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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. november 21. (kezdődött 18 órakor) 
 

Jelen vannak:  a csatolt jelenléti ív szerint  
 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    képviselő 

Csibrikné Pátrovics Krisztina   bejelentett távollét 

Garainé Kiss Gabriella  képviselő 

Hornyák András     képviselő 

Oláh Gábor      képviselő 

Orosz Béla     képviselő 
 

Összesen: 6 képviselő-testületi tag 
 

     dr. Újházi Miklós    jegyző 

Kondrát Zita     aljegyző 
 

Felkért előadók:    Garainé Ordas Dóra 

Pocsai Andrea 
 

1 fő hallgatóság 

 

     

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársakat.  

A napirendi pontok elfogadása előtt átadom a szót jegyző úrnak, hogy mutassa be a mellette ülő 

hölgyet.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Köszöntök mindenkit. Mellettem az aljegyző asszony, Kondrát Zita foglal helyet. A korábbi 

aljegyzőasszonyt Kis Gabriellát a képviselők már korábban megismerték, ő a hetekben fog életet 

adni gyermekének. Kondrát Zita fiatal kora ellenére már közel 10 éve dolgozik nálunk. Nagy 

gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik, munkáját precízen és kreatívan végzi.     

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönöm a bemutatást. 

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: 

A mai ülés munkaterv szerinti ülés. A munkatervben szerepel a Beszámoló a Tárnok-Sóskút-

Pusztazámor Közterület-felügyeletének éves tevékenységéről napirendi pont. Javasolom a 

munkatervben szereplő napirendi pont levételét és elhalasztását a következő testületi ülésre.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, a munkatervben szereplő napirendi pont levételét és elhalasztását.  
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Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

dr. Újházi Miklós jegyző  

Kérem felvenni a napirendi pontok közé a KMOP-4.7.1-13 azonosító számú pályázat benyújtását, 

amiről már korábban beszéltünk. Ez az „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” 

c. pályázat.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, a napirendi pont felvételét. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, a kiegészített napirendi javaslatot. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 
Napirend: 

 

1. Beszámoló a Pusztazámor Községért Közalapítvány 2012. évi közhasznú jelentéséről és 

pénzügyi eredményéről  

Felkért előadó: Garainé Ordas Dóra 
 

2. Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda 2012. évi működéséről és a 2013/2014. évi munkaterv 

ismertetése 

Felkért előadó: Szoloszkáné Lepnyák Alíz 
 

3. Előterjesztés a szociális igazgatás és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról szóló rendelet elfogadására (a rendelet-tervezet a 2013. október 31-i 

képviselő-testületi anyaggal lett postázva) 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 
 

4. Előterjesztés a KMOP-4.7.1-13 azonosító számú, „Elektronikus helyi közigazgatási 

infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat benyújtásához 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 
 

5. Községi ösztöndíj kérelmek megtárgyalása 

  Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

6. Egyebek 

 
 

1. napirendi pont 

Beszámoló a Pusztazámor Községért Közalapítvány 2012. évi közhasznú jelentéséről és 

pénzügyi eredményéről  
 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felkérem a Pusztazámor Községért Közalapítvány (továbbiakban Alapítvány) elnök asszonyát, 

Garainé Ordas Dórát, hogy pár szóban ismertesse az Alapítvány 2012. évi működését.  
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Garainé Ordas Dóra Alapítvány elnök asszonya: 

Én tavaly februárban vettem át az Alapítványt 50 millió forint körüli pénzkészlettel. A tavalyi évben 

beruházás csak a színpad volt, amely később tetőt is kapott. Ennek költsége 3,2 millió forint + áfa 

volt, illetve vettünk két darab mikrofont is. További kiadásaink számlákból és különféle 

szerződésekből származtak.  27 millió forintot költöttünk el 2012-ben, ebből az összegből csak a 

nagyobb kiadásokat emelném ki. Ilyen a park karbantartása, az épületek takarítása, amit a Mindenes 

Bt. végzett közel 5,5 millió forintért. Az ERANDÓ Kft.-nek 1,5 millió forintot, az ÉTV Kft.-nek 

víz- és csatornadíjra díjra 2 millió forintot, az újságírónak közel 500 ezer forintot, míg 

rendezvényekre közel 4 millió forintot fizettünk ki. Bevétel volt az Önkormányzattól az ÉTV Kft.-n 

keresztül 1 millió forint, valamint 100 ezer forint az 1%-os személyi jövedelemadó felajánlásokból. 

