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Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október  

21-én megtartott alakuló üléséről 

 

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

 

Az ülés időpontja: 2014. október 21. (kezdődött 15.00 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 

Mizsei Martina   képviselő 

Hornyák András     képviselő 

Oláh Gábor      képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

 

Összesen: 6 képviselő-testületi tag 

 

dr. Újházi Miklós   jegyző 

Kondrát Zita     aljegyző 

 

 

Napirend: 

 

1.) Az alakuló ülésen törvény által meghatározott döntések meghozatala. 

 

2.) Előterjesztés a közterületek elnevezésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet  

     megalkotására. 

     Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

3.) Az óvoda háromcsoportosra bővítését célzó lakossági kezdeményezés   

     megvitatása. 

     Előadó: Pátrovics Benedek polgármester 

 

4.) Egyebek 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a képviselőket, Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető, dr. Csatádi Krisztina szülői 

munkaközösség vezetőjét, Pusztay Sándor újságírót és az Érd TV munkatársait.  

 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva 
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1. napirendi pont 
 

Az alakuló ülésen törvény által meghatározott döntések meghozatala. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Köszönti a megjelenteket. Felkéri Zsakóné Csóli Erikát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a választás eredményét. 

 

Zsakóné Csóli Erika a HVB elnöke: 

Ismerteti a 2014. október 12. napján megtartott képviselő választás eredményeit.  

 

Névjegyzékben levő választópolgárok száma: 912 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 461 

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 462, amelyből érvényes 453, érvénytelen 9. 

 

Szavazatok száma: 

Orosz Béla     288 

Hornyák András    236 

Békési Géza Miklós    249 

Turnhauser Tamás Jenő   187 

dr. Fekete Balázs Zoltán    154 

Babar Zoltán     201 

Csibrikné Pátrovics Krisztina  247 

Mizsei Martina    262  

Oláh Gábor     284 
 

A választás eredményes volt, a megválasztott képviselők: 
 

Orosz Béla      

Hornyák András     

Békési Géza Miklós  

Csibrikné Pátrovics Krisztina   

Mizsei Martina     

Oláh Gábor      
  

Az urnában eggyel több lebélyegzett szavazólap volt, így minden képviselőtől egy-egy 

szavazatot le kellett vonni, de ez az eredményt nem befolyásolta. Jogorvoslatot nem 

kezdeményeztek, a választás eredménye végleges. Gratulál a megválasztott képviselőknek és 

átadja a megbízó levelüket. 

 

Képviselők eskütétele 

 

Zsakóné Csóli Erika a HVB elnöke: 

Felkéri a képviselőket, hogy tegyék le a törvény szerinti esküt és írják alá az esküokmányt.  

 

Pátrovics Benedek polgármester:  

Az eskütételt követően megállapítja, hogy a képviselő-testület megalakultnak tekintendő.  

 

Zsakóné Csóli Erika a HVB elnöke: 

Ismerteti a 2014. október 12. napján megtartott polgármester választás eredményeit.  
 

Névjegyzékben levő választópolgárok száma: 912 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 461 

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 461, amelyből érvényes 458, érvénytelen 3 
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Szavazatok száma: 

Pátrovics Benedek:   296 

Oláh Gábor:    162 

 

A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester Pátrovics Benedek. Jogorvoslatot 

nem kezdeményeztek, a választás eredménye végleges. Sikeres munkát kíván a 

polgármesternek és átadja a megbízólevelét. 

 

Polgármester eskütétele 

 

Zsakóné Csóli Erika a HVB elnöke: 

Felkéri a polgármestert, hogy tegye le a törvény szerinti esküt és írja alá az esküokmányt.  

 

Az eskütételt követően a polgármesteri program ismertetése 

 

Pátrovics Benedek polgármester:  
A programot minden velem egy csapatban induló képviselő ismeri, hiszen együtt alkottuk 

meg. Részletesen nem kívánom megismételni, hiszen megjelent, nyilvános. Elsődleges 

feladatnak tartom a településen elért színvonal megtartását. Természetesen kiemelt feladat a 

pályázati források figyelemmel kísérése, utak, csapadékvíz elvezetők karbantartása.               

A település elindult a szépítés kellemes környezet kialakítása felé, ami magába foglalja a 

patak és környezetének igényes szinten történő rendbe tételét. A soron következő 

fejlesztéseinket alapvetően a pályázati források elérhetősége fogja meghatározni. Szeretnénk 

egy fenntartható szép, igényes környezetű települést a magunkénak tudni. 

 

Alpolgármester megválasztása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74.-75 §-ainak  

rendelkezései szerint a „képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 

minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 

alpolgármestert …….. választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább 

egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.”     

