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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. december 10-i Közmeghallgatásról 

  

 

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint, valamint 6 fő hallgatóság 

  

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    alpolgármester    

Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő  

Hornyák András    képviselő  

Kajzer Antalné    képviselő  

Oláh Gábor     képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

 

Összesen: 7 képviselő 

 

Távolmaradó: Dr. Andrásfalvy András Ders  képviselő 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tisztelettel köszönti a közmeghallgatáson megjelent hallgatóságot, valamint a képviselő 

testület tagjait.  A rendszerváltás óta kötelező feladata az önkormányzatoknak, hogy évente 

egyszer közmeghallgatás keretében beszámoljanak az éves munkájukról. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület határozatképes létszámban jelen van, egy távolmaradó képviselő van, Dr. 

Andrásfalvy András Ders. Ismerteti a 2009. évről szóló beszámolóját, amely a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

Tájékoztatja a megjelent hallgatóságot, hogy a napokban fejeződött be az FKF Zrt-vel kötött 

megállapodás szerint a csereerdősítés. Annyit kell erről tudni, hogy a Regionális 

Hulladékkezelő Központ II. ütemének beindításához van szükség a csereerdősítésre. Az FKF 

Zrt.-nek arra az erdő területre (3,6 ha) van szüksége a II. ütem beindításához, amely jelenleg 

az önkormányzat tulajdonában van. Ezt az erdőt tarra kell vágni, és helyette Pusztazámor 

közigazgatási területén belül telepíteni kell az Erdészeti Hatóság előírása szerint 5 ha erdőt. A 

II. ütem tűrésért az önkormányzat 2008. év novemberében aláírt szerződés alapján 5,5 millió 

Ft + ÁFA összeget kap, ami évente emelkedik. Ebben a szerződésben kisebb módosításokat 

hajtottak végre közös megegyezéssel. 

Az önkormányzat közel 174 millió forintos tartalékkal kezdi a 2010. évet. 

 

Orosz Béla képviselő:  

Az elhangzottakkal kapcsolatban megjegyzi, hogy nem csupán 5,5 millió forintot kap az 

önkormányzat, hanem természetbeni szolgáltatásokat is az FKF Zrt-től. A hó eltakarítás, a 

lakossági hulladékszállítás, locsolás, a bekötő út menti terület kaszálása. Ezek a szolgáltatások 

éves szinten közel 50-60 millió forint értéket tesznek ki.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Kéri a hallgatóságot, amennyiben van kérdésük tegyék fel.  
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Károvits Tamás: 

Elmondja, hogy örömmel hallja és tapasztalja, hogy az önkormányzat területén szép rend van, 

elkészültek a beruházások, valamint hogy anyagi tartalék is rendelkezésre áll. A Kőkereszttel 

kapcsolatban van kérdése, mert nem volt számára egyértelmű a helyzet, mivel az avatáson az 

hangzott el, hogy Kralovánszky Kristóf finanszírozta a beruházást. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Magát a kőkereszt felújítását finanszírozta Kralovánszky Kristóf. 

 

Károvits Tamás: 

A legfontosabb kérdés számára és úgy gondolja, hogy a környezetében élők számára is, hogy 

miért jutott oda a település, hogy az elmúlt 4-5 évben közel 300 %-al emelkedett a vízdíj. 

Miért kellett ezt a vízdíjemelést megszavazni? Fel szeretné hívni a képviselő-testület 

figyelmét arra, hogy a környező települések közül Pusztazámoron legmagasabb a vízdíj. Kéri 

a képviselő-testületet, hogy előbb tájékozódjanak, mielőtt egy ilyen döntést meghoznak. 

Kérjék ki a lakosság véleményét is, ez lenne a demokrácia lényege. Fel szeretné hívni a 

testület figyelmét arra is, hogy áremelés akkor szokott lenni, amikor valamilyen pluszt adnak 

a szolgáltatásban. A szolgáltatótól még soha nem kapott arról tájékoztatást, hogy milyen 

minőségű a víz. Pusztazámoron ma már nagyon kemény a víz. Ennek az lehet a 

következménye, hogy a mosógépek, bojlerek, hamarosan tönkre fognak menni, mivel 

elvízkövesednek. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy igenis mondhatnak nemet, ahogy 

ezt egész Európában megteszik.  

