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Jegyzőkönyv 

Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről 

 

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

 

Az ülés időpontja: 2014. november 18. (kezdődött 17.00 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     bejelentett távollét 
 

Összesen: 5 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. Szeretném bemutatni Csernyák Krisztinát, 

aki a tegnapi naptól az önkormányzat alkalmazottja.   

Megkérdezem, hogy van valakinek napirendi pontra javaslata? 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Új napirendi pontra javaslatom nincs, de a 3. napirendi pontot, azaz a Kossuth Lajos utcai 

csapadékvíz-elvezető árok kiépítésével kapcsolatban kiírt közbeszerzés eredményének ismertetését 

módosítanám, ugyanis nem az eredmény ismertetése történik, csak tájékoztatás. 

 

Javaslat napirendi pontra nem volt. 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja napirendi javaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

Napirend 

 

1. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  

 

2. Bizottsági tagok és elnökök megválasztása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  
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3.  Tájékoztatás a Kossuth Lajos utcai csapadékvíz-elvezető árok kiépítésével kapcsolatban kiírt 

közbeszerzésről 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

4. Óvodai étkezési díjak emelésének megvitatása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

5. Tervező kiválasztása az óvoda udvarának rendbetételére beérkezett ajánlatok közül 

Előadó: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

6. Gyüre István telekvásárlási kérelmének megvitatása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

7. Gyúrói Homokbánya kérelme úthasználat engedélyezésével kapcsolatban 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

8. Előterjesztés Községi Ösztöndíjak elbírálására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

9. Egyebek 

 

 

1.) napirendi pont 

Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (későbbiekben SzMSz) tartalmi elemeit a törvények 

határozzák meg és több mindent írnak elő kötelezően, mint korábban. Azokra a jegyzőkönyvi 

tartalmi elemekre és zárt üléssel kapcsolatos kritériumokra külön nem tértem ki benne, amelyeket a 

törvény leszabályoz. Ezek a függelékben találhatóak. Az SzMSz részei a törzsanyag és a 

mellékletek, a függelék nem, amely utóbbit képviselő-testületi döntés nélkül is lehet módosítani.  

Korábban négy bizottság dolgozott, de javasolom ezt a számot csökkenteni. Nincs értelme a 

Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Nyilvántartó Bizottságnak, hisz számottevő feladata nem volt a 

korábbi években.  A Szociális, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megalakítása javasolt.  

Bekerült a rendeletbe, hogy a rendkívüli ülés meghívóját legalább 24 órával előbb ki kell 

kézbesíteni. Javasolom, hogy a tervezettől eltérően a rendelet hatálybalépésének időpontja a 

kihirdetés napja legyen.  

   

Pátrovics Benedek polgármester: 

A jegyzőkönyvek képviselői hitelesítését nem tartom szükségesnek. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Annyiban hasznos lehet, hogy egy külső személy is átolvassa a jegyzőkönyveket. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Én nem tartom rossz ötletnek, hogy egy képviselő is átolvassa.  

 

Hornyák András képviselő: 

Szerintem sem szükséges jegyzőkönyv hitelesítő.  

 

Oláh Gábor képviselő: 

Az ülés előtti 5 napos kiküldési határidőn nem lehetne növelni? Régebben 8 nap volt és az önálló 

hivatal idején ez jellemzően be is lett tartva.  
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dr. Újházi Miklós jegyző: 

Maradhat a régi, de a jövőben nem minden esetben tudjuk tartani. Előfordul, hogy ez a hivatal 

hibája, de nem mindig. Egyre gyakrabban kapunk értesítést olyan pályázatokról, ügyekről a 

minisztériumoktól, amelyek testületi döntést igényelnének, és a döntésre, valamint a pályázat 

benyújtására összesen van 2-3 napunk. Igyekszünk a munkaterv szerinti ülésekre időben elkészíteni 

az anyagot.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Előterjesztőként úgy kérem a szavazást a rendelet-tervezetről, hogy a hatálybalépés a kihirdetés 

napja legyen és nem szükséges jegyzőkönyv hitelesítőt felkérni.  

 

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

Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását az említett módosításokkal.  

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 12/2014. önkormányzati 

rendeletét a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.  

