   
 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Mindenki azonos műszaki tartalomra adta az árajánlatát, mindegyik korrigálná az árajánlatát a 

107 méter helyett a 214 méterre. A műszaki tartalom bővítése miatt javasolom, hogy a 

Községház melletti támfalnál lévő járda felújítására 433 500 Ft-tal több forrást biztosítson a 

képviselő-testület, mivel 107 méter helyett 214 méter szegély megépítése szükséges és 

hatalmazza fel a polgármestert az Útéppark Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés 

módosítására. 
 

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

jegyző javaslatát. 
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 

 

82/2013.(IX.24) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a műszaki tartalom bővítése miatt 

a Községház melletti támfalnál lévő járda felújítására 433 500 Ft-tal több forrást biztosít, 

mivel 107 méter helyett 214 méter szegély megépítése szükséges. Felhatalmazza a 

polgármestert az Útéppark Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés módosítására. 
 

4. napirendi pont 
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program tárgyalása első olvasatban. A napirendi pont írásos anyaga a 

jegyzőkönyv melléklete. 
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dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Annyit kell tudni a Helyi Esélyegyenlőségi Programról (továbbiakban HEP), hogy 

jogszabályi előírás szerint kötelező elkészíteni. Hiába van HEP már korábbról, például 

kistérségi szinten csináltattunk egyet, sőt tavaly felül is lett vizsgálva. Egy új jogszabályi 

előírás szerint újat kellett írni, bizonyos részeket tartalmilag be lehetett integrálni a korábbi 

HEP-ből. A hivatalból kellett személyeket megnevezi, akik részt vettek egy képzésen és ők 

készítették el a programot, név szerint Chrenkó Marianna és Kis Gabriella. Sőt komoly 

segítséget kaptak a HEP koordinátortól, aki személyesen is járt mind Sóskúton, mind 

Pusztazámoron.  Az új jogszabályban más a korábbiakhoz képest, hogy preferált 

célcsoportokat jelöl ki és a HEP-nek külön ki kell térnie a romákra, a nők helyzetére, a 

mélyszegénységben élőkre, ezen belül a tartós munkanélküliekre. A HEP kiterjedhet bármire, 

amire a képviselő-testület úgy gondolja, hogy érdemes beszélni. Az első olvasat célja, hogy a 

képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét arra, hogy mi az a téma amiről még feltétlenül 

essen szó.  A HEP tartalma, felépítése, szerkezet kötött. A tartalma a tanfolyamon kidolgozott 

tematika szerint épül fel. Első olvasat utolsó pillanatban készült el, szóval lehetnek még benne 

stilisztikai vagy akár helyesírási hibák is.   
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Idéznék egy részt a programból, a mélyszegénységben élők és a romák helyzete 

esélyegyenlőség vizsgálata során, beazonosított problémákra azt írja, hogy nincs. Mit értünk 

ez alatt? 

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Ez arról szól, hogy történt-e olyan esemény, hogy azért negatív megkülönböztetésben 

részesítették, mert ő mélyszegénységben él vagy roma.  
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Így már értem.  
 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Attól még, hogy nincs beazonosítatlan probléma attól függetlenül ezeknek a csoportoknak a 

fejlesztésére lehet javaslatot tenni. Nem kell problémának lennie ahhoz, hogy valamilyen 

fejlesztési lehetőséget próbáljunk megfogalmazni.  

Az önkormányzati szerepvállalás megfontolandó a napközik tekintetében. A törvényben 

benne van, hogy az önkormányzatoknak kötelessége napközben felügyelet nélkül maradt 

gyerekeket ellátni. Ha erre mód van, akkor óvodával és napközivel, ha nem akkor máshogyan. 

Ha a képviselők közül valaki 2-3 héten belül valamilyen formában ötletet, javaslatot ad ehhez 

a programhoz, azt igyekszünk beépíteni a tervbe.  

 

6. napirendi pont 

Esély Szociális Társulási megállapodás módosításának megtárgyalása 
 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Két dologban kell dönteni. Amíg a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás létezett az utóbbi 

két évben a törvény lehetőséget adott rá, hogy a tagönkormányzatok  felhatalmazták a 

gyerekjóléti és szociális intézmény működtető önkormányzatot, Budaörsöt, hogy határozza 

meg a rendeletben a szociális intézmény érintő  térítési díjait.  

