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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. augusztus 28. (kezdődött 18.00 órakor) 

 

Jelen vannak:  a csatolt jelenléti ív szerint  

 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

 

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    képviselő 

Csibrikné Pátrovics Krisztina   képviselő 

Garainé Kiss Gabriella  képviselő 

Hornyák András     képviselő 

Oláh Gábor      bejelentett távollét 

Orosz Béla     képviselő 

 

Összesen: 6 képviselő-testületi tag 

 

dr. Újházi Miklós   jegyző 

 

          1 fő hallgatóság 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

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

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Köszöntöm továbbá Szoloszkáné 

Lepnyák Alízt, aki a Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázatára nyújtott be pályázati 

anyagot.   Valakinek van további napirendi pontra javaslata? Javasolom felvenni a napirendi 

pontok közé az iskolai tanévkezdéshez szükséges eszközök beszerzését és az ÉTV Kft. 

tulajdonában lévő rendszerfüggő víziközmű vagyon átruházásának megtárgyalását. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Javasolom felvenni a napirendi pontok közé a HPV védőoltás program folytatásának 

megtárgyalását. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja az új napirendi pontok felvételét. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a kiegészített napirendi javaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 
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Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

 

 

 

 

 

Napirend 

 

1. Előterjesztés a Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

  

2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság megválasztására 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

3. Iskolai tanévkezdéshez szükséges eszközbeszerzés megtárgyalása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

4. Előterjesztés az ÉTV Kft.-től még át nem vett vagyonelemek átadás-átvételével 

kapcsolatban 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

5. HPV védőoltás program folytatásának megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

6. Egyebek 

 

 

1.) napirendi pont 

Előterjesztés a Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálására 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázatára egy fő, Szoloszkáné Lepnyák Alíz adott 

be pályázati anyagot.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A pályázótól kértük, hogy járuljon hozzá a nyilvános tárgyaláshoz. Szoloszkáné Lepnyák Alíz 

hozzájárult, ezért az ülés nyilvános ülés.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A szülői munkaközösség és az óvodai dolgozók támogatják Szoloszkáné Lepnyák Alíz 

óvodavezetői kinevezését, pályázatát elfogadják.  Én magam is kinevezésre javasolom. 

 

Hornyák András képviselő: 

Eddig is meg voltunk elégedve Szoloszkáné Lepnyák Alíz munkájával. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Támogatom a kinevezést.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A pályázótól kérdezem, hogy hozzájárul-e a nyílt szavazáshoz? 
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Szoloszkáné Lepnyák Alíz pályázó: 

Igen, hozzájárulok. 

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodavezetői megbízásra kiírt 

pályázatot eredményesnek nyilvánítja és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., 

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. tv. 20/A. § alapján a 

Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői feladataival 2019. augusztus 15.-ig 

Szoloszkáné Lepnyák Alizt bízza meg, jelenlegi illetményének megfelelő illetménnyel.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

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

határozati javaslat elfogadását.  

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

 

71/2014.(VIII.28) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodavezetői megbízásra kiírt 

pályázatot eredményesnek nyilvánítja és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., 

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. tv. 20/A. § alapján a 

Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői feladataival 2019. augusztus 15.-ig 

Szoloszkáné Lepnyák Alizt bízza meg, jelenlegi illetményének megfelelő illetménnyel.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

2.) napirendi pont 

Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság megválasztására 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A helyi választási bizottság 5 évre lesz megválasztva. A tagok közül három Balázs Lászlóné, 

Szilágyi Tiborné és Zsakóné Csóli Erika eddig is benne volt a bizottságban. Új tag Fuzik 

Béláné és Pechnyó Gergely Józsefné. A két póttag Tóthné Liziczai Sára és Bélik János. 

  

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2013. évi XXXVI. törvény 23. 

§ alapján, a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak a következő személyeket 

választja meg: 

 

Tagok: Balázs Lászlóné 

Fuzik Béláné 

   Pechnyó Gergely Józsefné 

   Szilágyi Tiborné 

   Zsakóné Csóli Erika  
  

Póttagok: Bélik János 

Tóthné Liziczai Sára 
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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 
 

 

72/2014.(VIII.28) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2013. évi XXXVI. törvény 23. 

§ alapján, a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak a következő személyeket 

választja meg: 

 

Tagok: Balázs Lászlóné 

Fuzik Béláné 

   Pechnyó Gergely Józsefné 

   Szilágyi Tiborné 

   Zsakóné Csóli Erika  
  

Póttagok: Bélik János 

Tóthné Liziczai Sára 

 

 

3.) napirendi pont 

Iskolai tanévkezdéshez szükséges eszközbeszerzés megtárgyalása 

 

Pátrovics Benedek polgármester felolvassa Garainé Kiss Gabirella iskolaigazgató levelét. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ahhoz, hogy gördülékenyen kezdődhessen a tanév ezekre az eszközökre szükség van. 

 

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

fedezet biztosítását az iskolai eszközbeszerzéshez.  

