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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről 

 
Az ülés helye:   Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) 
 
Az ülés időpontja: 2015. november 18. 13.05 óra 
 
Jelen vannak:  Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    képviselő 
Csibrikné Pátrovics Krisztina    képviselő (később érkezett) 
Mizsei Martina    képviselő 
Hornyák András     képviselő 
Orosz Béla     képviselő 
 
A képviselő-testület tagjai közül összesen 5 fő. 

 
Oláh Gábor      bejelentett távollét 

 
dr. Újházi Miklós    jegyző 
 

Megjelentek:  További meghívottak és megjelentek a jelenléti ív szerint 
 
Pátrovics Benedek polgármester: Köszöntöm képviselő-társaimat és a meghívott vendégeinket. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 7 képviselő-testületi tag közül 5 fő jelen van. 
Az ülést megnyitom. A meghívó szerint 4 napirendi pont szerepel napirenden. Az ülés napirendi pontjait 
kiegészíteném a Nyomtatóvásárlás, Közmeghallgatás időpontjának meghatározása és a Községi Ösztöndíj 
kérelmek elbírálása napirendi ponttal. Megkérdezem, hogy van-e valakinek napirendi pontra javaslata. 
 
Pátrovics Benedek polgármester megszavaztatta a napirendi pontok felvételét. 
 
Igen  5 
Nem  0 
Tartózkodik 0   Elfogadva 
 
További hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Pátrovics Benedek polgármester megszavaztatta a 
módosított napirendi javaslatot. 
 
Igen  5 
Nem  0 
Tartózkodik 0   Elfogadva 
 
Napirend 
 

1. Előterjesztés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások 2016. január 1. napjától történő 
ellátásáról 
Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

2. Előterjesztés a polgármester jutalmazására 
Előterjesztő: Hornyák András Pénzügyi Bizottság elnöke  
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3. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beérkezett pályázatok 
elbírálására 
Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

4. Előterjesztés nyomtatóvásárlás tárgyában 
Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

5. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

6. Előterjesztés Községi Ösztöndíj kérelmek elbírálása tárgyában 
Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

7. Egyebek 
 
1. NAPIRENDI PONT Előterjesztés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások 2016. 

január 1. napjától történő ellátásáról 
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  

 
Pátrovics Benedek polgármester: Az Esély Szociális Társulás keretében végeztük eddig a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátását. 2016. január 1. napját követően a járásnak kell átvennie a 
feladatkör egy részét. Dönthet úgy a testület, hogy továbbiakban is a társulás keretében marad, vagy 
önállóan oldja meg a megmaradó feladatok ellátását. König Ferenc polgármester úrral egyetértettünk 
abban, hogy akkor tudunk dönteni a kérdésben, ha látjuk, hogy az állami támogatás csökkenésével milyen 
többletterhek hárulnak ránk. Pusztazámor által 2016-ban fizetendő települési hozzájárulás várhatóan 
645.000 Ft-tal haladja meg a 2015. évit. A társulás eddig jól működött, javaslom, hogy maradjunk a 
társulásban.  
 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő asszony 13 óra 10 perckor megérkezett. 
 

dr. Újházi Miklós jegyző: Sóskút esetében ez mintegy 8 millió Ft többletforrást igényel. 
 
Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: Budaörs 2015. november 4-én már döntött arról, hogy a szóban 
forgó feladatok ellátását az Esély Szociális Társulás keretében biztosítja. 
 
dr. Újházi Miklós jegyző: Sóskútnak sem nagyon van választása. Egyfelől azért, mert, ha egyedül látja el a 
feladatokat többe kerül. Másfelől, ha a költségeket nem akarjuk növelni, akkor a feladatellátás színvonalából 
kell visszalépni. Legalább 2016-os évre nekünk is az Esély Szociális Társulásban kellene ellátni a feladatot.  
 
Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: Hiába viszi el a feladatot a járás, nekünk kell megoldanunk továbbra 
is a problémákat. 
 
dr. Újházi Miklós jegyző: Csak névlegesen veszi át a feladatot a járás, a munka itt marad.  
 

 
Pátrovics Benedek polgármester megfogalmazta határozati javaslatát: 

 
Határozati javaslat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy 2016. január 1. napját 
követően is az Esély Szociális Társulás által fenntartott Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti 
Központja által kívánja biztosítani a települési önkormányzatok feladatkörében maradó szociális és 
gyermekjóléti szolgáltatásokat.  
Határidő: szükség szerint    Felelős: polgármester 
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Módosító indítvány nem volt, így a szavazásra feltett javaslat megegyezik az eredeti határozati javaslattal. 
Több kérdés hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot. 
 