Ők a települések javaslatai alapján alkották meg, így egy rendelet volt érvényben a Szociális 

és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban SZGYK) teljes működési területén. Ez a 2-es számú 

módosítás ezt szolgálná, hogy Sóskút és Pusztazámor képviselő-testülete felhatalmazza 

Budaörsöt, hogy ő fogadjon el rendeletet az SZGYK működési területére illetve fogadja el 

rendeletben a térítési díjakat.  
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Budaörs a helyi képviselő-testületi határozatokat veszi figyelembe és így egy egységes 

rendeletet alkot.  

Javasolom, a képviselő-testület döntsön úgy, hogy jóváhagyja az Esély Szociális Társulás 

Társulási Megállapodásának 2. számú módosítását és a megállapodás módosítással egységes 

szerkezetű szövegét. 
 

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

jegyző javaslatát. 
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

83/2013.(IX.24) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerint 

jóváhagyja az Esély Szociális Társulás Társulási Megállapodásának 2. számú módosítását és a 

megállapodás módosítással egységes szerkezetű szövegét. 

  

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

A másik a 3-as számú módosítás arról szól, hogy Törökbálint bejelentette csatlakozási 

szándékát a társuláshoz 2014. január 1-től. A törvény szerint akkor válhat a tagjává, ha nem 

alapító tag, hanem csatlakozó tag, hogyha a képviselő-testületek a társulási megállapodás 

módosítását külön-külön elfogadják.  Budaörs és Sóskút már elfogadta, ha mi is elfogadjuk, 

akkor Törökbálint teljes jogú csatlakozhat a társuláshoz. Törökbálinttal együtt 4 tagú lenne a 

társulás, de nem zárható ki Biatorbágy vagy Herceghalom esetleg mindkettő csatlakozási 

szándéka. Egy település egy szavazat, a működési hozzájárulás pedig lakosságszámmal 

arányosítva. Javasolom, a képviselő-testület döntsön úgy, hogy jóváhagyja az Esély Szociális 

Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítását és a megállapodás módosítással 

egységes szerkezetű szövegét. 
 

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

jegyző javaslatát. 
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

84/2013.(IX.24) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerint 

jóváhagyja az Esély Szociális Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítását és a 

megállapodás módosítással egységes szerkezetű szövegét. 

  
 

7. napirendi pont 

Keresztes 2000 Kft. kérelmének megvitatása 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A Keresztes 2000 Kft.-nek korábban itt volt a bejelentett telephelye, fuvarozással 

foglalkoznak és ide fizették a súlyadót is. Az érdi önkormányzat rákényszerítette őket, hogyha 

itt tárolja az autóit, akkor ide fizessen adót.  A Keresztes 2000 Kft. teljesen meg volt elégedve 

a pusztazámori kiszolgálással és szeretnének ide adózni. Lehetőséget keresnek arra, hogy 

megvásároljanak egy kb. 2000 m2-es területet. A gazdasági kereskedelmi övezetben volna 

eladó terület, csak kérik, hogy adjunk árajánlatot.  
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dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Javasolom, hogy a képviselő-testület hozzon egy elvi döntést, hogy kész eladni a kért területet 

Keresztes 2000 Kft.-nek és utasítja a polgármestert, hogy készíttessen egy értékbecslést az 

érintett 2000 m2-re és s következő testületi ülésen konkrét eladási ajánlatot fog tenni az 

értékelés alapján. A képviselő-testület kijelentheti, hogy ezt a fuvarozó vállalkozót kész 

befogadni a községbe úgy, hogy önkormányzati tulajdonú területet ad el neki.  
 

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

jegyző javaslatát. 
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

A képviselő-testület támogatja a jegyző javaslatát.  

 

8. napirendi pont 

Érdi Rendőrkapitányság támogatása 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ez a támogatás az, amit a Pusztazámor Községért Közalapítványom (továbbiakban: 

Alapítvány) keresztül kaptak. Jogszabályi változás miatt az Alapítvány nem támogathatja 

őket, ezért ezt az önkormányzat átvállalta. Az Alapítvány az ÉTV Kft.-től kapott 1.000.000 Ft 

támogatást más, az alapító okiratában meghatározott célra fogja fordítani.  
 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

A rendőrök azért kérik ebben a formában a támogatást, mert akkor sokkal hamarabb és 

célzottan tudnak az eszközökkel dolgozni, mintha pénz formájában jutna el hozzájuk. 

Javasolom, hogy a képviselő-testület döntsön úgy, hogy az Érdi Rendőrkapitányság részére az 

általános tartalék terhére 1.000.000 Ft értékű támogatást nyújt oly módon, hogy az általuk kért 

berendezési eszközöket beszerzi és átadja a rendőrség tulajdonába, továbbá hatalmazza fel a 

polgármestert a megállapodás megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére. 
 