 

Horváth Rudolf: 

A vízdíjjal kapcsolatban elmondja, hogy az ismerősei között, akik különböző településeken 

élnek Magyarországon, ott sehol nem éri el a vízdíj az 500,-Ft-ot. Mi van Pusztazámoron, 

amiért itt 1000,-Ft-ba kerül 1 km3 víz? Hogy létezik, hogy egy településen nincs se presszó se 

egy szórakozóhely, és mégis 1000,-Ft 1 km3 víz, míg városokban az 500,-Ft-os a vízdíj. 

Elmondja, hogy többször próbálta megkeresni a térség országgyűlési-képviselőjét, hogy 

kérdéseit feltegye neki, azonban néhány kérdésére a mai napig nem kapott választ. 

Megkérdezi, hogy a Regionális Hulladékkezelő Központ létesítéséért kapott kompenzáció 

összegét mire fordították? Ő úgy tudja, hogy az önkormányzat nem 800 millió forint 

kompenzációt, hanem 1 milliárd 200 millió forintot kapott. Mit csináltak ebből a pénzből? 

Csupán annyit csináltak, hogy 2-3 cm bitumenréteggel leaszfaltozták az utakat? Nem 

emlékszik rá, hogy egy fát is ültettek volna a közterületen, minden lakosnak saját maga kell 

rendeznie a közterületet. A betörők elloptak 17 kacsáját, hiányolja a közbiztonságot a 

településen.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Úgy gondolja, hogy Horváth Rudolf Úr talán a kérdései legtöbbjét rossz helyen tette fel, így 

ezekre nem tud válaszolni.   

 

Oláh Gábor képviselő: 

A közmeghallgatás lényege, hogy a 2009-es évről beszámoljanak és válaszoljanak a felmerült 

kérdésekre. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Horváth Úr kérdéseivel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja. Sajnálattal hallja, hogy 

betörők ellopták 17 kacsáját. Ezért tervezik, hogy a jövőben bekameráztatják a települést, így 

remélve, hogy csökken a bűnözés. Tájékoztatja Horváth Urat, hogy a Regionális 

Hulladékkezelő Központ befogadásáért 1 milliárd 70 millió forintot kapott Pusztazámor 
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Község Önkormányzata. Ezzel tételesen el tudnak számolni. Nem csupán 10 cm aszfaltot 

tettek az útra, hanem önálló csatornarendszer került kiépítésre szennyvíztisztítóval, 

egészségházat, valamint új iskolát építettek. Legjobb tudomása szerint az Érdi Vízműveket a 

tulajdonos önkormányzatok adták el. Horváth Úr és Károvits Úr kérdésére elmondja, hogy a 

víz és csatornadíj együttesen kerül viszonylag sokba. Minél kisebb a fogyasztás annál 

drágább. Mivel a nagyvárosban sokkal több vizet használnak, így annál kevesebb a ráfordítás 

értéke. Mielőtt eladta volna az önkormányzat az üzletrészének egy hányadát a Vízműveknek, 

akkor körülbelül 220,-Ft volt a vízdíj. Ha 100%-al emeljük akkor 440,-Ft, míg jelenleg 320,-

Ft a vízdíj. Mivel szerződésben van meghatározva, hogy a szolgáltató évente milyen arányban 

emelheti a szolgáltatás díját, az Önkormányzat jogkövető magatartást folytat, ezért betartják a 

szerződéseket. Elmondja, hogy a képviselő-testület már második éve lemond a lakosság 

javára az ÉTV Kft. által az önkormányzatnak fizetendő használati díj egy részéről, hogy 

csökkentse az itt élők terheit. Így hozzávetőlegesen 40,-Ft-al csökkentették a díjakat. Volt sok 

felvetés, hogy legyen saját vízműve a településnek, de ez kb. 50 év alatt térülne meg. A 

település vízellátását és a csatornaszolgáltatást, azonban így látják biztosítottnak. Elmondja, 

hogy a képviselő-testületi ülések nyilvánosak, el lehet jönni, meg lehet hallgatni és 

naprakésznek lehet lenni. Évente egyszer a közmeghallgatáson számol be a képviselő-testület 

az éves munkájukról.  

