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Falukarácsony 2011
Pusztazámor Község Önkormányzata 

és intézményei, valamint a Pusztazámor Községért Közalapítvány 
tisztelettel és szeretettel vár mindenkit 

az iskola tornatermébe

2011. december 18-án, 
15 órára karácsonyi ünnepségre.

Program: 

Ünnepi köszöntő

Ünnepi karácsonyi műsort adnak az óvodások 
és az iskolások 

Közös ünnepi uzsonna az iskola előtt

Békés, áldott karácsonyt és sikeres, 
boldog új esztendőt kívánunk községünk 

minden kedves lakosának!
Pátrovics Benedek Dr. Kosztyi Emma Békési Géza

polgármester jegyző alpolgármester

A képviselő-testület tagjai
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Tisztelt Pusztazámori 
Gépjármű-tulajdonosok!

Ezúton is szeretnénk arra kérni önöket, hogy a téli időszak-
ban tartósan ne parkoljanak a portájuk előtt, illetve ne hagy-
ják kint az autót éjszakára, mert a járművek akadályozzák,
esetenként lehetetlenné teszik a síkosságmentesítést és a
hóeltakarítást.

Megértésüket megköszönjük.
Pátrovics Benedek polgármester

Új helyettesítő háziorvos Pusztazámoron

Pusztazámor Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete november
15-i ülésén úgy döntött, hogy – 
dr. Andrásfalvy András Ders felnőtt
háziorvos kérésére – 2011. decem-
ber 1-jétől 2012. november 30-ig az
I. számú háziorvosi körzetben,
helyettesítő orvosként dr. Pintér
Márk lássa el a családorvosi teendő-
ket.

Az orvos családból származó dr. Pintér
Márk a Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Karán diplomázott
2008-ban.  

Már egyetemi hallgatóként számos
tudományos dolgozatot megjelentetett; a
publikálást gyakorló orvosként is folytat-
ta. Megjelent szakcikkei: Háziorvosok
diagnosztikus érzékenységének vizsgála-
ta a COPD-vel kapcsolatban (SOTE,
2007.02.); Diagnosztikus és döntési algo-
ritmusok alkalmazása az alapellátásban
(SOTE, 2008.03.); A magyar háziorvosok
dohányzással kapcsolatos attitűdjének
vizsgálata napjainkban (SOTE, 2008.05.);
A magyar háziorvosok elhízással kapcso-
latos attitűdjének és ismereteinek vizsgá-
lata napjainkban (SOTE, 2008.03.); A
magyar háziorvosok dohányzásról való
leszokástámogatással kapcsolatos isme-
reteinek vizsgálata napjainkban (POTE,
2009.03.); Biztonságos testsúlycsökken-
tés alapjai  (Új Szó, 2011.04.); Cardio-
vascularis rizikóval rendelkező magas
vérnyomásos betegek kezelési lehetősé-
gei, a fix dózisú készítmények helye a
terápiájukban. (Háziorvosi Továbbképző
Szemle, 2011. december).

– Doktor úr! Három és fél éve prakti-
zál háziorvosként. Milyen tapasztalato-

kat szerzett ez alatt az idő alatt a
magyar lakosság egészségi állapotával,
egészségtudatos életmódjával kapcso-
latban?

– A nagy számú orvos-beteg találkozás
során szerzett tapasztalataim meglehető-
sen jól körvonalazzák, hogy a magyar
lakosság egészségének megőrzése, egész-

ségtudatos életmódra történő nevelése
kiemelkedő, talán az egyik legfontosabb
háziorvosi feladat. Folytatni kívánom e
téren Andrásfalvy doktor úr áldozatos
munkáját, továbbá hiszem, hogy a páci-
ensekkel kialakítandó harmonikus együtt-
működés sikerre vezet majd.

– Miért éppen önt kérte fel Andrásfalvy
doktor a helyettesítésre? Vannak-e konk-
rét ismeretei a pusztazámori betegekről,
az önre váró munkáról?

– Andrásfalvy doktor úr döntésének
pontos okát nem ismerem, úgy érzem,
hogy az egészségügyről, betegellátásról
szóló közös beszélgetéseink megalapoz-
hatták az előzetesen belém helyezett
bizalmat. A pusztazámori lakosságról
még nem rendelkezem kellő informáci-
ókkal, azonban őszinte kíváncsisággal
várom a megismerkedést a közeljövő-
ben.

– Egy évre szól a megbízása. Milyen
általános és szakmai célokat, megfontolá-
sokat tűz maga elé a következő esztendő-
re? 

– Az akut betegellátáson túl az esetle-
gesen még rejtve maradt betegségek
további feltérképezését, ezek hátterének
kiderítését, az eddig magas színvonalon
történt kezelések nyomonkövetését, idő-
szakos ellenőrzését tűztem ki feladato-
mul.

Kiss Zoltán

„Orvos családból származom, 32
éves vagyok,  Budapesten élek fele-
ségemmel. Háziorvosként eddig
Biatorbágyon, Herceghalmon, Ér -
d en, Budapesten teljesítettem szol-
gálatot. A Dohányzásról Leszokást
Tá mo gató Központ munkatársa va -
gyok. 2010–2011-ben az Egészség
egy életen át alapítvány egészség-
ügyi szűrőprogramjának orvosa-
ként végeztem prevenciós munkát,
or szág szerte közel 40 helyszínen.”
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– Polgármester úr! 2011 a gazdasági-pénzügyi válság meghatá-
rozó éveként íródik be Európa és hazánk történelmébe. Az
ismert körülmények között milyen évet zár Pusztazámor község?

– Örömmel számolhatok be arról, hogy tartalékainknak
köszönhetően önkormányzatunk, az országos átlagtól eltérően,
nagyon jó évet zár. Megkötött szerződéseinknek jóvoltából ez a
gyarapodás töretlen lesz a következő években, évtizedekben is.
Reméljük, hogy épülünk-szépülünk, és lélekben, közösségben
gazdagodunk. A helyi életfeltételek adottak, mi teremtettük meg
polgárainknak, magunknak. Ugyanakkor valamennyien tapasz-
taljuk, hogy nincsenek új munkahelyek, nagyon nagy az elszegé-
nyedés. Önkormányzatunk, a képviselő-testület megpróbál segí-
teni a rászorulókon. Ebben az évben 5000 forint értékű ajándék-
kal kedveskedünk a 65 év felettieknek. Közalapítványunk pedig a
nagycsaládosoknak, gyerekes családoknak szándékozik karácso-
nyi meglepetést adni. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert
tudunk és van is miből adnunk, jó szívvel és szeretettel tesszük.
Kevés önkormányzat mondhatja el magáról, hogy van forrása, a
legtöbb azt mondja, nincs. Kicsit keserű szájízzel mondom: lehet,
a jövőben az a település kap financiális megszorítást, amelynek
van, amelyik tartalékolt. Annak pedig, amelyik hitelt vett fel, köt-
vényt bocsátott ki, lehet, hogy az állam segítséget, több állami
támogatást ad. Előfordulhat, hogy nálunk elvonás lesz. 

– Milyen feladatokat tűzött maga elé az idei esztendőre a köz-
ség vezetése, és azokból mit sikerült megvalósítani?

