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Jegyzőkönyv 

Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről 

 

 

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

Az ülés időpontja: 2014. június 3. (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     képviselő 

Oláh Gábor      képviselő 

Orosz Béla     bejelentett távollét 
 

Összesen: 6 képviselő-testületi tag 

 

dr. Újházi Miklós   jegyző 
 

     Hallgatóság nem volt.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszöntöm a testületi ülésen megjelent képviselő társaimat, egy fő igazoltan hiányzik. A 

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

napirendi pontra. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Javasolom a napirendi pontok közül levenni a Képviselő-testület volt és jelenlegi tagjainak 

kegyeleti juttatásairól szóló előterjesztést. Napirendi pontok közé javaslom felvenni a Felkelő 

nap szociális szövetkezettel való együttműködés megvitatását.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, a 7. napirendi pont levételét.  
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 
Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, az új napirendi pont felvételét.  
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, a kiegészített napirendi javaslatot. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

 

Napirend 

 

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló                 

beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  

 

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosítása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  

 

3.) Előterjesztés az óvodavezetői pályázat kiírására 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

4.) Előterjesztés a közvilágítás felújítására 

                 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

5.) Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

6.) Előterjesztés a képviselő-testület 2014. II. féléves munkatervének elfogadására 

 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

7.) Felkelő Nap Szociális Szövetkezettel való együttműködés megvitatását  

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

8.) Előterjesztés a Kossuth utcai csapadékvíz-elvezető árok kiépítéséhez szükséges 

tulajdonosi, közútkezelői, befogadói engedélyek megtételére 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

9.) Egyebek 

 

1.) napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadására 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A korábban megküldött táblázatokhoz képest a mostaniakban nincs változás. Az 

Önkormányzat anyagi biztonsága megfelelő. A kiadás kevesebb volt, így a szabad 

pénzmaradvány összege nőtt. A többlet bevételt nem követte többlet kiadás.  

 

Hornyák András képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  



3 

 

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

önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 4/2014. önkormányzati 

rendeletét az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.   

 

2.) napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosítása 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az állami támogatások átvezetése miatt volt szükség a költségvetés módosítására, ez a 

működési kiadások körében 9 millió forint feletti tételt jelent. Csak a lakossági csatornadíj 

támogatására pályázaton nyert összeg több mint 8 millió forint. Ezt az ÉTV Kft.-nek kellett 

átadni. Emellett a módosításra olyan kisebb tételek miatt volt szükség, mint a bérkompenzáció 

és szociális ügyek. A felhalmozási célú támogatás jelenleg 20 millió forint, amely szintén 

pályázaton nyert összeg a Kossuth utca kétoldali csapadékvíz elvezetésre. A korábbi ülésen 

döntött arról a testület, hogy az utca mindkét oldalát megcsináltatja, így a bevételi oldalon van 

20 millió forint, míg a kiadási oldalra egyelőre 50 millió forintot irányoztunk elő. A 

különbözetet a tartalékalapból finanszírozza az Önkormányzat. Tehát összegezve a módosítási 

javaslat állami átvezetéseket és olyan módosításokat tartalmaz, amelyről a képviselő-testület 

már döntött.  

 

Hornyák András képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításáról szóló 

beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

önkormányzat az önkormányzat 2014. évi költségvetése módosításának elfogadását 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 5/2014. önkormányzati 

rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.12.) számú 

rendeletének módosításáról.   

 

3.) napirendi pont 

Előterjesztés az óvodavezetői pályázat kiírására 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az anyag véletlenül hibásan ment ki. A pályázat benyújtásának határideje augusztus 31. és 

elbírálásnak határideje szeptember 1., de kérem a képviselőket, hogy úgy fogadják el a kiírást, 

hogy a polgármester meghatározhassa a benyújtási határidőt a lehető leghamarabb, legkésőbb 

július 15-ig.  Mindez attól függ, hogy mikor tudjuk a pályázati felhívást feladni a rendszerben. 

