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Itt a farsang, áll a bál…

A zámori iskolában 2017. február 10-
én rendeztük meg a farsangi karne-
vált.  Idén Hornyák Patrik és Drewitt 
Eleanor Maja lett a Karnevál Hercege 
és Hercegnője. A jelmezes bemu-
tatkozás előtt a 4. osztályos lányok 

táncműsort adtak elő, majd Ducsai 
Csanád és Katona Ádám bűvésztrük-
kökkel szórakoztatta a közönséget. 
Az első osztályosok vidám lakodal-
masa kellő hangulatot teremtett a 
jelmezesek felvonulásához. A kö-

zös tánc után az osztálytermekben 
folytatódott a szórakozás. A szülők 
jóvoltából finom uzsonnával zárult 
a délután, melyet ezúton is megkö-
szönünk.

G. K. G.
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Grillvacsora, büfé, koktélbár.

Meglepetés műsor, tombola értékes nyereményekkel.

Zene: Dj. Bruno

a pusztazámori

Gyermekmosoly

Alapítvány javára

2017. február 25.

19.00 órától

VI. Alapítványi Bál
a pusztazámori általános iskola tornatermében

Meghívó
Pusztazámor Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt 
és kedves családját 2017. március 14-én 15 órára az 1848–49-es 

forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából 
rendezendő megemlékezésre és koszorúzásra az emlékműhöz.
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Elveszett és talált kutyák

Kedves Állattartó!

Ha elveszett a kutyája, akkor a követ-
kezőképpen érdemes eljárnia.

Tekintse meg a www.pusztazamor.
hu honlapon, a „Hírek” rovatban az 
elszállított kutyákról szóló informá-
ciókat, illetve az elkészült képeket. 
Amennyiben felismerte a kedvencét, 
hívja Kincses Imrét a 06-70/626-7378-
as telefonszámon.

A kutyák kiadása a telepről a követ-
kezők szerint történik:

A talált kutyák a Törökbálint, Pistály 
dűlőben található telepre kerülnek, 
melyet a Zöld Sziget Állatmenhely 
üzemeltet. Itt ellenőrzik azt, hogy a 
talált kutya megkapta-e a kötelező vé-
dőoltásokat, illetve, hogy megvan-e 
a beültetett transzpondere (chipje). A 
hiányzó védőoltás beadását és a chip-
pel történő ellátást – a tulajdonos költ-
ségére – a kihívott állatorvos végzi.

Az átvétel hétfőtől vasárnapig, 09.00-
tól 16.00-ig terjedő, előre leegyeztetett 
időpontokon belül lehetséges.

Az átvételkor a tulajdonosnak az 
eb tulajdonjogát igazolnia kell. Ehhez 
szükséges okmányok: személyi iga-
zolvány, az eb oltási könyve, valamint 
az „Ebnyilatkozat” (a Községházán 
megtett ebbejelentés adatlapja, erről 
hiteles másolat kérhető a Községhá-
zán).

Az átvétel előtt az eb tulajdono-
sának egy, a menhely által átadott 
nyilatkozatot is ki kell töltenie. Ezen 

a nyilatkozaton érdemes feltüntetni 
azokat az észrevételeket is, amelyek 
a kutya átvételével kapcsolatosak (pl. 
az eb állapota, keletkezett sérülés, ál-
latorvos megállapításai).

A befogott kutyákat 15 napig csak 
eredeti gazdájuk viheti haza, 15 nap 
elteltével a kóbor kutyát bárki örökbe 
fogadhatja. A gazdájuk által leadott 
állatok már bekerülésük napján, azon-
nal örökbe fogadhatók.

Szeretném jelezni, hogy a zámori 
lakosok a tovább tartani nem szándé-
kozott állataikat díjmentesen leadhat-
ják a telepen. 

Kérem, hogy minden kutyatartó fe-
lelőssége tudatában gondoskodjon a 
kedvence tartásáról!

Pátrovics Benedek 
polgármester

Az ebnyilvántartó lappal kapcso-
latos ügyintéző: Chrenkó Viktória 

(23/347-438, 108-as mellék).

Születések

Hamrák Anna, szül.: 2015. 09. 26. 
(anyja neve: Varga Boglárka)

Karcagi Dalma, szül.: 2016. 02. 22. 
(anyja neve: Dobos Izabella)

Ágoston Kiara Afrodité, szül.: 2016. 
05. 18. (anyja neve: Ágoston Bri-
gitta)

Bujka Ramóna Bettina, szül.: 2016. 
06. 28. (anyja neve: Gyarmati 
Krisztina)

Molnár Dorina, szül.: 2016. 09. 24. 
(anyja neve: Mizsei Adrienn)

Szombathelyi Lehel, szül.: 2016. 
10. 18. (anyja neve: Furi Ildikó)

Halálozások

2015. október
Kiss Imréné Muszula Mária Mag-

dolna (1929)

2016. január
Hornyák Mihályné született Lizics-

ka Veronika (1928)

2016. február
Gémes Jánosné született Lizicska 

Mária (1931)
Konrád Mártonné született Szilágyi 

Borbála (1933)
Dalocsa Károly Imréné született 

Szabó Magdolna Irma (1935)

2016. március
Csóli Imre (1939)

2016. április
Eilinger Ferencné született Schatt-

man Róza (1926)

2016. május
Holinszki László (1956)

2016. június
Tóthné Lukács Erzsébet (1931)

2016. július
Silaghy Gheorge (1938)

2016. augusztus
Fehér Tibor (1957)

2016. október
Gere Mária (1933)

2016. november
Vidák József (1929)

2016. december 
Hornyák Mihály (1927)

Anyakönyvi hírek
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Kedves Pusztazámoriak!

Szeretnék beszámolni Önöknek az 
elmúlt időszak történéseiről, arról, 
hogy településünk érdekében milyen 
ügyekben dolgozik együtt a képvise-
lő-testület.

Röviden vegyük sorra a felmerült 
témákat.

Csúszós utak 

Ahogy január közepén megérkezett a 
kemény fagy, mindenki tapasztalhatta, 
hogy mind gyalogosan, mind gépjármű-
vel nehezebb lett a közlekedés, nagyon 

csúszósak lettek az utak és a járdák. Itt, 
Zámoron évek óta a Fővárosi Közterü-
let-fenntartó Zrt. munkatársai végzik az 
utcák síkosságmentesítését és a hóelta-
karítást. A meredek lejtő okozta baleset-
veszély miatt a Rákóczi, Táncsics, Jókai 
utcákban ezeket a munkálatokat nem 
tudják elvégezni. De a település többi 
utcájában, amint a helyzet úgy kívánja, 
szinte azonnal nekikezdenek a mentesí-

tésnek. Idén viszont több lakossági be-
jelentés érkezett a Gárdonyi, Naphegy 
utca környékéről, hogy a tükörjégen 
szinte lehetetlen közlekedni. Jelzésemre 
rövid időn belül megkezdték a kritikus 
útszakaszok szórását. De nemcsak az 
utcákkal, hanem a járdákkal is gond volt 
néhány helyen.