 

 

2.) napirendi pont 

Bizottsági tagok és elnökök megválasztása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Kérem a képviselők hozzájárulását a nyílt tárgyalásra és szavazásra, a felkért nem képviselő 

tagjelöltek sem kértek zárt tárgyalást, titkos szavazást.  

 

A képviselők hozzájárultak a nyílt tárgyaláshoz.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javaslataim a bizottsági tagokra és az elnökre, 

 

Szociális Bizottság: 

- Csibrikné Pátrovics Krisztina, elnök 

- Mizsei Martina, tag 

- Békési Géza, tag 

- Zsakóné Csóli Erika, tag 

- Győrfi Miklós, tag 

 

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

Szociális Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot.   

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

87/2014.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Bizottság elnökének 

Csibrikné Pátrovics Krisztinát képviselőt, tagjainak Mizsei Martina és Békési Géza képviselőket, 

valamint Zsakóné Csóli Erikát és Győrfi Miklóst megválasztotta. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Javaslataim a bizottsági tagokra és az elnökre, 

Pénzügyi Bizottság:  

- Hornyák András, elnök 

- Mizsei Martina, tag 

- Orosz Béla, tag 

- Garainé Kiss Gabriella, tag 

- Győrfi Miklós, tag 

 

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

Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot.   

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

88/2014.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökének 

Hornyák András képviselőt, tagjainak Mizsei Martina és Orosz Béla képviselőket, valamint Garainé 

Kiss Gabriellát és Győrfi Miklóst megválasztotta. 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javaslataim a bizottsági tagokra és az elnökre, 

Településfejlesztési Bizottság 

- Békési Géza, elnök 

- Csibrikné Pátrovics Krisztina, tag 

- Oláh Gábor, tag 

- Turnhauser Tamás Jenő, tag 

- Babar Zoltán, tag 

 

dr. Újházi Miklós jegyző:                   

Nem feltétlenül szerencsés, ha az alpolgármester elnöki pozíciót tölt be egy bizottságban, van neki 

más feladata is.   

 

Hornyák András, képviselő: 

Javasolom Oláh Gábort a Településfejlesztési Bizottságának elnöki pozíciójára. 

 

Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a Településfejlesztési Bizottság elnöki 

pozíciójának betöltésére Oláh Gábor képviselőt. 

 

Igen: 2 

Nem: 2 

Tartózkodik: 1    a javaslat elvetve 

   

 

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

Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot.   

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                               Elfogadva 
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89/2014.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság 

elnökének Békési Géza alpolgármestert, tagjainak Csibrikné Pátrovics Krisztinát és Oláh Gábor 

képviselőt, valamint Turnhauser Tamást és Babar Zoltánt megválasztotta. 

 

3.) napirendi pont 

Tájékoztatás a Kossuth Lajos utcai csapadékvíz-elvezető árok kiépítésével kapcsolatban kiírt 

közbeszerzésről. A napirendi pont írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző:                   

A bontási jegyzőkönyvet kiküldtük, amelyből mindeni tájékozódhatott az ajánlattevők személyéről 

és az ajánlati összegről.  Volt olyan ajánlat, amelynél 20%-kal eltért az ajánlati felhívásban levő a 

becsült értéktől, ezért kiegészítő kérdést kell feltenni nekik. Ennek jóváhagyását a Bíráló 

Bizottságnak kell megtennie. Addig tehát nem tudunk eredményt hirdetni, ameddig nem ül a Bíráló 

Bizottság és nem fogadja el az érintett cég magyarázatát. A hatályos szabályzat szerint a bíráló 

bizottság a polgármesterből és a képviselő-testület állandó bizottságainak elnökeiből áll össze.         

A bizottságok megválasztásáig tehát nem lehetett összehívni a Bíráló Bizottságot. A kérdésekre 

adott válaszok alapján teszi meg a Bíráló Bizottság a döntési javaslatot a Képviselő-testület felé. Ha 

nem lenne szükség a kiegészítő tájékoztatás kérésére, akkor ma is megtörténhetett volna a bírálat és 

a végleges döntés is. Az önkormányzat megbízott szakértője annyit jelzett előzetesen, hogy van 

érvényes ajánlat.   
 

