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Jegyzőkönyv 

Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  rendkívüli 

üléséről 

 

Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) 

 

Az ülés időpontja: 2014. március 4. (kezdődött 13.30 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     bejelentett távollét 

Oláh Gábor      képviselő 

Orosz Béla     bejelentett távollét 

Összesen: 4 képviselő-testületi tag 

 

     dr. Újházi Miklós    jegyző 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársakat. A képviselő-testület 4 

fővel megjelent. Az ülés határozatképes. A napirendi pontok elfogadása előtt megkérdezem, 

hogy valakinek van-e javaslata plusz napirendi pontra. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, a napirendi javaslatot. 

 

Igen: 4 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

Napirend 

 

1. Pályázat az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 

fejlesztési támogatása iránt. 

 

2. Egyéb 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A korábbi testületi-ülésen beszéltünk „Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló” 10/2014. (II.19.) számú BM rendeletről. Azt 

megbeszéltük, hogy 20 millió forint erejéig pályázhatunk. A terveket és árajánlatokat 

megkaptam. Úgy gondolom, hogy induljunk el a pályázaton csapadékvíz-elvezetést szolgáló 

beruházással.   
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A Kossuth utca két oldalára vonatkozó bontásban készület el a terv. Én a baloldali rész 

megcsinálását javasolom, mert egy nagyobb esőzés kapcsán az a problémásabb rész. Ez a rész 

kb. 600 m és 50 millió forintba kerül.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A mérnök úgy szakaszolta le, hogy 4 szakasz van. A délkeleti oldalon a lakott terület határától 

a Zámor patakig három szakasz van. De úgy lenne értelme megcsinálni az árkot, hogy ezt a 

három szakaszt egyben megépítjük. Ha nyerünk a pályázaton 20 millió forintot, akkor kell 

majd a költségvetést módosítani. Ha nem nyerünk, azt kell megvizsgálni, hogy van-e rá 

forrás, hogy az említett árokszakaszt megcsináljuk. Kérdés, hogy a 69 milliós, egész Kossuth 

utcai beruházásra nyújtsuk be a pályázatot vagy csak a dél-keleti részre? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Én csak a dél-keleti rész felújítását javasolom.  

 

Békési Géza alpolgármester: 

Nekem tetszik az ötlet, induljunk a pályázaton.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A határozati javaslatom: az önkormányzat nyújtson be pályázatot a 10/2014.(II.19.) számú 

BM rendelet alapján az adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatok fejlesztési 

támogatása iránt.  A pályázati cél a Kossuth Lajos utca dél-keleti oldalának csapadékvíz 

elvezetése a lakott terület határától a Zámor patakig, mint befogadóig. A projekt-tervező által 

kalkulált összege bruttó 49 128 000 Ft, melyből a 20 millió forint feletti rész, mint önrészt az 

Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa terhére biztosítja.  

 

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

jegyző javaslatát.  

 

Igen: 4 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 
27/2014.(III.04) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a 10/2014.(II.19.) számú BM 

rendelet alapján az adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatok fejlesztési 

támogatása iránt.  A pályázati cél a Kossuth Lajos utca dél-keleti oldalának csapadékvíz 

elvezetése a lakott terület határától a Zámor patakig, mint befogadóig. A projekt-tervező által 

kalkulált összege bruttó 49 128 000 Ft, melyből a 20 millió forint feletti rész, mint önrészt az 

Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa terhére biztosítja.  

 

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

volt, a polgármester az ülést 14.00-kor berekesztette. 

 

 

 

 

  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

  jegyző polgármester  