Fontos szabály, hogy az ingatlan tu-
lajdonosa, használója köteles gondos-
kodni a járdák, illetve a járdák melletti 
átereszeknek, árkoknak a hótól, jégtől 
és más lefolyást gátló egyéb anyagtól 
való megtisztításáról.

Kérem, hogy körültekintően és foko-
zott óvatossággal közlekedjünk, mind 
gyalogosan, mind gépjárművel!

Januártól a pusztazámori iskolát is az 
Érdi Tankerületi Központ működteti

A törvényi előírás értelmében a pusz-
tazámori tagiskola működtetését 2017. 
január 1-jétől a Tankerületi Központ 
végzi. Az oktatáshoz tartozó minden 
ingó és ingatlan vagyontárgy átkerült 
vagyonkezelésbe a központhoz. A 
tornaterem és kiszolgáló helyiségei, a 
könyvtár, a Naplemente Nyugdíjasklub 
terme, a Közösségi Színtér továbbra is 
az önkormányzaté marad. Rögzíteni 
szeretném, hogy a helyiek tanítási időn 
kívül továbbra is használhatják majd a 
tornatermet, és a települési rendezvé-
nyeket is ott fogjuk tartani. Nagyon saj-
nálom, hogy végre kell hajtanunk ezt a 
központi döntést. Pár éve a fenntartás 
jogát vették el az önkormányzatok-
tól, meghagyták a működtetést, most 
elveszik azt is. Iskolánk állapota, fel-
szereltsége országos viszonylatban is 
kiemelkedő. A képviselő-testület célja 
az, hogy a zámori gyerekek képzése 
továbbra is megfelelő színvonalú in-
tézményben történjen, ezért a jövőben 
nagy figyelmet fordítunk a működtetés-
sel kapcsolatos visszajelzésekre. 

Az Erkel utca részbeni felújítása

A testület még decemberben döntött 
arról, hogy az árajánlatot benyújtó 3 
vállalkozás közül a legalacsonyabb 

vállalási árat megadó Útéppark Kft.-vel 
köt szerződést. Az Erkel utca Rákóczi 
utca kereszteződése utáni részének a 
felújításáról van szó: az útszegélyeket, 
a padkát, a kapubejárókat megújítjuk, 
és mintegy 200 négyzetméternyi terü-
leten új burkolatot kap az úttest. A be-
ruházás összköltsége bruttó 4 525 785 
Ft, melyet teljes egészében pályázati 
pénzből finanszírozunk. A munkálato-
kat várhatóan márciusban kezdjük el. 
Előre is köszönjük az ott lakók türelmét 
és megértését.

Településrendezési 
eszközök felülvizsgálata

A településrendezési eszközök (pl. 
Helyi építési szabályzat – HÉSZ –, 
Szabályozási terv, Településszerke-
zeti terv) a pusztazámori sajátossá-
gokra szabják a vonatkozó kormány-
rendeletben meghatározott általános 
szabályokat, például meghatározzák, 
hogy hol mekkora házat lehet építe-
ni, Pusztazámor melyik része lesz pl. 
falusias lakóterület és melyik általános 
mezőgazdasági övezet. Az aktualizá-
lást, vagyis a felülvizsgálatot megha-
tározott időközönként el kell végezni, 
ez történik most.

A felülvizsgálatot végző település-
tervező kiválasztására kiírt pályáza-
tunkra a REND-ENG-TERV Építész 
Iroda Bt. adta a legjobb ajánlatot, 
melynek összege nettó 7 980 000 Ft 
volt. Ez a mérnökcsapat már részt vett 
a korábbi módosításban, így hely-
ismerettel és az előzmények ismere-
tével is rendelkezik. A költségeket pá-
lyázati forrásból biztosítjuk.

Pátrovics Benedek
polgármester

Közös ügyeink – dolgozik a testület
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A közmeghallgatáson történt

2016. december 14-én tartotta a képvi-
selő-testület a szokásos közmeghallga-
tását.

A közmeghallgatás első részében 
községünk polgármestere, Pátrovics 
Benedek szólt a résztvevőkhöz. Első-
ként  a megvalósított pusztazámori 
beruházásokat ismertette . 

Felújítottuk a Remeteség épületét: a 
külső vakolást, a nyílászárók újrafesté-
sét, a bádogozást, a csapadékvíz-csa-
tornák javítását, a fatorony javítását, 
a kőmunkákat, az acél rácsok, díszek 
mázolását végeztettük el. Megoldottuk 
a vízelvezetést és kavicsággyal vettük 
körül az épületet. Az összköltség 9,5 
millió forint volt, a felújítás két és fél 
hónapig tartott.  A villámvédelmi felül-
vizsgálatot elvégeztettük és a harang-
torony villámvédelmét kiépíttettük. 
Folyamatban van a temető parkosí-
tásának tervezése. Új külső parkolót, 
kerítést és kapukat, belső utat, díszbur-
kolatot, urnatemető-részt, új növények 
ültetését, tereprendezést tervezünk.

Majd az utak, közlekedés témaköré-
ből emelte ki a legfontosabbakat. 

Az iskola-óvoda szervizútjának kö-
telező haladási irányát meghatároztuk 
az óvodai bejárattól az iskolai bejárat 
felé. Az autósok gyorshajtásának meg-
fékezésére bevezettük a 40 km/órás 
sebességkorlátozást a Petőfi Sándor 
utcában a Táncsics utcától a lakott te-
rület végéig. Leaszfaltoztattuk a Határ 
utat és a szennyvíztisztító telephez ve-
zető út egy szakaszát. A Szőlőhegyi út 
leaszfaltozásához elkészíttettük a ter-
veket. A gyúrói utat lemurváztattuk a 
közigazgatási határig. A Petőfi Sándor 
utcai bolt előtt az út és az árokrácsok 
közötti területet leaszfaltoztattuk. Az 
öreghegyi utat kimérettük. A hulla-
dékkezelőhöz vezető bekötőúton levő 
kátyúkat kijavíttattuk.