 

Horváth Rudolf: 

Megkérdezi, hogy a Regionális Hulladékkezelő Központban keletkező gázt miért nem 

használják fel? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a holnapi nap folyamán megjelenő Zármori Hírek újságban lesz egy nagyon 

jó cikk, amelyet Károvits Tamás Úr írt, ott meg fogja kapni a kérdésére a választ.  

 

Károvits Tamás:  

Azt kéri a képviselő-testület tagjaitól, hogy tartsanak kapcsolatot a választóikkal. Véleménye 

szerint megoldás lenne, ha létesítenének egy önálló kutat 60 millió forintért. Úgy véli, ha ezen 

nem változtatnak, akkor a jelenlegi díj sokszorosára fog emelkedni a víz és csatornadíj. 

Megkérdezi, hogy az Önkormányzat kap-e az ÉTV Kft-től jövedelmezőségi kimutatást. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy évente egyszer kap az Étv Kft-től jövedelmezőségi 

kimutatást. Elmondja, hogy a szolgáltatóval kötött szerződés alapján az Önkormányzat hiába 

nem szavazza meg a javasolt víz- és csatornadíjakat, az ÉTV Kft. akkor is meg fogja emelni a 

díjakat, s az önkormányzatra hárítja a többletköltséget. 

 

Orosz Béla képviselő: 

A vízdíjjal kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő-testület a legalacsonyabb árat fogadta el, 

így nem tudnak már mit tenni ezzel. Saját vízművet nem tudna az önkormányzat 

finanszírozni, fenntartani. Megjegyzi, hogy a településen többször volt fatelepítés, így ebben 

nem ért egyet Horváth Úrral. Az ÉTV Kft. fúratott két kutat, a víz bevizsgálásra került, de 

még nem fele meg a minőséi előírásoknak. Az ÉTV Kft-vel olyan szóbeli megállapodása van 

az önkormányzatnak, hogy amennyiben rá lehet csatlakoztatni a hálózatra z itt kitermelt vizet, 

akkor az önkormányzat is anyagilag beszáll a beruházásba és így nagy valószínűséggel nem 

emelkedik tovább a víz díja vagy olcsóbb lesz.  

 

Oláh Gábor képviselő: 

Megkérdezi, hogy az M7-es lehajtó új része mikor kerül átadásra? 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

2009. december 21-én lesz az ünnepélyes átadás. 

 

Páli Anna: 

Elmondja, hogy ha a Hulladéklerakó felől bejön az ember Pusztazámorra, a Móricz Zsigmond 

utcában a kanyarban van egy süllyedés.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Az egyik csatornacsonknál nagyon nagy a süllyedés ezt már ő is észlelte. Ez azért van, mert 

annak idején, amikor ezt az utcát aszfaltozták csak sima aszfalttal burkolták, a Móricz 

Zsigmond utcai lakosok tiltakozása miatt az aszfalt tömörítése elmaradt. 

 

Páli Anna: 

Észlelte, hogy reggelente 6 órakor hatalmas kamionok jönnek be a faluban. Hova mennek itt a 

falun belül? 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Véleménye szerint ezek a kamionok eltévednek, a Mapei Kft-t keresik, a sóskúti ipari 

parkban.  

 

Páli Anna: 

Elmesélte, hogy a minap betörők mentek be a lakásába. Egyből hívta volna a Pusztazámori 

Polgárőr Egyesületet azonban nem tudta a telefonszámukat. Kéri, hogy a Zámori Hírek 

újságba jelenjen meg a Polgárőr Egyesület telefonszáma. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A kérésének eleget tettek, és a holnap megjelenő Zámori Hírek újságba beletették.  

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Elmondja, hogy jelenleg körülbelül 20 ember van, aki polgárőr. Mivel ez a szám igen kevés, 

és mivel mindenki dolgozik mellette, így állandóan nem tudnak őrködni. Nem is lehetne tőlük 

elvárni. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Jó lenne, ha lenne a településen helyi rendőr, a lakást is biztosítanának számára, de még nem 

jelentkezett senki.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e valakinek kérdése? Nem volt.  

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester a közmeghallgatást 19:30 

órakor bezárja. 

 

 

 

 

  Dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

 Jegyző            polgármester  


