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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: 2014. február 26. (kezdődött 18.00 órakor) 
 

Jelen vannak:  a csatolt jelenléti ív szerint  
 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    bejelentett távollét 

Csibrikné Pátrovics Krisztina   képviselő 

Garainé Kiss Gabriella  képviselő 

Hornyák András     képviselő 

Oláh Gábor      képviselő 

Orosz Béla     képviselő 
 

Összesen: 6 képviselő-testületi tag 

 

     dr. Újházi Miklós    jegyző 

 

3 fő hallgatóság 

 

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: 

Javasolom, hogy a napirendről vegyük le a hulladékgazdálkodási rendelet módosítását.  

A napirendi pontok közé kérem felvenni az iskola alapító okirat módosításának véleményezését. 

Zárt ülés keretein belül kell megtárgyalni egy lakásbérleti kérelmet. Továbbá a BM pályázatot is 

vegyük fel külön napirendi pontként.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, az említett napirendi pont levételét.  
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

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 
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Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

Napirend: 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadására. 

          Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének, a zárszámadással összefüggő 

módosítására. 

    Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  

 

3. Előterjesztés a civil szervezetek 2014. évi támogatásával kapcsolatos pályázat kiírására. 

           Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  

 

4.  Előterjesztés a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadására. 

     Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

     5.   Lakásépítési támogatási kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  

 

6. Községi ösztöndíj kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  

 

7. Iskola alapító okirat módosításának véleményezése 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

8. „Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatásáról” szóló 10/2014. (II.19.) számú BM rendelet megtárgyalása 

 Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

9. Egyebek 

 

 

Kaszás Sándor a Sóskúti Zenekar karmestere: 

Nagyon szépen köszönöm a zenekar nevében a támogatást, és amikor nektek is alkalmas akkor 

eljövünk a megbeszélt koncertre.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Nagyon szívesen. 

A megjelent vendégekre tekintettel javasolom, hogy az EB-DORADO Kutyakiképző Sportegyesület 

ügyét tárgyaljuk elsőként.  

 

8. napirendi pont 

Egyebek 

 

EB-DORADO Kutyakiképző Sportegyesület  

 

András László az EB-DORÁDÓ Kutyakiképző Sportegyesület képviselője: 

Köszönjük, az együttműködést. Bemutatnám a csapatot. Engem András Lászlónak hívnak. A 

magyar csapat kapitánya dr. Zubercsány Diana, Hegedűs Péter pedig hivatásos nyomkövető 

kutyavezető. Nekünk egy közel 1 hektáros területre volna szükségünk. A területet megnéztük és 

számunkra megfelelő volna. Orosz Bélával egyezettünk a terület földmunkáiról.  

Bérleti vagy tulajdonjogi szerződést szeretnénk, egy nagyjából 20 éves időtartamra. Építkezni nem 

szeretnénk, csak 2 vagy 3 darab konténert elhelyezni.  
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Mi a bérletet támogatjuk. A terület kialakítására fordított összeget betudnánk bérleti díjnak, legalább 

rendben lenne a terület és hasznos tevékenység folyna ott.  

 

dr. Zubercsány Diana Kutyakiképző Sportegyesület képviselője: 

Részletesebben is bemutatnám a munkánkat. Sport részről agility, ügyességi tevékenységeket 

fejlesztünk, amely a gazda és a kutya kapcsolatát mélyíti el. Emellett nyomkövető, személykereső, 

romkutató kutyákat képzünk ki és örző-védő képzéseket is tartunk. Világversenyeken rendszeresen 

részt veszünk kisebb-nagyobb eredményekkel.  

 

András László az EB-DORÁDÓ Kutyakiképző Sportegyesület képviselője: 

2 évvel ezelőtt a világbajnokságon a munkakutya versenyen dr. Zubercsány Diana vezetésével a 

magyar válogatott 2. helyezést ért el.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A konténer elhelyezés is lehet engedélyköteles, ezt az érdi építéshatóságon kellene megérdeklődni.  