Az iskolát és az óvodát illetően a kö-
vetkezőkről számolt be. 

Folytatódott az úszásoktatás, most 
is a második osztályosok járnak a 
budaörsi gimnázium uszodájába, két 
kísérőtanárral. Korszerűsítettük a fő-

zőkonyhát mintegy 6 millió forintos 
beruházással: új elektromos kombisü-
tőt, burgonyakoptató gépet, mosoga-
tógépet, mosogatót, elszívót vásárol-
tunk. Az óvoda új nyomtatót kapott 
600 000 forintért. Az iskolába táblá-
kat, asztalokat, székeket, tornapado-
kat vettünk 600 000 forint értékben. 
Elkészíttettük az oktatási épületegyüt-
tes villámvédelmi és elektromos felül-
vizsgálatát. Augusztusban hat puszta-
zámori gyermek balatoni táborozását 
támogattuk. Megvásároltuk az iskolai 
kis táncterem tükörborítását.

Szó esett a benyújtott pályázatokról is. 
Az év elején a Jókai utcai híd és az 

iskola udvarának felújítására beadott 
pályázatunkon nem nyertünk. Majd az 
év közepén ismét pályáztunk az iskola 
udvarának felújítására, és ismét nem 
nyertünk. Nyáron pályáztunk még 
két sportpark létrehozására. A sport-
parkban 15 féle eszközt helyeznénk 
el. Még várunk az elbírálásra. Nem 
csüggedtünk, és a nyár végén ismét 
pályáztunk a Jókai utcai híd, a fahíd, 
az Erkel utca egy szakaszának a felújí-
tására, valamint a Településszerkezeti 
terv, a HÉSZ, és a Szabályozási terv fe-
lülvizsgálata mérnöki munkarészeinek 
költségeire. Alig három hete kaptuk a 
jó hírt, hogy ezekre a célokra 20 millió 
forint támogatást nyertünk.

Az eddig felsoroltakon kívül egyéb 
teendők is voltak, a legfontosabbak a 
következők. 

A Zámor-patak medrének rendezé-
se után évente kitisztítjuk a patakmed-
ret. Elvégeztettük a favédelmi perme-
tezést. A Községháza környékén és a 
Koroda-kertben levő kandeláberek 
égőit kicseréltettük az ELMŰ-vel. 
Két kandelábert ki is cseréltek, mert 
a vihar megdöntötte őket. Szintén 
az ELMŰ végezte el a közterületen 
levő fák gallyazását a Falunap előtt. 
Megajándékoztuk a 65 év felettieket, 
mint minden évben, 5000 forinttal. 
A falu karácsonyfáját a Pilisi Parker-
dőtől szállítjuk ebben az évben, mert 
olyan egyéni felajánlás nem érkezett, 
ahonnan biztonságosan ki tudtuk vol-
na emelni a fenyőfát. Üzemi elsőse-
gély-nyújtó tanfolyamot tartottunk az 
iskolában, 14 fő részvételével. Gyep-
mesteri szerződést kötöttünk. Defibril-
látort, magzati szívhangmérő készülé-
ket vásároltunk.

Az elmúlt időszak történéseiről, fej-
lesztéseiről elhangzott beszámoló 
után a hallgatóság kérdései követ-
keztek.

Elsőként Fánkuly Zoltán kért szót, 
aki a tornaterem karácsonyi zárva 
tartását hozta szóba. Hangsúlyozta, 
hogy a focisták decemberben három 
hétig nem tudják használni a tornater-
met. Érdeklődött az okokról és annak 
lehetőségéről, hogy mégis biztosítva 
legyen a használat. A kérdésre Kiss 
Ágnes művelődésszervező válaszolt. 
Elmondta, hogy a december 17-i Fa-
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lukarácsony után még nem bontanák 
le a karácsonyfát, hanem lehetővé 
tennék az iskolába járó gyerekek szá-
mára, hogy még három tanítási napig 
élvezzék a fa látványát. Azt azt követő 
hét vége karácsony szenteste, az azt 
követő hétvége pedig szilveszter, ek-
kor rendezvény lesz. A bérleti szerző-
dés tartalmazza azt, hogy a szünetek 
idején előre egyeztetett időpontban 
lehet használni a tornatermet. A gye-
rekekre tekintettel ezt e két hét kor-
látozás elfogadható.  Polgármester úr 
az elhangzottakra reagálva elmondta, 
hogy nagyobb megértést vár el a bér-
lőktől is, jelen esetben azoktól, akik 
zámoriként ingyen használhatják a 
tornatermet. 

Szintén Fánkuly Zoltán vetette fel a 
három év alatti gyermekek támogatá-
sának kérdését. Azt javasolta, hogy a 
65 év feletti nyugdíjasok évi egyszeri 
juttatását a szociálisan rászoruló gyer-
mekekre is terjessze ki az önkormány-
zat. 

Községünk jegyzője, dr. Újházi Mik-
lós elmondta: Az önkormányzat rend-
szeres támogatást nyújt a szociálisan 
rászorulók számára. Ilyen támogatás 
a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezmény, a nagycsaládosok számára 
az étkeztetés ingyenes, a többieknek 
pedig jövedelemtől függően kedvez-
ményes. Van olyan ellátás, amelyhez 
kap az önkormányzat állami támo-
gatást, de az csak a költségek kisebb 
részét fedezi. Az önkormányzat által 
fenntartott konyhai étkezési díj a tény-
leges bekerülési költségeknek csak 
az egynegyede. Biztosítjuk a Községi 
Ösztöndíjat tanulmányi eredménytől 
függően, a tankönyveket – néhány 
kivétellel – ingyen kaphatja minden 
zámori gyerek. Idén három táboro-
zási lehetőséget támogattunk. Látni 
kell, hogy a gyermekek folyamatosan 
kaphatnak támogatást kérés nélkül, il-
letve meghatározott esetben kérésre. 
A gyerekekre kiemelkedően figyel az 
önkormányzat. 

A képviselő-testület Pátrovics Bene-
dek polgármester javaslatára döntött 
arról, hogy elemzés készüljön a 0–3 
éves korosztály támogatási formáira 
vonatkozóan.

Csernyák Krisztina
polgármesteri referens

Az Érdi Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontnál működik az éjszaka, ünnep-
nap, munkaidő után, hétvégén is hív-
ható 06-20/231-85-61-es telefonszám, 
ahol szakemberek várják a segítségre 
szoruló emberek megkereséseit. 

