
 

Jegyzőkönyv 

Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről 

 

Az ülés helye: a Pusztazámori Tagiskola aulája (Pusztazámor, Petőfi Sándor utca 27.) 
 

Az ülés időpontja: 2014. május 21. (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 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A napirendi pontok elfogadása előtt megkérdezem, hogy valakinek van-e javaslata plusz 

napirendi pontra. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Javasolom a napirendi pontok közé felvenni a Kerox Kft. szennyvíztisztítással kapcsolatos 

kérelmének megvitatását. 

 
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: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

Napirend 

 

1.) Kerox Kft. szennyvíztisztítással kapcsolatos kérelmének megvitatását 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós  

 

2.) Pusztazámor Község Településrendezési eszközök módosításának és egyeztetésének 

lezárása 



Előterjesztő: dr. Újházi Miklós  

 

3) Egyebek 

 

1.) napirendi pont 

Kerox Kft. szennyvíztisztítással kapcsolatos kérelmének megvitatását 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a Kerox Kft. diósdi üzemét bezárja és Sóskúton épít új 

gyárat zöld mezős beruházással, komoly állami támogatás mellett. Jelenleg 500 főt 

alkalmaznak, de 150 munkahelyet kell teremteniük állami kérésre. A kommunális szennyvíz 

elvezetése kérdésessé vált. Felmerült a pusztazámori tisztító neve. Az ÉTV Kft., aki a tisztító 

kezelője azt mondta, hogy technika felújítással és bővítéssel a tisztító alkalmas lehet a 

nagyobb volumenű működésre.  2014. május 19-én tárgyalt a Kerox Kft., az ÉTV Kft. 

képviselője, Pátrovics Benedek és König Ferenc polgármesterek, valamint jómagam az 

ügyről. Ahhoz, hogy a Kerox Kft. lépni tudjon az ügyben szükséges a képviselő-testület 

vélemény nyilvánítása, hisz az önkormányzat a tisztító üzem fenntartója. A tisztító üzem 

bővítésével, felújításával kapcsolatos minden költség a Kerox Kft.-t terheli.  

 

König Ferenc, Sóskút Község polgármestere: 

A teljes rendszert fel kell újítani és bővítésre is szükség van.  

 

Oláh Gábor képviselő: 

Én teljesen nyitott vagyok az ügyre. 

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a községi szennyvízközmű 

hálózat tulajdonosa, engedélyt ad arra, hogy a Kerox Kft. újonnan épülő sóskúti üzemében 

keletkező kommunális szennyvizet a pusztazámori szennyvíztisztítóba befogadják.  

A befogadás feltételei a következőek: 

 

1./ A befogadáshoz szükséges bővítéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség 

(tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés stb.) a Kerox Kft.-t terheli.  

Tekintettel arra, hogy a munkanapokon rendszeresen és jellemzően a jelenlegi működés 

holtidejében érkező szennyvíz előnyös a tisztító gazdaságos működése, ezen belül kiemelten a 

mind jobb tisztítottsági fok elérése, szempontjából, az Önkormányzat a jogszabályok által 

előírtakon túl további fizetési kötelezettséget nem állapít meg.  

 

2./ Ha Kerox a lehetőségek közül ezt a megoldást választja, akkor erről megállapodást kell 

kötni. Ebben a megállapodásban az Önkormányzat azt is rögzíteni kéri, hogy a Kerox vállalja, 

hogy a tevékenységéhez szükséges létszám feltöltésénél - feltéve, hogy az álláshelyre talál 

alkalmas jelentkezőket – a sóskúti jelentkezők után igyekszik első sorban pusztazámori 

munkavállalókat alkalmazni.  

 

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

határozati javaslatot. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 



 
 

44/2014.(V.21) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a községi szennyvízközmű 

hálózat tulajdonosa, engedélyt ad arra, hogy a Kerox Kft. újonnan épülő sóskúti üzemében 

keletkező kommunális szennyvizet a pusztazámori szennyvíztisztítóba befogadják.  

A befogadás feltételei a következőek: 

 

1./ A befogadáshoz szükséges bővítéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség 

(tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés stb.) a Kerox Kft.-t terheli.  

Tekintettel arra, hogy a munkanapokon rendszeresen és jellemzően a jelenlegi működés 

holtidejében érkező szennyvíz előnyös a tisztító gazdaságos működése, ezen belül kiemelten a 

mind jobb tisztítottsági fok elérése, szempontjából, az Önkormányzat a jogszabályok által 

előírtakon túl további fizetési kötelezettséget nem állapít meg.  

 

2./ Ha Kerox a lehetőségek közül ezt a megoldást választja, akkor erről megállapodást kell 

kötni. Ebben a megállapodásban az Önkormányzat azt is rögzíteni kéri, hogy a Kerox vállalja, 

hogy a tevékenységéhez szükséges létszám feltöltésénél - feltéve, hogy az álláshelyre talál 

alkalmas jelentkezőket – a sóskúti jelentkezők után igyekszik első sorban pusztazámori 

munkavállalókat alkalmazni.  