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

 

73/2014.(VIII.28) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a fedezetet az iskolai 

tanévkezdéshez szükséges eszközök beszerzésére.  

 

4.) napirendi pont 

Előterjesztés az ÉTV Kft.-től még át nem vett vagyonelemek átadás-átvételével 

kapcsolatban 

 

  

Pátrovics Benedek polgármester: 

Érd Megyei Jogú Város előállt ezzel a 40-60 %-os aránnyal.  
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dr. Újházi Miklós jegyző: 

A szavazás majd úgy zajlik, hogy, aki érintett benne az nem szavaz. Tehát Pusztazámor 

ügyében mindenki más szavaz beleértve Érdet is, kivéve Pusztazámort.  Ha a képviselő-

testület nemmel szavaz, akkor a taggyűlés szava nem sokat ér. A regionális vízművek, 

amelyek állami tulajdonban vannak kapják a veszteségpótlásukat. Amíg nincs a vagyon 

rendezve addig az ÉTV Kft. nem kaphat pénzt.  

 

Határozati javaslat 

 

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

vagyonelemekkel kapcsolatban - megerősítve a 58/2014.(VI.18.) sz. határozatát - 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 a 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 az ÉTV ügyvezető 

igazgatója által a taggyűlés részére 2014. augusztus 25-én készített előterjesztésnek  

megfelelő tartalommal kell készüljön, azaz az önkormányzat által vállalt térítés a 

vagyonelemek értékének 40%-a, és ezzel egy időben az önkormányzat ugyanilyen értékben 

értékesít vagyonelemeket az ÉTV részére az önkormányzat tulajdonában lévő 

rendszerfüggetlen víziközmű vagyonból.    

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 

 

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

határozati javaslat elfogadását.  

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

 

74/2014.(VIII.28) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

vagyonelemekkel kapcsolatban - megerősítve a 58/2014.(VI.18.) sz. határozatát - 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. 
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2./ Tekintettel azonban arra, hogy a 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 az ÉTV ügyvezető 

igazgatója által a taggyűlés részére 2014. augusztus 25-én készített előterjesztésnek  

megfelelő tartalommal kell készüljön, azaz az önkormányzat által vállalt térítés a 

vagyonelemek értékének 40%-a, és ezzel egy időben az önkormányzat ugyanilyen értékben 

értékesít vagyonelemeket az ÉTV részére az önkormányzat tulajdonában lévő 

rendszerfüggetlen víziközmű vagyonból.    

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 

 

 

5.) napirendi pont 

HPV védőoltás program folytatásának megtárgyalása 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az állam ingyenessé tette a HPV elleni védőoltást a 12. életévüket betöltött lányoknál, akik a 

most kezdődő tanévben lesznek 7. osztályosok. Az általunk indított program a 8. osztályos 

korosztályt oltatja lányokat fiúkat egyaránt. Az oltás nem kötelező, ha a szülő nem akarja, 

akkor nem lesz beoltva a gyermek. Idén kicsivel több lesz a szükséges költség, mint tavaly 

mivel a 7.-es fiúkat is oltatjuk. Jövőre viszont lényegesebb alacsonyabb lesz ez az összeg, 

mivel csak a 7.-es fiúkat kel oltatni. A megállapodás alapján a nem preferált korosztály is 

50%-os kedvezménnyel vásárolhatja meg a vakcinát.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Annyi módosítást javasolok a kiadott határozati javaslathoz, hogy a Képviselő-testület felkéri 

Mátrai Miklósnét a sóskúti Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét. 

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az általános iskola 7. osztályába 

járó pusztazámori lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező fiú és a 8. osztályába járó 

pusztazámori lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lány és fiú tanulók körében 

előzetes felmérés alapján a HPV vírus elleni védőoltást biztosítja. Felhatalmazza a 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

A Képviselő-testület felkéri Mátrai Miklósnét a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, 

dr. Zajkás Gábor gyermek- és iskolaorvost, valamint a védőnőket az oltás megszervezésére és 

lebonyolítására. 

 

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

határozati javaslat elfogadását.  
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Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

 

75/2014.(VIII.28) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az általános iskola 7. osztályába 

járó pusztazámori lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező fiú és a 8. osztályába járó 

pusztazámori lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lány és fiú tanulók körében 

előzetes felmérés alapján a HPV vírus elleni védőoltást biztosítja. Felhatalmazza a 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

A Képviselő-testület felkéri Mátrai Miklósnét a sóskúti Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnökét, dr. Zajkás Gábor gyermek- és iskolaorvost, valamint a védőnőket az oltás 

megszervezésére és lebonyolítására. 

 

6.) napirendi pont  

Egyebek 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az idősek napi rendezvények ünnepi beszéd mondásra felkérném Garainé Kiss Gabriella 

képviselőasszonyt. Képviselői tevékenységének utolsó feladata lenne ez, hiszen tudjuk, hogy 

nem indul újra a választáson.  

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Köszönöm a felkérést elfogadom.  

 

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  

 

 