A Zámori Kört 100 ezer, a KRESZ-versenyt 60 ezer, míg az Óvodát 150 ezer forinttal támogattuk. A 

számlánkon jelenleg 12 millió forint van, ami biztosan nem lesz elég a jövő év végéig.   
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A közüzemi számlák idén csökkeni fognak, mert átvettük az iskolát. Az Egészségház számlái 

azonban még mindig az Alapítványhoz jönnek.  
 

Garainé Ordas Dóra Alapítvány elnök asszonya: 

Igen, az Alapítvány kapja a számlákat, de dr. Bezerédi János doktor úr fizeti őket.  
 

Orosz Béla képviselő: 

A rendezvényekre elköltött 4 millió forint nem kevés pénz. Több rendezvény lett ebből az összegből 

fizetve, de akkor is sok.  
 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Az évek alatt kialakultak már azok a rendezvények, amelyek jobban és kevésbé látogatottak a 

faluban.  A Márton-napot például csak kétévente ünnepeljük község szinten, közbeeső években kis 

Márton-napot tartunk, amit az iskola és az óvoda körében ünnepelünk. A Mikulás Várón is idén 

például a pedagógusok fognak kézműves foglalkozásokat tartani, megspórolva így egy kis összeget.  
 

Orosz Béla képviselő: 

Túlságosan hozzá vagyunk szokva a jóhoz, csak kérdés, hogy mi lesz akkor, ha nem áll ekkora keret 

a rendelkezésünkre.  
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Mindig józan paraszti ésszel gondolkodtunk. Közös munka volt ez, hogy erre megteremtettük a 

fedezetet. Persze kell egy határt húzni, nehogy dőzsölésnek tűnjön a költekezés.  
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Vannak lehetőségek, amellyel meg lehet fogni a pénzt. Vannak olyan programpontok, amelyeknek 

az elhagyása nem rontana a rendezvény minőségén.  Nem feltétlenül szükséges például tűzijáték. 
 

Békési Géza alpolgármester: 

Százezreket lehetne ezzel megspórolni.  
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Azon el kell gondolkoznunk, hogy a jövő év második felére el fog fogyni az Alapítvány pénze. Két 

lehetőségünk van. Egyrészt lehet, hogy az Önkormányzat egy nagyobb összeggel megtámogatja az 

Alapítványt vagy felfüggesztjük a tevékenységét.   
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Jogilag megvalósulhat, hogy a lehetőségeihez mérten működik az Alapítvány. Ha kap támogatást, 

akkor azt felhasználja vagy támogatásra fordítja, ha nem akkor csak a tényleges működéshez 

szükséges kötelezettségeit teljesíti. Tehát a kötelező adminisztrációs feladatokat teljesíti, közhasznú 

jelentést készít, elfogadja a mérleget.  
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Képlékeny, hogy mi lesz a közalapítványok sorsa a jövőben. A megszűntetés csak a legvégső eset, 

de nem biztos, hogy az önkormányzat olyan könnyen ki tudja egészíteni az Alapítvány pénzét. 

Vissza kell venni az Alapítványtól olyan kiadásokat, mint a közművek, épületüzemeltetés stb. Akár 

lehet az is hogy a falunapot nem kizárólag az Alapítvány fogja finanszírozni, hanem mondjuk csak 

30 %-ban, a fennmaradó részt pedig az önkormányzat fizetné. Ezekkel a lépésekkel jelentős terhet 

vennénk le az Alapítvány válláról.  Az Alapítvány már nem élvez olyan kedvezményeket, mint 

korábban, tehát nincs értelme az önkormányzatnak támogatnia az Alapítványt. Előnye csak akkor 

származna az Alapítványnak, ha külső forrásból szerezne bevételeket. 2013-ban a kiemelten 

közhasznú alapítványok számára befizetett adományok 50%-a leírható társasági adóból. A ’sima’ 

közhasznú alapítványok esetén ez a szám 0.  

Én azt mondom, hogy annak nincs értelme, hogy egy nagy összeggel támogassa az Önkormányzat 

az Alapítványt, de annak sincs értelme, hogy mint alapító megszüntesse azt. A jogszabályok alapján 

már nem lehet létrehozni közalapítványt, tehát érdemes megőrizni.  