Igen  6 
Nem  0 
Tartózkodik 0   Elfogadva 

 
94/2015. (XI.18.) számú képviselő-testületi határozat 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. január 1. napját követően is 
az Esély Szociális Társulás által fenntartott Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központja által 
kívánja biztosítani a települési önkormányzatok feladatkörében maradó szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatásokat.  
Határidő: szükség szerint    Felelős: polgármester 

 
2. NAPIRENDI PONT  Előterjesztés a polgármester jutalmazására 

A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.  

 
A polgármester átadta az ülés vezetését a Pénzügyi Bizottság elnökének. 

 
Hornyák András a Pénzügyi Bizottság elnöke: A polgármester 2015. évi munkájának egészét a bizottság 
tagjai eredményesnek értékelték és mindenre figyelemmel a Pénzügyi Bizottság a polgármester részére 
jutalmat javasol. 
 
Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: Bejelentem személyes érintettségemet. Nem kívánok részt venni a 
szavazásban. 
 
Hornyák András a Pénzügyi Bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát:  
 

Határozati javaslat 
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatára Pátrovics Benedek 
polgármester részére a2015. évi munkájának egészét elismerve és értékelve 2 havi illetményének megfelelő 
jutalmat állapítson meg. Utasítsa a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetésről a 2015. évi költségvetés 
terhére.  
Határidő: azonnal    Felelős: jegyző 
 
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Hornyák András a Pénzügyi Bizottság elnöke 
szavazásra tette fel a határozati javaslatot.  
 
Igen:   4 
Nem:   0 
Tartózkodik:  0   Elfogadva 

 

Pátrovics Benedek polgármester és Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő asszony nem vett részt a 

szavazásban. 
 
95/2015.(XI.18.) számú képviselő-testületi határozat 
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatára Pátrovics Benedek 
polgármester részére a 2015. évi munkájának egészét elismerve és értékelve 2 havi illetményének megfelelő 
jutalmat állapít meg. Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetésről a 2015. évi költségvetés terhére.  
Határidő: azonnal    Felelős: jegyző 
 

A polgármester visszavette az ülés vezetését.  
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3. NAPIRENDI PONT  Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjra beérkezett pályázatok elbírálására 
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt. 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 

Pátrovics Benedek polgármester: Egy pályázat érkezett, Babóti Bianka a pályázó. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester megfogalmazta határozati javaslatát: 

 
Határozati javaslat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy Babóti Bianka Szilvia 
pusztazámori alatti lakos részére a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében 2016. március 1. napjától 
havi 4.000 Ft (azaz négyezer forint) ösztöndíjat állapít meg, 10 hónapon keresztül (két egymást követő 
tanulmányi félév). Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.  
Határidő: azonnal          Felelős: jegyző 
 
Módosító indítvány nem volt, így a szavazásra feltett javaslat megegyezik az eredeti határozati javaslattal. 
Több kérdés hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot. 
 
Igen  6 
Nem  0 
Tartózkodik 0   Elfogadva 

 
96/2015. (XI.18.) számú képviselő-testületi határozat 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Babóti Bianka Szilvia pusztazámori 
alatti lakos részére a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében 2016. március 1. napjától havi 4.000 Ft 
(azaz négyezer forint) ösztöndíjat állapít meg, 10 hónapon keresztül (két egymást követő tanulmányi félév). 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a 
felsőoktatási intézménynek.  
Határidő: azonnal          Felelős: jegyző 

 
4. NAPIRENDI PONT  Előterjesztés nyomtatóvásárlás tárgyában 

A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt. 
 

Pátrovics Benedek polgármester: A képviselő-testület a 86/2015.(IX.28.) számú határozatában már 
biztosított fedezetet az iskolai és a hivatali nyomtató megvásárlásának céljára. Az első verzió szerint 
megvásároltuk volna a két nyomtatót és a két régi készülékeket értékesítettük volna a Graphaxnak. Mindkét 
nyomtató esetében a 2-2 számlát kompenzáltuk volna, így az adott nyomtatókhoz kapcsolódó 2-2 számla 
különbözetét kellett volna elutalnunk. A múltkori testületi ülésen azt az összeget szavaztuk meg, ami a 
kétszer nettó 99.000 Ft visszavásárlási kedvezménnyel csökkentett összeg volt. Az egyeztetések során arra 
jutottunk, hogy a visszavásárlási kedvezményt az általunk üzemeltetett iskolai nyomtató tekintetében 
vesszük igénybe, mégpedig úgy, hogy a havi üzemeltetési díjból kerül jóváírásra kétszer nettó 99.000 Ft. 
Ezért szükséges bruttó 251.460 Ft többletforrás biztosítása a nyomatók megvásárlására.  
 