– Elsődleges szempont volt a település szinten tartása, fenn-
tartása.  KMOP-os pályázatot nyertünk a Zámor-patak belterüle-
ti szakaszának rendezésére. Következő fejlesztési feladat volt az
egykori Meggyesben a víz- és csatornaberuházás megvalósítása,
a nyomásfokozó kiépítése. Végleges átadására és üzembe helye-
zésére 2012  tavaszán kerül sor.

– 2012-ben terveznek-e fejlesztéseket, ha igen, milyeneket?
– Önkormányzatunk képviselő-testülete november 28-i ülésén

egyhangúan elfogadta a 2012. évi költségvetési koncepcióról
szóló előterjesztést, amely egyebek mellett részletesen tartal-

mazza a tervbe vett fejlesztéseket. A dokumentum nyolc pont-
ban foglalja össze a célul tűzött feladatokat. Tekintettel arra,
hogy az újság mostani száma közli az anyagot, a részletes ismer-
tetéstől eltekintek. 

– Milyen tendenciák jellemzik a pusztazámori lakóközössé-
get? Vannak-e olyan gondok, amelyekkel a képviselő-testület-
nek, a hivatalnak foglalkoznia kell?

– Mint már említettem, sajnos itt is érződik a gazdasági válság
hatása, kezdenek elszegényedni az emberek. A Szociális bizott-
ság eddig 75 határozatot hozott. Jelenleg 25 család kap lakás-
fenntartási támogatást, tavaly kb. 6-10 família szorult rá. Sok az
eladó ingatlan, nem tudják fizetni az emberek a felvett kölcsö-
nök, köztük a svájci frank-alapú hitelek törlesztőrészleteit. Van aki
a városi szolgáltatásokat hiányolja; azért költözik  el, mert nincs
éjjel-nappal nyitva tartó üzlet. Gondot okoznak a kóbor kutyák,
remélhetőleg jövőre sikerül megoldani ezt a problémát. Összes-
ségében elmondható: ingerültek az emberek, nagyon nagy empá-
tiát és türelmet kell tanúsítania mindazoknak, akik a lakosok
ügyes-bajos dolgaival foglalkoznak.

– Mi a véleménye a közigazgatási rendszer átalakításáról
eddig nyilvánosságra hozott elképzelésekről? Számolnak-e
azzal, hogy megszűnhet az önálló polgármesteri hivatal Puszta-
zámoron?

– A közigazgatási rendszer átalakulóban van, nem tudni, hogy
2012. július 1-jével, vagy 2013. január 1-jével jönnek-e létre a
járások. Az államigazgatási feladatok várhatóan a járásokhoz
kerülnek. Mi választókörzetileg és járásilag is Érdhez fogunk tar-
tozni az előzetes elképzelések szerint. Persze, még nem tisztázot-
tak a részletek. Az utca embere nincs tisztában azzal, hogy
melyek azok az államigazgatási feladatok, amelyek a járásokhoz
kerülnek. E körbe tartozik például az anyakönyvezés, honosítás,
ipar- és kereskedelmi ügyek, birtokvédelmi ügyek, szabálysértés,
rendszeres gyermekvédelmi ügyek, nevelésbe vétel, védelembe
vétel, aktív korúak ellátása, közmunkaprogram, építési ügyek,
népesség-nyilvántartás, szociális ügyek, hagyatéki ügyek. A mos-
tani elképzelések szerint az önkormányzatnál gyakorlatilag meg-
marad az óvoda mint intézmény,  valamint a településüzemelte-
tés, épületfenntartás, köztemetés, temetési segély. 

Sok tervezet készült és még több módosító indítvány fog
készülni a törvény elfogadásáig. Mi mindenesetre reményke-
dünk, hogy megtarthatjuk a hivatalt. Legalábbis mindent megte-
szünk azért, hogy az állampolgárok helyben kaphassanak taná-
csot, felvilágosítást ügyes-bajos dolgaikban, helyben leadhassák
kérelmeiket, ahogyan most is teszik. Szeretnénk, ha Pusztazá-
moron az ügyfél kiszolgálása lenne az első. Nem szeretnénk
visszalépést ezen a területen.

– Polgármester úr, a jelenlegi helyzetben mit kíván az új esz-
tendőre a településnek, a pusztazámori polgároknak?

– Sokkal jobb évet, mint az idei volt. Reméljük, hogy minden
téren meg tudjuk tartani az elért színvonalat. Szeretnénk, ha min-
den lakos itthon érezné magát. Ehhez nagyban hozzájárul, ha a
polgár részt vesz a közösségi életben és tesz azért. Mindenkinek
számítunk a véleményére és a munkájára. Fogjunk össze, hogy
együtt maradjunk, hogy megmaradjunk, fennmaradjunk és tovább
fejlődjünk. Kívánok ebben a nehéz időben hitet, reményt, szerete-
tet karácsonyra, bort, búzát, békességet az új esztendőre.

Kiss Zoltán

Zárszámadás és előretekintés
Év végi beszélgetés Pátrovics Benedekkel, Pusztazámor polgármesterével
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Összefoglaló a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő
Központ II. ütemű bővítési projektjéről

Előzmények

A Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ a Budapes-
ten keletkező települési szilárd hulladék ártalmatlanításának cél-
jából jött létre. Megnyitása óta a létesítmény zavartalanul műkö-
dik, érvényes hulladékkezelési engedély, majd Egységes Környe-
zethasználati Engedély (IPPC) alapján.

Az I. ütem kapacitása – előzetes számítások szerint – 2012.
első negyedévében megtelik.  Erre az időpontra a II. ütem kiala-
kításának olyan stádiumba kell érnie, hogy az I. ütem megtelé-
sének időpontjára az ártalmatlanításra érkező hulladék lerakása

zavartalanul folyta-
tódhasson. 

Emellett gondos-
kodni kell a betelt
lerakótér rekultivá-
ciójáról és a depóni-
agáz hasznosításról,
valamint a monitor-
kutak figyeléséről.

A projekt tartalma

A II. ütemű hulladéklerakó a hulladékkezelő központ középső
részén lesz kialakítva; területe 15,81 hektár, hasznos kapacitása
mintegy 3,5 millió m3. 

A lerakó műszaki védelme a hatályos jogszabályoknak megfe-
lelően egy téglalap alakú, mintegy 580x270 m befoglaló méretű,
6-7 m mélységű, a felső peremén szorítótöltésekkel körülvett föld-
medencében kerül kialakításra. A medence fenéksíkján kerül
kialakításra a csurgalékvíz-gyűjtő szivárgóhálózat.  Az újonnan
kialakításra kerülő hulladéklerakó-tér  DNy-i oldalán szervesen
kapcsolódik az I. ütemű lerakó ÉK-i oldalához. A két lerakótér
műszaki védelme (ásványi és HDPE lemezszigetelése) összekötés-
re kerül. A lerakótér jellemző fenéksíkja Balti 145 m, a maximális
feltöltési szintje Balti 185 m, a kialakuló dombmagasság 40 m. 

