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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. október 11. (kezdődött 8.30 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  bejelentett távollét 

Hornyák András     képviselő 

Oláh Gábor      képviselő 

Orosz Béla     képviselő 
 

Összesen: 6 képviselő-testületi tag 

 

     dr. Újházi Miklós    jegyző 

 

     

Pátrovics Benedek polgármester: 

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

fővel megjelent. Az ülés határozatképes. Javasolom, hogy tárgyaljuk meg a 2013. évi 

lakossági víz- és csatorna szolgáltatás-támogatás igényléséről szóló pályázatot. A napirendi 

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

 

Dr. Újházi Miklós jegyző: 

Javasolom, hogy a testület tárgyalja meg a szociális tüzifa támaogatás iránti pályázat 

benyújtását.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, a napirendi javaslatot. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 
Napirend: 

 

1.) Pályázat benyújtása a 2013. évi lakossági víz- és csatorna szolgáltatás-támogatás 

igénylésére 

      Előterjesztő: Pátrovics Benedek, polgármester 

 

2.) Pályázat szociális tűzifa támogatásra  

      Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 
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1. napirendi pont 

Pályázat benyújtása a 2013. évi lakossági víz- és csatorna szolgáltatás-támogatás 

igénylésére 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A rendkívüli ülés apropója, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is pályázatot nyújthatnak 

be azok a települések az államhoz, ahol magasabb volt a víz- és szennyvíz díj, mint a 

meghatározott. Két ilyen település van. Herceghalom és Pusztazámor. A korábbi években 

Herceghalom teleülést bíztuk meg a pályáztatással. Október 9-én írták ki a pályázatot és 

október 15-ig be kell adni a pályázati anyagot. Mindezekről Sárosi Péter az ÉTV Kft. 

gazdasági igazgatója tájékoztatott engem.   

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Javasolom, hogy az önkormányzat nyújtsa be a pályázatot a 2013. évi lakossági víz- és 

csatorna szolgáltatás-támogatás igénylésére. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

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

jegyző javaslatát. 
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

89/2013. (X.11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

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

pályázatot a 2013. évi lakossági víz- és csatorna szolgáltatás-támogatás igénylésére. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester 

 

2. napirendi pont 

Pályázat  szociális tűzifa támogatásra  

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Tavalyhoz hasonló feltételek mellet lehet pályázni október 15-ig. A kiinduló alap a 

lakástámogatásban részesülők száma, szorozva 2 m
3
-rel és ehhez kell önrészt vállalni. Tavaly 

6 m
3
 fára kaptunk támogatást. Ha kapunk támogatást, akkor a fát valamilyen állami 

erdészettől kell majd megvásárolni és a rendelet alapján szétosztani.     

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Akkor is vissza lehet mondani a megítélt fát ha csak 2-3 m
3
-ről van szó?  

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Tavaly Sóskút 2 m
3
-t kapott és ez után mondtuk vissza.  

 

Békési Géza, alpolgármester: 

És mekkora összegről van szó? 50 ezer forint? És ebből még, ha önrész is van mondjuk 30 

ezer Ft, akkor nem éri meg vele bajlódni.  
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dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Saját költségvetésből is lehet tűzifát osztani és kevesebb papírmunkával jár.  

 

Orosz Béla, képviselő: 

Szerintem minden pályázatot meg kell próbálni. Utána, ha nem tetszik, megvan még az a 

lehetőség, hogy megköszönjük és visszautasíthatjuk a fát.   

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Nem csak a lakástámogatási pályázatban részesülhetők kaphatnak a fából, hanem más 

rászorulók is.  A lakástámogatási pályázatban részesülhetők száma alapján számolják a 

megítélendő fa mennyiségét. A döntés október végén, november elején várható. A 

pénzt általában december elején utalják. A fát december és február között kell 

kiosztani. Javasolom, a képviselő-testület döntsön úgy, hogy pályázatot nyújt be a 

szociális tűzifa támogatásra és az ehhez szükséges önrészt vállalja, valamint hatalmazza fel a 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

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

jegyző javaslatát. 
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

90/2013. (X.11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 

be a szociális tűzifa támogatásra és az ehhez szükséges önrészt vállalja.  Felhatalmazza a 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester 

 

 

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

volt, a polgármester az ülést 9.00-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

  jegyző polgármester 
 


