
1 

 

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 18. (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  képviselő 

Hornyák András     képviselő 

Oláh Gábor      képviselő 

Orosz Béla     képviselő 
 

Összesen: 6 képviselő-testületi tag 

 

dr. Újházi Miklós   jegyző 

 

Pintér Lajos r. alezredes 

Hopka János 
 

     1 fő hallgatóság.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

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

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Új napirendi pontként javasolom 

felvenni a Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 

elfogadását, továbbá az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrörs 2013. évi munkájáról 

szóló önkormányzati beszámoló elfogadását.  Valakinek további napirendi pontra van 

javaslata? Kérem továbbá képviselőtársaimat, hogy a rendőrségi beszámoló című napirendi 

pontot tárgyaljuk elsőként vendégeinkre való tekintettel. 

 
Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, az új napirendi pontok felvételét és a napirendi pont cserét.  
 

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.) Előterjesztés az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrs 2013. évi munkájáról 

szóló önkormányzati beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Pintér Lajos r. alezredes 

 

2.) Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosításának lezárására 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző  

 

3.) Szociális rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző  

 

4.) Előterjesztés a közvilágítás felújítására 

                 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

5.) Előterjesztés sportpálya világításának kiépítésére 

                 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

6.) Előterjesztés a képviselő-testület volt és jelenlegi tagjainak kegyeleti juttatásairól 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

7.)  Az ÉTV Kft-től az Önkormányzat tulajdonába átadandó vagyonnal kapcsolatos 

kérdések megvitatása  

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

8.) Agárdi Popstrand támogatási kérelme 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

9.) Előterjesztés a Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési 

megállapodás elfogadására 

 

10.) Egyebek 

 

 

1.) napirendi pont 

Előterjesztés az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrs 2013. évi munkájáról 

szóló önkormányzati beszámoló elfogadására 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrs 2013. évi munkájáról szóló önkormányzati 

beszámoló anyaga a testületi anyaggal ki lett küldve, mindeni olvashatta.  

 

Hornyák András képviselő: 

Mivel magyarázható, hogy ilyen mértékben, 60%-kal nőtt a településen a szabálysértések 

száma? 

 

Hopka István: 

A magas mutató azzal magyarázható, hogy a településen nagyobb a rendőri jelenlét, mint a 

korábbi években, tehát nagyobb az ellenőrzés.  
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Pintér Lajos r. alezredes: 

A közigazgatási eljárás szabályai értelmében biztonsági öv, bukósisak, gyermekülés hiánya 

illetve mobiltelefon használata szabálysértésnek minősül. Ezekben az esetekben 

kategorikusan büntetni kell. Továbbá a gyorshajtások is egyre gyakoribbak voltak az elmúlt 

évben.    

 

Orosz Béla képviselő: 

Évek óta az a vágyunk, hogy a községben legyen körzeti megbízott. Polgármester úrtól 

megtudtam, hogy keddenként 14 és 15 óra között van ügyfélfogadási ideje itt Pusztazámoron 

Kövics Gábor törzszászlósnak. Arra volna lehetőség, hogy fixen napi szinten legyen itt a 

körzeti megbízott?  

 

Pintér Lajos r. alezredes: 

Aki Pusztazámoron körzeti megbízott, ő a pusztazámori körzeti megbízott. Ő státuszilag itt 

dolgozik. Kövics Gábor nem rég óta van itt, Százhalombattán volt korábban körzeti 

megbízott, jelenleg ismerkedik a településsel. Akár az is elképzelhető, hogy a későbbiekben 

Pusztazámorra költözzön. Amíg megszokja az új helyet addig egy kis türelmet kérünk.  

 

Oláh Gábor képviselő: 

Egy olyan kérésem volna, hogy jön a nyár és a parkban a korábbi években is voltak 

problémák a fiatalokkal. Ha jön át valaki a rendőrőrsről ellenőrzésképpen - hogy minden 

rendben van-e  -  nézzen már rá a fiatalokra. Továbbá úgy tudom, hogy fogyasztói szinten 

jelen van a kábítószer a faluban.  

 

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

rendőrségi beszámoló elfogadását. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

 

56/2014.(VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerint 

jóváhagyja az az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrs 2013. évi munkájáról szóló 

önkormányzati beszámolót. 