A II. ütemű bővítés tartalma:
· Lerakótér-bővítés: 15,81 ha alapterületen megvalósuló, 3,5

millió m3 hasznos (nettó) kapacitású műszaki védelemmel
ellátott B3 kategóriájú, a hatályos jogszabályoknak megfele-
lő hulladéklerakó létesítése. 
· A hulladéklerakóhoz kapcsolódó infrastruktúra (csurgalék-

vízgyűjtő rendszer, csapadékvíz-elvezető rendszer, burkolt
úthálózat, elektromosenergia-ellátás, térvilágítási hálózatok,
telekommunikációs hálózatok, a depóniagáz elszívását biz-
tosító gázgyűjtő körvezeték).
· 100 m3/nap kapacitású fordított ozmózis rendszerű csurga-

lékvíz-tisztító berendezés, a tisztításból megmaradó anyag
tárolására szolgáló medence létrehozása.
· A meglévő csurgalékvíz-tisztító medence felújítása.
· A jelenleg meglévő 12 500 t/év kapacitású komposztáló

telep további 12 500 t/év kapacitással való bővítése.
A projekt kivitelezését a közbeszerzési eljárás keretében meg-

kötött szerződés alapján a Lerakóépítő 2010 Konzorcium végzi,
melynek vezető tagja az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. A
beruházás költsége: 2 069 772 645 Ft.

Az FKF Zrt., valamint az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
2011. július 29-én aláírt fővállalkozási szerződésének módosítá-
sa alapján az utóbbi fél vállalta, hogy a hulladékkezelési jogsza-
bályoknak megfelelő lerakási lehetőséget biztosít a területen az
FKF Zrt. számára 2011. december 31-ig (minimum 2 ha terüle-
ten). Ezáltal az FKF Zrt. hosszú távon és megnyugtató módon
biztosítani tudja Budapest és a környező települések települési
szilárd hulladékának ártalmatlanítását.

A kivitelezési munkálatok immár a megújult ütemterv alapján
zajlanak.

A projekt várható befejezésének dátuma: 2012. szeptember 30.

A projekt jelenlegi státusa

A kivitelezési munkálatok jelenleg ütemterv szerint haladnak,
amely alapján megállapítható, hogy 2011. december 31-ére a 2
hektárnyi lerakótér műszaki átadás-átvétele meg fog valósulni.

A fővállalkozó jelenleg – a jogszabályi előírások alapján – a
lerakó aljzatszigetelését és a csurgalékvíz-elvezető rendszer
kialakítását végzi.

FKF Zrt.
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Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete november 28-i ülésén elfogadta az önkormányzat
2011. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésé-
ről szóló tájékoztatót.

A költségvetés 2011. háromnegyed éves teljesítése összességé-
ben időarányos teljesítést mutat. 

A bírságokra, egyéb bevételekre tervezett bevétel teljesítése
108%-os, amely azzal magyarázható, hogy több volt a telepü-
lésen a szabályszegő, és önkormányzatunk ezeket sikeresen
hajtotta be. A kölcsöntörlesztésre 192 e forint bevételünk telje-
sült. Előző évi költségvetési kiegészítésből származik 889 e
forint. 

A Zámor-patak mederrendezése c. projekt EU-s pályázatból
eddig nem származott bevételünk. Az ÁFA-előlegre és a benyúj-
tott projektmenedzsmentre novemberben, illetve decemberben
várhatunk utalást.

Helyi adóbevételünk a tervezett 19 210 e forinthoz képest
92%-ra teljesült. Az iparűzésiadó-bevételünknél a tervezett 17
000 e forinthoz képest 16 338 e forint az időarányos teljesítés
(96 %), kommunálisadó-bevételünk a tervezett 2200 e forint-
hoz képest 63%-os (összegszerűen 1377 e forint), a gépjárműa-
dó-bevételünk pedig 72 %-os teljesítést mutat (11 000 e forin-
tos eredeti előirányzathoz képest 7974 e forint a teljesítés). 

Az óvoda konyhájának étkezési térítési díjakból adódó műkö-
dési bevételének teljesítése 62%-os, amely időarányosnak
tekinthető. 

Bevételeink 89%-ban teljesültek. Megállapítható, hogy önkor-
mányzatunk tartaléka 304 174 e Ft.

Költségvetésünk kiadási oldalán az erdészeti szolgáltatás telje-
sítése 106%-os, egy előző évről áthúzódó erdő- és sorközápolá-
si számla kifizetése miatt.

A víztermelés-kezelés szakfeladaton a teljesítés 31%-os,
ugyanis a végteljesítés az év utolsó negyedében fog jelentkezni.
Szintén ez a helyzet a szennyvízkezelésnél (56%-os a teljesítés),
ugyanis a két beruházás a GKSZ övezetben az utolsó negyedév-
ben került kifizetésre. A hulladékkezelésnél 115%-os a teljesítés,
ugyanis a temetőtakarítással kapcsolatban jelentkező szállítás
költsége kifizetésre került. 

Az útépítésnél szintén a GKSZ övezet miatt 15%-os a teljesí-
tés, a kifizetés a közművek befejezése után a második félévben
fog jelentkezni.

A fahíd átépítése nem valósult meg, itt csupán a híd felülvizs-
gálatának költségei jelentkeznek, a teljesítés 7,1%-os, ennek
kifizetése november végén aktuális mintegy 2000 Ft nagyság-
rendben.

Költségvetésünk kiadási oldalán a lapkiadásnál időarányos a
teljesítés. 

Az önkormányzati igazgatásnál a személyi jellegű juttatások
terén 40%-os, a munkaadókat terhelő járulékoknál 45 %-os a
teljesítés. A dologi kiadásoknál is időarányosnak mondható a tel-
jesítés (84%-os). A sóskúti önkormányzatnak az oktatási társu-
lással kapcsolatos megállapodás alapján a 2011–2012. évi okta-

tási előleget nem utaltuk, mivel az elszámolás alapján túlfizetés-
ben vagyunk. 

Az építéshatóság igazgatási társulásra 2011. I. negyedévig 537
255 Ft előleget, valamint 1 912 060 Ft-ot fizettünk a 2008–2010
évi elszámolásban. A második félévben várható a II-III. negyed-
évi előleg. A közterület-felügyeletre – a 2010. évi elszámolással
és a 2011. évi előleggel együtt – 370 e Ft-ot utaltunk. 

A községgazdálkodás teljesítése összességében 70%-os,
amely időarányosan megfelelő, mivel ezen a szakfeladaton a
község fűkaszálásának és a közmunkával kapcsolatos szerszá-
mok költségeit terveztük.

A gondnokságnál 69%-os a teljesítés, amely többek között a
tagiskola-épület fenntartásából és az Egészségház – a Pusztazá-
mor Községért Közalapítványtól átvett – közműköltségéből adó-
dik. Az önkormányzati lakástámogatásnál 50%-os a teljesítés
(egy igénylő). A foglakoztatás-egészségügynél túlfizetése volt
önkormányzatunknak, amit beszámítottak, azért nincs teljesítés.
A közvilágításnál 36%-os a teljesítés.