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

rendőrségi-támogatási javaslatot. 
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

85/2013.(IX.24) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

Rendőrkapitányság részére az általános tartalék terhére 1.000.000 Ft értékű támogatást nyújt 

oly módon, hogy az általuk kért berendezési eszközöket beszerzi és átadja a rendőrség 

tulajdonába. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és a szükséges 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal               Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Az augusztusi testületi ülésen döntött arról a képviselő-testület, hogy kész visszasorolni a 

Sashegy alatti területet tanyás MT2-es övezetbe és soron kívül kész az eljárást megindítani, ha 

az érintett vállalja a költségeket. Az érintett visszajelzett, hogy vállalja a költségeket. 



9 

 

Javasolom, hogy a képviselő-testület az augusztusi határozatnak megfelelően úgy döntsön, 

hogy soron kívül megkezdi a településrendezési eszközök módosítását. Hatalmazza fel a 

polgármestert, hogy szerződést kössön az érintettel a költségek vállalásáról, valamint 

gondoskodjon a szükséges mérnöki munkák elkészíttetéséről.    

A mérnöki munka jóváhagyása bekerül a képviselő-testület elé, amit ha elfogad a testület 

akkor elindul az egyeztetési kör. Ez egy soron kívüli eljárás, ami annyit jelent, hogy akkor 

fogjuk az egyeztetési kört megkezdeni, amikor elkészült a mérnöki javaslat. Nem kell előzetes 

véleményeket bekérni a szakhatóságtól, hanem mindjárt csatoljuk hozzá a mérnöki anyagot és 

ezzel sikerül 6 hónap alá szorítani az eljárási időt.     

 

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

jegyző javaslatát. 
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

 

86/2013.(IX.24) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2013.(VIII.27.) sz. 

határozatának megfelelően úgy dönt, hogy soron kívül megkezdi a településrendezési 

eszközök módosítását. Felhatalmazza a polgármestert, hogy szerződést kössön az érintettel a 

költségek vállalásáról, valamint gondoskodjon a szükséges mérnöki munkák elkészíttetéséről.    
 

Határidő: azonnal               Felelős: polgármester, jegyző 

 

5. napirendi pont 

Községi ösztöndíj kérelmek megtárgyalása 
 

Pátrovics Benedek polgármester ismerteti a Községi Ösztöndíjra beérkezett pályázatokat 
 

Általános Iskolai Községi Ösztöndíj iránti kérelmek 

 

Név Osztály Átlag Eredmények 

 Rendelet alapján 

adható ösztöndíj 

(Ft) 

Hurja Richard 3. 5 - 10 000 

Hortobágyi 

Norbert 2. 5 - 10 000 

Gróh Janka 4. 4,72 

Karate Országos 

Bajnokság 1., 

Kumite 3., Kata 

1. Diákolimpia 

Kata I, Kumite II. 

10 000 

Gróh Levente 1. 5 - 10 000 

Klucsik Bence 1. 5 - 10 000 

Petky Benedek 4. 5 igazgatói javaslat 15 000 

Petky Sebestyén 1. 5 - 10 000 

Dusik Lili 1. 5 - 10 000 

Lázár Gréta 3. 5 - 10 000 

Lázár Zsolt 2. 5 - 10 000 
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Főiskolai Községi Ösztöndíj iránti kérelmek 

 

Név Évfolyam Átlag Eredmények 

Rendelet alapján 

adható ösztöndíj 

(Ft) 

Csóli Klaudia 2. 5 - 50 000 

 

 

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

kérelmek elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

 

 

87/2013.(IX.24) számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testület a Községi Önkormányzat Képviselő-

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

8-10. §-ai, valamint a 11/A. §-a alapján úgy dönt, Községi Ösztöndíjat állapít meg a 

2012/2013-as tanévben elért eredményekre tekintettel: 

 

Hurja Richard pusztazámori  lakos részére 10 000 Ft 

Hortobágyi Norbert pusztazámori  lakos részére 10 000 Ft 

Gróh Janka pusztazámori  lakos részére 10 000 Ft 

Gróh Levente pusztazámori  lakos részére 10 000 Ft 

Klucsik Bence pusztazámori  lakos részére 10 000 Ft 

Petky Benedek pusztazámori  lakos részére 15 000 Ft 

Petky Sebestyén pusztazámori  lakos részére 10 000 Ft 

Dusik Lili pusztazámori  lakos részére 10 000 Ft 

Lázár Gréta pusztazámori  lakos részére 10 000 Ft 

Lázár Zsolt pusztazámori  lakos részére 10 000 Ft 

Csóli Klaudia pusztazámori  lakos részére 50 000 Ft 

 

     összegben. 

