
Jegyzőkönyv 
Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

üléséről 
 

Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) 
 
Az ülés időpontja: 2014. február 11. (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  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. A napirendi pontok elfogadása előtt megkérdezem, 
hogy valakinek van-e javaslata plusz napirendi pontra. 
 
dr. Újházi Miklós jegyző: 
Nekem volna két javaslaton új napirendi pontra. Van egy határozati javaslatom az Esély 
Szociális Társulás működési költségeivel kapcsolatban egy felhatalmazás a polgármesternek, 
valamint az informatikai pályázatunkról szóló határozatot ki kell egészíteni a pályázati eljárás 
folyamatában felmerült iktatási programmal kapcsolatban.. 
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Megszavaztatja, az új napirendi pontok 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.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének jóváhagyására, első olvasatban 
     Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  
 
2.)  A Sóskúti Sportklub Egyesület támogatáskérő levelének elbírálása 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 
 
3.) Esély Szociális Társulás és különösen a társulás fenntartásában levő Szociális és           

Gyermekjóléti Központ működésének biztosítása érdekében felhatalmazás a 
polgármesternek 
Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 
 

4.) A 99/2013.(XI.21.) számú az „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” 
–ről szóló pályázattal kapcsolatos Képviselő-testületi határozat módosítása 
Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 
5.) Egyebek 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének jóváhagyására, első 
olvasatban 

 
dr. Újházi Miklós jegyző: 
A mostani változat még csak első olvasat, a végleges elfogadásig még változni fog, pár dolgot 
még majd be kell tervezni. Például külön rovatba be kell tervezni az értékpapír vásárlási és 
eladási szándékunkat.   
Egy kis félreértésre adhat okot, hogy a fejlesztési célok között szerepel egy olyan rovat, hogy 
elektromos kapu kiépítése az óvodában, 2 794 000 Ft. Ez az összeg a kapun felül az óvoda 
udvarának felújítási költségeit is tartalmazza. A végleges változatban már így fog szerepelni.  
Elvi jellegű kérdés továbbá, hogy az óvodában, lenne nyugdíjba vonuló dolgozó, aki 
munkavégzés nélküli néhány hónapos felmentéssel vonulna nyugdíjba.  
 
Orosz Béla, képviselő: 
A lakástámogatás 2 főre, 500 ezer forint ez két konkrét ember? 
 
dr. Újházi Miklós jegyző: 
Egy fő adott be kérelmet. A költségvetési rendeletben kell meghatározni az osztható pénz 
nagyságát. A lakástámogatás 150 és 250 ezer forint közötti összeg lehet kérelmezőnként. Ez a 
2 fő tervezett, de lehet többre is tervezni. A rendelet azt mondja ki, hogyha több az igény, mint 
a meghatározott létszám, akkor lehet módosítani a költségvetést vagy a tartalékalap terhére 
lehet megállapítani a támogatást. A rendelet úgy szól, hogy használt lakás vásárlása esetén egy 
évig Pusztazámoron kell, hogy lakjon az illető, értékesítésre épített lakás esetén 3 éves itt 
lakást ír elő a rendelet. Nem hiszem, hogy sokkal több kérelmező lesz. 
A kiadások között szerepel az óvodai étkeztetés szervezéséhez szükséges szoftver beszerzése 
216 ezer forinttal. A felújítások keretében be van tervezve az iskola KEOP-os pályázata, a víz- 
és szennyvízhálózaton történő felújítások és terveztünk 20 millió forintot útfelújításra.   
A bevételek között kevesebbel kell számolunk, mint amennyi szerződés szerint járna nekünk.  
Ez a Pilisi Parkerdő és Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. jogvitájából fakad. A tárgyalások 
mellett már bírósági eljárás is kezdődött.  