 

Garainé Ordas Dóra Alapítvány elnök asszonya: 

És ha jól tudom, megszűnő alapítványok vagyonáról a bíróság dönt. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Igen, ez így van. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszűntetni semmiképpen se szeretnénk az Alapítványt.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A jövőben a működését egy redukált költségvetéssel működtetheti.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A költségvetés tárgyalásánál majd szem előtt kell tartani, hogy bizonyos költségeket át kell vennünk 

az Alapítványtól. Javasolom, a Képviselő-testület döntsön úgy, hogy a Pusztazámor Községért 

Közalapítvány 2012. évre vonatkozó közhasznúsági jelentéséről szóló tájékoztatót és 

könyvvizsgálói jelentést elfogadja.  

 

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

beszámoló elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

97/2013. (XI.21.) számú Képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor Községért 

Közalapítvány 2012. évre vonatkozó közhasznúsági jelentéséről szóló tájékoztatót és 

könyvvizsgálói jelentést elfogadja.  

 

2. napirendi pont 

Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda 2012. évi működéséről és a 2013/2014. évi munkaterv 

ismertetése 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni, de helyettese Pocsai 

Andrea kész válaszolni kérdéseinkre.  
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Pocsai Andrea óvodavezető helyettes: 

Az elkészült beszámoló óta történt jogszabályi változás miszerint a 3. életévüket betöltött 

kisgyermekeknek nem kötelező óvodába járniuk. Az augusztus 31-én 6. életévüket betöltötteknek 

kötelező iskolába menniük. Az óvodánk családias jellege nagyon kedvelt, a közeli településekről is 

járnak ide gyereket óvodába. Jelenleg 2 csoport működik, tervben volt a 3. csoport elindítása is, de 

ez nem valósult meg. A problémánk, hogy az átalakulásokkal a szakszolgálatok megszűntek. 

Egyedül a logopédiai ellátás az, amiből részesülünk. Pató Zita jár át hétfőnként és keddenként. 

Pszichológus és gyermekvédelmi ügyekkel foglalkozó emberünk viszont nincs. Erre szeretnénk 

megoldást találni, hogy ez megoldódjon. Az óvoda elvileg 11 órát van nyitva egy nap, de sokszor 

nagyobb időtartamot is kénytelenek vagyunk nyitva lenni. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A baj az, hogy a szakszolgálatokat kivették az önkormányzati feladat ellátási körből, átvette az 

állam és megyei szinten szervezte meg az ellátást, úgy tűnik nem elegendő létszámmal. Ez az egész 

országban változás. Ott, ahol ezt eddig nem látták el, ott ez egy pozitív változás, de nálunk ez egy 

komoly színvonal visszaesés.   

 

Pocsai Andrea óvodavezető helyettes: 

És van arra lehetőségünk, hogy egy pszichológust alkalmazzunk? 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Ezt úgy lehetne megoldani, hogy a polgármester úr beszél Károly Katalinnal az  „Esély” Szociális 

és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével ez ügyben, hogy plusz emberekre van szükség – akiket adott 

esetben az érintettek fizetnének. A Gyermekjóléti Szolgálat keretében valósulhatna meg, állami 

finanszírozás azonban nincs rá. Sóskúton például havi megbízási díj fejében pszichológust 

alkalmazunk, akihez bárki fordulhat, ha gondja van.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolom, a Képviselő-testület döntsön úgy, hogy a  Napköziotthonos Óvoda beszámolóját a 2012. 

évi működéséről és a 2013/2014. évi munkaterv ismertetését elfogadja 
 

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

2012. évi működéséről és a 2013/2014. évi munkaterv ismertetését 
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

98/2013. (XI.21.) számú Képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Napköziotthonos Óvoda 

beszámolóját a 2012. évi működéséről és a 2013/2014. évi munkaterv ismertetését elfogadja.  
 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a szociális igazgatás és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról 

szóló rendelet elfogadására 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az előző testületi ülésen már tárgyaltuk első olvasatban, a mai egy második olvasat.  
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Kevés észrevétel és javaslat érkezett a rendelet-tervezettel kapcsolatban, de továbbra is várjuk 

azokat. Decemberig még a jogszabály is változhat így a december 10-ei ülésen fogjuk elfogadni 

majd a rendeletet.   
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Az első anyaghoz képest némi változás történt. Pontosítottuk az átmeneti segéllyel kapcsolatos 

hatáskör átruházást. Marad a szabályozásban, hogy a polgármester átmeneti segélyt állapíthat meg 