4.) napirendi pont 

Óvodai étkezési díjak emelésének megvitatása. A napirendi pont írásos anyaga a jegyzőkönyv 

melléklete. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Utoljára 2012-ben emeltük az árakat. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző:                   

El kell döntenie a képviselő-testületnek, hogy akar e emelni vagy sem.  Ha nem emeli meg az 

árakat, akkor a különbözetet az önkormányzatnak kell megfizetnie.   

 

Oláh Gábor, képviselő: 

Akár a Településfejlesztési Bizottság is körbejárhatja a környező települések iskolai, óvodai 

étkezési díjait.  
 

5.) napirendi pont 

Tervező kiválasztása az óvoda udvarának rendbetételére beérkezett ajánlatok közül. A napirendi 

pont írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az óvoda udvar tervezésére 3 ajánlatot kaptuk, a Plantago Tájépítész Kft.-től,  a Tájépítész Bt.-től 

és a Táj és Kert Kft.-től. Ez utóbbi Kft. pusztazámori és egyben ők adták a legolcsóbb árajánlatot is. 

Javasolom őket a tervezésre.  
 

Határozati javaslat 
 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda udvarának tervezési munkáira 

a Táj és Kert Kft.-t bízza meg a benyújtott árajánlat szerint. A további intézkedések megtételére 

megbízza a polgármestert.   
 

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

határozati javaslatot.  



6 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

90/2014.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda udvarának tervezési munkáira 

a Táj és Kert Kft.-t bízza meg a benyújtott árajánlat szerint. A további intézkedések megtételére 

megbízza a polgármestert.   

 

6.) napirendi pont 

Gyüre István telekvásárlási kérelmének megvitatása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Korábban a Keresztes 2000 Kft.-nek 7 800 000 Ft-os eladási árat kínáltunk, ez 3.900 Ft/m2 ár. Én 

ugyanerre az árra gondoltam és az ár közmű hozzájárulást nem foglalja magába.  

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete eladásra kínálja a tulajdonát képező 

087/11 hrsz. alatti, 2.000 m2 nagyságú ingatlant a Csengő Manufaktúra Kft. (ügyvezető: Gyüre 

István) részére 7.800.000 Ft értékben. 

 

 

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

határozati javaslatot.  

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 
 

91/2014.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete eladásra kínálja a tulajdonát képező 

087/11 hrsz. alatti, 2.000 m2 nagyságú ingatlant a Csengő Manufaktúra Kft. (ügyvezető: Gyüre 

István) részére 7.800.000 Ft értékben. 

 

7.) napirendi pont 
Gyúrói Homokbánya kérelme úthasználat engedélyezésével kapcsolatban 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A használni kívánt út javításával kapcsolatban adott információk nem elegendőek. A levelükben 

megjelölt 25 t az a raksúly, a járművek össztömege a 40 tonnát is elérheti.   
 

dr. Újházi Miklós jegyző:                   

A temető melletti aszfaltos út nem 40 tonnára lett méretezve.  
 

Oláh Gábor képviselő: 

Azt sem tudjuk, hogy mekkora forgalmat bonyolítanának le. 
 

dr. Újházi Miklós jegyző:                   

Tájékoztatást kell kérni tőlük, hogy hogyan és mikor és mekkora forgalmat bonyolítanának, illetve 

hogyan vállalnak kötelezettséget a temetői melletti út karbantartására. A válasz megérkezése után 

van értelme érdemben tárgyalni a kérésről.  
 

A képviselők egyhangúlag egyetértettek a jegyző véleményével.  
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8.) napirendi pont 

Előterjesztés Községi Ösztöndíjak elbírálására 
 

Pátrovics Benedek polgármester ismerteti az ösztöndíjpályázatra érkezett kérelmet 
 

 

Községi ösztöndíj kérelmek  

Kérelmező neve 
Oktatási intézmény 

neve 
Évfolyam 

Kérelmező 

átlaga 

8/2013.(VI.24.) 

sz. 

önkormányzati 

rendelet alapján 

adható ösztöndíj 

összege (Ft) 

Hortobágyi 

Norbert 

Andreetti Károly 

Általános Iskola és 

Művészeti Iskola 

3. osztály 5 10 000 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület a 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet 9-11. §-ai alapján 

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

tekintettel Hortobágyi Norbertnek a rendeletben meghatározott összegben.  

