
 
Jegyzőkönyv 

Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
üléséről 

 
Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) 
 
Az ülés időpontja: 2014. január 28. (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     képviselő 
Oláh Gábor      képviselő 
Orosz Béla     képviselő 
 
Összesen: 7 képviselő-testületi tag 

 
     dr. Újházi Miklós    jegyző 
 

5 fő hallgatóság 
 
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársakat. A képviselő-testület 7 
fővel megjelent. Az ülés határozatképes.  
Napirendi pontok közé szeretném felvenni a község művelődési tevékenység és könyvtár 
2013. évi beszámolójának elfogadását és a 2014. évi munkaterv megtárgyalását.   
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Megszavaztatja, az új napirendi pontok felvételét.  
 
Igen: 7 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Megszavaztatja, a kiegészített napirendi javaslatot. 
 
Igen: 7 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 
 
 
 
 
 



Napirend: 
 

1. Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról 
rendelkező 68/2013.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat kiegészítésére. 
Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 
 

2. Előterjesztés a Pusztazámor Községért Közalapítványtól, településüzemeltetéssel 
kapcsolatos, feladatok átvállalására.   
Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  
 

3. Előterjesztés az óvoda alapító okiratának módosítására 
Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 
 

4. Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

5. A község művelődési tevékenység és könyvtár 2013. évi beszámolójának elfogadása 
és a 2014. évi munkaterv megtárgyalása 

 
6. Egyebek 

 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról rendelkező 
68/2013.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat kiegészítésére. 

 
dr. Újházi Miklós, jegyző: 
Az anyagot kiküldtük ez ügyben. Nem jelent több területet, csak nem 2, hanem 3 helyrajzi számról 
van szó, ugyanis a 036/32 hrsz. kimaradt. Az anyag elkészült, ha a határozatot meghozza a testület 
a mérnök véglegezi azt és elindul a folyamat. Tartalmilag nincs benne új.    
 
Orosz Béla, képviselő 
És egy tulajdonosa van a 3 területnek? 
 
 dr. Újházi Miklós, jegyző: 
Nem, 3 tulajdonosról van szó. 
 
Orosz Béla, képviselő 
És mind a 3 tulajdonos vállalta a költségeket. 
 
dr. Újházi Miklós, jegyző: 
Nem, csak az egyikük.  A komplett, mérnöknek kifizetett költséget az egyik tulajdonos vállalta. Az 
Önkormányzat az egyeztetést és a postaköltséget fizette, a tervdokumentációhoz nem vállaltunk 
költséget.  
 
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt. Módosító indítvány nem volt, 
így a szavazásra feltett javaslat megegyezett az eredeti határozati javaslattal.  
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek Pusztazámor község polgármestere 
szavazásra tette fel a jegyző javaslatát. 
 
Igen: 7 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 



 
4/2014.(I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2013.(VIII.27.) sz. határozatát a 
következők szerint módosítja: 
A határozatban megjelölt ingatlanok felsorolása kiegészül a 036/32 hrsz. alatti ingatlannal. 
A 68/2013.(VIII.27.) sz. határozat egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. 
 

2. napirendi pont 
Előterjesztés a Pusztazámor Községért Közalapítványtól, településüzemeltetéssel kapcsolatos, 
feladatok átvállalására.  A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt. 
 
dr. Újházi Miklós, jegyző: 
Garainé Ordas Dórával a Pusztazámor Községért Közalapítvány elnök asszonyával 
egyeztettünk az átvállalandó feladatokról és a határozati javaslatból kimaradt az 
önkormányzat és az iskola internet költségei. Ezt a kiegészítést beillesszük a határozat Egyéb 
szerződések pontjába.  
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Feladat és pénz így is maradna az Alapítványnál. Ők rugalmasabban tudnak bizonyos 
dolgokat finanszírozni.  