10 ezer forintig.  Nem kötelező elemeket kivettünk a rendeletből. A jogosultsági feltételeken is 

változtattunk, szigorítottunk rajta. Konkrétan a gyermekvédelmi támogatási feltételei között 

kivettük azt, hogy 3 ezer forintot meghaladó gyógyszerköltség már okot adhat a kérésre, mert 

mindent egyedileg kell mérlegelni. Konkretizáltuk továbbá, hogy az önkormányzati segélyt, amit 

törvény ír elő, milyen formában kell biztosítani. Meghatároztuk a formáját, hogy az önkormányzati 

segély nem más, mint a temetési segély, átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 

A régi neveket tehát meghagytuk. A rendelet-tervezetet Kondrát Zita aljegyző asszony készítette.   

Lehet persze, hogy január-február táján újra módosítani kell a rendeletet, ha jogszabályi változás 

történik.   
 

4. napirendi pont 

Előterjesztés a KMOP-4.7.1-13 azonosító számú, „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra 

fejlesztése” c. pályázat benyújtásához. A napirendi pont tárgyalásához írásbeli határozati javaslat 

készült, amely a jegyzőkönyv melléklete.  
 

 dr. Újházi Miklós jegyző: 

Önkormányzatoknak kiírtak egy pályázatot informatikai fejlesztésre. Jó eséllyel indulnánk a 

pályázaton, mert indulhatnak közös hivatalok is. Ha a közös hivatalt alkotó települések mindegyike 

pályázik, az plusz pontot jelent. A közös hivatalt alkotó települések összlakosságszámánál az 5000 

fő alatti települések is plusz pontot kapnak. A projekt keretében vásárolnánk 12 darab számítógépet, 

4 darab laptopot, szoftvereket és ezek integrálását az ASP rendszerhez.  A támogatás mértéke 100%-

os, tehát az Önkormányzatnak nem kerülne semmibe.  
 

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

határozat elfogadását. Módosító javaslat nem volt a szavazásra feltett javaslat megegyezett az 

írásbeli határozati javaslattal.  
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 

99/2013. (XI.21.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy Sóskút Község 

Önkormányzatával együtt pályázatot kíván benyújtani a KMOP-4.7.1-13 jelű, „Elektronikus helyi 

közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” c. pályázati felhívásra a helyi önkormányzatok 

közigazgatási és közszolgáltatási rendszereinek a belső munkafolyamatok hatékonyabb 

működtetéséhez és ügyfélbarát szolgáltatások nyújtásához szükséges, az önkormányzati ASP 

központ igényeivel összehangolt fejlesztése, az e-közigazgatási eszközök egységesített 

szolgáltatásként való igénybe vételét lehetővé tevő ASP központhoz való csatlakozás céljából. 
 

A pályázati felhívás alapján az önkormányzati ASP központ nagy teljesítményű és kapacitású, 

magas biztonságú, magas rendelkezésre állású, korszerű eszközökből kiépített IT központ útján 

szolgálja ki a településeket. A rendszer által nyújtott szolgáltatások – szakrendszerek a következők: 
 

1. Gazdálkodás 

2. Ingatlanvagyon kataszter 

3. Önkormányzati adó 

4. Iratkezelés 

5. Ipar- és kereskedelem 

6. Település Portál, 
 

melyek közül Sóskút és Pusztazámor közös önkormányzati hivatala várhatóan a kiemelt 4 

szakrendszert kívánja kiépíteni és igénybe venni. 
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A tervezett fejlesztés megvalósítási költsége várhatóan 8.000.000 -10.000.000 Ft, melynek pontos 

összege a bekért árajánlatok szerint a legkedvezőbb alapján kerül kialakításra. 
 

A támogatási intenzitás 100%, így települési önerő biztosítása nem szükséges. 
 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért a pályázat benyújtásával és 

támogatja projekt megvalósítását. 
 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester, jegyző 

 

5. napirendi pont 

Községi ösztöndíj kérelmek megtárgyalása 
 

Pátrovics Benedek polgármester ismerteti az ösztöndíjra érkezett kérelmet 

 

   
Általános Iskolai ösztöndíj 

 

Név: Osztály: Eredmény: 
Adható ösztöndíj 

(Ft) 

Kenéz Martina 5. 
megyei matematika 

csapatverseny 2. helyezett 
10 000 Ft 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület a 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet 9-10. §-ai alapján 

döntsön úgy, hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg a 2012/2013-as tanévben elért eredményekre 

tekintettel a felsorolt személyeknek, a rendeletben meghatározott összegben.  
 