A helyi lakásfenntartási támogatás méltányossági alapon 54%-
os teljesítést mutat, a növekedés az év utolsó negyedévében vár-
ható. A köztemetésnél 100 %-os a teljesítés. Önkormányzatunk
az összeget – rendeletünk szerint – ráterhelte az elhalt felkutatott
ingatlanára. A szociális étkezésnél 50%-os a teljesítés, az igény-
lők száma miatt. A családsegítésnél 30%-os teljesítést látunk,
amelynek oka, hogy még nem történt meg a számlázás. A civil
szervezetek támogatása 36%-os; sajnos, a civil szervezetek ked-
vét szegi az írásbeli szerződéskötési kötelezettség. A közfoglal-
koztatás új szabályai szerint a rövid távú közfoglalkoztatásnál
51%-os a teljesítés. A bérpótló juttatásban részesülők hosszabb
távú foglalkoztatásánál időarányosnak mondható a teljesítés. A
szórakoztató tevékenységnél 81%-os a teljesítés.

Összességében a személyi juttatások teljesítése önkormányza-
ti szinten 65%-os, a dologi kiadások teljesítése 80%-os. 

A szociális juttatások teljesülése 59%-os, amely időarányos-
nak mondható. A nagyobb igények a téli tüzelő és egyebek miatt
az utolsó negyedévben várhatóak. 

A felhalmozási kiadásoknál 35%-os a teljesítés, mivel a beru-
házások többsége a második félévben kerül befejezésre, illetve
időarányos kiegyenlítésre.

Az óvoda személyi kiadásai 70%-os, munkaadókat terhelő
járulékai 69%-os, dologi kiadásai 63%-os teljesítést mutatnak. 

Az óvoda felhalmozási kiadásai 24%-ra teljesültek, a többi
kiadás a második félévben fog jelentkezni.

Az egyéb folyó kiadásoknál 67% a teljesítés, ami időarányos.

Összességében megállapíthatjuk, hogy Pusztazámor Község
2011. háromnegyed éves költségvetésének teljesítése időará-
nyos, az önkormányzat törekedett a biztonságos, takarékos gaz-
dálkodásra.

Pusztazámor, 2011. november 17.
Pátrovics Benedek polgármester

Tájékoztató az önkormányzat 
2011. évi költségvetésének háromnegyed 

éves teljesítéséről
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Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete november 28-i
ülésén úgy határozott, hogy a 2012.
évi költségvetési koncepcióról szóló
előterjesztésben foglalt célkitűzések-
kel egyetért.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 70.§-a alapján a jegyző által
elkészített, a következő évre vonatkozó
költségvetési koncepciót a polgármester
benyújtja a képviselő-testületnek.

Pusztazámor Község Önkormányzat
2012. évi költségvetési koncepciójának
kialakításánál az alábbi feladatmutatókat
kell figyelembe venni.

Pusztazámor lakossága dinamikusan
növekszik, amit az adatok mutatnak.

• 2007. január 1. 1093 fő
• 2008. január 1. 1134 fő
• 2009. január 1. 1146 fő
• 2010. január 1. 1157 fő
• 2011. január 1. 1192 fő

Óvodai nevelésben részt vevő gyer-
mekek száma: 41 fő, amely kevesebb az
előző évinél.

A Sóskúti Andreetti Károly Általános
Iskola és Könyvtár Pusztazámori Tagintéz-
ményébe járó tanulók létszáma: 78 fő.

Az egészségügyben változás nem reali-
zálható, továbbra is a Pusztazámor Köz-
ségért Közalapítvány és a vállalkozó

orvosok gondoskodnak a fenntartásáról,
üzemeltetéséről.

A Nevelési Tanácsadó, Családsegítő
Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, házi
szociális gondozás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás (bizonytalan a működteté-
se) a Budaörsi Többcélú Kistérségi Társu-
lás keretében működik, amely bővül a
támogatói szolgálattal. 

Saját működési bevételeink jogcímeiben
változás nem várható, mértékére viszont
hatni fognak a szolgáltatási és értékesítési
normatívák, energiaárak változásai.

Az értékpapírok és lekötött betétek után
járó kamatok a lejáratkor kerülnek jóvá-
írásra. 

Reményeink szerint az adóerő-képesség
miatt nem lesz elvonás. A tavalyi évhez
hasonlóan mintegy 16 millió forintos iparű-
zésiadó-bevétellel számolunk 2011-ben.

A törvények, létszámok, normatívák
változásai miatt mintegy 20%-os bevétel-
csökkenéssel számolunk a 2011. évhez
képest.

A legfontosabb feladatnak a meglévő
intézmények működtetését, a takarékos
gazdálkodást tűzzük ki célul. A 2012-es
évben a legfontosabb feladat útjaink kar-
bantartása, felújítása, a biztonságos köz-
lekedés kiemelt kezelése.

Az önkormányzat kötelező és önként
vállalt feladatainak végrehajtása során
azokat a kiadási jogcímeket emelem ki,
melyek változást jelentenek az előző
évhez képest.

1. Közművelődés: Kulturális programok
bővítése, számítógépek korszerűsíté-
se a Pusztazámor Községért Közala-
pítvánnyal közösen.

2. A Polgármesteri Hivatalt és a Napkö-
ziotthonos Óvodát illetően a törvé-
nyi – 5–10%-os – emelésekkel szá-
molunk elsősorban. Pszichológus
emelt óradíját kell biztosítanunk.

3. A dologi kiadások körében csak az
inflációs rátával, valamint az ener-
giaárak emelkedésével számolunk.

4. Kiemelt feladat 2012. évre az ipari,
illetve környezetvédelmi beruházá-
sok telepítése, a kereskedelmi szol-
gáltató övezet infrastrukturális ellátá-
sának befejezése (elektromos háló-
zat). (Megvalósult a víz-, szennyvíz-
beruházás a volt Meggyes területén,
valamint megépült a vízvezetékrend-
szerben a nyomásfokozó.  Az időjá-
rás és egyéb csúszások miatt sajnos
az áramellátást nem sikerült megol-
dani, ezért  a beruházás 2012. év
tavaszán lesz átadva a szolgáltató-
nak.)

5. Közútjaink felújítása, karbantartása a
képviselők felmérése alapján.

6. A Koroda Kertben tiltó táblák kihe-
lyezése, színpad lefedése a Puszta-
zámor Községért Közalapítvánnyal
közösen.

7. A műfüves kispálya felújítása, a
„Zámor-patak belterületi szakaszá-
nak rendezése” című projekt zárása.
(A Zámor-patak belterületi szakaszá-
nak rendezése az idén december 25-i
kiviteli határidőre megvalósul. A pro-
jekt fizikai zárási határideje 2012.
április 30., a végleges zárás dátuma
2012. május 31.)

8. Az óvoda udvarának szabványosítá-
sa.

A fenti feladatokhoz természetesen
minden pályázati lehetőséget megraga-
dunk.