 

 

 

10.) Egyebek napirendi pont 

 

Bursa Hungarica 2013-2014 ösztöndíjpályázat 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Csatlakozzunk vagy ne az ösztöndíjpályázatra?  
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dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Nekem az a bajom ezzel, hogy a Bursa Hungarica a nappalisokat támogatja, azokat akik 

minden más kedvezményt is meg tudnak kapni. A kérdés az, hogy a Községi Ösztöndíjra 

milliókat költ az önkormányzat, és akar-e még további összegeket adni olyan felsőfokú 

intézményben tanuló hallgatónak, aki a községi ösztöndíjra is jogosult, és a nappali tagozatos 

jogviszonya miatt könnyebben juthat diákmunkához, TB támogatott, különböző ösztöndíjakat 

igényelhet.  

A levelező és távoktatásban résztvevőkhöz képest a nappalisok sokkal szélesebb 

lehetőségekkel bírnak. Községi Ösztöndíjra jogosult a nappali és a levelezőn tanuló hallgató 

is. Akar-e az önkormányzat a szociálisan rászorultaknak minősített nappalis hallgatóknak, 

még ezen felül nagyjából évi 50 ezer forint támogatást adni? Amely összeg már nem függ a 

tanulmányi eredménytől, hanem adott esetben függ a szociális helyzettől.         

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Gyakorlatilag egy munkáért két fizetést kap.  

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Korábban a levelezősök és a távoktatásban részt vevők ki voltak zárva a Községi 

Ösztöndíjból, az új rendelet alapján azonban ők is pályázhatnak.  

 

Oláh Gábor, képviselő: 

Jól emlékszem ugye, hogy a Bursa Hungaricanal van egy rész amit az önkormányzat fizet, és 

egy amit az állam?  

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Igen, ez így van.  

 

Oláh Gábor, képviselő: 

A döntésben az is figyelembe kell venni, hogy a pályázó így dupla összeget kap.  

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Nem duplát, hanem triplát. Kapja a Községi Ösztöndíjat és kapja a Bursa Hungarica keretében 

az önkormányzattól és az államtól is. A levelezős nem kaphat diákmunkát. Ha az 

önkormányzat semmilyen támogatást nem adna a felsőfokú oktatásban résztvevőknek, akkor 

más volna a helyzet, mint így.  A nappali oktatásban részvevő diákok olyan állami támogatást 

is kapnak, mint pl. az egészségügyi biztosítás. Ez éves szintem közel 80 ezer Ft. A nappali 

tagozatos biztosított, míg a levelezős és a távoktatásban résztvevő ezt az összeget maga után 

fizeti.    

 

Oláh Gábor, képviselő: 

Én egy nappali tagozatos helyében gondolkodva mondom, hogy ő nem tud elmenni dolgozni 

csak éjszakai munkába. Én úgy gondolom, hogy hátrányban van az, aki nappali tagozaton 

végez.  

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Az egyik ismerősöm levelezőre jár és, ha egy állásinterjún megemlíti azt, hogy havonta 1x 2x 

hétköznap is elfoglaltságot jelente az egyetem, azt mondják köszönik szépen.   

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Havonta 4 ezer forint a támogatás? 
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Oláh Gábor, képviselő: 

Igen és a dupláját kapja. 

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Vagy ha 5 ezer forint, akkor 10 ezer forintot havonta. Az egyik kiírás szerint az összeg 10 

hónapig jár, míg a másik szerint 3 évig.  

Pátrovics Benedek polgármester: 

Idén lehetne, hogy a szociálisan rászorulókat előtérbe helyezzük egy kicsit a nem 

rászorulókkal szemben. Különben is csak pár emberről van szó.  

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

A korábbiakhoz képest annyit változott a kiírás, hogy aki csatlakozik hozzá, annak 

kötelessége mindkét típusú pályázatot kiírni. A pályázatnak szigorú feltételei vannak, mind 

tanulmány szempontjából, mind szociálisan meg kell felelni az előírásoknak. Az A-típus két 

egymást követő félévre, összesen 10 hónapra jár, míg a B-típusú 30 hónapra. Ha passzíválja a 

félévét, akkor nem jogosult.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A hagyományokat követve szerintem nevezzünk be a Bursa Hungaricara.  

 

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

javaslatát. 
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

 

87/2013.(IX.24) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

Hungarica ösztöndíjpályázat 2013/2014. évi fordulójához csatlakozik. 

