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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. március 26. (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     bejelentett távollét 

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 és Békési Balázst a 

Pusztazámori Polgárőr Egyesület elnökét. 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 felvenni a napirendi pontok közé a 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyását. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, az új 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 
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Napirend: 

 

1.) A Pusztazámori Polgárőr Egyesület 2013. évi beszámolója 

Előadó: Békési Balázs, a Pusztazámori Polgárőr Egyesület elnöke 

 

      2.)  Előterjesztés a civil egyesületek által benyújtott 2014. évi 

         támogatásról szóló pályázatok elbírálására 

           Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  

 

3.) Ágoston Anita és Bratkó István Pusztazámor, 322/5 hrsz. alatti önkormányzat                       

tulajdonában lévő önkormányzati lakás bérbe adása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  

 

4.) 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

      5..) Egyebek  

 

 

1. napirendi pont 

A Pusztazámori Polgárőr Egyesület 2013. évi beszámolója 

 

Békési Balázs Pusztazámori Polgárőr Egyesület elnöke: 

A Polgárőr Egyesület tagjainak száma nem egy állandó szám, időszaktól függően 20-22 fő.   

A tavalyi évben is számos pusztazámori rendezvényen vettünk részt. Volt egy szemétszedési 

akciónk is, ahol egy szombat délelőtt alatt 3 konténer szemetet szedtünk össze. Egy eltűnt tárnoki 

kisgyerek felkutatásában is segédkeztünk, amit az Érdi Rendőrkapitányság szervetett. Egész 

Tárnokot átfésültük. Később meglett a kisfiú Budapesten. A nyári árvíz mentési munkálataiban is 

részt vettünk, 5 napot dolgoztunk Százhalombattán.  

A községben a betörések száma a tavalyi évben alacsony volt, én például csak 2 besurranásról 

tudok.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Többen is jelezték nekem, hogy nagyon megszaporodtak a fatolvajlások a községben és név szerint 

is tudják a tetteseket. Mit lehet ilyen esetben csinálni? 

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

2012 óta már a jegyző nem szabálysértési hatóság. A lopás, értékhatártól függően szabálysértés, 

vagy bűncselekmény, és a járáshoz vagy a rendőrséghez lehet fordulni ilyen ügyekkel. Az 

Önkormányzat is csak továbbítani tudja az ügyet az illetékes szervhez.  

 

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

beszámoló elfogadását.  

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
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28/2014. (III.26.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámori 

Polgárőr Egyesület 2013. évi beszámolóját mellékletek szerint elfogadja. 
 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

2.) napirendi pont 

Előterjesztés a civil egyesületek által benyújtott 2014. évi támogatásról szóló pályázatok 

elbírálására 

 

Sóskúti Sportegyesület támogatása 

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Januári ülésünkön tárgyaltuk a sóskúti sportegyesület kérelmét. Erre kidolgoztam egy hosszú távú 

együttműködési megállapodást. A többi civil szervetettel kapcsolatban egyszerűbb lenne 

együttműködési megállapodást kötni. A kérdés az, hogy a Zámori Kör és Naplemenet Nyugdíjas 

Klub milyen területen tudna önkormányzati feladatokat teljesíteni, amiért cserébe támogatást 

kapnának. Főként önkormányzati tulajdonú közterületek tisztántartása, karbantartása jöhet szóba.   

Egyedi kérelmeket is elbírálhat az Önkormányzat, de ilyen esetekben bonyolultabb törvényi 

előírásnak kell megfelelni. Ilyen például a jóváhagyott beszámolónak a bírósághoz történő 

megküldése.   

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Vannak közhasznú munkásaink, a polgárőrök is szoktak szemetet szedni. Én nem szeretném, ha a 

nyugdíjasklubnak kellene ilyen jellegű munkát végeznie.   

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Javasolnám akkor, hogy a 20/2014.(II.26.) számú képviselő-testületi határozatban foglalt, a 

civil szervezetek 2014. évi támogatását célzó pályázatot hosszabbítsuk meg április 15-ig. Ha 

lesz benyújtott pályázat, akkor a testület dönt róla. 

A sportegyesület kérdésében tud dönteni a képviselő-testület, arról készült együttműködési 

megállapodás, amit mindenki olvasott.   

 

Orosz Béla képviselő: 

Az esetleg megoldható, hogy létrehozunk a szervezeteink számára egy keretet és abból 

támogatnánk őket? 

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Nem, ez nem működhet. Nekik kell kérniük az egyedi támogatást.  

 

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

jegyző javaslatát. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

29/2014. (III.26.) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2014.(II.26) számú 

képviselő-testületi határozatot, amely a civil szervezetek 2014. évi támogatásával kapcsolatos 

pályázat kiírásáról döntött, a következők szerint módosítja: 

A Képviselő-testület a pályázatok beadási határidejét 2014. április 15-ig meghosszabbítja.  
 

Határidő: 2014. április 15.     Felelős: polgármester, jegyző 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolom, hogy fogadjuk el a Sóskút Sportklub Egyesülettel kötendő együttműködési 

megállapodást és hatalmazzon fel annak aláírására.  
 

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

határozati javaslatot.  