Pusztazámor, 2011. november 15.
Pátrovics Benedek

polgármester

Pusztazámor Község Önkormányzat 
2012. évi költségvetési koncepciója

Állami pénzeszközök alakulása: 2011. évben 2012. évben

Átengedett SZJA (ezer forintban)
Helyben maradó rész 
8% 16.767 14.323 
jöv. különb. mérséklése 7.589 6.500

Összesen: 24.356 20.823

Normatív állami támogatás változásai:
Lakosságszámhoz kötött 3.618 4.880
Feladatmutatóhoz kötött 15.790 14.490
Pedagógustovábbképzés 42 25
Egyes szoc. fel. kieg. tám. és közcélú fogl. 6.000 6.000

Összesen: 25 450 25.395

Mindösszesen: 49.806 46.218

Hírek, információk községünkről 

www.pusztazamor.hu
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Tiltakozó állásfoglalás
az új vagyontörvény tervezete ellen

A Községek, Kistelepülések és Kistérségek
Országos Önkormányzati Szövetsége a
néhány nappal ezelőtti közgyűlésén állást
foglalt az új önkormányzati törvényjavaslat-
ról, s kifejezte aggodalmát amiatt, hogy a
bevezetendő jogszabály rendkívül súlyos
helyzetbe sodorja majd a magyar települé-
sek felét kitevő kisközségi önkormányzato-
kat. Ennek során fölhívta a figyelmet arra,
hogy az iskolák államosítása, a 2000 fő alat-
ti településeken a polgármesteri hivatalok
megszüntetése hasonló tendenciákat ered-
ményez majd, mint amelyek lezajlottak az
1970-es évek elején. E lépések elsorvasztják
ezen önkormányzatokat, s végső soron a
kisfalvak kiüresítését eredményezik. 

Az állásfoglalás kiadását követően tudo-
másunkra jutott, hogy az ugyancsak előké-
szítés alatt álló vagyontörvény e lépések
között még jobban sújtja majd a kistelepü-
léseket, és az a folyamat, amit jeleztünk,
valószínű visszavonhatatlanná válik. 

A tervezett törvényi szabályozás ugyan-
is – a későbbi ún. feles törvények számá-
ra is megengedően – azt rögzíti, hogy
amennyiben az Ötv. által bevezetendő
kötelező differenciálásra hivatkozva az
adott feladatot állami szerv vagy egy
másik önkormányzat látja el, úgy a tulaj-
don is átszáll térítésmentesen az államra,
illetve egy másik önkormányzatra. 

A magunk részéről a leghatározottabban
tiltakozunk e tervezett szabályozás ellen.
Tiltakozunk amiatt, mert ez egyértelműen a
legkisebbeket érinti majd hátrányosan. Isko-
láinkat, közösségi tereinket, más intézmé-

nyeinket, beruházásainkat részben a volt
tanácsi vagyon átvételével kaptuk meg,
aztán azokat jórészt saját erőből, pályáza-
tokból, lakossági támogatásokból tartottuk
fenn, fejlesztettük, vagy hoztunk létre újat:
az új szabályozás egy tollvonással elvonja
tőlünk mindezt az értéket, amit teremtettünk
és odarendeli egy másik önkormányzatnak.
Ez az eljárás óhatatlanul ki nem békíthető
feszültségeket jelent majd immár nem csak
az állam és az önkormányzatok, hanem a
különböző típusú és anyagi erővel rendel-
kező önkormányzatok között is.

Annak deklarálásával, hogy az önkor-
mányzati tulajdon a nemzeti vagyon része,
egyetértünk. Ennek következményét
viszont nem tudjuk elfogadni. Ugyanis a
helyi önkormányzás is a nemzeti kormány-
zás helyi megnyilvánulása, a helyi önkor-
mányzatok a magyar állam, politikai rend-
szer szerves, megalapozó részei, saját köz-
igazgatási területükön mind a közszolgál-
tatások, mind a helyi hatalomgyakorlás
szempontjából a parlamenthez hasonló
hatáskörökkel bírnak. Így az önkormány-
zásnak a parlament általi elismeréséből
fakad, hogy a helyi választópolgárok
közösségét megillető eme jog magában
foglalja a tulajdonhoz való jogot, az azzal
való, tőlük el nem vonható rendelkezés
jogát. A majd 3200 önkormányzat tulajdo-
nát így lehet értelmezni a nemzeti vagyon
részének.

Nem vitatjuk ugyanakkor, hogy a fel-
adatok és hatáskörök újratelepítésekor
szükség van az adott szolgáltatást biztosí-

tó intézményekre is. Ez azonban álláspon-
tunk szerint csak azt jelentheti, hogy a fel-
adatellátás kötelezettségének időtartamára
használatba kapja az adott állami szerv
vagy egy másik önkormányzat a tulajdont,
és rendelkezési jogosultsága csupán a fel-
adatellátáshoz szükséges mértékre terjed
ki, s amíg ez fönnáll teljesítve a fenntartá-
si, fejlesztési kötelezettségeit is. Semmi-
képpen nem jelentheti azonban, hogy az
adott állami szerv vagy önkormányzat
elidegenítse az adott tulajdontárgyat, vagy
pl. bezárja, eladja az iskolát, vagy más
intézményt. Amint viszont e kötelezettség
számára bármely okból megszűnik, ez
maga után kell hogy vonja a használati jog
megszűnését is. Azaz a tulajdon teljes ren-
delkezési jogosultsággal száll vissza az
önkormányzatra. 

Álláspontunk szerint egy jogállami
demokratikus rendszerben nem képzelhe-
tő el olyan megoldás, hogy a helyi közös-
ségek által létrehozott, a közösség közcél-
jait biztosító vagyont minden további
következmények nélkül elvonják attól a
közösségtől, amely azt létrehozta, magáé-
nak tudta és tudja. Ennek figyelembevéte-
lével, elismerve még egyszer, hogy a mi
tulajdonunk is a nemzeti vagyon része,
kérjük a tervezett szabályozás általunk
javasoltak szerinti megváltoztatását. 

Dr. Wekler Ferenc
elnök

Községek, Kistelepülések és Kistérségek
Országos Önkormányzati Szövetsége

Csendes éj, szentséges éj!
Sok pusztazámori
családnál csendül fel
karácsony este a Stil-
le Nacht dallama,
ezért érdemes fel-
idézni a Csendes éj

megszületésének történetét.
Salzburgtól nincs messze Oberndorf,

ahol 1818 karácsonyán a Stille Nacht, hei-
lige Nacht! című dalocska született. Az ere-
deti szövegét Josef Mohr káplán írta, zené-
jét pedig Franz Xavér Gruber szerezte.
Többféle történet kering arról, hogyan szü-
letett a dal. Az egyik legismertebb legenda
szerint a település Szent Miklós-templomá-
nak tönkrement az orgonája, és a kántorta-
nító kétségbeesetten kereste az esti szent-

mise előtt a megoldást. Hazafelé menet
betért a helyi kocsmába, itt találkozott a
káplánnal, akinek elmesélte gondjait.

A könnyű borozást befejezve átmentek a
káplán lakására, aki elővette egy korábban
írt karácsonyi versét, amelyet Gruber szinte
azonnal dúdolni kezdett. Mohr kezébe
vette gitárját is, és próbálta eljátszani az
egyszerű dallamot. Mindez olyannyira
sikerrel járt, hogy még aznap este gitárkísé-
rettel elhangzott a templomban a Csendes
éj, szentséges éj! máig ismert dallama,
amelyet a helybeliek tetszéssel fogadtak.

A történet érdekessége, hogy később
Mohrt más városba helyezték káplánnak,
Grubernak pedig felmondták a tanítói állá-
sát. A zenei mű talán feledésbe is merült

volna, ha nem kell ismét javítani az orgo-
nát, és a belsejéből nem kerül elő a kézzel
írt kotta. Az orgonajavító, mikor felfedezte
a megsárgult lapokat, átadta a salzburgi
székesegyház kórusvezetőjének, Johann B.
Weindl énekesnek. Az ismételt bemutatóra
1822-ben került sor, és a dal szép „csende-
sen” elindult világhódító útjára.