 

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

ösztöndíj megítélését. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

92/2014.(XI.18.) 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: 

 

Hortobágyi Norbert     pusztazámori lakos részére  10 000Ft        összegben  

 

9.) napirendi pont 

    Egyebek 

 

Fánkuly Zoltán levele bölcsődei ellátás és anyasági támogatás témakörében 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ez is egy olyan téma, amelyet érdemes lenne körbejárni, hogy más településeken milyen 

lehetőségek vannak. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző:                   

Bölcsődei férőhely vásárlását nem tartom reálisnak. A környékbeli településeken, ahol bölcsődék 

épülnek már most 2-3x-os a túljelentkezés. Nem fognak nekünk férőhelyet eladni. Reálisabb 

elképzelés, hogy a bölcsődei térítési díjhoz nyújtson támogatást az önkormányzat.  
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Az anyasági támogatás keretében sok minden megvalósulhat, babakötvény, csomag átadása, 

köszöntés stb.  

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

A babakötvényt nem tartom a legjobb választásnak, mert az állam megszabja, hogy mire lehet 

felhasználni.   

 

dr. Újházi Miklós jegyző:                   

Saját babakötvényt is adhat az önkormányzat saját feltételei mellett. Például a gyermek 14 éves 

koráig nem lehet felhasználni a pénzt, de nem biztos, hogy ez jó, hisz bárki juthat olyan helyzetbe, 

hogy sürgősen pénzre van szüksége. Az is megoldható, hogy a szülő a bakszámlájára kap egy 

meghatározott összeget. Bölcsődei kérdés esetében pedig lehet a térítési díj arányában fizetni a 

családoknak meghatározott összeget.  

 

Elsősegély oktatás, defibrillációs készülék vásárlása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Korábban beszéltem Mizsei Martinával, hogy szükséges lenne elsősegély oktatásokat tartani a 

településen és egy defibrillációs készülék beszerzése is hasznos lehetne. Milyen árban van egy ilyen 

készülék? 

 

Mizsei Martina képviselő: 

500 ezer forint körül van egy készülék. Olyan helyre kell elhelyezni, ahol illetéktelen kezekbe nem 

kerül, mégis hozzáférhető szükség esetén.  

 

Érd Szépe választása 

 

Pátrovics Bendek polgármester felolvassa az Érd Szépe választás kapcsán érkezett levelet.  
  

A képviselők úgy döntenek, hogy nem támogatják az Érd Szépe rendezvényt.   

 

Templom renoválása, Jézus-szobor 

 

Páli Anna helyi lakos: 

A templommal kapcsolatban érdeklődnék, hogy a renoválása elkezdődött-e már illetve ezzel 

kapcsolatban szeretném, hogy ha lenne egy ökumenikus emlékhely kialakítva akár Jézus-szoborral.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az egyházközség hozzájárult a Remeteség felújításához. Pádár Vilmával pár hete tárgyaltam és ő 

viszi tovább az ügyet és az örökségvédelemmel még tárgyalni kell. Az esztergomi főépítész asszony 

beárazta és kb. 10 millió forint nagyságúak a munkálatok.  

 

Turizmus helyzete 

 

Páli Anna helyi lakos: 

A Zámori Hírekben olvastam polgármester úr cikkét és a turizmussal kapcsolatban érdeklődnék, 

hogy a jövőre vonatkozóan milyen új elképzelések várhatóak. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A buszforduló környékére tervezünk egy szabadidő parkot.  
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dr. Újházi Miklós jegyző:                   

Néhány tájékoztató jellegű információt szeretnék közölni. Készülőben van egy átfogó egészségügyi 

reform.  A jelen tervezet szerint az önkormányzatoktól elveszik az egészségügyi ellátások körét, de 

az üzemeltetés az önkormányzatoknál marad. 

 Az állami hivataloktól további feladatokat visznek el a kormányhivatalokhoz. Főként a szociális 

területet érintve, a temetési és az átmeneti segély maradna csak az önkormányzatnál.  

Megkezdődtek az önkormányzati képviselők képzései, az első időpont november 24., Budapesten a 

Városház utcában.     

Ebnyilvántartást kellene készíteni, néhány helyi fiatalt bevonásával. Ez törvényi kötelezettség.  

 

 

 

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  

 

 