Az alpolgármesteri tisztség főállásban és társadalmi megbízatásban is ellátható. Az érintettel 

történt előzetes megbeszélés alapján javasolom, hogy a képviselő-testület újra az eddigi 

alpolgármestert, Békési Géza képviselőt, válassza meg alpolgármesternek, továbbra is 

társadalmi megbízatású alpolgármesterként. Békési Géza halaszthatatlan elfoglaltsága miatt 

nem tudott megjelenni a mai ülésen, de felkérésemre elmondta, hogy megválasztása esetén 

kész a feladatot továbbra is ellátni társadalmi megbízatású alpolgármesterként.  
 

Az önkormányzati törvény értelmében az alpolgármestert titkos szavazással kell 

megválasztani. A szavazatszámláló bizottság feladatainak ellátására javasolja Csibrikné 

Pátrovics Krisztina és Mizsei Martina képviselőket.  
 

A fent említett képviselők elfogadják a felkérést. 

 

a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta:  

 

81/2014.(X.21.) sz. képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 

megválasztására Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Csibrikné Pátrovics 

Krisztina és Mizsei Martina képviselők.  
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Dr. Újházi Miklós jegyző 

Ismerteti a titkos szavazással kapcsolatos tudnivalókat. 

 

A szavazás lezárultával a bizottság összeszámolja a szavazatokat és megállapítja az 

eredményt.  

 

A titkos szavazás eredménye, hogy a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

82/2014.(X.21.) sz. képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Békési Géza képviselőt választja 

meg alpolgármesternek. 

 

Polgármester, alpolgármester illetményének megállapítása 

 

dr. Újházi Miklós jegyző 

A korábbi évekhez képest jelentős változás van az illetmények terén. Az új önkormányzati 

törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény több 

pontja az önkormányzati választás napjával lép életbe. Sok újat kell tanulni mindenkinek, még 

azon képviselőknek is, akik már régebb óta töltik be a pozíciót.  

Az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően meg kell állapítani a polgármester 

illetményét, költségtérítését. A törvény 71. § rendelkezései ezt teljesen konkrétan 

meghatározzák. A főállású polgármester illetménye az 501-1500 lakosú településen a 

helyettes államtitkár alapilletménye, illetménykiegészítése és vezetői pótléka összegének 

40%-a. Ez száz forintra kerekítve 299.200 Ft illetményt jelent. A törvény szerint a 

polgármestert megilleti illetménye 15%-ának megfelelő összegű költségtérítés. Továbbá 

eddig a polgármester is részesült a köztisztviselők részére megállapított cafeteriában, 

amelynek összegét évente törvényben határozzák meg.   

 

Ismerteti a határozati javaslatot  

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § rendelkezései szerint – 

megválasztása napjától - Pátrovics Benedek polgármester illetményét 299.200 Ft-ban, 

költségtérítését 44.880 Ft-ban állapítja meg. Továbbá a közszolgálati tisztviselőkre irányadó 

törvényi rendelkezéseknek megfelelő éves cafetéria-juttatást állapítja meg részére.     

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Pátrovics Benedek polgármester nem vett részt a szavazáson. 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

83/2014.(X.21.) sz. képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § rendelkezései szerint – 

megválasztása napjától - Pátrovics Benedek polgármester illetményét 299.200 Ft-ban, 

költségtérítését 44.880 Ft-ban állapítja meg. Továbbá a közszolgálati tisztviselőkre irányadó 

törvényi rendelkezéseknek megfelelő éves cafetéria-juttatást állapítja meg részére.     

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
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Pátrovics Benedek polgármester  

Elmondja, hogy az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően meg kell állapítani az 

alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését. Ezt a törvény 71. és 80. § rendelkezései 

határozzák meg. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja az 501-1500 lakosú 

településen a társadalmi megbízatású polgármesternek járó tiszteletdíjának 70-90%-a közötti 

összeg. Ez száz forintra kerekítve 104.700-134.600 Ft közötti összeget jelent. A törvény 

szerint az alpolgármestert megilleti tiszteletdíja 15%-ának megfelelő összegű költségtérítés. 

Ismerteti a határozati javaslatot 

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § és 80. §-ainak rendelkezései szerint – 

megválasztása napjától – Békési Géza alpolgármester tiszteletdíját 105.000 Ft-ban, 

költségtérítését 15.750 Ft-ban állapítja meg.   

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Pátrovics Benedek polgármester megkérdezi van-e más javaslat, majd más javaslat hiányában 

felteszi szavazásra. 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

84/2014.(X.21.) sz. képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § és 80. §-ainak rendelkezései szerint – 

megválasztása napjától – Békési Géza alpolgármester tiszteletdíját 105.000 Ft-ban, 

költségtérítését 15.750 Ft-ban állapítja meg.   

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Szervezetei és Működési Szabályzat 

 

Pátrovics Benedek polgármester:  
Ismerteti a szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatos határozati javaslatot  

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően 

felülvizsgálja hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát.  Felkéri a polgármestert, hogy az 

SZMSZ felülvizsgálatának eredményeként szükséges módosító javaslatot 2014. november 21-

ig terjessze a Képviselő-testület elé, és felkéri a jegyzőt ennek előkészítésére.   