dr. Újházi Miklós jegyző: A végösszeg nem változik, csak a konstrukció.  
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Pátrovics Benedek polgármester megfogalmazta határozati javaslatát: 
 

Határozati javaslat 
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy  

1. A KONICA MINOLTA BIZHUB C364e típusú nyomtató beszerzésére bruttó 127.730 Ft többletforrást 
biztosít. A nyomtató bruttó beszerzési ára 1.624.330 Ft. 

2. A KONICA MINOLTA BIZHUB C224e típusú nyomtató beszerzésére bruttó 127.730 Ft többletforrást 
biztosít. A nyomtató bruttó beszerzési ára 1.612.900 Ft. 

3. A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges fedezet biztosításáról a 
2015. évi költségvetés következő módosításakor gondoskodjon. 

Határidő: azonnal   Felelős: polgármester, jegyző 
 
Módosító indítvány nem volt, így a szavazásra feltett javaslat megegyezik az eredeti határozati javaslattal. 
Több kérdés hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot. 
 
Igen  6 
Nem  0 
Tartózkodik 0   Elfogadva 

 
97/2015. (XI.18.) számú képviselő-testületi határozat 
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. A KONICA MINOLTA BIZHUB C364e típusú nyomtató beszerzésére bruttó 127.730 Ft többletforrást 
biztosít. A nyomtató bruttó beszerzési ára 1.624.330 Ft. 

2. A KONICA MINOLTA BIZHUB C224e típusú nyomtató beszerzésére bruttó 127.730 Ft többletforrást 
biztosít. A nyomtató bruttó beszerzési ára 1.612.900 Ft. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges fedezet biztosításáról a 
2015. évi költségvetés következő módosításakor gondoskodjon. 

Határidő: azonnal   Felelős: polgármester, jegyző 
 

5. NAPIRENDI PONT  Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt. 

 
Pátrovics Benedek polgármester: Javaslom, hogy 2015. december 10-én, csütörtökön este 6 órakor legyen 
a közmeghallgatás. 

 
A képviselő-testület tagjai egyet értettek az időpontot illetően.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester megfogalmazta határozati javaslatát: 

 
Határozati javaslat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontját 2015. december 10-
én 18.00 órára tűzze ki. A közmeghallgatás helyszíne: Községháza díszterme. 
Határidő: 2015. december 10.   Felelős: polgármester 

 
Módosító indítvány nem volt, így a szavazásra feltett javaslat megegyezik az eredeti határozati javaslattal. 
Több kérdés hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot. 
 
Igen  6 
Nem  0 
Tartózkodik 0   Elfogadva 
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98/2015. (XI.18.) számú képviselő-testületi határozat 
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontját 2015. december 10-
én 18.00 órára tűzi ki. A közmeghallgatás helyszíne: Községháza díszterme. 
Határidő: 2015. december 10.   Felelős: polgármester 
 
 

6. NAPIRENDI PONT  Előterjesztés a Községi Ösztöndíj kérelmekről 
 
 
Pátrovics Benedek polgármester: Mindenki megkapta az anyagot. Van valakinek javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester megfogalmazta határozati javaslatát: 
 
 

Határozati javaslat 
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 
adományozandó elismerésekről szóló 10/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet 
9-10. §-ai alapján döntsön úgy, hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg a 2014/2015-es tanévben elért 
eredményekre tekintettel: 

Petky Viktória   pusztazámori lakos részére  10.000 Ft összegben 
Petky Benedek    pusztazámori lakos részére  10.000 Ft összegben  

11/A. §-a alapján döntsön úgy, hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg a 2014/2015-es tanév II. félévében elért 
eredményekre tekintettel: 

Bán Gábor   pusztazámori lakos részére  35.000 Ft összegben 
Bán Viktor Gergely   pusztazámori lakos részére  35.000 Ft összegben 
Bán Róbert   pusztazámori lakos részére  35.000 Ft összegben 

Határidő: szükség szerint    Felelős: polgármester, jegyző 
 

Módosító indítvány nem volt, így a szavazásra feltett javaslat megegyezik az eredeti határozati javaslattal. 
Több kérdés hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot. 
 
