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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. április 29. (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   bejelentett távollét 

Garainé Kiss Gabriella  bejelentett távollét 

Hornyák András     képviselő 

Oláh Gábor      képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

 

Összesen: 5 képviselő-testületi tag 

 

     dr. Újházi Miklós    jegyző 

 

2 fő hallgatóság 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársakat. A képviselő-testület 5 fővel 

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

valakinek van-e javaslata plusz napirendi pontra. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Kérem, hogy a napirendi pontok közül az Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására c. pontot halasszuk a következő ülésre. A közös 

hivatali beszámolót, majd közösen kell megbeszélni és ez összefügg azzal. Ha van ezzel 

kapcsolatban valakinek észrevétele, azt persze szívesen meghallgatjuk.  

Napirendi pontra javasolom felhatalmazást adni a polgármesternek, hogy a belső ellenőrzési 

feladatokra válasszon szakértőt.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, az Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadására c. napirendi pontok levételét a napirendről.  
 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 
Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, az új napirendi pont felvételét.  
 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, a kiegészített napirendi javaslatot. 
 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

          Napirend 
 

1.) Előterjesztés a Kossuth utcai csapadékvíz elvezető árok beruházásról szóló döntésre a 

nyertes BM pályázattal összefüggésben 

           Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  
 

2.) Támogatási kérelmek elbírálása  

                 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

3.) Felhatalmazás polgármesternek belső ellenőrzési feladatok ellátásra szolgáló szakértő 

választására 

       Előterjesztő: dr. Újházi Miklós 
 

4.) Egyebek 
 

 

1.) napirendi pont 

Előterjesztés a Kossuth utcai csapadékvíz elvezető árok beruházásról szóló döntésre a nyertes BM 

pályázattal összefüggésben 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A pályázat sikerrel járt és Pusztazámor Községi Önkormányzat megkapta a 20 millió forint 

támogatást a csapadékvíz elvezető árok kiépítéséhez. Dönteni most arról kellene, hogy csak az 

elképzelt projektet valósítsa meg az Önkormányzat abban reménykedve, hogy esetleg újra 

pályázhatunk támogatásra, vagy a teljes Kossuth utcai csapadékvíz elvezetést csináljuk meg, úgy 

hogy a szükséges kiegészítést az Önkormányzat hozzáteszi.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A kormány 8,7 milliárd forintot osztott szét a pályázó, jól gazdálkodó önkormányzatok között. 

Időközben kiderült, hogy a csapadékvíz elvezető árok építése engedélyköteles.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Akkor nem volna engedélyköteles, ha már meglévő rendszerhez csatlakozik.  Az, hogy a 

patakmeder burkolt rézsűje meglévő rendszernek minősül-e, amelyhez becsatlakozna a csapadékvíz 

elvezető, az a hatóság jóindulatán múlik, hogy miként értelmezi. Úgy gondolom azonban, hogy nem 

szabad kockáztatni. Ha esetleg a minisztérium később úgy ítélné meg, hogy nem jogszerűen lett 

felhasználva a támogatás, akár vissza is követelhetné az összeget.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az engedélyezés körülbelül 3 hónap, míg a munkálatok 1,5 hónapot vesznek igénybe.  

Én a teljes munka elvégzését javasolom, a hiányzó árok kiépítését mindkét oldalon. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Reálisan támogatásra legközelebb 2016 körül lehet számítani, mivel a következő évben azok a 

2.000 főnél népesebb települések kapnak támogatást, amelyek idén kimaradtak ebből a pályázatból. 

 

Hornyák András képviselő: 

Én nagyon sokallom ezt az árat.  



 3 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A közbeszerzési pályázat keretében sem fogunk sokkal alacsonyabb árat elérni.   
 

Békési Géza alpolgármester: 

Én javasolom a teljes projekt elvégzését. 
 

Határozati javaslat 
 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 10/2014.(II.19.) számú 

BM rendelet alapján elnyert 20 millió forintot önerőből kiegészíti olyan mértékig, hogy a Kossuth 

utca mindkét oldalán kiépíthető legyen a még hiányzó csapadékvíz-elvezető árok. 

 

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

határozati javaslatot. 
 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

36/2014.(IV.29) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 10/2014.(II.19.) számú 

BM rendelet alapján elnyert 20 millió forintot önerőből kiegészíti olyan mértékig, hogy a Kossuth 

utca mindkét oldalán kiépíthető legyen a még hiányzó csapadékvíz-elvezető árok. 
 
 

           2. napirendi pont 

Támogatási kérelmek elbírálása. 

A benyújtott kérelmek a jegyzőkönyv mellékletei. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A civil szervezetek 2014. évi támogatására kiírt pályázatra a Zámori Kör Közhasznú Egyesület és a 

Pusztazámori Római Katolikus Egyházközség nyújtott be pályázati anyagot.  

Idén Pusztazámor a Három falu két keréken rendezvény házigazdája. A programot a Zámori Kör 

szervezi. A műsor ötlete jó, de kérdéses, hogy vissza fognak-e jönni sóskútiak, tárnokiak.  

 

Halmainé Meszleny Katalin a Zámori Kör képviselője: 

A kért összeg még kiegészülne a mentősök díjával, ami 5.000 Ft óránként. Én 5-6 órával számolok  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A kért támogatás összege tehát 600 ezer forint + a mentők díja.   

 

Határozati javaslat 
 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zámori Kör 

Közhasznú Egyesületet (székhelye, 2039 Pusztazámor, Kmoskó u. 2.) 600.000 forinttal, valamint a 

„Három falu két keréken” rendezvényen közreműködő mentőszolgálatnak fizetendő összeggel 

támogatja. a támogatást a 2014. évi költségvetésben elkülönített keret terhére biztosítja, az 

államháztartáson kívüli szervezetek támogatása címen. 