 
módosított határozati javaslat 

 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2013.(XII.10.) sz. 
határozatát megerősítve a következő döntést hozza: 
Az önkormányzat átveszi, visszaveszi a Pusztazámorért Közalapítványtól a 
településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint: 
1./ Közmű előfizetések 
a) ELMŰ 
- a harangláb, a kereszt és a körülöttük lévő parkok kivilágítása 
 
b) ÉTV  
- az egészségház ivóvízellátása, a harangláb, a kereszt és a körülöttük lévő parkok 
öntözőrendszerének vízfogyasztása 
 
c) egészségház telefon-előfizetése 
 
2./ Egyéb szerződések: 
- Minden-S Bt. szerződései a Községháza takarítására és a parkok gondozására 
- Abies Kft. szerződése az öntözőrendszerek működtetésére, karbantartására 
- a községi honlap működtetésével kapcsolatos szerződések (honlap üzemeltetése,  
  szerkesztése) 
- a Zámori Hírek szerkesztésével kapcsolatos szerződések 
- iskolaépület belépőszőnyegeinek bérleti szerződése 
- GRAPHAX Kft. nyomtató, fénymásoló bérlése 
- iskola, önkormányzat internet előfizetéssel kapcsolatos szerződések  
 
3./ Erando Kft.-vel meglévő szerződés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére 
 
Az 1-2. pontben megjelölt feladatokat, szerződéseket úgy kell átvenni, hogy lehetőség 
szerint a 2014. január 1. teljesített szolgáltatás ellenértékét már az önkormányzatnak 
számlázzák ki. Ha ez nehézségbe ütközik, akkor pedig a legelső lehetséges időponttól 
legyen az önkormányzat a fizető. Az átvett szerződéseket, szolgáltatásokat meg kell 
vizsgálni és szükség esetén kezdeményezni kell azok módosítást.  



 
A 3. pontban meghatározott feladat átadás-átvételével kapcsolatban azonnal meg kell 
kezdeni az egyeztetést a kamerarendszer üzemeltetőjével. A kamerarendszer jövőbeni sorsát 
érintő kérdésektől függetlenül, a szolgáltatási szerződés átvételére a lehetséges leghamarabb 
sort kell keríteni, de ezzel párhuzamosan felül kell vizsgálni a szerződést. Ennek 
eredményéről és az esetleg szükségessé váló intézkedésekről ülésre előterjesztést kell 
benyújtani a képviselő-testület felé.  

Határidő: szükség szerint     Felelős: polgármester, jegyző 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra tette fel a 
kiegészített határozati javaslat elfogadását. 
 
Igen: 7 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 
5/2014.(I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2013.(XII.10.) sz. 
határozatát megerősítve a következő döntést hozza: 
Az önkormányzat átveszi, visszaveszi a Pusztazámorért Közalapítványtól a 
településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint: 
1./ Közmű előfizetések 
a) ELMŰ 
- a harangláb, a kereszt és a körülöttük lévő parkok kivilágítása 
 
b) ÉTV  
- az egészségház ivóvízellátása, a harangláb, a kereszt és a körülöttük lévő parkok 
öntözőrendszerének vízfogyasztása 
 
c) egészségház telefon-előfizetése 
 
2./ Egyéb szerződések: 
- Minden-S Bt. szerződései a Községháza takarítására és a parkok gondozására 
- Abies Kft. szerződése az öntözőrendszerek működtetésére, karbantartására 
- a községi honlap működtetésével kapcsolatos szerződések (honlap üzemeltetése,  
  szerkesztése) 
- a Zámori Hírek szerkesztésével kapcsolatos szerződések 
- iskolaépület belépőszőnyegeinek bérleti szerződése 
- GRAPHAX Kft. nyomtató, fénymásoló bérlése 
- iskola, önkormányzat internet előfizetéssel kapcsolatos szerződések  
 
3./ Erando Kft.-vel meglévő szerződés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére 
 
Az 1-2. pontban megjelölt feladatokat, szerződéseket úgy kell átvenni, hogy lehetőség 
szerint a 2014. január 1. teljesített szolgáltatás ellenértékét már az önkormányzatnak 
számlázzák ki. Ha ez nehézségbe ütközik, akkor pedig a legelső lehetséges időponttól 
legyen az önkormányzat a fizető. Az átvett szerződéseket, szolgáltatásokat meg kell 
vizsgálni és szükség esetén kezdeményezni kell azok módosítást.  
 