Pátrovics Benedek, polgármester: 
A LED-es közvilágításra bekértem még két árajánlatot. Az egyik és talán legjobb ajánlat az 
ELMŰ-é. A teljes lámpacsere díja 8 283 000 Ft + ÁFA. Ők ajánlottak még egy másik 
megoldást, az égők úgy nevezett maszkolását, ennek díja 6 500 000 Ft + ÁFA. A megtérülésre 
és a karbantartásra még nem kaptam ajánlatot.  
A Global Green Energy Kft. ajánlata 9 007 050  Ft + ÁFA, de ebben benne van a sportpálya 
közvilágításának kiépítése is. Az ajánlattevő megvizsgálta a lámpákat és a Községháza 
parkjában levők elég speciálisak így azok kicsit, 640 ezer forinttal, megdrágítják az árat. A 
harmadik, a Modulátor Kft. ajánlata 11 500 000 Ft + ÁFA, ez a legdrágább.  
 
Oláh Gábor, képviselő: 
Nekem az ELMŰ megbízhatóbb, mégiscsak egy ismertebb cég, mint a másik kettő.  
 
dr. Újházi Miklós jegyző: 
Dánszentmiklóson már ki van építve a Global Green Energy Kft. rendszere. El kell menni 
egyszer és megnézni.  A költségvetéshez, ha valakinek van megjegyzése, azt még február 22-
ig megteheti. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a Pusztazámor Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés vitáját egyhangúlag, 6 igen szavazattal 
elnapolta. 
 
 

2. napirendi pont 
A Sóskúti Sportklub Egyesület támogatáskérő levelének elbírálása 

 
dr. Újházi Miklós jegyző: 
A Sóskúti Sportklub Egyesület megkereste az önkormányzatot, hogy tudná-e őket támogatni, 
tekintettel arra, hogy sok pusztazámori gyerek is sportol az egyesületben. Nem ír konkrét 
összeget, mindennek örülnek. Korábban 30-40 gyerek sportolt náluk, mára ez a szám 124 fő, 
amelyből 34 fő pusztazámori.  
 
Pátrovics Benedek, polgármester: 
A költségvetésben 100 ezer forintot terveztünk a támogatásra.  
 
dr. Újházi Miklós jegyző: 
Egyik mód a támogatásra, hogy támogatási szerződést kötünk az egyesülettel. A másik mód – 
Sóskút is ezt alkalmazza - együttműködési megállapodás kötése. Sóskúton negyedévente 
kapnak támogatást és a költségvetés elfogadásakor dönt arról, hogy mekkora összeggel járul 
hozzá az egyesület működéséhez. Ez egy hosszú távú megállapodás lenne, amellyel a község 
a helyi sportéletet támogatná. Erre a sporttörvény ad lehetőséget.  
 
Pátrovics Benedek, polgármester: 
Én támogatom a hosszú távú együttműködést.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a polgármester véleményével.  
 
dr. Újházi Miklós jegyző: 
Akkor a következő testületi-ülésre előkészítem a tervezetet és meggondoljuk, hogy milyen 
feltételhez legyen kötve a támogatás. Esetleg a mezekre ráírni a település nevét.  



3. napirendi pont 
Esély Szociális Társulás és különösen a társulás fenntartásában levő Szociális és 
Gyermekjóléti Központ működésének biztosítása érdekében felhatalmazás a 
polgármesternek 
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 
Az Esély Szociális Társulás tartja fenn a Szociális és Gyermekjóléti Központot. Költségvetés 
még nincsen, márciusra várható. Addig előfordulhat, hogy kell utalni. A törvény azt mondja, 
hogyha egy önkormányzat testülete nem alkot az átmeneti gazdálkodásról rendeletet, akkor a 
polgármester az előző évi költségvetés keretei között teljesíthet kiadásokat.  Budaörs külön 
kérte, hogy a polgármesternek legyen ez ügyben konkrét felhatalmazása.  
 