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

ösztöndíj kérelem elfogadását 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 

 

100/2013.(XI.21.) számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testület a Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet 9-10. 

§-ai alapján úgy dönt, Községi Ösztöndíjat állapít meg a 2012/2013-as tanévben elért eredményekre 

tekintettel: 

Kenéz Martina      pusztazámori lakos részére  10 000 Ft       összegben.  

 

 

6. napirendi pont 

Egyebek 

 

Miklósi Mátyás és Miklósi-Vass Erika kérelmének elbírálása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Miklósi Mátyás harcművészeti edzéseket, míg felesége Miklósi-Vass Erika női tornát tart az iskola 

tornatermében. Kérelmezték a terembérleti díj mérséklését vagy elengedését.  
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Korábban már volt egy hasonló jellegű kérelem. Akkor úgy döntöttünk, hogy elengedjük a 

terembérleti díjat, ha azzal arányosan csökkentik a szakkörre járó gyermekek költségeit.  

Javasolom, a Képviselő-testület döntsön úgy, Miklósi Mátyástól és Miklósi-Vass Erikától a 

továbbiakban az iskola tornatermének használatára nem kér terembérleti díjat.  

 

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

határozati javaslatot.  

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

 

101/2013. (XI.21.) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Miklósi Mátyástól és 

Miklósi-Vass Erikától  a továbbiakban az iskola tornatermének használatára nem kér terembérleti 

díjat.  

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

A temető fenntartása és üzemeltetése: 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Már egy régóta húzódó ügyünk van az egyházzal. A temető karbantartását mi végezzük. Átvennénk, 

mi szednénk a sírhelypénzt. Januárban meg új temetkezési törvény lép életbe. Az Iharos Kft.-vel 

szóbeli megállapodásunk van.   

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Ha sikerülne megkötni ezt a szerződést az egyházzal, akkor jog szerint is az önkormányzat 

átvállalna minden temető fenntartással kapcsolatos költséget és akkor jog szerint a megkötheti 

temetési közszolgáltatási szerződést egy vállalkozóval. Erre majd valószínű pályázatot kell kiírni. 

Évtizedek tapasztalata, hogy többet kell költeni a temetőre,  mint amennyi a sírhely megváltásokból 

befolyik.  Az a cég, aki a temetőt üzemelteti, a temetkezési közszolgáltató nem számíthat arra, hogy 

minden pusztazámori temetés az övé. Egyrészt szabad piac van, másrészt a szociális temetéssel 

bevezetnek olyan dolgokat, hogy a család is temethet. Sok településen megcsinálják, hogy a temetőt 

üzemeltető cég bizonyos szolgáltatásait igénybe kell venni. Erre a törvény lehetőséget biztosít az 

önkormányzatoknak, hogy ezt rendeletükben meghatározhassák.  A temetőn belüli halott szállítás és 

a sír kiásás díja az üzemeltetőé, ami egy fix bevétel neki. Az önkormányzatnak ezt az összeget majd 

ki kell pótolnia. Ehhez tud majd segítséget nyújtani az, ha a sírhelymegváltás díja ezentúl az 

Önkormányzat kasszájába folyna be.  A szerződésben most úgy szerepel, hogy minden közművet az 

Önkormányzat fizet, ezt pontosítani kell. A szerződés szerint minden a temetővel kapcsolatos 

költséget az Önkormányzat áll, ez vonatkozik a Remeteségre is. Lehetne az, hogy az Önkormányzat 

átvállalja a Remeteség rezsiét is, ami feltehetőleg nem túl magas vagy szerződést úgy módosítjuk, 

hogy továbbra is az egyházat terheljék.  