Ilyen esetek lehetnek például a kö-
vetkezők: veszélybe került a lakha-
tás, bántalmazás ért valakit, a gyer-
meknek megváltozott a viselkedése 
kábítószer-használat végett, idős, be-
teg embereknek azonnali segítségre 
van szüksége, lelki gondjaira igényel 
valaki támogatást.

A felmerülő krízisnek megfelelően 
a szakemberek azonnal megkeresik 
azokat a szerveket, melyek hatható-

san tudnak segíteni, például a rend-
őrséget, mentőket, családsegítőket, 
önkormányzatot, felveszik a kapcso-
latot a családok átmeneti otthonával, 
anyaotthonnal. 

Javasoljuk, hogy ha bárki igény-
be veszi a krízistelefont, akkor a 
következő munkanapon értesítse a 
helyi családsegítőt, Érczi Zsoltot a 
06-20/569-9306-os telefonszámon, 
hogy ő is segíteni tudjon.

Ha bárki úgy érzi, hogy ő maga, a 
családja, ismerőse, szomszédja segít-
ségre szorul, hívja őket!

Érdi Család 
és Gyermekjóléti Központ 

felkérése alapján 

Közzétette a 2017/2018-as tanév rend-
jét az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma, köztük a tanítási szünetekét is.

A következő tanítási év alapeset-
ben 2017. szeptember 1-jén pénte-
ken kezdődik és 2018. június 15-éig, 
péntekig tart. Az első félév 2018. ja-
nuár 19-én zárul. 

Az őszi szünet 2017. október 30-ától 
2017. november 3-áig tart. A szünet 
előtti utolsó tanítási nap 2017. október 
27. (péntek), a szünet utáni első tanítási 
nap 2017. november 6. (hétfő).

A téli szünet 2017. december 27-től 
2018. január 2-áig tart. A szünet előt-
ti utolsó tanítási nap 2017. december 
22. (péntek), a szünet utáni első taní-
tási nap 2018. január 3. (szerda).

A tavaszi szünet 2018. március 29-
től 2018. április 3-áig tart. A szünet 
előtti utolsó tanítási nap 2018. már-
cius 28. (szerda), a szünet utáni első 
tanítási nap 2018. április 4. (szerda).

Az iskolák ettől eltérhetnek, de a 
tanítási év kezdő és befejező idejét 
változatlanul kell hagyniuk.

Ebben az esztendőben is meghirdeti a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár az Érdi 
Tankerület általános iskolái számára a 
költészet napi rajzpályázatot, amelyen 
az alább elérhető mai magyar költők 
verseinek illusztrálásával vehetnek 
részt az iskolások – adta hírül az erd-
most.hu portál.

Bármilyen rajztechnika alkalmazha-
tó: linó, vízfesték, ceruzarajz, szénrajz, 
tusrajz, selyemfestés stb. A pályaműve-
ket lehetőség szerint A/3-as méretben 
kérik elkészíteni, fehér papírkerettel. 
Minden pályamunkán fel kell tüntetni 
a következőket: név, iskola, osztály, a 
felkészítő tanár neve és természetesen 
az illusztrált mű címe és szerzője.

Két kategóriában, korosztályonként 
bírálják el a műveket. Az alsósok kü-

löndíjban részesülhetnek, a felsősök 
közül nyeri el valaki a fődíjat: a ván-
dorserleget, amelyet a nyertes iskolá-
ja őrizhet egy esztendeig, kicsinyített 
mását pedig a pályázó kapja.

A pályaműveket 2017. március 17-
ig (péntek) kérik eljuttatni a Gyermek-
könyvtárba (Érd, Hivatalnok u. 14.).

Eredményhirdetés: 2017. április 12-
én (szerdán) 15 órakor a gyermek-
könyvtárban. Külön meghívót nem 
küldenek, minden pályázót szeretettel 
várnak. A legszebb illusztrációkból ki-
állítást rendeznek. Egy pályázó maxi-
mum 3 művel szerepelhet.

A versek listája, melyhez az illuszt-
rációkat várják, megtekinthető a pusz-
tazamor.hu Költészet napi rajzpályá-
zat című hírében. 

Krízistelefonszám

Tanítási szünetek a következő tanévben

Költészet napi rajzpályázat
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Képviselő-testületi határozatok 

71/2016. (IX. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi, 
hogy a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő 
Központ területén a RESTONE Kft. (5000 Szol-
nok, Újszászi út 16.) a 190112 azonosító kódú 
kazánhamu és salak nem veszélyes hulladék te-
lephelyen történő gyűjtését és előkezelését végzi, 
mint a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. környe-
zethasználati engedélyében rögzített tevékenysé-
gének egy részét. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

72/2016. (IX. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a pol-
gármestert arra, hogy kezdjen tárgyalásokat az 
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel annak ér-
dekében, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zrt.-nek az 1996-os Ötoldalú megállapodásban 
és a 2008-as Kétoldalú megállapodásban rög-
zítetteken túl a Pusztazámori Regionális Hul-
ladékkezelő Központ, Pusztazámor 073 hrsz. 
ingatlanon végzett vagy másokkal végeztetett 
bevételt jelentő tevékenységéből a Pusztazá-
mor Község is részesüljön a jogszabály adta 
keretek között.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

73/2016. (XI. 22.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete azoknak a 65 év feletti pusztazámori 
lakosoknak, akik 2016. november 1-jén állandó 
lakóhellyel rendelkeznek Pusztazámoron, 5.000 
forint egyszeri karácsonyi támogatást nyújt a 
költségvetés szociális keretének maradványa, 
valamint az általános tartalék terhére. Felkéri a 
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket. 

Határidő: 2016. december 31
Felelős: polgármester, jegyző

74/2016. (XI. 22.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy Gróh Katinka Petra 
pusztazámori lakos részére a Bursa Hungarica 
A típusú ösztöndíjpályázat keretében 10 hónap-
ra, 2016/2017. tanév II. és a 2017/2018. tanév I. 
félévére vonatkozóan havi 4.000 Ft (azaz négy-
ezer forint) ösztöndíjat állapít meg. Az ösztöndíj 
csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, 
amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a 
felsőoktatási intézménynek.  