A napirendi pont tárgyalása írásbeli határozati javaslat 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: 6 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 
14/2014.(II.11.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Esély Szociális Társulás és 
különösen a társulás fenntartásában lévő Szociális és Gyermekjóléti Központ működésének 
biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a következőkre: 
 
A társulás, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadásáig a 2013. évben 
a 2013. június 30-i hatállyal megszűnt Budaörs Kistérség Többcélú Társulása, valamint a 
működését 2013. július 1-vel kezdő Esély Szociális Társulás, valamint az általuk fenntartott 
intézmények finanszírozására a 2013. évben jóváhagyott költségvetési keretek között vállalhat 
kötelezettségeket és teljesíthet kifizetéseket.  
 
Határidő: szükség szerint     Felelős: polgármester, jegyző 
 

4. napirendi pont 
A 99/2013.(XI.21.) számú az „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” –ről 
szóló pályázattal kapcsolatos Képviselő-testületi határozat módosítása 

 
dr. Újházi Miklós jegyző: 
A pályázat kapcsán kiderült, hogy a nyerési esélyeinket nagyban növelné, ha az iktató 
programot is a rendszer keretén belül működtetnénk. Ezt nem szerettük volna, így is 4–et 
választottunk a rendszer által nyújtott szolgáltatások közül. Az iratkezelést is bevállaltuk, a 
pályázati anyagot beküldtük, lezárták a pályázatunkat. Kaptunk egy tájékoztatást, hogy a 
soron következő testületi-ülésen határozzunk arról, hogy az iktató programot is átvesszük. 
Az iktatásban ez annyi változást jelentene, hogy az ASP rendszeren keresztül történne az 
iktatás. Nem a pusztazámori szerveren lesznek tárolva az adatok, hanem a BM szerverén. 
Tehát rálátnak az iktatásunkra.  
 
A napirendi pont tárgyalása írásbeli határozati javaslat 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: 6 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 
15/2014.(II.11.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Pusztazámor és Sóskút 
települések közös hivatala elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúrájának fejlesztése 
érdekében beadott „Sóskút és Pusztazámor Község Önkormányzata elektronikus helyi 
közigazgatási infrastruktúrájának fejlesztése” című KMOP-4.7.1-13-2013-0002 azonosító 
számú pályázatával kapcsolatosan a 99/2013.(XI.21.) sz. határozatát a következők szerint 
módosítja: 
 
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 5 
szakrendszert kívánja kiépíteni és igénybe venni. 
 
A határozat egyéb rendelkezési változatlanok maradnak.  
 

5. napirendi pont 
Egyebek 
 

A Sóskúti Fúvószenei Egyesület támogatása 
 
Pátrovics Benedek, polgármester: 
A zenekar elnöke és titkára levéllel fordultak hozzánk, hogy a zenekar fennállásának 20. 
évfordulója alkalmából tartandó fúvószenekari fesztiváljukat támogassuk.  
 
Orosz Béla képviselő: 
Nagyon rendes társaság, támogassuk őket. 
 
Békési Géza, képviselő: 
Igen, támogassuk őket. Sóskúton is minden rendezvényen zenélnek. Én 300 ezer forintra 
gondolok. 
 
Orosz Béla képviselő: 
Ezek a gyerekek nagyon sokat dolgoznak, sokan is vannak. Én 500 ezer forintra javasolok.  
 
Békési Géza, képviselő: 
Igen, támogatom a magasabb összeget és zenéljenek, majd egy helyi rendezvényünkön.  
 
Pátrovics Benedek polgármester összefoglalja a határozati javaslatot. 
 

határozati javaslat 
 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 500 000 Ft támogatást nyújt a 
Sóskúti Fúvószenei Egyesületnek a fennállásuk 20. évfordulója alkalmából megtartandó 
fesztiváljuk költségeihez. Egyúttal felkéri a zenekart, hogy egyeztetett időpontban tartson 
fúvószenei koncertet Pusztazámoron is.  



Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra tette fel a 
határozati javaslatot.  
 