A Szent Miklós-templomot a múlt század
első évtizedében lebontották, és mivel a
településen több árvíz is pusztított, áthe-
lyezték egy biztonságot adó dombra. A
Csendes éj-kápolna mellett létrehoztak egy
múzeumot is. Természetesen a legtöbben
decemberben, karácsony táján látogatják a
kicsinyke kápolnát.

Pusztay Sándor
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Kivonat Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 2011. szep-
tember 15-i rendkívüli ülésének jegyző-
könyvéből

45/2011. (09.15.) számú képviselő-tes-
tületi határozat

Tárgy: Pusztazámor, 526 hrsz ingatlan
árokburkolása

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
melléklet szerint elfogadja az Útéppark
Bt. ajánlatát az árokburkolásra.

A 2011. évi költségvetés általános tarta-
léka 1.200 e forintot biztosít erre a célra.
Felhatalmazza a polgármestert a szerző-
dés aláírására.

Kivonat Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 2011. szep-
tember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

A képviselő-testület egyhangú szavazat-
tal megalkotta Pusztazámor Község
Önkormányzatának 10/2011. (X.3.) számú
rendeletét az önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetéséről szóló 2/2011. (II.21.) számú
rendeletének módosításáról. (A rendelet a
község honlapján megtalálható.)

*
46/2011. (09.29.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: 2011. I féléves tájékoztató elfo-
gadása

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésé-
nek I. féléves beszámolóját az előterjesz-
tés szerint elfogadja.

*
47/2011. (09.29.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: Bursa Hungarica 2011/2012.
Pusztazámor Község Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
2011/2012. évi fordulójához csatlakozik.

A szükséges intézkedések megtételére
felhatalmazza a polgármestert.

*
48/2011. (09.29.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: Pusztazámor, 560 és 446/3 hrsz-
ú ingatlan csapadékvíz elvezetése

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Pusztazámor, 560 és 446/3 hrsz-ú ingatla-
nok csapadékvíz elvezetésének költségeit,
bruttó 648.000,-Ft-ot, a 2011. évi költség-
vetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

*
49/2011. (09.29.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: Pilisi Parkerdő Zrt. – Utilis Kft. –
Pusztazámor Község Önkormányzata
között 2001. november 7-én létrejött
együttműködési szerződés 2. számú
módosításának elfogadása

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Pilisi Parkerdő Zrt. – Utilis Kft. – Puszta-
zámor Község Önkormányzata között
2001. november 7-én létrejött együttmű-
ködési szerződés 2. számú módosítását
az előterjesztés szerint elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a szer-
ződésmódosítás aláírására.

*
50/2011. (09.29.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: Óvodai hűtővásárlás
Pusztazámor Község Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Napköziotthonos Óvoda részére hűtő-
gépvásárlásra 300.000 forint keretössze-
get biztosít.

A szükséges intézkedések megtételére
felkéri a polgármestert. 

*
51/2011. (09.29.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: Védőnői Szolgálat működéséhez
szükséges audiométer beszerzése

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Egészségházban működő Védőnői Szol-
gálat működéséhez szükséges audiométer
beszerzésére 200.000 forint összeget biz-
tosít a 2011. évi költségvetés általános tar-
taléka terhére.

A szükséges intézkedések megtételére
felkéri a polgármestert.

*
52/2011. (09.29.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: HPV elleni védőoltás biztosítása
térítésmentesen 

Pusztazámor Község Önkormányzat
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a HPV
elleni védőoltás költségeit a pusztazámo-
ri lakosú (14 fő) érintett korosztály számá-
ra térítésmentesen biztosítja. Az oltás ára
fejenként 48.000 forint, azaz 14 x 48.000
forint összesen 672.000 forint.

Az oltás költségeit a 2011. évi költség-
vetés általános tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szüksé-
ges intézkedések megtételére.

*
53/2011. (09.29.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: Ifj. Bálint Mihály helyi lakásépí-
tési támogatása

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ifj.
Bálint Mihályt az önkormányzat 4/1997.
(II.14.) számú rendelete alapján 250.000
forint vissza nem térítendő helyi lakásépí-
tési támogatásban részesíti.

Felhatalmazza a polgármestert a szer-
ződés aláírására és a szükséges intézke-
dések megtételére.

*
54/2011. (09.29.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: „Zenesuli” foglalkozás céljára
térítésmentes teremhasználat

Pusztazámor Község Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dallos
Márta részére „Zenesuli” foglalkozás cél-
jára az Általános Iskola épületében heti
egy alkalommal térítésmentesen helyet
biztosít.

*
55/2011. (09.29.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: Alapítványi támogatási kérelem
elutasítása

Pusztazámor Község Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Daganatos Gyermekekért Alapítvány
támogatási kérelmét elutasítja.

*
56/2011. (09.29.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: Művész Hotel Kft. 
Pusztazámor Község Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Művész Hotel Kft. felszámolásával megbí-
zott felszámolóbiztos által küldött nyilat-
kozattal nem ért egyet, azt aláírni nem
kívánja, mivel a jogszabályokkal ellenté-
tes az önkormányzat ügyvédjének véle-
ménye alapján.

*
57/2011. (09.29.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: Pusztazámori tájékoztató kiad-
vány kiadási költségeinek biztosítása

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Pusztazámor községről szóló kiadvány
kiadási költségeire 1,5 millió forint keret-
összeget biztosít a 2011. évi költségvetés
általános tartaléka terhére.

Önkormányzati rendeletek, határozatok
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2012. évi hagyományos rendezvények tervezete

*
58/2011. (09.29.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: Szabadidő- és rendezvénypark
elnevezése

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
2011. október 1-től a szabadidő- és ren-
dezvényparkot Koroda kert elnevezéssel
illeti. 

*
59/2011. (09.29.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: Rendőrségi támogatás
Pusztazámor Község Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
2011. évi költségvetésben rendőrségi
támogatás címen elkülönített keretössze-
get 400.000 forinttal megemeli.

Kivonat Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 2011.
október 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

61/2011. (10.24.) számú képviselő-tes-
tületi határozat

Tárgy: A Közterület-felügyelet 1 éves
beszámolójának elfogadása

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Tárnok-Sóskút-Pusztazámor községek
által társulásban működtetett Közterület-
felügyelet 1 éves beszámolóját az előter-
jesztés szerint elfogadja.

*
62/2011. (10.28.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: Pusztazámor Napköziotthonos
Óvoda és Andreetti Károly Általános

Művészeti Iskola és Könyvtár Pusztazá-
mori Tagintézményének beszámolója

Pusztazámor Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Puszta-
zámor Napköziotthonos Óvoda és az And-
reetti Károly Általános és Művészeti Iskola
és Könyvtár Pusztazámori Tagintézményé-
nek a 2010/2011-es tanév zárásáról és a
2011/2012. tanév indításáról szóló beszá-
molóját a leírtak szerint elfogadja.

*
63/2011. (10.24.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: A Pusztazámor gyalogos fahíd
javítására kivitelező kiválasztása

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
gyalogos fahíd felújításával a Brandzo Kft.-t
bízza meg. A műszaki ellenőri feladatokkal
Lukács Miklós út- és hídépítő mérnököt
bízza meg. A fahíd javítására 1.950 e Ft,-
összeget, a műszaki ellenőri feladatok ellá-
tására 40.000,-Ft + ÁFA összeget a 2011.
évi költségvetés általános tartaléka terhére
biztosítja.