 

András László az EB-DORÁDÓ Kutyakiképző Sportegyesület képviselője: 

Az önkormányzattól szeretnénk kérni a terület kiméretését.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Szerintem az Egyesület járjon utána, hogy milyen kötelezettségekkel jár tervezés és engedélyeztetés 

szempontjából a terület, majd kell utána határozni a bérlet időtartamát és a bérleti díjat. És ha ezek 

után az Egyesületnek megfelel a terület, akkor méresse csak ki az Önkormányzat a területet.  

Másik lehetőség, hogy az Önkormányzat kiír egy pályázatot és bérletre meghirdeti a területet. 15-20 

évre bérelhető lesz a terület és az nyeri a pályázatot, aki legkedvezőbb ajánlatot teszi. Továbbá 

lehet, hogy kérelmezni kellene, hogy a területe ne legyen termőföld. Ez körülbelül egy 3 hónapos 

procedúra. A legoptimálisabb megoldást kell megtalálnunk.  

Határozati javaslatom, hogy a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fejezze ki 

szándékát arra vonatkozóan, hogy az EB-DORÁDÓ Kutyakiképző Sportegyesülettel 

együttműködve az Önkormányzat tulajdonában lévő pusztazámori 054/9 hrsz-ú területen 

kutyakiképző központot próbál létrehozni. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 

hogy cél megvalósítására, a törvényi keretek közt, keressék meg a legoptimálisabb megoldási 

javaslatot és terjesszék a testület elé.  

 

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

javaslatát.  

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

19/2014.(II.26) számú Képviselő-testületi határozat: 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy 

az EB-DORÁDÓ Kutyakiképző Sportegyesülettel együttműködve az Önkormányzat tulajdonában 

lévő pusztazámori 054/9 hrsz-ú területen kutyakiképző központot próbál létrehozni. A képviselő-

testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy cél megvalósítására, a törvényi keretek közt, 

keressék meg a legoptimálisabb megoldási javaslatot és terjesszék a testület elé.  

 

Határidő: 2014. március 31.                        Felelős: polgármester, jegyző 
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1. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadására. 

 

A napirendi pont tárgyalása írásbeli javaslat alapján történt.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A költségvetés 1-6. mellékletig van az összevont mérleg, amely az Óvodát és az Önkormányzatot, 

mint intézményt külön-külön beleveszi. Az Önkormányzat kiadást teljesít az Óvoda felé és az 

Óvoda kiadásai is meg kell, hogy jelenjenek, tehát az összevont mérlegben az Óvoda költségei 

kétszer szerepelnek. A 7. melléklettől látjuk külön-külön az Óvodát és az Önkormányzatot. Az 

Önkormányzat működési kiadásai és bevételei 487 830 000 Ft. Kiadások között szerepel dologi 

kiadás, személyi kiadás, személyi kiadásokat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatásai, 

valamint a tartalékok.  

A következő táblán az Önkormányzat felhalmozású célú bevételeinek és kiadásainak az egyenlege 

olvasható. Felhalmozási célra 48 370 000 Ft-ot tervezünk. Ide tartoznak a felújítások, a 

beruházások, valamint megjelenik 216 000 Ft kiadás, ami az Óvoda részére biztosított software 

vásárlás. Beruházásra 12 065 000 Ft-ot tervez az Önkormányzat, EU-s forrású beruházás nem 

várható. Felújításokra 35 589 000 Ft van betervezve, ebből 10 682 000 Ft EU-s forrás. Ez az iskola 

energia hatékonyságának beruházása.  

A 9. tábla az Óvoda kiadásait és bevételeit mutatja be. Kiadásai működési kiadások, személyi 

juttatások, járulékok és dologi kiadások. Az Óvodának van saját működési bevétele is ez az étkezési 

térítési díjakból tevődik össze. Tavalyról van maradványa az Óvodának 1 789 000 Ft. Belső 

finanszírozási bevétellel is rendelkezik, amit az Önkormányzattól kapott összeg. Az Óvoda 

összkiadása és összbevétele 45 283 000 Ft.  

A 10. táblázat a beruházási kiadásokat részletezi. A 12 580 000 Ft lett számítva a LED-es 

közvilágításra, 500 000 Ft egyéb kiadásra. Ez a lakásépítési támogatás.  

