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Jegyzőkönyv 

 
Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 

testületi üléséről 

 

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

 

Az ülés időpontja: 2014. július 22. (kezdődött 16.00 órakor) 

 

Jelen vannak:  a csatolt jelenléti ív szerint  

 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

 

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    bejelentett távollét 

Csibrikné Pátrovics Krisztina   képviselő 

Garainé Kiss Gabriella  képviselő 

Hornyák András     képviselő 

Oláh Gábor      képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

 

Összesen: 6 képviselő-testületi tag 

 

dr. Újházi Miklós   jegyző 

 

  

Pátrovics Benedek polgármester: 

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

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Valakinek van további napirendi 

pontra javaslata?  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Kérem felvenni a napirendi pontok közé a 2014. évi tankönyvtámogatási pályázat kiírásának 

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: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
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Napirend 

 

1.) Tervező kiválasztása az iskola sportudvarának felújításához  

Előterjesztő: Pátrovics Benedek 

 

2.) Községi ösztöndíj kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek 

 

3.) A 2014. évi tankönyvtámogatási pályázat kiírásának megvitatása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek 

 

4.) Egyebek 

 

 

 

1.) napirendi pont 

Tervező kiválasztása az iskola sportudvarának felújításához  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Négy tervező küldte meg árajánlatát, a Zöld Korona Garden Kft., a Parkfenntartó-Kertészeti 

és Szolgáltató Kft., a Három Kertőr Kertészeti és Szolgáltató Kft., valamint a Kerekliget Kft. 

Az ajánlatokat geodéziai felmérésre, belső udvar környezetrendezésére és víziközmű-tervekre 

kértük. Az ajánlatokat mindenki megkapta. Két ajánlat pusztazámori kertépítőktől érkezett 

Dalocsa Károlytól és Benefi Józseftől. Dalocsa Úr még megadta két tervező cég elérhetőségét 

és tőlük is kértünk ajánlatot. Így állt össze a négy ajánlat. Dalocsa Úr egy tervezővel nézte 

meg a területet, míg Benefi Úr két hölgyet küldött, akik felmérték az iskolaudvar állapotát.  

 

Oláh Gábor képviselő: 

A Kerekliget Kft. ajánlata a legolcsóbb, ha jól látom. 

 

Hornyák András képviselő: 

Nekem a Kerekliget Kft. ajánlata tűnik a legjobbnak.  

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola sportudvarának tervezési 

munkáira a Kerekliget Kft.-t bízza meg. A további intézkedések megtételére megbízza a 

polgármestert.   

 

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

Kerekliget Kft. tervezési ajánlatának elfogadását. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

64/2014.(VII.22) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola sportudvarának tervezési 

munkáira a Kerekliget Kft.-t bízza meg. A további intézkedések megtételére megbízza a 

polgármestert.   
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2.) napirendi pont 

Községi ösztöndíj kérelmek elbírálása 

 

Pátrovics Benedek polgármester ismerteti az ösztöndíjpályázatra érkezett kérelmeket 

 

Községi ösztöndíj kérelmek 

Kérelmező neve 
Oktatási intézmény 

neve 
Évfolyam 

Kérelmező 

átlaga 

8/2013.(VI.24.) 

sz. 

önkormányzati 

rendelet alapján 

adható ösztöndíj 

összege (Ft) 

Pechnyó Adél 

Andreetti Károly 

Általános Iskola és 

Művészeti Iskola 

5. osztály 4,6 10 000 

Csóli Zsanett 

Andreetti Károly 

Általános Iskola és 

Művészeti Iskola 

5. osztály 4,93 10 000 

Szilágyi Eszter 

Andreetti Károly 

Általános Iskola és 

Művészeti Iskola 

5. osztály 4,86 10 000 

     

Csóli Klaudia 

Budapesti Gazdasági 

Főiskola Pénzügyi ás 

Számviteli Kar 

Budapesti Intézete 

  3,4 20 000 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület a 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet 9-10. §-ai 

alapján döntsön úgy, hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg a 2013/2014-as tanévben elért 

eredményekre tekintettel a felsorolt személyeknek, a rendeletben meghatározott összegben.  
 