A szerződések aláírására és szükséges
intézkedések megtételére felhatalmazza a
polgármestert.

Kivonat Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 2011.
november 15-i Sóskút Község Képviselő-
testületével közös testületi üléséről

66/2011.(11.15.) számú képviselő-tes-
tületi határozat

Tárgy: Orvosokkal kötendő megbízási,
helységhasználati szerződések jóváhagyása

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Dr. Andrásfalvy András Ders, Dr. Bezeré-
di János felnőtt háziorvossal, és Dr. Zajkás
Gábor gyermek háziorvossal kötendő
megbízási és helységhasználati szerződé-
seket valamint Dr. Tállai Zsuzsanna fog-
orvossal kötendő megbízási szerződést az
előterjesztés szerint jóváhagyja, a szerző-
dések aláírásával megbízza a polgármes-
tert.

*
67/2011.(11.15.) számú képviselő-testüle-
ti határozat

Tárgy: Dr. Andrásfalvy András Ders fel-
nőtt háziorvos 1 éves helyettesítéséhez
hozzájárulás megadása

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Filovita Kft. (képviseli: dr Andrásfalvy
András Ders felnőtt háziorvos) kérésére
2011. december 1-től, 2012. november
30-ig hozzájárul, hogy helyettesítését az
I. számú háziorvosi körzetben dr. Pintér
Márk lássa el. 

*
68/2011.(11.15) számú képviselő-testületi
határozat

Tárgy: Telekvásárlási szerződés módo-
sítása

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Dr. Andrásfalvy Andrással 2003. évben
megkötött ingatlanajándékozási szerző-
désben foglalt 12 év, Pusztazámor község
területén történő háziorvosi feladatok
ellátásának kötelezettségét 1 évvel meg-
hosszabbítja. Dr. Andrásfalvy András
Ders vállalása így 2016.10.08. helyett,
2017.10.08-ig tart.

Az időpontokról és az időszakos programokról a község honlapjáról és a plakátokról tájékozódhatnak.

Program időpontja Program megnevezése Program helyszíne
Január Sportnap Tornaterem
Február Gyerekfarsang tornaterem
Február 11. Jótékonysági farsangi bál (az SzMK szervezésében) tornaterem
Március 15. Ünnepi megemlékezés 1848-as emlékmű
Március 31. Húsvéti játszóház Iskola
Május Hősök napja Hősök tere
Május Három falu két keréken Pusztazámor-Sóskút-Tárnok
Május 26. Gyereknap Iskolaudvar
Június 30. Falunap Koroda Kert
Augusztus 20. Ünnepi megemlékezés, új-kenyérszentelés Kőkereszt melletti park
Szeptember 8. Fecskeavató Iskola udvara
Szeptember 29. Szüreti mulatság Tornaterem
Október 13. Idősek napja Tornaterem
Október 6. Emlékezés az aradi vértanúkra Emlékmű
November 10. Márton-napi libaságok Iskola
November Egészségnap Tornaterem, egészségház
December 1. Mikulásváró Tornaterem
December 16. Falukarácsony Tornaterem
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Ivóvíz- és csatornahasználati díjak 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 11/2011. (11.30.)
számú rendelete az Érd és Térsége Viziközmű gazdasági társa-
ság által Pusztazámor területén szolgáltatott ivóvíz és csator-
nahasználat díjának megállapításáról és az illegális víz- és csa-
tornaszolgáltatás használati díjáról szóló 11/2010. (XII.16.)
számú rendeletének módosításáról

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Érd és Térsége Viziközmű gazdasági társaság által Pusztazá-
mor területén szolgáltatott ivóvíz és csatornahasználat díjának
megállapításáról és az illegális víz- és csatornaszolgáltatás hasz-
nálati díjáról szóló 11/2010. (XII.16.) számú rendeletének módo-
sításáról (továbbiakban: „R”) az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A R. 1.§ (1) bekezdésének helyébe, valamint az 5.§ (1, 4, 5)
bekezdésének helyébe az alábbiak lépnek: 

1. § 

(1) Az Érd és Térsége Viziközmű gazdasági társaság által a Pusz-
tazámor község területén szolgáltatott víz díja:

– a lakosság által fizetendő díj 378 Ft/m³ + ÁFA 
– a közületek által fizetendő díj 378 Ft/m³ + ÁFA

5. §. 

(1) A községi szennyvízcsatorna-hálózat használatának díja :
– a lakosság által fizetendő díj 537 Ft/m³ + ÁFA 
– közületek által fizetendő díj 785 Ft/m³ + ÁFA 

(4) A lakossági fogyasztók fogyasztási helyenként (lakásonként
és elkülönült fogyasztási helyenként) az alábbi mértékű alapdí-
jat kötelesek fizetni:

Ivóvíz szolgáltatás Csatornahasználat
175 (Ft/hó+Áfa) 175 (Ft/hó+Áfa)

(5) A közületi fogyasztók a bekötési vízmérője szerint mini-
málisan az alábbi mértékű alapdíjat kötelesek fizetni:

A táblázatban szereplő árak ÁFA nélkül értendőek.

2.§

Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba és nyomban utána
hatályát veszti.

Pusztazámor, 2011. november 28.

Dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek
jegyző polgármester 

A Közterület-felügyelet 
intézkedései Pusztazámor község területén

Hetente két alkalommal, hétfőn 15-től 17
óráig és csütörtökön 8-tól 10 óráig láttunk
el kamerafigyelést és járőrszolgálatot
Pusztazámor község közterületén.

Munkánkat a közterületen található
szabálysértések felmérésével kezdtük.
Minden utcát, teret átvizsgáltunk; 25
helyen tapasztaltunk jogsértést. Összeír-
tuk és jeleztük a Polgármesteri Hivatal
felé, hol található engedély nélkül kihe-
lyezett reklámtábla, falragasz, közterület-
re kitett építőipari anyag, törmelék, gumi,
gally, fű, műszaki vizsga nélküli gépjár-
mű. 

Minden általunk tapasztalt szabálysér-
tés helyszínén megkerestük a lakókat és
megkértük őket, hogy állítsák helyre a
szabályos állapotot.

Akiket nem tudtunk elérni, azoknak
értesítést hagytunk a postaládában, elér-
hetőségeinkkel. A lakosok nagyon együtt-
működőek voltak és megszüntették a sza-
bálysértéseket.

Több alkalommal találtunk felügyelet
nélküli kutyát közterületen. Megkerestük
az ebek gazdáit és közöltük velük a sza-
bálysértés tényét. Csak két esetben nem
tettek eleget kérésünknek: többször is elő-
fordult, hogy az adott személy kutyája
közterületen szaladgált. Kétszer 5000 Ft
helyszíni bírságot szabtunk ki az ebek
tulajdonosainak.