11. táblázat a felújítási kiadások tartalmazza. Ez a már említett energetikai KEOP pályázatot, az 

ÉTV Kft. vízhálózati és csatornázási munkáit tartalmazza, illetve terveztünk egy 20 milliós forintos 

keretet útfelújításra. Tavasszal lesz egy út bejárás, amikor a polgármester az útépítő mérnökkel 

felméri az utak állapotát és dönt az esetleges fejújításokról. Az Óvoda játszóudvarának felújítására 2 

794 000 Ft lett betervezve. Ez az összeg 2 évvel ezelőtt lett kalkulálva. 

12. tábla az Önkormányzat működési kiadásait részletezi. Az általános iskola épületének 

működtetésével, erdőgazdálkodással kapcsolatos, köztemető fenntartásával, az ellátottak juttatásaira 

vonatkozó kiadásokat tartalmaz.  

A 14. tábla mutatja a szervetek támogatására tervezett összeget. Ez részben nevesítve is van. 

Például a Sóskúti Fúvószenekar támogatása, amiről a legutóbbi testületi ülésen beszéltünk. A 

támogatás másik fele civil szervezeteknek van fenntartva. Ebben a táblázatban van feltűntetve az 

Esély Szociális Társulás, valamint a Közös Hivatal támogatása is.  

A 15. tábla az általános és céltartalékokat tartalmazza. A 16. tábla a többéves kihatással járó 

fejlesztési célokat tartalmazza, ami nálunk nullás. A 17. tábla az adósságot keletkeztető ügyleteket 

mutatja be, ami szintén nullás.  

A szöveges rendelethez egy kis magyarázat. A rendeletünk alapján meg kell határozni, hogy a 

lakáscélú támogatásra mennyit oszt az Önkormányzat egy főnek, ez az összeg 150 ezer forintnál 

kevesebb és 250 ezer forintnál több nem lehet. A rendelet szerinti maximális összeggel 

kalkuláltunk. A polgármester saját hatáskörében előirányzatok közötti átcsoportosításról 

alkalmanként 500 ezer forintról dönthet, ami éves szintem nem lehet több 2 millió forintnál.  A 

tartalékkal való gazdálkodás során szintén 500 ezer forintról dönthet, ami éves szintem nem lehet 

több a tarlék alap 1 %-nál. 

A Pénzügyi Bizottság, a Szociális Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság a tervezet 

megtárgyalta, ás határozataiban a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.   
 

Módosító javaslat nem volt, a szavazásra feltett javaslat megegyezet az eredeti rendelet-tervezettel. 

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

rendelet-tervezetet.   
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Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 2/2014. önkormányzati 

rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.   

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének, a zárszámadással összefüggő 

módosítására. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az államháztartási törvény írja elő, hogy december 31. napfordulóval az állami támogatás 

átvezetését. A táblák a december 31-ig beérkezett támogatásokat tartalmazzák. Tehát szociális 

kiadásokat és állam által az alacsony keresetűek bérkompenzációját tartalmazza. Önálló módosítási 

javaslat nincs az anyagban.   

 

Módosító javaslat nem volt, a szavazásra feltett javaslat megegyezet az eredeti rendelet-tervezettel. 

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

rendelet-tervezetet.   

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 3/2014. önkormányzati 

rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról.    
 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a civil szervezetek 2014. évi támogatásával kapcsolatos pályázat kiírására. 

 

A napirendi pont tárgyalása írásbeli javaslat alapján történt.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A civil szervetek ténylegesen akkor juthatnak támogatáshoz (pályázat vagy egyéni támogatási 

igény), ha az egyesület vagy alapítvány kuratóriuma által jóváhagyott beszámolót benyújtották a 

bíróságon. Lehet, hogy senki sem fog jelentkezni a pályázatra, de ettől függetlenül a helyben 

szokásos módon ki kell írni.   

 

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

határozati javaslatot.   

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

20/2014.(II.26) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2014. évi 

támogatására pályázatot ír ki a mellékelt pályázati hirdetmény alapján. 

 

Határidő: 2014. február 28.              Felelős: polgármester, jegyző 
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4. napirendi pont 

Előterjesztés a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadására. 

 

A napirendi pont tárgyalása írásbeli javaslat alapján történt.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Jelenleg a közbeszerzési terv nem tartalmaz semmit. Nincs elhatározásunk ez ügyben.  