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

75/2016. (XI. 22.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete által adományozandó elismerésekről 
szóló 10/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

9-10. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi Ösztön-
díjat állapít meg 

Kovács Dominik Máté pusztazámori lakos ré-
szére 10.000 Ft összegben

Csuta Johanna  pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben

Garbacz Dominik pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben

Lengyel Kristóf pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben

Pálok-Ney Ágost pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben

Garai Rebeka Mirtill pusztazámori lakos részé-
re 10.000 Ft összegben

Horváth Bence pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben

Horváth Péter pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben

Győrfi Szabolcs Miklós pusztazámori lakos ré-
szére 15.000 Ft összegben

Csuta Boglárka pusztazámori lakos részére 
15.000 Ft összegben

Győrfi Bernadett pusztazámori lakos részére 
15.000 Ft összegben

Csuta Dorottya pusztazámori lakos részére 
50.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

76/2016. (XI. 22.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Téglás István kérelmére úgy nyilatko-
zik, hogy a Pusztazámor belterület 174/3 hrsz.-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű 876 m2 
alapterületű ingatlant eladásra kínálja Téglás Ist-
ván vevő részére. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

77/2016. (XI.22.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Téglás István kérelmére úgy nyilatko-
zik, hogy a Pusztazámor belterület 174/3 hrsz.-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű 876 m2 
alapterületű ingatlant bruttó 1.000.000 Ft, azaz 
Egymillió forint áron kínálja eladásra Téglás István 
vevő részére. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

78/2016. (XI. 22.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Téglás István kérelmére úgy nyilatkoz-
zon, hogy a Pusztazámor belterület 174/3 hrsz.-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű 876 m2 
alapterületű ingatlant bruttó 1.000.000 Ft, azaz 
egymillió forint áron kínálja eladásra Téglás Ist-
ván vevő részére. Téglás István a vételár összegét 
az adásvételi szerződés aláírásától számított 2 év 
alatt tartozik megfizetni kamatmentes részletek-
ben. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

79/2016. (XI. 22.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Szabályozási Terv 

átfogó felülvizsgálata keretében határozza el min-
den olyan Lf-1 övezetbe tartozó telektömb Lke 
övezetbe sorolását, ahol ezzel lehetségessé válik 
építési telkek kialakítása új utcák nyitása nélkül, 
illetve a 036/34 hrsz.-ú (természetben: 2039 Pusz-
tazámor, Bartók Béla u. 34. szám) alatti ingatlan 
különleges területté nyilvánítását, 7–10%-os be-
építhetőségi mutató mellett.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

80/2016. (XI. 22.) számú
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete kinyilvánítja, hogy továbbra is kész 
az érdemi tárgyalások lefolytatására a Pilisi Par-
kerdő Zrt., az UTILIS Szolgáltató Kft., Pusztazá-
mor Község Önkormányzata, illetve Budapest 
Főváros Önkormányzata, a Fővárosi Közterü-
let-fenntartó Vállalat között létrejött ún. „Ötös 
megállapodás” módosítása érdekében. A mó-
dosítás az 1996-os eredeti szerződéses akaratot 
és tartalmat nem változtathatja meg. A képvise-
lő-testület tudatában van annak, hogy a 2016. 
év történései azt mutatják, nincs reális esély az 
érdemi tárgyalások lefolytatására.

81/2016. (XI. 22.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatára Pát-
rovics Benedek polgármester részére a 2016. éves 
munkájának egészét elismerve és értékelve 2 havi 
illetményének megfelelő jutalmat állapít meg. 
Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetés-
ről a 2016. évi költségvetés terhére. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

82/2016. (XI. 22.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a pol-
gármestert a Pusztazámor, Jókai Mór utcában a 
Zámor-patakon átvezető közúti híd (99 hrsz.) fel-
újításával, az Erkel utca (156 hrsz.) részbeni fel-
újításával, a Kossuth Lajos utcában (110/2 hrsz.) 
a Zámor-patakon átvezető gyalogoshíd teljes 
felújításával, a településrendezési eszközök teljes 
felülvizsgálatához és módosításához szükséges 
mérnöki munkarészek elvégzésével kapcsolatos 
ajánlatkérésekre.   

Határidő: szükség szerint 
Felelős: polgármester

83/2016. (XI. 22.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a közmeghallgatás 
időpontját 2016. december 14-én 18.00 órára 
tűzi ki. A közmeghallgatás helyszíne: Községháza 
díszterme.

Határidő: 2016. december 14.
Felelős: polgármester

84/2016. (XI. 22.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képvi-
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selő-testülete úgy dönt, hogy Takács Zsolt pusz-
tazámori lakost az önkormányzat 4/1997. (II. 14.) 
számú rendelete alapján 500.000 forint vissza 
nem térítendő lakásvásárlási támogatásban része-
síti, használt lakás vásárlásának támogatására. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a szerződés aláírására és a szükséges intézke-
dések megtételére.

Határidő: 2017. január 15.
Felelős: polgármester

85/2016. (XI. 22.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy az Iharos Kft.-
vel (2051 Biatorbágy, Ország út 21/A., képviseli: 
Szarka Miklós ügyvezető) 2015. április 30. napján 
megkötött Kegyeleti közszolgáltatási szerződést 
módosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szük-
séges egyeztetéseket lefolytassa és a szerződés 
módosítását aláírja.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

86/2016. (XI.22.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy Ágoston Anita és Brat-
kó István korábbi bérlőkkel a Pusztazámor, Petőfi 
Sándor u. 31. szám alatti, 322/5. hrsz.-ú lakóházas 
ingatlanon található 40 m2 hasznos alapterületű 
lakásra, határozatlan időre, bérleti szerződést köt. 
A lakbér mértékét a képviselő-testületnek a lakbér 
mértékét megállapító hatályos rendeletében fog-
laltaknak megfelelően kell megállapítani. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a bérleti szerződés megkötésére. 

Határidő: 2016. november 30.
Felelős: polgármester

87/2016. (XII. 14.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármes-
tert, dolgozzon ki javaslatot a 0–3 éves korosztály 
célzott támogatási rendszerének kialakítására.