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangú döntéssel 

az alábbi határozatot hozta: 

 

85/2014.(X.21.) sz. képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően 

felülvizsgálja hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát.  Felkéri a polgármestert, hogy az 

SZMSZ felülvizsgálatának eredményeként szükséges módosító javaslatot 2014. november 21-

ig terjessze a Képviselő-testület elé, és felkéri a jegyzőt ennek előkészítésére.   
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dr. Újházi Miklós jegyző: 

Javasolja a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és Összeférhetetlenségi Bizottság megszűntetését 

és, hogy feladatait a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság lássa el a későbbiekben.  

Tájékoztatja a képviselőket, hogy először 2014. november 11-ig, majd minden év január 31-ig 

a törvény által meghatározott formában vagyonnyilatkozatot kell tenniük és ehhez csatolniuk 

kell a közös háztartásban élő házas-vagy élettársuk, és gyermekeik vagyonnyilatkozatát is.  

Az ehhez szükséges nyomtatványt a képviselők által igényelt példányszámban írásos és/vagy 

elektronikus formában a hivatal biztosítja.  

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a törvény rendelkezései szerint három hónapon belül 

kötelesek részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen. A képzés elmulasztása 

különböző szankciókkal jár.  

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a soron következő ülésen összhangban az SZMSZ 

felülvizsgálatával meg kell választani a bizottságok elnökeit és tagjait is és felül kell vizsgálni 

a részükre rendeletben megállapított juttatások formáit és mértékét is.   

Tájékoztatja a képviselőket, hogy ha tisztségükkel összeférhetetlen megbízatásuk van, azt 

2014. november 11-ig meg kell szüntetniük.   

 

 

2.) napirendi pont 

Előterjesztés a közterületek elnevezésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Elmondja, hogy az önkormányzati törvény előírja, hogy a közterületek elnevezésének és a 

nevek megváltoztatásának rendjéről rendeletet alkosson az önkormányzat. A rendelet a 

házszámozás rendjét is tartalmazza. Utca elnevezés nem aktuális a közeljövőben, mert nincs 

új utca tervezve ehhez ráadásul HÉSZ módosításra is szükség volna, de ez most nem akut 

probléma. A házszámozási rend átfogó változtatása sok utána járást jelentene és magas a 

költségvonzata. A családoknak is sok kellemetlenséget okozna, elég csak az okmánycserékre, 

adatátvezetésekre gondolni. Ha volna erre vonatkozó lakossági kezdeményezés, akkor 

indulhatna meg a házszámozás rendjének megváltoztatásának.   

 

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

közterületek elnevezésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a közterületek 

elnevezésének rendjéről szóló 11/2014. önkormányzati rendeletet. 

 

 

3.) napirendi pont 

Az óvoda háromcsoportosra bővítését célzó lakossági kezdeményezés   

    megvitatása. 

 

Pátrovics Benedek polgármester:  
Elmondja, hogy szerinte a szülők nyitott kaput döngetnek. Ha kialakítanák a 3. csoportszobát 

az azzal is járna, hogy a konyhát is bővíteni kellene.  
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dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az ÁNTSZ-vel egyeztetni kell a konyha kérdését, hogy a plusz létszámot ki tudja-e szolgálni. 

Ha nem akkor két lehetőség van. Egyrészt külső beszállító alkalmazása vagy a konyha 

bővítése. Az is felmerült, hogy jövőre az óvoda is állami kézbe kerül.    

 

Pátrovics Benedek polgármester:  
Elmondja, hogy az óvoda tetőterébe fognak fektetni néhány óvodást. Szükséges volna egy 

vizesblokk kialakítására az emeleten.  Kérem a képviselő-testület felhatalmazását, hogy 

elkezdhessem az intézkedéseket az ügyben.   

 

dr. Csatádi Krisztina 

Kéri a képviselő-testülete, hogy az udvar rendbetételéről is gondoskodjon. 

 

Pátrovics Benedek polgármester:  
Erre vonatkozóan már született képviselő-testületi határozat. 

 

Orosz Béla képviselő: 

A bővítés kapcsán az anyagi vonzat is felmerül.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Igen, körülbelül 10 millió forintos tételről van szó. Ez két óvónő és egy dajka munkabére. 

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért az óvoda 3 

csoportosra bővítésével. Megbízza a polgármestert, hogy vizsgálja meg a technikai és anyagi 

odalát az ügynek, továbbá felkéri, hogy a vizesblokk kialakítása érdekében haladéktalanul 

tegyen lépéseket. 

 

86/2014.(X.21.) sz. képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért az óvoda 3 

csoportosra bővítésével. Megbízza a polgármestert, hogy vizsgálja meg a technikai és anyagi 

odalát az ügynek, továbbá felkéri, hogy a vizesblokk kialakítása érdekében haladéktalanul 

tegyen lépéseket. 

 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 16:45-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

dr. Újházi Miklós       Pátrovics Benedek 

         jegyző            polgármester 
 