Igen: 6 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 
16/2014.(II.11.) számú Képviselő-testületi határozat: 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 500 000 Ft támogatást nyújt a 
Sóskúti Fúvószenei Egyesületnek a fennállásuk 20. évfordulója alkalmából megtartandó 
fesztiváljuk költségeihez. Egyúttal felkéri a zenekart, hogy egyeztetett időpontban tartson 
fúvószenei koncertet Pusztazámoron is.  
 
 
EB-DORADO Kutyakiképző Sportegyesület  

 
Pátrovics Benedek, polgármester: 
A héten Oláh Gáborral és az egyesület képviselőivel megnéztük az érintett területet a 
Pusztazámor, 054/9 hrsz-ú területet. A terület megfelelő volna számukra, mérete 11. 677 m2, 
de ebből a szennyvíztisztító területe lejön, így egy kb. 1 hektáros terület marad. Bérbe vennék 
vagy 20-25 évre vagy megvásárolnák. 
 
dr. Újházi Miklós jegyző: 
Megoldható, hogy a bérleti díj fejében rendet tegyenek a területen. 
A terület a zámori patakkal határos és terület védendő vizes élőhely, része az országos 
ökológiai hálózatnak. Az ökohálón belül épületet nem helyezhetnek el. Javasolom, hogy a 
testület elviekben nyilatkozzon arról, hogy támogatja-e az egyesület terület bérleti/vásárlási 
szándékát. Azt is meg kellene vizsgálni, hogy amit ők elképzeltek, hogy építenének, arra 
kaphatnak-e építési engedélyt vagy sem.  
 
Oláh Gábor, képviselő: 
Én szerintem ők már 15 évnek is nagyon örülnének. A 6-os út mellett volt a telephelyük, de az 
autópálya építése miatt el kellett jönniük onnan.  
 
 
Temetkezéssel kapcsolatos kérdések 
 
Pátrovics Benedek, polgármester: 
Volt itt helyben egy temetés, amit az érdiek csináltak és ugye nincs kulcsuk a ravatalozóhoz.  
Felmerült kérdés, hogy kit vagyunk kötelesek beengedni.  
 
dr. Újházi Miklós jegyző: 
Amíg nincs rendelet arról, hogy mit írunk elő, hogy a helyi temető üzemeltetőtől mit kötelező 
igénybe venni, addig mindenkit be kell engednünk. Amíg az egyházzal nem tudunk 
megegyezni, addig ilyen rendeletet nem tudunk hozni.  
 
Békési Géza, képviselő: 
Szerintem meg kell egyezni egy temetkező céggel és ha valaki nem velük temettet akkor a két 
cég oldja meg egymás között az anyagiakat.  
 



Kamerarendszer 
 
Pátrovics Benedek, polgármester: 
Arról szeretném tájékozatni a képviselőket, hogy mostantól távoli felügyelet helyett Garainé 
Ordas Dóra ezentúl helyben egy laptopon nézi a kamerák felvételeit, és ha valami probléma 
merülne fel a kamerákkal akkor értesíteni tudja a kamerákat kiépítő céget.  
 
Pályázat benyújtása a 2014. évi lakossági víz- és csatorna szolgáltatás-támogatás igénylésére 
 
Pátrovics Benedek, polgármester: 
Ma kaptam tájékoztatást, hogy a lakossági víz- és csatorna szolgáltatás-támogatás igénylésére 
lehet pályáznia az önkormányzatnak.  
Javasolom, hogy az önkormányzat nyújtsa be a pályázatot a 2014. évi lakossági víz- és 
csatorna szolgáltatás-támogatás igénylésére és hatalmazzon fel a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 
javaslatát. 
 
Igen: 6 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 
17/2014.(II.11.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja a 
pályázatot a 2014. évi lakossági víz- és csatorna szolgáltatás-támogatás igénylésére. 
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 19.40-kor berekesztette. 
 
 
 
 
 
  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 
  jegyző polgármester 
 

 