 

2.)  napirendi pont 

Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosításának lezárására 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A település helyi építési szabályzatáról szóló rendelet tervezet, továbbá a határozati javaslatot 

mindenki olvasta.  

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

A végső főépítészi vélemény nem tartalmazott további feltételeket, csak arra hívta fel a 

figyelmünket, hogy mi az a leghamarabbi időpont, amelytől hatályba léptethetjük a rendeletet. 

Az eljárás kicsit elhúzódott, de legalább minden hatósággal meg tudtunk egyezni, nem maradt 

fenn ellenvélemény.   
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Határozati javaslat 

 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

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

rendelet és a 2012. augusztus 6-án hatályos OTÉK előírásai alapján, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, a 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak 

figyelembevételével az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Jóváhagyja a „Pusztazámor Község Önkormányzat 9/2009. (III.9.) számú határozatával 

jóváhagyott Településszerkezeti tervének módosítása a 036/27-es, 036/29-es, 036/30-as, 

036/31-es, 036/32-es, 036/33-as és 036/34-es hrsz.- ú földrészletek területére – Módosított 

Településszerkezeti terv” című, TSZT–M/2014 jelű (M=1:5000-es méretarányú), jelen 

határozat mellékletét képező tervet. 

2.) Úgy dönt, hogy a 036/32-es, 03633-as és a 03634-es hrsz.-ú külterületi földrészletek 

területét a gyepgazdálkodási mezőgazdasági területből a tanya(farm)gazdasági mezőgazdasági 

területbe sorolja át a jelen határozat mellékletét képező tervlapon jelöltek szerint. 

3.) Tudomásul veszi, hogy jelen átsorolás következtében a település biológiai aktivitásérték 

egyenlege 0,00. 

4.) Tudomásul veszi, hogy jelen átsorolás következtében a Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/3. számú mellékletét képező 

Területi mérleg adatai nem változnak:  

264. Pusztazámor hagyományosan vidéki települési térség 197,71 ha 21,30%, 265. magas 

zöldfelületi arányú települési térség 61,98ha 6,68%, 266. erdőgazdálkodási térség 102,06 ha 

10,99%, 267. mezőgazdasági térség 474,12 ha 51,07%, 268. építmények által igénybe vett 

térség 92,52 ha 9,97%. 

6.) Jelen határozat az elfogadásától számított 15. napon lép hatályba. 

 

 

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

határozati javaslatot. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

57/2014.(VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat: 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

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

rendelet és a 2012. augusztus 6-án hatályos OTÉK előírásai alapján, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, a 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak 

figyelembevételével az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Jóváhagyja a „Pusztazámor Község Önkormányzat 9/2009. (III.9.) számú határozatával 

jóváhagyott Településszerkezeti tervének módosítása a 036/27-es, 036/29-es, 036/30-as, 

036/31-es, 036/32-es, 036/33-as és 036/34-es hrsz.- ú földrészletek területére – Módosított 
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Településszerkezeti terv” című, TSZT–M/2014 jelű (M=1:5000-es méretarányú), jelen 

határozat mellékletét képező tervet. 

2.) Úgy dönt, hogy a 036/32-es, 03633-as és a 03634-es hrsz.-ú külterületi földrészletek 

területét a gyepgazdálkodási mezőgazdasági területből a tanya(farm)gazdasági mezőgazdasági 

területbe sorolja át a jelen határozat mellékletét képező tervlapon jelöltek szerint. 

3.) Tudomásul veszi, hogy jelen átsorolás következtében a település biológiai aktivitásérték 

egyenlege 0,00. 

4.) Tudomásul veszi, hogy jelen átsorolás következtében a Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/3. számú mellékletét képező 

Területi mérleg adatai nem változnak:  

264. Pusztazámor hagyományosan vidéki települési térség 197,71 ha 21,30%, 265. magas 

zöldfelületi arányú települési térség 61,98ha 6,68%, 266. erdőgazdálkodási térség 102,06 ha 

10,99%, 267. mezőgazdasági térség 474,12 ha 51,07%, 268. építmények által igénybe vett 

térség 92,52 ha 9,97%. 

6.) Jelen határozat az elfogadásától számított 15. napon lép hatályba. 

 

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

település helyi építési szabályzatáról szóló 3/2009. (III.12.) számú rendelet módosítását. 