 

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

határozati javaslatot.  

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

21/2014.(II.26) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a közbeszerzési értékhatárok és a 2014. 

évi költségvetés alapján rögzíti, hogy jelenleg nincs olyan konkrétan már eldöntött beruházás, 

amely eléri, vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, azaz a 2014. évben nem tervez 

közbeszerzést.   

Ha az év során úgy alakulna, hogy az önkormányzat értékhatárt meghaladó beruházást indít, akkor 

az erről szóló döntéssel egyidejűleg a közbeszerzési tervet is módosítani kell.  

 

 

5. napirendi pont 

Lakásépítési támogatási kérelem elbírálása 

 

Oláh Gábor képviselő: Érintettségem miatt nem veszek részt a napirendi pont tárgyalásában és a 

szavazásban. Nincs kifogásom a nyílt tárgyalás ellen.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Egy írásbeli kérelem érkezett. A kérelmező a helyi támogatásról szóló rendeletben rögzített 

feltételeknek megfelel. A rendeletünk alapján 250 ezer Ft adható. Javasolom, a képviselő-testület 

döntsön úgy, hogy Oláh Gábort az önkormányzat 4/1997. (II.14.) számú rendelete alapján 250 000 

forint vissza nem térítendő helyi lakásépítési támogatásban részesíti és felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

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

javaslatát.  

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

 

22/2014.(II.26) számú Képviselő-testületi határozat: 

Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Oláh Gábort az 

önkormányzat 4/1997. (II.14.) számú rendelete alapján 250 000 forint vissza nem térítendő helyi 

lakásépítési támogatásban részesíti. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos    Felelős: polgármester 
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6. napirendi pont 

Községi ösztöndíj kérelmek elbírálása 
 

Pátrovics Benedek polgármester ismerteti a beékezett ösztöndíj kérelmeket. 

    

Kérelmező neve Oktatási intézmény neve 
Kérelmező 

átlaga 

8/2013.(VI.24.) sz. 

önkormányzati 

rendelet alapján 

adható ösztöndíj 

összege (Ft) 

Bán Róbert 
BME, gazdasági 

informatikus szak 
3,81 20 000 

Bán Gábor 
BME, 

gépészmérnöki szak 
3,5 20 000 

Bán Viktor 

Gergely 

BME, 

mérnök informatikus szak 
4,8 50 000 

 

Javasolja, a 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 döntsön úgy, hogy a 2013/2014 

-as tanévben elért eredményekre tekintettel: 

Bán Róbert pusztazámori lakos részére    20 000 Ft 

Bán Gábor pusztazámori lakos részére    20 000 Ft 

Bán Viktor Gergely  pusztazámori lakos részére   50 000 Ft 

Községi Ösztöndíjat állapít meg. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot.  
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

23/2014.(II.26) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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, hogy a 2013/2014-es tanévben elért eredményekre 

tekintettel: 
 

Bán Róbert pusztazámori lakos részére    20 000 Ft 

Bán Gábor pusztazámori lakos részére    20 000 Ft 

Bán Viktor Gergely  pusztazámori lakos részére   50 000 Ft 
 

Községi Ösztöndíjat állapít meg. 

 

7. napirendi pont 

Iskola alapító okirat módosításának véleményezése. 
 

A napirendi pont tárgyalása Klebelsberg Intézményfenntartó-központ Érdi Tankerülete által 

megküldött írásbeli javaslat alapján történt.  
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kérte a testület véleményét az iskola alapító okiratáról, 

mert átszervezés történik. A testületnek két dologról kell vélemény formálnia, egyrészt, terjeszkedik 

az iskola Tárnokon lesz telephely művészeti oktatás céljából. Másrészt az iskola nevét le kell 
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fordítani angol nyelvre. Javasolom, a képviselő-testület döntsön úgy, hogy nem emel kifogást az 

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola alapító okiratának oly módon történő 

módosításával kapcsolatban, hogy az iskolának tárnoki művészetoktatási telephelye legyen és az 

iskola angol nyelvű elnevezése is bekerüljön az alapító okiratba. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a kérelmek 

elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

 

24/2014.(II.26) számú Képviselő-testületi határozat: 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem emel kifogást az 

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola alapító okiratának oly módon történő 

módosításával kapcsolatban, hogy az iskolának tárnoki művészetoktatási telephelye legyen és az 

iskola angol nyelvű elnevezése is bekerüljön az alapító okiratba. 