A 3. pontban meghatározott feladat átadás-átvételével kapcsolatban azonnal meg kell 
kezdeni az egyeztetést a kamerarendszer üzemeltetőjével. A kamerarendszer jövőbeni sorsát 
érintő kérdésektől függetlenül, a szolgáltatási szerződés átvételére a lehetséges leghamarabb 
sort kell keríteni, de ezzel párhuzamosan felül kell vizsgálni a szerződést. Ennek 
eredményéről és az esetleg szükségessé váló intézkedésekről ülésre előterjesztést kell 
benyújtani a képviselő-testület felé.  
Határidő: szükség szerint     Felelős: polgármester, jegyző 



Orosz Béla, képviselő 
A telefon és víz kérdésével nekünk miért kell foglalkozni, amikor vállalkozásban működnek 
a dolgok?  
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
A telefon a védőnőnek van bevezetve, és védőnő foglalkoztatása önkormányzati feladat. A 
vizet pedig nem tudjuk lehatárolni. A védőnőnek mondjuk elég magas a telefonszámlája.  
 
dr. Újházi Miklós, jegyző: 
Amikor átvesszük a feladatokat, a védőnő telefonszámlájáról kérhetünk részletes számlát és 
ha egy-egy telefonszám kiugróan sokszor lett hívva, akkor magyarázatot kérhetünk tőle.    
 
Orosz Béla, képviselő 
És az Erandó Kft.-vel marad a kapcsolat? 
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Igen, de lesznek változtatások.  
 

3. napirendi pont 
Előterjesztés az óvoda alapító okiratának módosítására 

 
dr. Újházi Miklós, jegyző: 
Ha az Óvoda részéről nincs konkrét igény, akkor egy elvi határozat elfogadását kérném a 
testülettől, miszerint hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Pusztazámori Napköziotthonos 
Óvoda alapító okiratán minden olyan változást vezessen át, amely a jogszabályok 
módosításából következik, továbbá azokat a módosításokat, amelyet a Magyar Államkincstár, 
vagy más központi államigazgatási szerv a törvénymódosításokkal összefüggésben igényel. 
Ez a felhatalmazás csak a törvényi felhatalmazásokból következő módosításokra szól, kivéve, 
hogyha az óvodavezetőnknek van valami ötlete.  
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Jegyző úrnak volt egy felvetése, amit továbbítottam Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető 
felé, hogy nem akarunk-e nevet adni az óvodánknak. Szoloszkáné Lepnyák Alíz szerint a 
jelenlegi név, a Napköziotthonos Óvoda megfelelő.  
 
Szoloszkáné Lepnyák Alíz, óvodavezető: 
Pont most készítettük el a bélyegzőinket. Akkor kezdjük elölről? 
 
dr. Újházi Miklós, jegyző: 
Ez csak egy ötlet volt, mert módosítjuk az alapító okiratot. Ha később volna igény a 
névmódosításra, azt később is persze meg tudjuk tenni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra tette fel a 
jegyző határozati javaslatát. 
 
Igen: 7 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 
6/2014.(I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda alapító okiratán minden olyan változást 
vezessen át, amely a jogszabályok módosításából következik, továbbá azokat a 
módosításokat, amelyet a Magyar Államkincstár, vagy más központi államigazgatási szerv a 
törvénymódosításokkal összefüggésben igényel.    
 



Szoloszkáné Lepnyák Alíz, óvodavezető: 
Most szeretném megragadni az alkalmat, hogy az óvodai nyári zárva tartás és a beiratkozási 
rendet ismertessem a képviselő-testülettel. A beiratkozás 2014. április 9. és 10. 8 és 16 óra 
között lenne, míg a zárva tartás időpontja 2014. július 14. és augusztus 10. között. 
 
Pátrovics Benedek polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, döntsön úgy, hogy 
közigazgatási területén a Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda beiratkozási időpontjait az 
alábbiak szerint határozza meg: 
2014. április 9 – től  2014 április 10 – ig naponta: 8 – 16 óráig 
Helye: Pusztazámor, Napközi otthonos Óvoda, Petőfi Sándor u. 27. 
A közzétételről az intézményvezető a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra tette fel 
határozati javaslatát. 
 