 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 7/2014. önkormányzati 

rendeletét a helyi építési szabályzatról szóló 3/2009.(III.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról   

 

 

3.) napirendi pont 

Szociális rendelet módosítása 

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

A szociális rendeletben részletesen meg van szabva hogy ki kaphat közgyógyigazolványt. A 

módosítás arról szól, hogy a közgyógyigazolványokról ne a szociális bizottság, hanem a 

jegyző döntsön. A módosításra azért van szükség, mert az ügyintézésre rövid határidő áll 

rendelkezésre és egyszerűbb, ha a hatáskör átkerül a jegyzőhöz.  

 

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

szociális igazgatás és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló  

13/2013. (XII.19.) rendelet módosítását. 

 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 8/2014. önkormányzati 

rendeletet a szociális igazgatás és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályairól szóló 13/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.   
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Pátrovics Benedek polgármester: 

telefonhívást várok ezért kérem a 4. és 5. napirendi pont hátrébb sorolását.  

 

A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett. 

 

 

6.) napirendi pont 

Előterjesztés a képviselő-testület volt és jelenlegi tagjainak kegyeleti juttatásairól 

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Októberig érvényes törvény szerint a képviselőknek különböző juttatások csak hivatali 

idejükre lehet meghatározni. A hatályba lépő Mötv. már nem tartalmazza ezt a korlátot.  De a 

köztes állapot miatt, figyelemmel más önkormányzatok gyakorlatára is, inkább a saját 

halottnak nyilvánítás lenne a megoldás. A rendelet tervezetben úgy szerepel, hogy saját 

halottnak tekinti a község a polgármestert, a képviselőket, az önkormányzati intézmény 

dolgozóit és olyan személyt, akit annak érdemesre tart. Képviselők esetében 2 ciklus, ha aktív 

képviselőként halálozik el, akkor függetlenül attól, hogy hány ciklust töltött be, hivatali 

dolgozok esetén pedig 10 év munkaviszony után jár a kegyeleti juttatás. A vállalt költség 

pedig egyeztetés tárgya. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az e) pontra szükség van? A szándékot értem, de akit díszpolgárrá akarunk kinevezni azt 

megtesszük.  

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Lehet olyan azonban, hogy az emlékérmet még nem kapta meg és közben elhalálozik.  

Az a)-d) pontig arról szól, hogyha tett valamit a községért és kiérdemelte a juttatást, de nem 

kötelező benne hagyni z e) pontot.     

 

Hornyák András képviselő: 

A képviselő-testület bármikor dönthet arról, hogy valakit saját halottjának tekint.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A Kharoon Kft.-vel beszéltem, hogy mennyi az az összeg, amelyből egy nem fényűző, de 

színvonalas temetést ki lehet hozni. Ők 350-400 ezer Ft-ot mondtak. 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Teljesen támogatom a tervezetet. 

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

A lakásépítési támogatáshoz hasonlóan rendelkezhetünk úgy is, hogy a költségvetési 

rendeletben határozza meg minden évben a képviselő-testület a vállalt összeget. Így az összeg 

esetleges változása miatt nem lesz szükség ennek a rendeletnek a módosítására.  

 

Hornyák András képviselő: 

Szerintem maradjon így. ha szükséges módosítható a rendelet.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Én javasolom, hogy 400 ezer Ft-ot különítsünk el erre.  
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

képviselő-testület volt és jelenlegi tagjainak kegyeleti juttatásairól szóló rendelet elfogadását a 

400 ezer forintos összeggel együtt.  
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 9/2014. önkormányzati 

rendeletet a képviselő-testület volt és jelenlegi tagjainak kegyeleti juttatásairól. 

 

 

7.) napirendi pont 

Az ÉTV Kft-től az Önkormányzat tulajdonába átadandó vagyonnal kapcsolatos kérdések 

megvitatása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ez a térítés ellenében történő vagyonátruházás kérdése. Pusztazámor és a több település sem 

támogatja a térítés ellenében történő átvételt. Kezdeményeztem T. Mészáros Andrással Érd 

Megyei Jogú Város polgármesterével egy megbeszélést ez ügyben és a hét második felében 

fogunk összeülni.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Még nem tudhatjuk mi lesz a nagyobb tulajdonosok véleménye éppen ezért indokolt olyan 

felhatalmazást adni a polgármesternek, hogy a többi képviselő-testület döntését figyelembe 

véve mindkét megoldás esetén megköthesse a megállapodást. 