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Azt az omladozó világháborús síremléket nem lehetne lebontani a temetőben? Eléggé 

balesetveszélyes. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Jön egy nagyobb szél és ledőlhet. Meg nem is egy szép látvány. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Az az egyházközösség dolga. Térjünk vissza az eredeti témára. Javasolom, a Képviselő-testület 

azzal értsen egyet, hogy az egyház és az önkormányzat által a temető üzemeltetése tárgyában 

kötendő szerződés tervezetébe foglaljuk bele, hogy a költségek átvállalásáért cserébe a sírhelyek 

megváltási díja az önkormányzat bevétele legyen.   
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

102/2013. (XI.21.) számú Képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete azzal ért egyet, hogy az egyház és az 

önkormányzat által a temető üzemeltetése tárgyában kötendő szerződés tervezetébe bele kell 

foglalni, hogy a költségek átvállalásáért cserébe a sírhelyek megváltási díja az önkormányzat 

bevétele legyen 

 

Páli Anna levele Faluház kapcsán  

 

Páli Anna pusztazámori lakos: 

Személyesen is megnéztem a Lizicska-házat és el kell mondanom, hogy a belső része nagyon szép 

állapotban van. A székek, az ajtók kifogástalan állapotúak és a gerendás mennyezete gyönyörű.  

Csodálatos 100 éves ház, minden olyan benne, mintha új lenne. A másik ház, amiben laktak már 

nincs ilyen jó állapotban. Találtam egy olyan szekrényt, amiben fel volt írva a gyereke születési 

dátuma. Az egész család bele van írva az 1850-es évektől kezdve. Ilyen értékek vannak ott.  

Az ötlet onnan jött, hogy Pádár Vilma már évek óta nézi ezt a két házat, hogy milyen jó lenne 

faluháznak. Ő bejáratos volt oda.  
 

Békési Géza alpolgármester: 

Nagyon jó helyen, a falu közepén van, közművesítve is van. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Páli Anna leírja a kérelemben, hogy a „mi régi faluházi” álmunkat. A kérdés az, hogy szeretnénk e 

faluházat. Sok-sok fénykép lett összegyűjtve a múltból, amit az iskolában állítottak ki. Konrád Péter 

is sok értéket gyűjtött össze élete során.  
 

Oláh Gábor képviselő: 

Engem elgondolkodtatott a faluház gondolata, de ehhez számokat kell tudni. Vannak ebben a 

faluban értékek, amiket meg kell őrizni.  Támogatom az ötletet. 
 

Hornyák András képviselő: 

Nekem tetszik az ötlet, hogy ilyen házakat megvegyünk, hogy ezzel kizárjuk azt, hogy olyan 

emberek költözzenek be, akiket nem akarunk. Fel kell mérni a költségeket, mielőtt döntünk.  
 

Békési Géza alpolgármester: 

Beszéljünk Lizicska Bélával az árról és meg kell nézni a házat.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Megfontolandónak tartom a faluház gondolatot. Akár falumúzeumot is létre lehetne hozni. Nem 

feltétlenül a nagyközönségnek, hanem a helyieknek szólna. A működtetése se lenne óriási költség. 

Stabilan napi 8 órában nem kell embert foglalkoztatni, a rezsi sem lenne túl magas. Az 

állagmegóvásra és karbantartásra kellene majd még költeni. A másik házat át lehetne úgy alakítani, 

ahogy Páli Anna is mondta, hogy falusi rendezvények alkalmával mosdót, ruhatárat lehetne 

működtetni benne. Időszaki üzemeltetéssel lehetne ezt megoldani. A falu kulturális kiállító 

helyisége meg lenne oldva.  
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Páli Anna pusztazámori lakos: 

Másokkal is beszéltem és nekik is tetszett az ötlet.  

 

Orosz Béla képviselő 

Pádár Vilma esetleg nem tudna támogatókat szerezni? 

 

Páli Anna pusztazámori lakos: 

Sajnos nincsenek lehetőségei erre.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A testület nem zárkózik el az esetleges faluház kialakításáról, de ezt alaposan át kell gondolni.  

 

Oláh Gábor képviselő: 

Település Fejlesztési Bizottság egy alkalommal megnézné a házat. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Egy másik ügy, hogy sokaknál látom, hogy van garázsa, de az úton parkolnak, úgy hogy alig lehet 

elmenni autóval. A tél közeledtével ezen változtatni kellene, megkérni őket, hogy álljanak be a 

garázsaikba.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Igen, erre lehet egy felhívást tenni.  

 

 

 

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

polgármester az ülést 19.30-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

  jegyző polgármester 
 