Igen  6 
Nem  0 
Tartózkodik 0   Elfogadva 
 
99/2015. (IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 
adományozandó elismerésekről szóló 10/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet 
9-10. §-ai alapján úgy dönt, hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg a 2014/2015-es tanévben elért 
eredményekre tekintettel: 

Petky Viktória   pusztazámori lakos részére  10.000 Ft összegben 
Petky Benedek    pusztazámori lakos részére  10.000 Ft összegben  

11/A. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg a 2014/2015-es tanév II. félévében elért 
eredményekre tekintettel: 

Bán Gábor   pusztazámori lakos részére  35.000 Ft összegben 
Bán Viktor Gergely   pusztazámori lakos részére  35.000 Ft összegben 
Bán Róbert   pusztazámori lakos részére  35.000 Ft összegben 

Határidő: szükség szerint    Felelős: polgármester, jegyző 
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7. NAPIRENDI PONT  Egyebek 
 

Kereskedelmi-gazdasági övezetben található ingatlan forgalmi értéke 
 
Pátrovics Benedek polgármester: Megérkezett az értékbecslő szakvélemény a 087/10 hrsz., illetve a 
087/12. hrsz. alatti ingatlanokról 
 
dr. Újházi Miklós jegyző: Nem muszáj most döntés hoznunk. Kérdés, hogy az értékbecslési szakvéleményt 
rendelkezésre bocsássuk-e most, vagy egyelőre nem. Ha jelenlegi állapotában, termőföldként kínálja 
eladásra az önkormányzat, akkor csak magánszemély veheti meg. Komoly értékcsökkentő tényező a 
vételárból, hogy a vevőnek kell végigvinnie a termelésből való kivonást és a földvédelmi járulékot is meg 
kell fizetnie. 25 millió forint feletti értékű ingatlant kizárólag nyilvános pályázat útján lehet értékesíteni a 
törvény szerint és a rendeletünk szerint is. A képviselő-testület arról dönthet, hogy meghirdeti a területet 
nyilvános értékesítésre. Ebben az esetben előkészítek egy javaslatot a következő testületi ülésre, egy 
értékesítési hirdetményt, abban kell meghatározni azt az árat, amelynél kevesebbért nem adja el a területet 
az önkormányzat. Függetlenül attól, hogy termőföld-e vagy nem. Pusztazámoron a Magyar Állam 3.000.000 
Ft-os áron kínál termőföldeket hektáronként. De ezt a területet nem lehet termőföldértékben eladni, mert 
gyakorlatilag ipari ingatlanként használható az ingatlan a termelésből való kivonás és a földvédelmi járulék 
megfizetése után, mert a közművek ott a rendelkezésre állnak.  
 
Pátrovics Benedek polgármester: Ha mi az értékbecslésben meghatározott áron alul eladjuk, akkor az 
kifogásolható? 
 
dr. Újházi Miklós jegyző: Például azért határozhat meg az önkormányzat az értékbecsléstől eltérő árat, 
mert mi nem lépünk a termelésből való kivonás iránt, így akarjuk eladni. Ahhoz, hogy a terület ki legyen 
vonva a termelésből, ahhoz el kell készíteni a talajvédelmi tervet laborvizsgálattal, a földmérési 
munkarészeket. A vevő kockázatot vállal, mert nem biztos, hogy a földhivatal ki fogja engedni a művelésből, 
az sem biztos, hogy egy ütemben fogja a területet kiengedni. A termelésből való kivonás jelentős költséggel 
jár. 
 
Pátrovics Benedek polgármester: Az értékbecslő szakvéleményt adjuk át Gyüre Istvánnak és a jegyző úr 
elkészíti a kísérőlevelet. El kell majd döntenünk, hogy mi az a minimálár, amiért eladjuk a területet. Újra 
testület elé hozzuk a kérdést.  
 
A polgármester javaslatával a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.   
  
dr. Újházi Miklós jegyző: Gyüre úrék támogatást nyertek a fiatal gazdák részére kiírt pályázaton.  
Úgy gondolják, hogy mindent idehoznának Zámorra: a tejüzemet, az állatokat, az istállókat, a karámokat, 
mert az állatokat valahol másik vidéken tartják.  
 
  
A Képviselő-testület több napirendi pontot nem tárgyalt, kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek 
polgármester megköszönte az ülésen megjelentek figyelmét és az ülést 13 óra 40 perckor bezárta. 
 
      
 
  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 
  jegyző polgármester  