 

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉTV Kft.-től még át nem vett 

vagyonelemekkel kapcsolatban a következők szerint dönt:  

 

1./ Továbbra is azt tekinti elsődleges megoldásnak, hogy az Önkormányzat valamennyi még át 

nem vett vagyonelemet térítésmentesen vegyen át a vízszolgáltatótól. 

 

2./ Tekintettel azonban arra, hogy Pusztazámori Önkormányzat tulajdoni aránya a cégben nem 

meghatározó, figyelemmel a folyamatos egyeztetésekre, kész térítés ellenében átvenni a még 

át nem vett vagyonelemeket az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:    

a) valamennyi érintett önkormányzat elfogadja a térítés ellenében történő vagyonátvételt  

b) a vagyonátadásról és annak elszámolásáról rendelkező megállapodás a 2014. június –én az 

ÉTV Kft. és az Önkormányzat képviselői által folytatott egyeztetés emlékeztetője és az annak 

mellékletét képező szakmai javaslatnak megfelelő tartalommal kell készüljön  

c) a megállapodás aláírására kizárólag az után kerülhet sor, ha azt az összes érintett 

önkormányzat képviselő-testülete, valamint az ÉTV Kft. taggyűlése elfogadta  

 

A Képviselő-testület mind az 1. pontban, mind a 2. pontban meghatározott esetben 

felhatalmazza a polgármestert a vagyon átadás-átvételről szóló megállapodás megkötésére.   

  

Határidő: szükség szerint              Felelős: polgármester, jegyző 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslat elfogadását. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

58/2014.(VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat: 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉTV Kft.-től még át nem vett 

vagyonelemekkel kapcsolatban a következők szerint dönt:  
 

1./ Továbbra is azt tekinti elsődleges megoldásnak, hogy az Önkormányzat valamennyi még át 

nem vett vagyonelemet térítésmentesen vegyen át a vízszolgáltatótól. 
 

2./ Tekintettel azonban arra, hogy Pusztazámori Önkormányzat tulajdoni aránya a cégben nem 

meghatározó, figyelemmel a folyamatos egyeztetésekre, kész térítés ellenében átvenni a még 

át nem vett vagyonelemeket az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:    

a) valamennyi érintett önkormányzat elfogadja a térítés ellenében történő vagyonátvételt  

b) a vagyonátadásról és annak elszámolásáról rendelkező megállapodás a 2014. június –én az 

ÉTV Kft. és az Önkormányzat képviselői által folytatott egyeztetés emlékeztetője és az annak 

mellékletét képező szakmai javaslatnak megfelelő tartalommal kell készüljön  

c) a megállapodás aláírására kizárólag az után kerülhet sor, ha azt az összes érintett 

önkormányzat képviselő-testülete, valamint az ÉTV Kft. taggyűlése elfogadta. 
 

A Képviselő-testület mind az 1. pontban, mind a 2. pontban meghatározott esetben 

felhatalmazza a polgármestert a vagyon átadás-átvételről szóló megállapodás megkötésére. 
 

Határidő: szükség szerint              Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

8.) napirendi pont 

Agárdi Popstrand támogatási kérelme 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A tavaly már támogattuk az Agárdi Popstrandot. A kért támogatás összege 80 ezer Ft + ÁFA, 

amiért cserébe a pusztazámori lakosok 50%-os kedvezménnyel vehetnek részt a koncerteken, 

továbbá bérleteket is kapunk. 

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Agárdi Popstranddal 

Együttműködési megállapodást köt és 80 ezer Ft + ÁFA összeggel támogatja nyári 

rendezvényeit amiért az Agárdi Popstrand kedvezményes belépőjegy vásárlást és ingyen 

bérleteket biztosít.  

 

 

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

támogatás megítélését. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 
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Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

59/2014.(VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat: 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Agárdi Popstranddal 

Együttműködési megállapodást köt és 80 ezer Ft + ÁFA összeggel támogatja nyári 

rendezvényeit amiért az Agárdi Popstrand kedvezményes belépőjegy vásárlást és ingyen 

bérleteket biztosít.  