Igen: 7 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 
7/2014.(I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közigazgatási 
területén a Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda beiratkozási időpontjait az alábbiak szerint 
határozza meg: 
2014. április 9 – től  2014 április 10 – ig naponta: 8 – 16 óráig 
Helye: Pusztazámor, Napközi otthonos Óvoda, Petőfi Sándor u. 27. 
A közzétételről az intézményvezető a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
Határidő: azonnal       Felelős: intézményvezető 
 
Pátrovics Benedek polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, döntsön úgy a 
Napköziotthonos Óvoda éves nyitva tartásának rendjét – zárva tartását – az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Nyári időszakban zárva tart: 2014. július 14-től, 2014. augusztus 10-ig. 
A Képviselő-testület megbízza az intézményvezetőt, hogy a kihirdetésről és a végrehajtásról 
intézkedjék. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra tette fel az 
óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról szóló határozati javaslatot.  
 
Igen: 7 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 
 
8/2014.(I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 
Napköziotthonos Óvoda éves nyitva tartásának rendjét – zárva tartását – az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
Nyári időszakban zárva tart: 2014. július 14-től, 2014. augusztus 10-ig. 
 
A Képviselő-testület megbízza az intézményvezetőt, hogy a kihirdetésről és a végrehajtásról 
intézkedjék. 
 
Határidő: azonnal       Felelős: intézményvezető 



4.napirendi pont 
Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyására 
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt. 
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
A munkatervet mindenki megkapta. Kérdése, észrevétele van valakinek? 
 
Oláh Gábor képviselő: 
Nem lehetne azt csinálni, hogy amikor a közös testületi ülés van, aznap legyen a saját ülésünk 
is? 
 
dr. Újházi Miklós, jegyző: 
Kondrát Zita aljegyző asszonnyal meg tudjuk oldani. Attól függ, hogy ki hol lesz, hogy 
milyen napirendi pontok lesznek a két ülésen.  
Ha szeretnétek akkor már a februári ülést is így megoldhatjuk. 5 órakor kezdődne Sóskúton a 
közös és 6 órakor Pusztazámoron a saját ülés. Bár ez jobb lenne még, ha maradna külön 
napon. Az április 29-ei ülés pedig legyen április 24-én.  
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Akkor legyen egy áprilisi ülés 24-én. A javaslatot beemelem az eredeti határozati javaslatba. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester a szavazásra tette fel az 
korrigált munkarend elfogadását. 
 
Igen: 7 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 
9/2014.(I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a 
Képviselő-testület 2014. évi I. féléves munkatervét. 
 

5. napirendi pont 
A község művelődési tevékenység és könyvtár 2013. évi beszámolójának elfogadása és a 
2014. évi munkaterv megtárgyalása. A napirendi pont tárgyalása írásbeli beszámoló alapján 
történt. 
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
A beszámolóval kapcsolatba valakinek kérdése? 
 
Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 
Az, hogy csatlakoztunk a Pest Megyei Könyvtárhoz annak milyen hozadéka van?  
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Ennek eredményeképpen kaptunk könyveket. 
 
dr. Újházi Miklós, jegyző: 
Minden településen kötelező biztosítani a könyvtári ellátást. Korábban több település ezt úgy 
próbálta megoldani, hogy a helyi iskola könyvtára látta el a község könyvtári feladatait is. 
Utána ezt a hatóságok megvétózták, hogy nem megfelelően van végrehajtva a törvény. A 
közkönyvtár szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékében, ehhez persze plusz pénz is 
tartozik.   Ahhoz, hogy valaki a nyilvános könyvtárak jegyzékébe bekerüljön ahhoz komoly 
hátteret is mellé kell tenni. A Budaörsi Kistérségi Társulásban azt is kitaláltuk, hogy esetleg 



mozgó könyvtár működjön. Kistérségi szinten próbáltuk megoldani, de ez nem működött. Két 
lehetőség közül lehetett választani, vagy megoldja az önkormányzat a könyvtár kérdését 
egymaga vagy 2012. december 31-ig szerződhetett a Pest Megyei Könyvtárral. Aki vállalta 
szerződésben, hogy biztosítja a szakértelmet, a könyvállományt. Könyvet nemcsak a Pest 
Megyei Könyvtárból hete kölcsönözni, hanem bármely olyan könyvtárból, amely szerződött a 
Pest Megyei Könyvtárral. Ezért cserébe a megyének nem kell fizetni, ellenben a megye által 
elvárt feltételeket finanszírozni kell, Pusztazámornak ez túl sok plusz költséget nem jelent.  A 
Pest Megyei Könyvtár ezentúl Pusztazámor nevében is tud pályázni könyvekre. A legtöbb 
kisközség ezzel a szerződéssel teljesíti a kötelezettségét.   
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
A beszámolóban úgy fogalmazol, hogy a közösségi színtér a fiatalok menekülőhelye. 
 