 

3.) napirendi pont 

Pusztazámor Község Településrendezési eszközök módosításának és egyeztetésének lezárása 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az MT2-es átsorolással kapcsolatban kértük a véleményeket és mostanra sikerült elérni, hogy 

nincs ellenvélemény az ügyben. 21 napuk volt a partnereknek arra, hogy véleményt 

nyilvánítsanak. Ha ezt nem tették meg, akkor megadottnak kell tekinteni.  

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 

részleges módosításával (036/32, 036/33, 036/34 hrsz. alatti ingatlanok MT2 jelű tanyás 

mezőgazdasági övezetbe történő visszasorolás) kapcsolatos partnerségi, államigazgatási, 

önkormányzati egyeztetés, illetve véleményeztetés eredményét, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 38-39. §-ai alapján a következők szerint állapítja meg:  

 

Az egyeztetésben részt vevő államigazgatási szervek és egyéb partnerek a módosítási 

javaslattal kapcsolatban kifogást nem emeltek. Olyan eltérő vélemény melynek el nem 

fogadásáról érdemi döntés szükséges, nem érkezett. A véleményezési eljárás során az abban 

részt vevő szervek részéről megfogalmazott kiegészítések és pontosítások átvezetése 

megtörtént.  

Az egyes észrevételeket és az azokra adott válaszokat a Képviselő-testület jelen határozat 

melléklete szerint jóváhagyja és a véleményezési szakaszt lezárja. Továbbá felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt, hogy ennek megfelelően kérjék meg az állami főépítész végső 

szakmai véleményét.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester, jegyző  

 



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

határozati javaslatot. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

45/2014.(V.21) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 

részleges módosításával (036/32, 036/33, 036/34 hrsz. alatti ingatlanok MT2 jelű tanyás 

mezőgazdasági övezetbe történő visszasorolás) kapcsolatos partnerségi, államigazgatási, 

önkormányzati egyeztetés, illetve véleményeztetés eredményét, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 38-39. §-ai alapján a következők szerint állapítja meg:  

 

Az egyeztetésben részt vevő államigazgatási szervek és egyéb partnerek a módosítási 

javaslattal kapcsolatban kifogást nem emeltek. Olyan eltérő vélemény melynek el nem 

fogadásáról érdemi döntés szükséges, nem érkezett. A véleményezési eljárás során az abban 

részt vevő szervek részéről megfogalmazott kiegészítések és pontosítások átvezetése 

megtörtént.  

Az egyes észrevételeket és az azokra adott válaszokat a Képviselő-testület jelen határozat 

melléklete szerint jóváhagyja és a véleményezési szakaszt lezárja. Továbbá felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt, hogy ennek megfelelően kérjék meg az állami főépítész végső 

szakmai véleményét.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester, jegyző  

 

3.) napirendi pont 

Egyebek 

 

Lomtalanítás 

4 időpont van ezek közül lehet választani. 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Június 11-et javasolom. Előtte úgyis pünkösd van, akkor összekészíthetik az emberek a lomot. 

 

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

június 11-ei időpontot. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

46/2014.(V.21) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

lomtalanítás ügyében az FKF Zrt. által felajánlott időpontok közül Pusztazámor tekintetében a 

2014. június 11-ei időpontot választja. 

 

Tárnoki kőtörő 

 



 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Rózsahegyi Tibor keresett meg egy kérelemmel, amit olvashattatok is.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Én ismerem az urat és teljes egészében ellenzem a kérését. Ha esetleg még egy kőtörő gépet is 

letelepítene, akkor még az iskola is beremegne. A humuszt elvinné eladná, a törmelékkel – 

amivel nem tud mit kezdeni – pedig az utat töltené fel.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Csak a teherautóit hozná ide, a gépet nem. Az említett útszakaszról jelentős humuszt lehet 

leszedni. Ráadásul valószínű építési engedély köteles az út építése.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Továbbá még egy menekülő út is lesz a településről. 

  



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

kérelem elutasítását. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

47/2014.(V.21) számú Képviselő-testületi határozat: 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elutasítja Román 

Károly a Tárnoki Kőtörő Kft. ügyvezetőjének kérelmét.   

 

Gróh Janka kérelme 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Úgy tudom, hogy lehet sport ösztöndíjat kérni. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Igen, van erre vonatkozó rész a rendeletünkben.   

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Én javasolom a kért támogatás odaítélését.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta 40 

ezer forint támogatás megítélését. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

48/2014.(V.21) számú Képviselő-testületi határozat: 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar JKA 

Karate Szövetségen keresztül Gróh Janka sportoló részére 40 000 Ft támogatást nyújt a 

korosztályos JKA Karate Európa Bajokság szerbiai döntőjére való kiutazás költségeihez. A 

támogatást a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.  

A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Fűkasza vásárlás kérdése  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Kiss Bernát gondnok úr jelezte, hogy szükséges lenne egy új fűkaszára. Erre szeretném kérni 

a képviselő testület támogatását, és 300 ezer forint keretet.  

 

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

300 ezer forintos keret megítélését. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

49/2014.(V.21) számú Képviselő-testületi határozat: 



Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 300 ezer forintos 

keretet biztosít a polgármester részére fűkasza vásárlás céljából.  

 

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

volt, a polgármester az ülést 18.50-kor berekesztette. 

 

 

 

 

  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

  jegyző polgármester  

 

 