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: polgármester

88/2016. (XII. 14.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete által adományozandó elismerésekről 
szóló 10/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet

9–10. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi Ösz-
töndíjat állapít meg 

Győrfi Enikő Tünde pusztazámori lakos részére 
15.000 Ft összegben.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

89/2016. (XII. 14.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy „A Pusztazámor, Erkel 
utca (156 hrsz.) részbeni felújítása” ajánlattételi 
felhívásra beérkezett ajánlatok közül a legalacso-
nyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szem-
pontja alapján az ÚTÉPPARK Kft.-t (8000 Székes-
fehérvár, Sóstói u. 7., képviselője: Nemes Károly 
ügyvezető) hirdeti ki győztesnek. Így a Puszta-
zámor, Erkel utca (156 hrsz.) részbeni felújítása 
munkálatokra Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete, az ÚTÉPPARK Kft.-vel köt 
szerződést. Az ÚTÉPPARK Kft.-t ajánlati ára brut-
tó 4.525.785 Ft.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a megállapodás aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

90/2016. (XII. 14.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az iskola működtetésének átadására kösse meg 
az Érdi Tankerületi Központtal a megállapodást 
és a vagyonkezelési szerződést azzal a kikötéssel, 
hogy a tornaterem maradjon az önkormányzat 
rendelkezési joga alatt, valamint azzal, hogy a 
közműmérőket a tankerületi központ írassa át a 
saját nevére és a használat arányában számlázza 
tovább a közműdíjak részletét az önkormányzat 
felé.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

1/2017. (I. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a településrendezési eszközök felül-
vizsgálatát végző településtervező kiválasztására 
lefolytatott ajánlatkérést érvényesnek nyilvánítja. 
A nyertes ajánlattevő a REND-ENG-TERV Építész 
Iroda Kft. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy kösse meg a tervezési szerző-
dést a nyertes ajánlattevővel az ajánlatban megje-
lölt 7.980.000 Ft + ÁFA áron.  

Határidő: 2017. január 15. 
Felelős: polgármester, jegyző 

2/2017. (I. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete elfogadja a 2016. évi művelődési és 
könyvtári tevékenységről szóló, melléklet szerinti 
beszámolót. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3/2017. (I. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a melléklet szerint elfogadja a község 
2017. évi programjainak tervezetét.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4/2017. (I. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a melléklet szerint elfogadja a képvi-
selő-testület 2017. évi I. féléves munkatervét.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5/2017. (I.10.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § rendelke-
zései szerint 2017. január 1-től Pátrovics Benedek 
polgármester illetményét 398.900 Ft-ban, költség-
térítését 59.835 Ft-ban állapítja meg. Továbbá a 
közszolgálati tisztviselőkre irányadó törvényi ren-
delkezéseknek megfelelő éves cafetéria-juttatást 
állapítja meg részére.    

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szüksé-
ges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

6/2017. (I. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére 
100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint támogatást 
biztosít gépjármű megvásárlásához. A képvise-
lő-testület felhatalmazza a polgármestert a szük-
séges intézkedések megtételére és megállapodá-
sok aláírására.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges 
fedezet 2017. évi költségvetésben való megter-
vezéséről.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

7/2017. (I. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a polgármester javaslatára anyagi elis-
meréshez biztosítson keretet a 2017. évi költség-
vetésében.  A keretet a polgármester Chrenkóné 
Szegedi Ilona részére adott juttatásra használhatja 
fel, elismerve ezzel, a Pusztazámor Községért 25 
éven keresztül végzett lelkiismeretes és eredmé-
nyes munkáját. A keret az érintett személy öt havi 
illetményének megfelelő összeg.  

A képviselő-testület hatalmazza fel a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület kérje fel a polgármestert és 
a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges fede-
zet 2017. évi költségvetésben való megtervezésé-
ről.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

8/2017. (I. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

1.) A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat 
figyelembe véve a Pusztazámori Napköziottho-
nos Óvodába történő beiratkozás időpontját a 
2017/2018. nevelési évre az alábbiakban állapít-
ja meg:

2017. április 20–21. 8.00–16.00 óra között
A beiratkozás helyszíne: 
Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda (2039 

Pusztazámor, Petőfi Sándor u. 27.)
A beiratkozás idejét és helyét a határidőt meg-

előzően legalább 30 nappal korábban a fenntartó 
helyben szokásos módon, az önkormányzat és az 
óvoda honlapján, valamint kifüggesztett hirdet-
ményen teszi közzé.

Határidő: 2017. március 20. 
Felelős: polgármester, jegyző, óvodavezető

2.) A Pusztazámor Községi Önkormányzat a 
fenntartásában működő Pusztazámori Napközi-
otthonos Óvodában a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. tv. 83. (2) bekezdés b) pont-
ja alapján a 2016/2017. nevelési év nyári zárva 
tartásának idejét az alábbiak szerint határozza 
meg:

A zárva tartási idő: 2017. július 10. – 2017. au-
gusztus 4.

Nevelés nélküli munkanap: 2017. augusztus 7. 
(hétfő)

Nyitás: 2017. augusztus 8. (kedd)
Utasítja az óvodavezetőt, hogy az óvoda nyári 

zárva tartási időpontjairól, a nyitási időpontjának 
meghatározásáról a helyben szokásos módon tá-
jékoztassa a szülőket. 

Határidő: 2017. február 15.  
Felelős: óvodavezető
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Falukarácsony a szeretet jegyében

Zsúfolásig megtelt a karácsonyi díszbe 
öltöztetett iskolai tornaterem decem-
ber 17-én, amikor is a hagyományos 
Falukarácsony ünnepséget tartottuk. 
Az előző évekhez hasonlóan az egy-
begyűlteket Pátrovics Benedek pol-
gármester köszöntötte. Ünnepi beszé-
dében a karácsony jelentőségéről, a 
szeretetről szólt. 

A rendezvény az óvodások műso-
rával kezdődött; a gyerekek nagyon 
szép, megható műsorral örvendeztet-
ték meg a résztvevőket. Felkészítőjük 
az idén Szoloszkáné Lepnyák Alíz ve-
zető óvó néni és Pataki Péterné óvónő 
volt. 
Őket az iskola tanulóinak bemu-

tatkozása követte. Színvonalasabbnál 
színvonalasabb műsorszámokat lát-
hattunk. Az iskola énekkara és zené-
szei is bemutatkoztak.   Az ünnepi 
műsor a betlehemezéssel ért véget. 
A programot Patóné Hradill Adrien és 
Lázár Emília állította össze, munkáju-
kat Dallos Márta zenetanár és iskolánk 
valamennyi pedagógusa segítette. A 
dekorációt Németh Judit készítette. 

A műsoros rész után a betlehem 
előtt ünnepi uzsonnára vártuk a ked-
ves résztvevőket, melyet a Naplemen-
te Nyugdíjasklub tagjai készítettek és 
szolgáltak fel. 

Örömmel nyugtázhatom: a 2016. év 
rendezvényei, köztük a Falukarácsony 
is sikeresek, színvonalasak voltak. 

 
Kiss Ágnes 

szervező
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Babar Zoltán:
Szalad a szél

Kopaszok a fák, már nem zöldek,
őszi lombjaik is eltűntek,
télre gondol a hulló lomb, 
vágy nélkül int búcsút most.