 

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

támogatás elfogadását.  

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 



 4 

37/2014.(IV.29) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zámori Kör 

Közhasznú Egyesületet (székhelye, 2039 Pusztazámor, Kmoskó u. 2.) 600.000 forinttal, valamint a 

„Három falu két keréken” rendezvényen közreműködő mentőszolgálatnak fizetendő összeggel 

támogatja. a támogatást a 2014. évi költségvetésben elkülönített keret terhére biztosítja, az 

államháztartáson kívüli szervezetek támogatása címen. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A Pusztazámori Római Katolikus Egyházközség hittantáborhoz kér arányosan, 150 000 Ft 

támogatást.  A táborozó gyerekek közel egy harmada pusztazámori. Javasolom a támogatást.  

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámori Római 

Katolikus Egyházközséget (székhelye, 2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 7.), hittantábor címén,  

150.000 forinttal támogatja. A támogatást a 2014. évi költségvetésben elkülönített keret terhére 

biztosítja, az államháztartáson kívüli szervezetek támogatása címen. 

  

 

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

támogatás elfogadását.  

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

38/2014.(IV.29) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámori Római 

Katolikus Egyházközséget (székhelye, 2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 7.), hittantábor címén,  

150.000 forinttal támogatja. A támogatást a 2014. évi költségvetésben elkülönített keret terhére 

biztosítja, az államháztartáson kívüli szervezetek támogatása címen. 

 

 

3. napirendi pont 

Felhatalmazást polgármesternek belső ellenőrzési feladatok ellátásra szolgáló szakértő választására 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Korábbi testületi ülésünkön elfogadtuk a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. A Kormányhivatal 

vizsgálta az önkormányzatoknál, hogy miként van megoldva a belső ellenőrzés. Eddig ez eseti 

megbízással történt, korábban pedig a Budaörsi Kistérség Társulás keretében. A Kormányhivatal a  

jogszabályi előírásoknak való pontosabb megfelelés érdekében javasolta, hogy ne egyes feladatok 

elvégzésére, hanem az év végéig általános jelleggel bízzunk meg belső ellenőrt.  Kérem a képviselő 

testület adjon a belső ellenőr kiválasztására felhatalmazást a polgármesternek.   

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert hogy a 

2014. december 31-ig tartó időszakra adjon megbízást a belső ellenőri feladatok ellátásra.  

 

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

javaslatát. 
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Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

39/2014.(IV.29) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert hogy a 

2014. december 31-ig tartó időszakra adjon megbízást a belső ellenőri feladatok ellátásra.  

 

 

4. napirendi pont 

Egyebek 

 

Megállapodás a Római Katolikus Egyházzal a temetőhasználatról 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az egyház elfogadná, hogy a sírhelymegváltási díjat az Önkormányzat szedje. Az a javaslata, hogy 

legyen rögzítve a megállapodásban, hogy az Egyházközség volt képviselő-testületi tagjai az 

Önkormányzat által megállapított sírhelymegváltási díjból 50% kedvezményt kapjanak. A kérés 

méltányolható.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolom, a kérés teljesítését.  
 

Határozati javaslat 
 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor Községi 

Önkormányzat és a Pusztazámori Római Katolikus Egyházközség, mint felek között a pusztazámori 

temető használatával kapcsolatos, 2013. november 21-én tárgyalt megállapodás tervezethez az 

Egyház által kért kiegészítést, mely szerint az Egyházközség volt képviselő-testületi tagjaira az 

Önkormányzat által megállapított sírhelymegváltási díjból 50% kedvezményt kell alkalmazni, 

elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére.  
 

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

határozati javaslatot.   
 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

40/2014.(IV.29) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor Községi 

Önkormányzat és a Pusztazámori Római Katolikus Egyházközség, mint felek között a pusztazámori 

temető használatával kapcsolatos, 2013. november 21-én tárgyalt megállapodás tervezethez az 

Egyház által kért kiegészítést, mely szerint az Egyházközség volt képviselő-testületi tagjaira az 

Önkormányzat által megállapított sírhelymegváltási díjból 50% kedvezményt kell alkalmazni, 

elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére.  

 

 

Iskola tetőszerkezetének javítása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 
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Tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet, hogy az iskola tetőszerkezetében néhány léc be van 

hajolva, gerendák egy része el van korhadva. A javító munkálatokat mihamarabb el kell végezni. 

Megkezdené az ehhez szükséges döntés előkészítő munkáit.  

 

A Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a polgármester véleményével. 

 

 

A Felkelő Nap Szociális Szövetkezet szándéknyilatkozat 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A Felkelő Nap Szociális Szövetkezet helyi lakos vezetője keresett meg minket azzal, hogy 

szándéknyilatkozatot kérnek tőlünk. Ők közfoglalkoztatásra pályáznak. Ha az Önkormányzattól 

kapnának szándéknyilatkozatot az együttműködésre, akkor esélyesebbek lennének a pályázaton.  A 

munkaügyi központtól vesznek fel közfoglalkoztatottakat, nekik munkát tudnak  adni. Nem mi 

alkalmaznánk őket, nem mi pályázunk, nem mi végezzük az adminisztrációt, de mi adnánk a 

feladatot.   

 

Orosz Béla képviselő: 

A szándéknyilatkozatnak szerintem nincs akadálya. 

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a 

Felkelő Nap Szociális Szövetkezettel a 2014. évben együttműködik közfoglalkoztatás 

szervezésében.   

 

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

határozati javaslatot.   

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

41/2014.(IV.29) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a 

Felkelő Nap Szociális Szövetkezettel a 2014. évben együttműködik közfoglalkoztatás 

szervezésében.   

 

 

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

polgármester az ülést 20.00-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

  jegyző polgármester  