Kiss Ágnes, művelődésszervező: 
Igen. Azok a fiatalok, akik korábban az utcán voltak most a közösségi színtérben töltik az 
idejüket. Csocsóznak, számítógépes játékokat játszanak, filmet nézünk. Sokrétűek a 
programok. A Pest Megyei Könyvtártól például jött hozzánk egy székely mesemondó is.  
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Esetleg egy elsősegély tanfolyam, valami hasznos program a gyerekeknek elképzelhető? 
Esetleg orvosi előadások?  
 
Kiss Ágnes, művelődésszervező: 
Igen, biztos nagyon hasznos lenne. Korábban volt például egy drogprevenciós előadás, de 
alacsony volt az érdeklődés iránta. Bennem is felmerült például idegen nyelv tanítása, heti 1-2 
órában, de nem volt rá igény.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra tette fel a 
beszámoló elfogadását. 
 
Igen: 7 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 
10/2014.(I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi művelődési 
és könyvtári tevékenységről szóló beszámolót.  
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Térjünk át a 2014. évi programok áttekintésére. Kicsit talán szerényebb, mint tavaly. 
 
Kiss Ágnes, művelődésszervező: 
Igen, a programokat direkt úgy állítottam össze, hogy felesleges költségekkel ne terheljük az 
alapítványt, de a kedvelt programok is megfelelő színvonalon megmaradjanak.   
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Nem látom a programok között a falunapi tűzijátékot.  
 
Kiss Ágnes, művelődésszervező: 
Nem marad el, mert az egyik legkedveltebb és legjobban látogatott program a lakok között. A 
kicsiktől a nyugdíjasokig mindenki szereti. Ráadásul nem is jelent egy magas összeget.  
Idén a gyerek farsangot a Gyermekmosoly Alapítvány fogja támogatni, míg a felnőtt farsangot 
az SZMK szervezi.  Idán elmarad a tavaszi szerenád, az egészségnap, és a Márton-nap, amit a 



„Tökjó nap” váltott fel már tavaly is.  A nemzeti ünnepeknél a koszorúkat és a mécseseket is 
az Önkormányzat venné.  A Három falu két keréken rendezvényt pedig a Zámori Kör 
szervezi. A kulturális örökségnapnak nincs kiadása. A nagy rendezvényeinkből pedig van 15. 
Az egyéb rendezvényekre 10%-ot, kb. 300 ezer forintot tervezünk. 
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Három falu két keréken rendezvényt mi rendezzük? 
 
Kiss Ágnes, művelődésszervező: 
Igen. 
  
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra tette fel a 
2014. évi program elfogadását. 
 
Igen: 7 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 
11/2014.(I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a 
község 2014. évi programjait. 
 

6. napirendi pont 
Egyebek 

 
Önkormányzati cafeteria 
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt. 
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Kérdés a cafeteriával kapcsolatba? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra tette fel a határozat 
elfogadását.  
 
Igen: 7 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 
 
12/2014.(I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi keretnek megfelelően 
a 2014. évben is biztosítja a forrást a cafeteriához az önkormányzat valamennyi dolgozója 
részére. 
 
Téli közfoglalkozatás 
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Január 31-én lejár a közfoglalkoztatási szerződésünk és egyelőre nincs lehetőség pályázni. 
Két főt azonban alkalmaznunk kell, le fog esni a hó. Javasolom, a képviselő-testület döntsön 
úgy, hogy addig, amíg az újabb közfoglalkoztatás szervezésének lehetősége megnyílik, két fő 
foglalkoztatását engedélyezi a gondnokság keretén belül.  
 



Hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot. két fő közalkalmazott alkalmazásának kérdését.  
 