 

 

8. napirendi pont 

„Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról” 

szóló 10/2014. (II.19.) számú BM rendelet megtárgyalása 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A Belügyminisztérium 10/2014. (II.19.) számú rendelete alapján pályázhatnak azok az 

önkormányzatok, akik nem részesültek az adósságkonszolidációban. A konkrét célok meg vannak 

határozva a rendeletben. Közvilágításra nem tudunk pályázni. Az Óvoda játszó udvarára vagy 

útépítésre, csapadékvíz-elvezetésre lehetne pályázni. Korábban felmerült a Kossuth utca kétoldali 

csapadékvíz elvezetése is. A pályázatot március 6-ig be kell rögzíteni az EBR rendszerbe. A 

települések lakosságszámtól függő maximális összegre pályázhatnak. Pusztazámor 20 millió 

forintra pályázhat. Kérdés, hogy pályázzunk-e? A Kossuth utcai munka kb. előzetes jelzés alapján 

69 millió forintba kerülne, tehát a különbözetet az Önkormányzatnak kell kipótolnia.  Ha a pályázat 

pozitív elbírálást kap, akkor március 31-ig szerződést kell kötni a Belügyminisztériummal.   

 

Orosz Béla képviselő: 

Ha van ilyen lehetőség pályázni kell. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Hétfőre ígérte a tervező a tervet és a részletesebb költségbecslést.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Ebben az esetben még március 6.-a előtt rendkívüli ülést kell tartani.  

 

9. napirendi pont 

Egyebek 

 

Pátrovics Benedek polgármester felolvassa a Sanica Hungary Kft. levelét. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Szőke Gáborral járt itt Baris Gür, a Sanica Hungary Kft, vezérigazgatója és a három említett 

területet, a Pusztazámor 087/10, 087/11 és a 087/12 hrsz.-ú területeket szeretnék megvenni, 

amennyiben meg tudunk egyezni.  Az elkerülő utat azonban mindenképpen meg kell építeni. Több 
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céget is megkérdeztem ennek költségeiről, az Utéppark Kft. 200 millió forintot, az úttervező Dorka 

János 190 millió forintot, Szőke Úr 152 millió forintot mondott. A Sanica Hungary Kft. korábban 

már tárgyalt Gödöllővel is, ahol az ott szóba kerülő ingatlanokra 9-12 euró árat mondtak nekik 

négyzetméterenként. Szőke Gábor arról is tájékoztatott, hogy van egy török-magyar megállapodás, 

amelynek keretében állami támogatást is kaphatnak. Akkor maradjunk egy 9 euro/m2 áron? 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Kérjük, hogy az utat építse meg. Ha pályázati támogatást kíván igényelni, akkor az önkormányzat 

kész közösen pályázni.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a kérelmek 

elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

25/2014.(II.26) számú Képviselő-testületi határozat: 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Sanica Magyarország Kft. 

részére a Pusztazámor 087/10, 087/11 és a 087/12 hrsz.-ú területeket eladásra kínálja. Az út 

megépítése a Kft. feladata. Ha pályázati támogatást kíván igényelni, akkor az önkormányzat kész 

közösen pályázni. 

 

Biciklitároló elhelyezése a posta épülete elé 

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

A településfejlesztési bizottsági ülésen Babar Zoltán felvetette, hogy a posta épülete elé célszerű 

lenne elhelyezni egy biciklitárolót.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Igen, praktikus lenne egy biciklitároló, hogyha valaki biciklivel érkezik, akkor ne a falnak kelljen 

támasztani azt. Igyekszik megoldani a problémát.  

 

 

A képviselő-testület a nyílt ülésen több napirendi pontot nem tárgyalt. Ezt követően zárt 

ülésen folytatta a munkáját. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. A zárt ülés befejezését 

követően több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 21.45-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

  jegyző polgármester 