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

ösztöndíj kérelmek elfogadását. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 

 

65/2014.(VII.22) számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testület a Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet 

9-11. §-ai alapján úgy dönt, Községi Ösztöndíjat állapít meg a 2013/2014-as tanévben elért 

eredményekre tekintettel: 
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Pechnyó Adél      pusztazámori lakos részére  10 000 Ft       összegben  

Csóli Zsanett   pusztazámori lakos részére  10 000 Ft       összegben  

Szilágyi Eszter  pusztazámori lakos részére  10 000 Ft       összegben  

Csóli Klaudia   pusztazámori lakos részére  20 000 Ft       összegben.  

 

 

3.) napirendi pont 

A 2014. évi tankönyvtámogatási pályázat kiírásának megvitatása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is ingyen adnánk a tankönyveket az általános 

iskolásoknak.   

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A pályázat szóról-szóra ugyan az mint tavaly, tehát a kihirdetéstől október 31-ig lehet 

benyújtani. Vagy a pályázó igazolja a befizetést és megkapja a tankönyvek árát, vagy előre 

kérik a pénzt és 3 napon belül bemutatják a befizetésről szóló igazolást. Az Andreetti 

általános iskola pusztazámori és sóskúti épületébe, valamint speciális általános iskolába 

járóknak ingyenes a tankönyv. A pályázatból csak azok lettek csak kizárva, akik önként 

elvitték a gyereküket más település iskolájába.  

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatást biztosít a 2014/2015 

tanévre az általános iskolai tanulók tankönyveinek megvásárlásához az Andreetti Károly 

Általános és Művészeti Iskola Pusztazámori Tagintézményének valamennyi tanulója részére, 

az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola sóskúti épületében tanuló valamennyi 

pusztazámori lakos gyermek részére, valamint mindazoknak a pusztazámori lakos 

gyermekeknek, akik orvosi, vagy szakértői javaslatra általános iskolai tanulmányaikat más 

település speciális iskolájában folytatják.  

 

A Képviselő-testület jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a támogatásra vonatkozó 

pályázati hirdetményt és utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: a hirdetmény szerint                       Felelős: polgármester, 

jegyző 

 

 

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

határozati javaslatot.   

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

66/2014.(VII.22) számú Képviselő-testületi határozat: 
 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatást biztosít a 2014/2015 

tanévre az általános iskolai tanulók tankönyveinek megvásárlásához az Andreetti Károly 
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Általános és Művészeti Iskola Pusztazámori Tagintézményének valamennyi tanulója részére, 

az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola sóskúti épületében tanuló valamennyi 

pusztazámori lakos gyermek részére, valamint mindazoknak a pusztazámori lakos 

gyermekeknek, akik orvosi, vagy szakértői javaslatra általános iskolai tanulmányaikat más 

település speciális iskolájában folytatják.  

 

A Képviselő-testület jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a támogatásra vonatkozó 

pályázati hirdetményt és utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: a hirdetmény szerint             Felelős: polgármester, jegyző 

 

4.) napirendi pont 

Egyebek 

 

Oláh Gábor képviselő: 

A falunapon lehetett szavazni az első hulladék domb nevéről. Az ülés előtt Páli Annával 

összeszámoltuk a szavazatokat.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Jogilag a terület az FKF Nonprofit Zrt. fennhatósága alatt áll, szabadon nem látogatható, 

üzemi terület. Hivatalosan földrajzi név még nem adható neki. Helyben használatos név, ami 

nem hivatalos, persze adható neki. Annak sincs semmi akadálya, hogy az újságban 

megjelenjen egy kis cikk a szavazás eredményéről.  

 

Oláh Gábor képviselő: 

A legtöbb szavazatot a Szedres úti domb kapta. Második helyen a Tanyadomb végzett csak 

néhány szavazattal elmaradva az első helyezettől. Szavazatot kapott még Zámor domb, 

Barcza domb, Gyilkos domb, Kuka domb, Puszta domb, Hulladéklerakó és gáz domb, Egres 

domb, Kőkert domb, Zámor büszkesége domb. 

 

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

volt, a polgármester az ülést 16.30-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

  jegyző polgármester  

 

 