Kedvünk formálódik a Holdhoz,
a hideg reggeleken bolyongok,
csend telepszik még a tájra,
kezeinket kulcsoljuk imára.

Didergünk télen, a testünk fázik,
felkerül a kabát, sapka, sál is,
aprókat kortyolunk a forralt borból,
álmokat szővünk a teliholdból.

Jeges sátrat terít a tél,
sikító füttyel szalad a szél,
aktív a szív, és üt az óra,
nem megyünk még nyugovóra.

Amikor a gondolat megpihen,
olvad a jég a szíveken,
gyönyörködünk a téli tájban,
horpad a vállunk a kemence falában.

Csocsóasztal a gyerekeknek
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Akikre büszkék vagyunk

Iskolánkban fontosnak tartjuk a te-
hetséggondozást, amelyet részben 
a tanórák keretében, részben pedig 
tehetséggondozó foglalkozásokon va-
lósítunk meg. Sok tehetséges tanulója 
van intézményünknek, akik különféle 
területeken mérték össze másokkal 
tudásukat iskolán belül és kívül. Az 
eredményektől függetlenül büszkék 
vagyunk mindazokra, akik 2016–2017. 
tanév első félévében részt vettek vala-
milyen versenyen, hisz időt és munkát 
fektettek a felkészülésbe. A versenye-
ken nyújtott teljesítményekkel igazán 
elégedettek lehetünk: mindössze 88 
gyermek jár hozzánk, de minden ver-
senyeken, amelyen részt vettünk, szép 
eredményeket értünk el:

A kápolnásnyéki területi matemati-
kaversenyen Katona Ádám 4. osztályos 
tanulónk IV. helyezést, míg a Bolyai 
matematikaversenyen Győrfi Szabolcs 
VIII. helyezést ért el 50 kisdiák közül. 

Nagyszerűen szerepeltek tanulóink 
a kápolnásnyéki Vörösmarty vers-
mondó versenyen.

Kovács Virág Hella 3. osztályos ta-
nulónk 1. helyezett lett, Varga-Etele 
Magdaléna negyedikes diákunk 3. 

helyezést ért el, a 2. osztályos Kovács 
Nóra dicséretben részesült. 

Évfolyamonként egy-egy harmadikos 
és negyedikes tanulóval képviseltük 
intézményünket az érdligeti iskolában 
megrendezett tankerületi rajzverse-
nyen. Két indulónk, Kovács Virág Hella 
és Varga-Etele Magdaléna kiemelkedő-
en színvonalas alkotást készített. Léna 
első helyezést ért el A róka fogta csuka 
című mese illusztrálásáért. Virág dicsé-
retben részesült a Mátyás király és a 
favágó meséjének ábrázolásáért. 

Kiválóan szerepeltek tanulóink a 
sóskúti iskola vers- és prózamondó 
versenyén. Arany minősítést ért el Ko-
vács Virág Hella és Varga-Etele Mag-
daléna, Szalay Anna, Szabó Dávid és 
Szonda Sára Natasa ezüst, míg Szűcs 
Domonkos és Nogula Mór bronz mi-
nősítést szerzett.

Szívből gratulálok a gyerekeknek, és 
köszönöm a felkészítők munkáját! 

Garainé Kiss Gabriella
tagintézmény-vezető

A KÁPOLNÁSNYÉKI VERSMONDÓ VERSENYEN 
EREDMÉNYESEN SZEREPLŐ TANULÓINK

SÓSKÚTON IS KIEMELKEDŐEN SZEREPELTEK A ZÁMORI GYEREKEK

VARGA-ETELE MAGDALÉNA 
ELSŐ HELYEZÉST ELÉRT MUNKÁJA 

Hírek, információk 
Pusztazámorról 

www.pusztazamor.hu
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Tavaszi Teremkupa 2017

2017. február 12-én vasárnap immár 
nyolcadik alkalommal jöttek össze a 
település labdarúgás-kedvelői a pusz-
tazámori tornateremben.  A reggel tíz-
től kora délutánig tartó „villámtorna” 
során a 3+1 fős csapatok között kör-
mérkőzések zajlottak.  A tornán már 
hosszú ideje hagyomány, hogy játék-
vezetés nélkül, „bemondásos alapon” 
zajlanak a mérkőzések. Ennek ellené-
re a már megszokott és el is várható 
parázs hangulattal együtt, durva sza-
bálytalanság nélkül pörögtek az ese-

mények.   Ezúton is szeretném megkö-
szönni a játékosoknak, a Pusztazámor 
Községi Önkormányzatnak, a Puszta-
zámor Községért Közalapítványnak és 
Kiss Ágnes művelődésszervezőnek a 
lehetőséget és a segítséget. 

A körmérkőzések végül a következő 
eredményt hozták:

1. helyezett csapat tagjai: Garai 
Zsolt, Miszár Leopold, Oláh Gábor, 
Schattmann Gábor.

2. helyezett csapat tagjai: Dr. Mé-
száros Tamás, Győry Gábor, Kocsis 

Imre, Takács Zoltán, Schattmann 
Imre.

3. helyezett csapat tagjai: Bálint 
Ernő, Békési Barnabás, Fankuly Zol-
tán, Rakonczai Viktor, Szilágyi Tamás.

Egyúttal szeretném tájékoztatni az 
érdeklődőket, hogy műfüves pályán 
az idei Falunapon is megrendezzük a 
Bíró Csaba Emlékkupát. Szívből remé-
lem, hogy még többen látogatnak ki 
a mérkőzésekre, mint az előző évek-
ben!  

Oláh Gábor 

A VILLÁMTORNA RÉSZTVEVŐI

A GYŐZTES CSAPAT AZ EZÜSTÉRMES GÁRDA A HARMADIK HELYEZETT CSAPAT TAGJAI
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A Jövő Háza Alapítvány fotópályázatot hirdet a természet-
járóknak, a szabadidősportokat és a természetet ked-
velőknek, a budai agglomeráció településein élőknek.

A pályázat célja: a fotográfi a eszközeivel és kifejezés-
módjával bemutatni a természetjárás szerepét, a  ter-
mészetjárás során átélt kalandokat, a hegyek, völgyek, 
erdők,  természeti tájak szépségeit, az ember alkotta 
kulturális, történelmi építményeket, a természettel való 
együttélés követendő példáit.

Részvételi feltételek: A pályázaton korra, nemre, fog-
lalkozásra való tekintet nélkül bárki részt vehet. Előnyt 
élveznek, akik a budai régió településein – Érd, Diósd, 
Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Százhalombatta, Török-
bálint – területén élnek, ott bejelentett lakóhellyel rendel-
keznek. 