Igen: 7 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 
 
13/2014.(I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy addig, amíg az 
újabb közfoglalkoztatás szervezésének lehetősége megnyílik, két fő foglalkoztatását 
engedélyezi a gondnokság keretén belül.  
 
Képviselők temetési költségeihez való hozzájárulás 
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Kajzer Aranka halála kapcsán merült fel bennem a gondolat, hogy a 2 vagy 3 ciklust teljesítő 
képviselőket a falu halálukat követően tekintse saját halottjának.  
 
Békési Géza, alpolgármester: 
Helyesnek tartom.  
 
Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 
Mindenképpen összegesíteni kell a dolgokat.  
 
Békési Géza, alpolgármester: 
Szerintem kerül, amibe kerül fizesse az önkormányzat.  
 
dr. Újházi Miklós, jegyző: 
Szerintem is okos dolog volna egy felső határt megszabni. És mennyiben határozzuk meg a 
képviselői ciklust? 
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Legyen 2 ciklus. Ha a képviselő-testület elviekben egyetért a felvetéssel, akkor a 
közeljövőben konkrét előterjesztést hozunk a testület elé.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a polgármester javaslatával.    
 
 Energiatakarékos égőkre való csere 
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
A Global Green Energy Kft.-től kértem egy árajánlatot a községi égők lecserélésére LED-es 
égőkre.   
 
dr. Újházi Miklós, jegyző: 
Még további ajánlatokat kell bekérni. A Global Green Energy Kft. vezetője lejezte, hogy 
szívesen eljön egy testületi ülésünkre és elmagyarázza a technológiát vagy akár gyárlátogatási 
is biztosít a képviselőknek.   
 
Oláh Gábor képviselő: 
És van olyan önkormányzat a közelben, ahol ez a technológia működik? 
 
dr. Újházi Miklós, jegyző: 
Pest-megyében Dánszentmiklóson, Baranyában és Bátaszék környékén is már bevált 
technológia. A kompakt fénycsöveknél 15%-val több fényerőt biztosít.  



Pátrovics Benedek polgármester: 
A műfüves pálya világítását is megcsinálnák. Én azt javaslom, hogy majd egy összegben 
fizessünk, és akkor kaphatunk kedvezményt.  
 
Orosz Béla képviselő: 
Nekem is ilyen lámpáim vannak. Az élettartamuk magasabb és még a fényerejük is jobb, mint 
a sima égőknek. 
 
dr. Újházi Miklós, jegyző: 
Aki az üzemeletetésre és karbantartásra szerződik az feladatátvállalási szerződést köt az 
önkormányzattal és onnantól kezdve ő szerzi be az áramot és ő gondoskodik a karbantartásról. 
Ez kényelmesebb az önkormányzatnak, mert nem is tud olyan alacsony árakat kiharcolni, 
mint azok a cégek akik nagy mennyiségű energiát vásárolnak az áramszolgáltatóktól.     
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Akkor a későbbiekben is tárgyaljunk a témáról kérjünk még árajánlatot?  
 
A testület egyhangúlag támogatja az ötletet.  
 
Kupák, érmek kiállítása az iskolában 
 
Oláh Gábor képviselő: 
Felmerült bennem az a gondolat, hogy az iskolában lehetne csinálni egy vitrint, ahova a 
községben lakók által elnyert kupákat, érmeket ki tudnánk rakni. Folyosókra, vagy az öltözők 
elé esetleg.  
 
Garainé Kiss Gabriella képviselő: 
Hány darab kupáról van szó? 
 
Oláh Gábor képviselő: 
30-40 darab biztosan van.  
 
Kutyaiskola  
 
Oláh Gábor képviselő: 
A volt tárnoki kutyaiskola működtetői keresnek területet a környéken és Pusztazámor is 
felmerült. Nekem a szennyvíztisztító melletti terület jutott az eszembe.  
 
dr. Újházi Miklós, jegyző: 
A területet meglehet velük nézni, mondjuk valamelyik ülés előtt.  
 
 
A képviselő-testület több napirendi pontot nem tárgyalt. Több kérdés, hozzászólás nem 
volt, a polgármester az ülést 20.10-kor berekesztette. 
 
 
 
  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 
  jegyző polgármester 