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester 

 

A pusztazámori kamerarendszer 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tegnap volt egy megbeszélésünk a Közalapítvány Felügyelő Bizottság elnök asszonyával 

Gellért Gábornéval, a Pusztazámor Községért Közalapítvány Kuratóriumának elnök 

asszonyával Garainé Ordas Dórával, valamint egy helyi informatikussal a 

kameraproblémákról. Az ERANDÓ Kft. a kamerák karbantartója, akik távfelügyelettel is 

ellenőrzik a kamerák megfelelő működését. A beszélgetés során felmerült, hogy szüntessük 

meg a szerződést az ERANDÓ Kft.-vel. Az informatikus most látta először a 

kamerarendszert, de ki fog dolgozni egy új rendszert. Kértünk tőle egy árajánlatot, hogy 

mennyibe kerülne egy használható kamerarendszer kiépítése.   

 

Garainé Ordas Dóra: 

Az ERANDÓ Kft.-vel távfelügyeleti és karbantartási szerződésünk is van. Több problémánk 

is volt már a céggel, nem vagyunk megelégedve a szolgáltatással.  
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Orosz Béla, képviselő: 

Nekünk is van kamerarendszer kiépítve és nagyon meg vagyok elégedve a szolgáltatással.  

 

Oláh Gábor, képviselő: 

Szerintem ne kapkodjuk el az új cég kiválasztását. Pár telefonhívással tudok ide hozni több 

kamera szakértő csapatot is.  

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Tárnokon most építik ki a kamerarendszert, hozzájuk is fordulhatunk tanácsért. A 

Közalapítvány is kiírhat egy közbeszerzési vagy egy nyilvános pályázatot. Azt az embert kell 

megtalálni és megfizetni, aki egy pontos műszaki tartalmú pályázati kiírást készítene.    

 

Orosz Béla, képviselő: 

Megkérhetem azt az embert aki, az én kamerarendszeremet csinálta, hogy nézzen rá és adjon 

árajánlatot a község kamerarendszerének felújítására.  

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Az említett problémák okot adhatnak a rendkívüli felmondásra. Rendkívüli felmondás esetén 

kártérítési kötelezettség is felmerül és kártérítési igényt lehet érvényesíteni. A bíróság előtt 

azonban be kell bizonyítni, hogy mennyi a kár, továbbá az perelhet, akit kár ért. Ezt a 

kamerarendszer esetén lehetetlen megállapítani, ha az a kár, hogy egy bűncselekmény 

alkalmával a kamerafelvétel nem alkalmas a felderítés segítésére. 

   

Pátrovics Benedek polgármester: 

Fel kellene kérni egy szakértőt, hogy mondja el az elképzeléseit és mondjon árat.  

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Szerintem Oláh Gábor hozzon pár szakértőt, akivel leülhetünk és megbeszélhetjük a 

problémákat, és azt, hogy miben kérjük a segítségét. Az önkormányzat érdekeit védő szakértői 

közreműködéssel kérnénk egy árajánlatot.  Egy teljesen független cégre volna szükség, akik 

nem a saját rendszerüket erőltetik.  

 

Volt iskolai öltözőterem átalakítása 

 

Garainé Kiss Gabriella, képviselő: 

Szeptembertől, ahogy elindult a tanév és elkezdődött a tornaterem bérbeadása a 16 óra utáni 

időszakban a kapacitása kevésnek bizonyult. Felmerült, hogy a régi öltözőt egy tükrös tánc 

szobának ki lehetne alakítani és bérbe is lehetne adni. Tegnap kaptam egy árajánlatot 90 ezer 

Ft + áfa értékben, de még más helyről is fogok kérni.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ha lesz több árajánlat, akkor visszatérünk a kérdésre, de képviselőtársaim nevében 

mondhatom, hogy támogatjuk az ötletet.  

  

néhai Konrád Péter családjának támogatása 

 

Orosz Béla, képviselő: 

A héten temettük el az egyik barátunkat. Olyan ember volt, aki ahol csak lehetett 

népszerűsítette a falut.   A gyógykezelések nagyon drágák voltak és kérem, hogy az elhunyt 

családját támogassuk a temetési költségekben.   
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dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Szociális bizottság és a polgármester kezelheti a kérdést. Azzal, hogy jelezted a dolgot tettél 

egy lépést az ügyben. A testület is dönthet arról, hogy megtámogatja a családot, de azután 

helyt kell állni más esetekben is. A temetési segélyben nincs meghatározva maximális összeg, 

de átmeneti segély címén is támogathatjuk a családot.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A család már beadta a kérelmét temetési segély megállapítására.  

 

 

 

 

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

volt, a polgármester az ülést 21.10-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

  jegyző polgármester 
 