 

 

9.) napirendi pont 

Előterjesztés a Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 

elfogadására 

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Korábban döntött arról a testület, hogy 150 ezer forinttal támogatja a Sóskúti Önkéntes 

Tűzoltó Egyesületet. Ezzel kapcsolatban született meg egy együttműködési megállapodás, 

amely egy hosszú távú, határozatlan időre szóló együttműködést takar. Minden évben, majd a  

költségvetés elfogadása előtt dönt a képviselő-testület, hogy mekkora összeggel támogatja az 

egyesület működését. Az egyesület vállalja, hogy oktatótevékenységet folytatnak, továbbá  

katasztrófa okozta károk elhárításában is segédkeznek.  

 

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

együttműködési megállapodás elfogadását. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

60/2014.(VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat: 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerint 

jóváhagyja a Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást.  

  

 

4.) napirendi pont  

Előterjesztés a közvilágítás felújítására 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A korábbi testületi ülésen döntöttük, hogy a Global Green Energy Kft. ajánlatán 

gondolkozunk. Azóta megkaptam a két külön ajánlatot a közvilágításra és a sportpályára. 

 

Határozat javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítás korszerűsítésével, 

LED technológiájú lámpákra történő cseréjével - beleértve ebbe a garanciális időszakban a 

lámpatestek üzemeltetését, karbantartását is - a Global Green Energy Kft.-t bízza meg 

7.956.500 Ft + ÁFA kivitelezői díj ellenében.  

A beruházás fedezete a költségvetésben erre a célra elkülönített keretösszeg.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés megkötésére.   

  

Határidő: szükség szerint              Felelős: polgármester, jegyző 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslat elfogadását. 
 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1                        Elfogadva 

 

62/2014.(VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat: 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítás korszerűsítésével, 

LED technológiájú lámpákra történő cseréjével - beleértve ebbe a garanciális időszakban a 

lámpatestek üzemeltetését, karbantartását is - a Global Green Energy Kft.-t bízza meg 

7.956.500 Ft + ÁFA kivitelezői díj ellenében.  

A beruházás fedezete a költségvetésben erre a célra elkülönített keretösszeg.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés megkötésére.   

 

 

5.) napirendi pont 

Sportpálya világításának kiépítése.  

 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Továbbra is hiányolom az ELMŰ ajánlatát a sportpálya világítására. 

 

Határozat javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Park utca 8/26 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlanon lévő műfüves sportpálya világításának kiépítésével a Global Green 

Energy Kft.-t bízza meg 1.692.500 Ft + ÁFA kivitelezői díj ellenében.  

A beruházás fedezete a költségvetésben erre a célra elkülönített keretösszeg, valamint az 

általános tartalék.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés megkötésére.   

  

Határidő: szükség szerint              Felelős: polgármester, jegyző 

 

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

határozati javaslat elfogadását. 
 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1                         Elfogadva 

 

61/2014.(VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat: 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Park utca 8/26 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlanon lévő műfüves sportpálya világításának kiépítésével a Global Green 

Energy Kft.-t bízza meg 1.692.500 Ft + ÁFA kivitelezői díj ellenében.  

A beruházás fedezete a költségvetésben erre a célra elkülönített keretösszeg, valamint az 

általános tartalék.   
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés megkötésére.   

 

 

10.) Egyebek 

 

Iskola udvarának megtervezése 

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

A Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.-től kaptunk árajánlatot az iskola udvarának 

felújítására. Kezdetben a tervezési díj nagyon magasnak tűnt, azonban ha az ember 

áttanulmányozza és megnézi, hogy mi mindent (geodéziai mérés, öntözőrendszer kiépítés 

tervezése) tartalmaz az összeg már egy elfogadható árnak tűnik. További árajánlatokat kell 

kérni, hogy lássuk mi mennyibe kerül.   

 

Fahíd felújítása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

3 éve lett felújítva a fahíd és esedékessé vált az átfestése. Tájékoztatom a képviselő-testületet, 

hogy a híd korábbi felújítását végző Babar Zoltántól kértem ajánlatot és 96 901 Ft + ÁFA díj 

ellenében vállalta a híd komplett csiszolását, festését.  

 

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

volt, a polgármester az ülést 19.15-kor berekesztette. 

 

 

 

 

  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

  jegyző polgármester  

 

 