A pályázaton két évnél nem régebben készült alko-
tásokkal lehet pályázni, amennyiben a beküldött képei 
nyilvános fotópályázaton, kiállításokon még nem szere-
peltek, és a pályázó megfelel a természetfotózás etikai 
szabályainak. Nevezési díj nincs.

Egy pályázó maximum öt színes vagy fekete-fehér ön-
álló, A/4-es méretű papírképpel pályázhat. Manipulált 
fotó nem küldhető be! A beküldött képek mérete: mini-
mum 20×30 cm-es, kasírozatlan papírkép.

Díjazás:  I. díj: 30 ezer forint értékű; II. díj: 20 ezer forint; III. 
díj: 10 ezer forint értékű sporteszköz, szabadidő-ruházat, 
könyvcsomag. A díjakat a bírálóbizottság megoszthatja. 
Egyes kategóriákban a bírálóbizottság további különdíja-
kat oszthat ki. A budai régióból pályázók között, különdíjat 
sorsolunk ki.

Minden felvétel hátulján kérjük megjelölni a kép címét, 
a szerző nevét, címét, telefonszámát, elektronikus elér-
hetőségét, valamint az adott kép készítésének helyét és 
magassági pontját (a feliratokat lehetőleg alkoholos fi lc-
tollal vagy ráragasztott címkével adják meg!). A digitális 
technikával készült képek esetében nem számít mani-
pulációnak a kép zavaró elemeinek levágása, a digita-
lizálási hibák (karcolás, porszem) kiretusálása, a színes 
felvételek fekete-fehérré alakítása.

Beküldési határidő: 2017. április 01.

A pályázati anyagok leadhatók személyesen A Jövő 
Háza Alapítvány címén ( 1138 Budapest, Népfürdő u. 
15/D) munkaidőben, vagy ugyanerre a címre megküld-
hetők. A borítékra írják rá: Fotópályázat 2017. 

A postai szállítás során keletkezett sérülésekért fele-
lősséget nem vállalunk! A pályázók tudomásul veszik, 
hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok bemu-
tatásával, kiállításával esetleg okozott személyiségi és 
szerzői jogsértésekért a felelősség a pályázót terheli. 
A résztvevők elfogadják a megállapított pályázati fel-
tételeket és egyben hozzájárulnak, hogy a rendezők a 
pályázattal kapcsolatos publikációkban képeiket térítés-
mentesen használják. 

Eredményhirdetés: 2017. április 21. a Föld Napja alkal-
mából megrendezésre kerülő, kiállítással egybekötött 
nagyszabású rendezvényen. Szép felvételeket, sikeres 
pályázást kívánunk!

Zöldvilág Pályázati felhívás
Fotópályázat és vándorkiállítás

Változtak a családi adókedvezményre vonatkozó szabályok

Januártól bővült a családi kedvezményre jogosultak köre, 
módosult az eltartottak körének meghatározása, emelkedett 
a két eltartott után járó családi kedvezmény, továbbá változ-
tak az igénybevétel szabályai is – derül ki a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) honlapján közzétett tájékoztatóból.

A családi kedvezmény továbbra is az összevont adóala-
pot csökkenti, amelyet az eltartottak számától függően a 
kedvezményezett eltartottak után érvényesíthet a jogosult. 

A családi kedvezmény mértéke 2017-ben egy eltartott 
esetén havi 66 670, két eltartott esetén havi 100 000, há-
rom vagy annál több eltartott esetén havi 220 000 forint 
a jogosultsági hónapokra. Ezt adóra átszámítva 2017-ben 
egy eltartott esetén havi 10 000, két eltartott esetén eltar-
tottanként havi 15 000, három vagy annál több eltartott 
esetén havi 33 000 forintot jelent kedvezményezett eltar-
tottanként.

Idén tovább bővült a családi kedvezményre jogosultak 
köre. A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermekre te-
kintettel a családi kedvezményt nemcsak a gyermek és a 
vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egyikük, 
hanem a vele közös háztartásban élő, a gyermek szülőjének 
hozzátartozója is érvényesítheti. Bővült az eltartottak köre. 
Így például azok a gyermekek is ide számítanak, akik után 
rokkantsági járadékot folyósítanak, miként a magzat is.

Original Group
ETYEKRE keresünk kárpitozási feladatok ellátására beta-
nított munkaerőt, gyakorlat nem szükséges, csak lelkesedés, 
csapatszellem! Aktív, gyors, ügyes kezű kollégát keresünk. 
Női munkaerőt IS! Azonnali munkakezdéssel! Jó kereseti 
lehetőség! Önéletrajzokat kérjük az info@originalgroup.hu 
e-mail címre. Érdeklődni a 06-30/555-38-37 számon lehet!



Munkatársakat keresünk
Sóskúti telephellyel rendelkező, biztonságtechnikai termé-
keket gyártó-szolgáltató cég, munkatársakat keres az alábbi 
pozíciókba:
Gyártás technikus: elektronikai szaktudással
Fejlesztőmérnök: villamosmérnöki felsőfokú végzettséggel
Pénzügyi asszisztens: a területhez kapcsolódó középfokú 

végzettséggel
Optimális környezet, családias légkör, 

biztos háttér, versenyképes jövedelem.
A jelentkezés semmire sem kötelez,  küldje el önéletrajzát 

a következő címre: info@szenzortechnika.hu 
Érdeklődni lehet: Nagy Andrea 0620-560 4244

GYERMEKBARÁT 
FEJLESZTÉS 
viselkedési 

zavarokra 

és tanulási 

problémákra.

Tel.:70 318 0816



AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.
2030 Érd, Kis-Duna utca 9.
Telefon: +36 23/524-028
web: www.autocentrumszabo.hu

FORD FOCUS 1.6 Ti-VCT Trend 125LE
Most akár 3 990 000 Ft-ért*
*Az ajánlat Ford Focus 5 ajtós Trend 1.6l Ti-VCT (125LE) EUR6 M5 modell vásárlása esetén, 2017. március 31-ig megkötött vevőszerződésekre, 
Ford Credit fi nanszírozás igénybevétele esetén, visszavonásig érvényes. A kép illusztráció! A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és 
nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért kérjük keresse fel Ford márkakereskedésünket! 
A Ford Focus 5 ajtós 1.6l Ti-VCT (125LE) EUR6 M5 vegyes átlagfogyasztása: 5,9 l/100km, CO2-kibocsátása: 136 g/km.