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

30/2014. (III.26.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat melléklete 

szerint jóváhagyja a Sóskút Sportklub Egyesülettel kötendő megállapodást és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására.  
 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 

 

Pátrovics Benedek polgármester felolvassa a Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesülettámogatási 

kérelmét. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az önkéntes tűzoltókkal több éve folyamatos és jó az együttműködésünk. Segítségüket 

igénybe vettük már az intézményeinkkel kapcsolatos tűzvédelmi, tűzmegelőzési feladatok 

ellátásánál. Volt már olyan év, amikor támogattuk őket. Javasolom, a Képviselő-testület 

döntsön úgy, hogy a Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 150 000 Ft-tal támogatja a 2014. 

évi költségvetés általános tartaléka terhére.   

 

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

támogatási javaslatát. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
   

31/2014. (III.26.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sóskúti 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 150 000 Ft-tal támogatja a 2014. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére.  
 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola támogatása 

 

Pátrovics Benedek polgármester felolvassa az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti 

Iskola nyári táboroztatással kapcsolatos kérelmét 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolom, a Képviselő-testület döntsön úgy, hogy az Andreetti Károly Általános Iskola és 

Művészeti Iskola számára nyári táboroztatás címén 100 000 Ft támogatást nyújt a 2014. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére.   
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta 

támogatási javaslatát. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

32/2014. (III.26.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Andreetti 

Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola számára nyári táboroztatás címén 100 000 Ft 

támogatást nyújt a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére.   

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

KRESZ-vetélkedő támogatása 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 
Évek óta szokott lenni az iskolában egy KRESZ vetélkedő, amely során biciklit nyerhetnek a 

gyerekek. Javasolom, a Képviselő-testület döntsön úgy, hogy 60.000 Ft-tal támogatja az 

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskolában megtartott KRESZ vetélkedő 

megrendezését és hatalmazzon fel a szükséges intézkedések megtételére.  
 

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

támogatási javaslatát. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

33/2014. (III.26.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 60.000 Ft-tal 

támogatja az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskolában rendezett KRESZ 

vetélkedő megrendezését és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére 
 

Határidő: azonnal Felelő: polgármester 
 

 

3. napirendi pont 
 

Ágoston Anita és Bratkó István Pusztazámor, 322/5 hrsz. alatti önkormányzat tulajdonában 

lévő önkormányzati lakás bérbe adása 
 

Pátrovics Benedek polgármester felolvassa Ágoston Anita és Bratkó István levelét 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ez lesz a harmadik év amióta ott laknak. A fürdőszobát nem rég csináltatta meg a család. 

Javasolom, a Képviselő-testület döntsön úgy, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 

Pusztazámor, 322/5 hrsz. alatti komfortos önkormányzati lakást újabb egy évre bérbe adja 

Ágoston Anita és Bratkó István kérelmezők részére. A bérleti szerződés így 2014. május 1-től, 

2015. április 30-ig lenne érvényes. A Képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz is, hogy a bérlők 

a lakás nyílászáróit saját költségükön kicseréljék, továbbá hatalmazzon fel a szerződés 

megkötésére.   
 

Orosz Béla képviselő: 

Ha a jövőben valamikor megszűnik a szerződés, akkor a beruházás megtérítését kérhetik és 

vita lehet a ráfordított összegről.  
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dr. Újházi Miklós jegyző: 

Valóban előfordulhat vita.  Az is tény azonban, hogy a beépített és felhasznált anyagok 

költsége számlával igazolható. A saját munkájuk értékében is meg lehet állapodni.   
 

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

határozati javaslatát.   
 

Igen: 4 

Nem: 0 

Tartózkodik: 2                         Elfogadva 
 

34/2014. (III.26.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő Pusztazámor, 322/5 hrsz. alatti komfortos önkormányzati lakást újabb egy 

évre bérbe adja Ágoston Anita és Bratkó István kérelmezők részére. A bérleti szerződés így 

2014. május 1-től, 2015. április 30-ig érvényes. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz is, hogy 

a bérlők a lakás nyílászáróit saját költségükön kicseréljék. A szerződés megkötésére 

felhatalmazza a polgármestert.  
 

Határidő: 2015. április 30.     Felelős: polgármester 
 

 

4. napirendi pont 

2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Korábban a Kistérség látta el a belső ellenőrzést. Mostantól eseti megbízással lesz ellátva ez a 

feladat. A határozati javaslat az előterjesztésben olvasható.  
 

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

előterjesztés elfogadását.  
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

35/2014. (III.26.) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési 

tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Ellenőrzés tervezett     Ellenőrzés tartalma 

       időpontja 

 

1./ 2014. II. negyedév  a 2014-től hatályos új számviteli előírások bevezetésének  

és a rendező mérleg elkészítésének vizsgálata  

határidő: 2014. április 30.  

 

2./ 2014. II. negyedév   a 2013. évről készült költségvetési beszámolót, a zárszámadási  

rendelet-tervezet vizsgálata 

határidő: 2014. május 20. 

 

3./ 2014. III. negyedév a belső kontrollok 2014. évi működése az Önkormányzatnál,  

és az óvodánál.   

határidő: 2014. augusztus 31. 
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5. napirendi pont 

Egyebek 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az adóról szóló rendeletünkben a kommunális adóra vonatkozóan különböző kedvezmények 

vannak. Például a 70 év felettieknek nincs ilyen irányú kötelezettsége vagy például a 3 vagy 

annál több gyermeket nevelőknek a kommunális adó fizetési közletettsége csak az adó 50%-a. 

Szeretném betenni a rendeletet az újságba és felhívni erre a lakók figyelmét. Ezt a kedvezmény 

ugyanis kérni kell.  

 

 

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 