Utána pedig törvényileg van meghatározva, hogy ki meddig véleményezheti a pályázatot.  
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

pályázati kiírás elfogadását.  
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

50/2014.(VI.3.) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 23 §-a, valamint a 138/1992. (X.9.) sz. Korm. rendelet 5 §-a 

alapján pályázatot ír ki a Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkakör 

betöltésére. A vezetői megbízás 2014. szeptember 1-től határozatlan időre szól.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kormányrendeletben előírtak szerint 

gondoskodjon a pályázat lebonyolításáról. Az óvodavezetői munkakör betöltéséről szóló 

pályázat benyújtási határidejét a polgármester a pályázati felhívás megjelenéséhez igazodóan 

a lehetséges leghamarabbi időpontig, legkésőbb 2014. július 15-ig határozhassa meg.  

 

4.) napirendi pont 

Előterjesztés a közvilágítás felújítására 
 

Pátrovics Benedek, polgármester: 

Három cégtől kaptunk árajánlatot, a negyediktől nem érkezett meg.  
 

Oláh Gábor képviselő: 

Az ELMŰ Kft.-nek két ajánlata van? 
 

Pátrovics Benedek, polgármester: 

Kétféle technológiára adott ajánlatot az ELMŰ Kft. Az egyik technológia során egy speciális 

bélést, úgynevezett maszkot helyeznek el a lámpatestben. A másik esetben pedig új lámpák 

kihelyezése történik. A Global Green Energy Kft. és a Modulátor Kft. esetében új lámpatestek 

kihelyezéséről szól az ajánlat. A Global Green Energy Kft. esetében a műfüves kispálya 

lámpáinak cseréjét is tartalmazza az ár.  
 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

Nekem a Global Green Kft. ajánlata a legszimpatikusabb. 
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Akkor meg lehet kérni a Global Green Energy Kft.-t, hogy külön árajánlatot készítsen a 

közvilágításra és külön a műfüves pályára, mert két teljesen külön beruházásról van szó.   

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

Én hiányolom, hogy a többi cégtől nincs ajánlat a műfüves pályára. Így az ajánlatok nem 

összehasonlíthatóak.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Dönthet úgy a testület, hogy a Global Green Energy Kft.-t választja és kéri a 

különszerződéses ajánlatot. Június közepén úgyis mindenképpen lesz ülésünk.  

 

Határozati javaslat 

 

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

Energy Kft.-től külön árajánlatot kér a közvilágítás lámpatestjeinek cseréjére és a műfüves 

sportpálya világításának kialakítására. A további intézkedésekre megbízza a polgármestert.  
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

Global Green Energy Kft.-vel történő további egyeztetés elfogadását.  
 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1                         Elfogadva 

 

51/2014.(VI.3.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

Energy Kft.-től külön árajánlatot kér a közvilágítás és a műfüves pálya lámpatestjeinek 

cseréjére. A további intézkedésekre megbízza a polgármestert.  

 

5.) napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A közös hivatal feladatai között kell feltűntetni, hogy legalább egy költségvetési évre az 

önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési tevékenységének megszervezését és 

ellátását.  Ez a Kormányhivatal elvárása, hogy belekerüljön az SZMSZ-be.    

 

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

önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadását. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 6/2014. önkormányzati 

rendeletet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2003.(X.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Ezzel kapcsolatban egy határozati javaslatot is szeretnék előterjeszteni a képviselők felé, 

miszerint hatalmazza fel a polgármestert, hogy ezt a változást a Napköziotthonos Óvoda 

SZMSZ-én is átvezesse.  

 

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

jegyző javaslatát. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                      Elfogadva 

 

52/2014.(VI.3.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

polgármester, hogy a Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában a belső 

ellenőrzési tevékenységének megszervezésére vonatkozó rendelkezést átvezesse. 

 

6.) napirendi pont 

Előterjesztés a képviselő-testület 2014. II. féléves munkatervének elfogadására 
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dr. Újházi Miklós jegyző: 

Szeptember elejére terveztünk egy ülést. Napirendi pontok között szerepelne a költségvetés 

módosítása illetve egy általános beszámoló az elmúlt négy éves működésről. Az októberi ülés 

egy alakuló ülés lesz. A pontos napja a választás időpontjától és a megválasztott tagoktól 

függ. A választástól számított 15 napon belül kell az alakuló ülést összehívni. A novemberi 

ülés témája lenne a 2015. évi költségvetési koncepció elfogadása, míg decemberben a 2014. 