Tárnok, 2011. október 17.
Közterület-felügyelet

Ivóvíz-szolgáltatás Csatornahasználat

Bekötési Alapdíj Bekötési Alapdíj
vízmérő át- fogyasztási vízmérő fogyasztási
mérője (mm) helyenként átmérője helyenként

(Ft/hó+Áfa) (mm) (Ft/hó+Áfa)

13-20 175 13-20 175
25-32 1062 25-32 1832
40-50 3216 40-50 5467

65-100 11 044 65-100 18 525
150-200 33 555 150-200 54 105
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Megjött a Mikulás

December 3-án Mikulásváró ünnepséget
tartottunk az iskola tornatermében. Óvo-
dásaink és iskolásaink nagy izgalommal
várták ezt a napot, hogy eljöjjön hozzá-
juk a jóságos „Mikulás bácsi”. A program
kézműves műhellyel indult. A Napszekér
Kézműves Ház kézművesei nagyszerű
tevékenységekre tanították a kis cseme-
téket. Készíthettek csuhé- és gyékényfi-
gurákat, szélcsengőt kerámia-alkatré-
szekből, valamint fakanáltélapót, az
ügyesebbek gyertyát márthattak, akár a
gyertyatekerés technikáját is elsajátíthat-
ták. A játékos kedvűeket interaktív játék-
ra hívta a játékmester. Egy zsinórokból
épített akadálypályán kellett úgy keresz-
tüljutniuk és megszerezniük az ajándé-
kokat, hogy ne szólaljanak meg a kram-
puszokat felébresztő csengők. Nagyon
élvezték ezt a csengőlépő-lopakodó
elnevezésű játékot. 

Ezt követően a Miamanó színház társu-
lata egy kedves kis mesejátékkal szóra-
koztatta a gyerekeket. Az előadás után, a
gyerekek nagy meglepetésére az „igazi”

Mikulás is megérkezett. Fáradtan ült le a
karosszékbe. A gyerekek énekeltek neki,
majd boldogan vették át tőle az ajándék-
csomagokat.

Amíg a gyerekek szórakoztak, az anyu-
kák sem tétlenkedtek. Hangulatos adven-
ti vásárt tartottak az iskola aulájában. Aki

pedig megéhezett, azt a büfében szend-
vicsekkel, süteményekkel és még sok
más finomsággal várták az anyukák. A
csillogó szempárokból ítélve nagy
élményben volt részük a gyerekeknek
ezen a délelőttön.

K.Á.
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Ünnepi finomságok

Marinírozott ponty (4 főre)

Hozzávalók: 60 dkg pontyfilé, só, őrölt bors, 10 dkg liszt, 3
tojás, 12 dkg zsemlemorzsa; a sütéshez: olaj; salátaléhez: 3 dl
víz, 2 evőkanál porcukor, 3 evőkanál 10%-os ételecet, 2-3 evő-
kanál olívaolaj; 80 dkg hajában főtt kifliburgonya, 2 vöröshagy-
ma, 1 kiskanál só.

A pontyfiléről nemcsak a bőrt fejtjük le, hanem a nagyobb
csontokat is kiszedjük belőle. Utána a halhúst jó ujjnyi csíkokra
vágjuk, megsózzuk, megborsozzuk. Egyenként lisztbe, fölvert
tojásba meg zsemlemorzsába forgatjuk; bő, forró olajban kisüt-
jük, és szalvétára szedve lecsöpögtetjük. A vizet a porcukorral és
az ecettel összekeverjük, majd az olívaolajat hozzáadjuk. A
hagymát megtisztítjuk, felkarikázzuk, gyűrűire szedjük, és besóz-
va 15 percig pihentetjük, hogy kissé megpuhuljon. Utána a hal-
lal, krumplival együtt a salátalébe rétegezzük. Letakarva 2-3 órán
át érleljük, a tetejét megszórjuk apróra vágott friss lestyánnal.

Ünnepi gesztenyés pulyka

Hozzávalók: 1 db konyhakész bébi pulyka (kb. 5 kg), 25 dkg
zsír, 30 dkg bacon, 60 dkg sertés apróhús pépesre darálva, 10
dkg vaj, 1 kg gesztenyemassza, 3 tojás, 3 zsemle tejbe áztatva,
kinyomkodva, só, fehér bors, majoránna, szerecsendió.

A pulyka hasüregét sóval bedörzsöljük, állni hagyjuk, amíg a
tölteléket elkészítjük. Töltelék: keverőtálban a vajat a tojásokkal
habosra keverjük. Hozzáadjuk a pépes sertéshúst, a gesztenye-
masszát és a zsemléket. Sóval, fehérborssal, szerecsendióval íze-
sítjük, és jól összedolgozzuk.

A besózott hasüregbe betöltjük a tölteléket, egyenletesen eligaz-
gatjuk, majd erős cérnával összevarrjuk. A pulykát kizsírozott tep-
sibe fektetjük, forró zsírral megöntözzük, majd közepesen meleg
sütőben megsütjük. (Ahány kilós a pulyka, annyi órát számítsunk
a sütésre.) Közben is gyakran locsolgassuk a zsírjával. Köretként
párolt rizst, párolt almát, aszalt szilvát kínáljunk.

L.L.

Búcsú az aktív
munkától

December 2-án búcsúztattuk a több mint
négy évtized aktív munka után nyugdíjba
vonuló Hornyák Róbertnét és Bárkányi
Lászlónét. Az egész faluközösség köszöni
áldozatos munkájukat, nyugdíjas éveik-
hez jó egészséget, nyugodt, hosszú életet
kívánunk.

Külön köszöni pontos, lelkiismeretes,
szolgálatkész  munkájukat Pusztazámor
Község Önkormányzata, a Pusztazámori
Óvoda minden dolgozója.

Boldog
születésnapot!

A napokban ünnepelték 80. születésnapju-
kat a Naplemente Nyugdíjasklub tagjai:
Szilágyi Ferencné és Gémes Jánosné. Ebből
az alkalomból köszöntjük őket. Kívánunk
számukra jó egészséget, békés boldog öreg-
kort szerető családjuk körében.  

Naplemente Nyugdíjasklub
vezetősége és tagsága

MEGNYITOTT 
A VITAMIN PORTA VEGYESBOLT!

Pusztazámoron a régi Oázis ABC helyén 
megnyitottuk vegyesboltunkat 

Vitamin Porta néven. 
Folyamatos akciókkal, friss zöldségekkel, 

pékárukkal, különlegességekkel 
várjuk kedves vásárlóinkat! 

Felveszünk rendeléseket, házhozszállítást is vállalunk

Címünk: Pusztazámor, Kmosko Mihály utca.
(volt Oázis ABC)



Turista Magazin
Túraleírások, hegymászás, 
kerékpározás, barlangászat, 
környezet- és természetvédelem.
Megjelenik: minden hó elsején, 
52 oldal 
Elõfizetés: 4800 Ft/év 
MTSZ-tagoknak: 4200 Ft/év • 
Ára: 495 Ft

Ufómagazin
Megmagyarázatlan jelenségek, 

jövõ- és ûrkutatás, 
tértechnológia, parapszichológia.

Megjelenik: minden hó elsején, 
52 oldal 

Elõfizetés: 4980 Ft/év 
Ára: 548 Ft

KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL, VAGY 
FIZESSEN ELŐ A STÚDIÓ KÖNYVESBOLTBAN!

1138 Budapest, Népfürdõ u. 15/D
Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 8–16 óráig, 

péntek 8–12.30 óráig
Telefon: 359-6461, 359-1964

E-mail: megrendeles@studio-pe.hu
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