évi költségvetés módosítása lesz napirenden, továbbá a szokásos közmeghallgatás is ekkor 

lenne.  

 

A napirendi pont tárgyalása írásos határozati javaslat alapján történt. Módosító indítvány nem 

volt, így a szavazásra feltett javaslat megegyezett az eredeti javaslattal.  

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

javasolt munkaterv elfogadását.  
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                      Elfogadva 

 

53/2014.(VI.3.) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerint 

elfogadja a Képviselő-testület 2014. évi II. féléves munkatervét. 

 

7.) napirendi pont 

Felkelő Nap Szociális Szövetkezettel való együttműködés megvitatását  

 

dr. Újházi Miklós jegyző  
A Felkelő Nap Szociális Szövetkezet különböző munkákra pályázna, Pusztazámorra 20 fővel. 

Ha nyer a pályázaton az első hónapi költségeket megelőlegezik a szövetkezetnek. A 

későbbiekben kéri az Önkormányzat segítségét, ugyanis az Államtól csak elszámolás után 

fogja megkapni a pályázati összeget. Az együttműködést azért kéri, mert ha sok emberre nyer 

támogatást az ő bérük megterhelő lenne a szövetkezet számára.   

Ha nyer akkor szerződést kötne az Önkormányzattal, hogy szükség esetén az állami támogatás 

átutalásáig megelőlegezi az Önkormányzat a pénzt.    

 

Pátrovics Benedek, polgármester: 

A patak gondozását el tudom képzelni. A 20 embert nagyon soknak tartom. Az, hogy mire 

pályázik azt előtte egyeztetnie kellene velünk.  

 

Oláh Gábor, képviselő: 

Azt feltételként kellene megszabni, hogy pusztazámoriakat vegyen fel.   

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy sikeres pályázat 

esetén szerződést köt a Felkelő Nap Szociális Szövetkezettel közfoglalkoztatásra. 

Amennyiben a szövetkezett pályázaton nyer, szükség esetén kész megelőlegezni a költségeket 

az állami támogatás megérkezéséig.  

 

 

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

Felkelő Nap Szociális Szövetkezettel kötendő megállapodás elfogadását.  
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Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                      Elfogadva 

 

54/2014.(VI.3.) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy sikeres pályázat 

esetén szerződést köt a Felkelő Nap Szociális Szövetkezettel közfoglalkoztatásra. 

Amennyiben a szövetkezett pályázaton nyer, szükség esetén kész megelőlegezni a költségeket 

az állami támogatás megérkezéséig.  

 

8.) napirendi pont 

Előterjesztés a Kossuth utcai csapadékvíz-elvezető árok kiépítéséhez szükséges tulajdonosi, 

közútkezelői, befogadói engedélyek megtételére 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az engedélykéréshez szükség van az Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a 

hozzájárulására.  Hozzájárulna a saját tulajdonában lévő ingatlan csapadékvíz elvezető árok 

kiépítéséhez. Szükség van közútkezelői, tulajdonos és befogadói nyilatkozatra az 

Önkormányzat részről.  

A befogadói nyilatkozatra azért van szükség, hogy az árkok által elvezett csapadékot a patak 

befogadja.  A képviselő-testülettől azt kérjük, hogy hatalmazza fel a polgármestert a 

szükséges tulajdonosi, közútkezelői, befogadói engedélyek megtételére. 

 

Határozati javaslat 

 

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

Kossuth utca csapadékvíz-elevezető árok ügyében a tulajdonosi, közútkezelői, befogadói 

engedélyek megtételére. 

 

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

polgármesteri felhatalmazást a Kossuth utcai csapadékvíz elevező árok ügyében.  
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                      Elfogadva 

 

55/2014.(VI.3.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

Kossuth utca csapadékvíz-elevezető árok ügyében a tulajdonosi, közútkezelői, befogadói 

engedélyek megtételére. 

 

10.)Napirendi pont 

Egyebek 

 

ÉTV Kft. víziközmű eszközeinek átruházása 

 

Pátrovics Benedek, polgármester: 

Van a térítésmentes és a térítés ellenében történő átvétele a víziközmű eszközöknek. A 

térítésmentes átvétel megtörtént, az állam május 31-ig adott határidőt a szolgáltatónak és a 

tulajdonosoknak a megegyezésre.   
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dr. Újházi Miklós jegyző: 

Egy kivételével az összes önkormányzat nyilatkozott arról, hogy csak térítésmentesen 

hajlandó átvenni a víziközmű vagyont. Korábbi elképzelés szerint az ÉTV Kft. tartozna az 

Önkormányzatnak valamilyen fejlesztési pénzekkel. Az Önkormányzat megvenné az ÉTV 

Kft.-től a térítés köteles átadandó vagyont, a cég fizeti a hozzájárulást és a kettő egyenlege 

mozogna.  Most egy új elem lépett be, miszerint az Önkormányzat nyilvánítsa határozatban 

forgalomképesnek a víziközmű vagyon rendszerfüggetlen elemeit, például a szivattyúkat. Az 

ÉTV Kft. megvenné ezeket a szivattyúkat az Önkormányzattól, plusz a fejlesztési 

hozzájárulást átadná az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat megveszi a térítéskötelesen 

átveendő vagyont az ÉTV Kft.-től.      

 

Pátrovics Benedek, polgármester: 

Igazából, mi hiába fogadjuk el, ha Érd nemet mond. 

 

A volt kocsma épületének felújítása 

 

Pátrovics Benedek, polgármester: 

A volt kocsma épülete már évek óta üresen áll és a faluképet is rontja. Korábbi években 

felmerül, hogy fodrászszalont vagy húsboltot lehetne nyitni, de kérdés hogy a bérleti díj 

mellett meg lehet-e belőle élni.  

 

Buszfordulóban lévő ház lakóinak kivásárlása 

 

Pátrovics Benedek, polgármester: 

A Miska presszóval szemben, a buszfordulónál lévő ház nagyon rossz állapotban van. 

Felmerült, hogy esetleg a lakóit ki lehetne vásárolni, hogy a pénzből más házba tudjanak 

költözni.  

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina, képviselő: 

Milyen nagyságrendben kell gondoskodni? 

 

Pátrovics Benedek, polgármester: 

Nagyságrendileg 10 millió forint. 

Én arra is gondoltam, hogy a településen kellene nézni nekik egy kisebb házat.  

 

Graffitis feliratok a községben 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Eléggé elszaporodtak a falfirkák a településen. A buszmegállókban, hirdetőtáblákon egyre 

több a graffiti. Tudjuk, hogy ki csinálja. Tenni kellene valamit ez ügyben. 

 

Iskola udvarának rendbe tétele 

 

Pátrovics Benedek, polgármester: 

Dalocsa Károly kertépítő mérnök és Garainé Kiss Gabriella tagiskolavezető megnézték az 

iskola udvarát. Dalocsa úr szerint meg kellene terveztetni az udvart.  
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Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Körbejártuk az udvart a találkozó alkalmával. A főbb probléma az udvarral, hogy egy kis eső 

is nagyon eláztatja, a gyerekkel nem tudunk kimenni a sár miatt. Többféle katalógust is hozott 

Dalocsa úr. Én valamilyen műfű vagy gumiszőnyeg elhelyezésére gondoltam.  

 

„Három falu két keréken” rendezvény 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Friss élményből mondom, hogy a „Három falu két keréken” rendezvény megszervezése már 

túlnőtte a Zámori Kör képességeit. A fogadóhelyek között sem volt különbség, annak ellenére 

hogy mi voltunk a szervezők. Ráadásul még a műsor is elmaradt.  

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

A Zámori Kör saját magának érzi a rendezvényt és nem fogják engedni mások számára. 

Vannak olyan környéki lakók is, akik csak erre a rendezvényre jönnek át és ezt látják, ez 

szomorú.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A helyi szervezők zöme már akkor sem volt túl fiatal, amikor először került sor a 

rendezvényre és azóta eltelt 11 év. övőre már el fogják fogadni a szervezési segítséget.    

 

 

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

volt, a polgármester az ülést 19.45-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

  jegyző polgármester  

 

 


