
 1 

Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2006. február 13-i üléséről 

 

 

 

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint 

 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

 

 

Pátrovics Benedek   polgármester 

Hornyák András   képviselő 

Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő 

Madari András    képviselő 

Orosz Béla    képviselő 

Konrád Emil    képviselő 

 

Összesen: 6 képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

 

 

 

Javasolt napirend 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet 

megalkotására 

 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

2. Rendelettervezet a helyi önkormányzati képviselők és a képviselő-testület  

bizottsági tagjainak díjáról 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

3. Előterjesztés a Pusztazámori Községi Önkormányzat köztisztviselőinek egyes jóléti, 

kulturális, szociális és kegyeleti juttatásairól szóló 2/2003. (02.19.) számú 

rendeletének módosításáról 

 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

4. Előterjesztés a lakóingatlanok fajtáinak települési átlagértékéről szóló rendelet 

megalkotására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

5. Előterjesztés az illegális víz és csatorna szolgáltatás használati díjáról szóló 

rendelkezések beiktatásáról az 1/1995. (II.02.) Ök. rendeletbe  

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
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6. Előterjesztés az önkormányzat a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 

szennyvízelhelyezéséhez kapcsolódó talajterhelési díjról alkotott 10/2004. (VII. 09.) 

Ör. sz. rendeletének módosításáról 

       Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

7. Előterjesztés Pusztazámor Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról rendelkező 6/2003. (X. 01.) számú rendeletének módosításáról 

      Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

8. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint egyes, a 

gyámügyi igazgatás keretébe tartozó intézkedésekről alkotott 8/1997. (IV.30.) számú 

rendeletének módosításáról 

Előterjesztés: Pátrovics Benedek polgármester 

 
9. Előterjesztés az Általános Iskolai és Napköziotthonos Óvodai beiratkozás rendjéről 

      Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

10. Előterjesztés a Napköziotthonos Óvoda éves nyitvatartásáról 

 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

11. 2006. év kiemelt céljai 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

12. Kmoskó Mihály utca névváltozása 

 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

13. Egyebek 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, hallgatóságot. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 

határozatképes létszámmal, 6 fővel jelen van, két képviselő betegségét jelezte. Megkérdezi, 

hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül van-e valakinek plussz napirendi 

pontra javaslata. Orosz Béla képviselő jelzi, hogy majd az egyebek napirendi ponthoz 

szeretne szólni. Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

1. napirendi pont 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A költségvetési rendelet szerkezete eltér az eddigiektől, mivel a belső ellenőr jelzése szerint 

szerencsésebb, ha a táblázatban szereplő főösszegeket a rendelet szöveges részében is 

feltüntetik. Ennek megfelelően a rendelet 1.§ és 2.§-ában részletesen szerepelnek a táblákban 
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szereplő főösszegek. Az állami támogatás a szociális részben változhat, ugyanis készült egy 

felmérés, valamint a rendelet és a táblák szerkezete részletesebb más lett, viszont a főösszegek 

változatlanok. Két elírásért elnézést kér. A szöveges rész 2.§-ában a 2005. évet 2006. évre 

kéri javítani. Elmondja, hogy a helyi civil szervezetek pályázat útján juthatnak támogatáshoz 

a Pusztazámor Községért Közalapítványtól. A közalapítvány tevékenységi köre és a 

támogatható célok széles skálája miatt úgy gondolták, hogy minden, ami az 

ifjúságvédelemhez hozzátartozik, az ifjúság szellemi és testi fejlődését szolgálhatja, a 

közalapítvány finanszírozhatná. Ezért az iskola, óvoda és egyéb az ifjúság jólétéhez 

kapcsolódó felújítások költségeit a Pusztazámor Községért Közalapítvánnyal közösen fogják 

viselni. Az óvoda udvarán lévő játszóteret szabványosítani kell, kerítését át kellene 

helyeztetni, az iskolába pedig szükség volna egy kivetítőre. Mivel – mint az a költségvetési 

rendeletből is kiderül – a jövedelemkülönbségek mérséklése miatt 26.742.000 millió forintos 

az elvonás, ez a Thomson Kft. és a Woodbridge Kft. községből adózóként való kivonulásának 

eredménye képpen. Ennek az összegnek nagy része jelentkezni fog utólag a költségvetésben, 

mivel terveik szerint beruházást valósítanak meg 2006. évben.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az előterjesztés szöveges részében még talált két elírást, kéri ezek javítását is, a számszaki 

rész a jó. Hiányzik a költségvetésből a gyermekjóléti szolgálat költségeinek fedezete, amit a 

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása keretében kívántak finanszírozni. Sajnos a társulásban 

résztvevő települések 50%-ának kellett volna igényelni ahhoz, hogy a társulás finanszírozza. 

Mivel csupán 2 település igényelte, ezért azt kizárták a költségvetésből.  

Javasolja, hogy a költségvetés tartalék alapját a gyermekjóléti szolgálat költségeivel, 696.000 

forinttal csökkentsék. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hogy Tóth Attila a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője emeli-e az ellátás díját. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Igen, jelezte, hogy 5%-al szeretné emelni az érvényben lévő megbízási szerződésben foglalt 

díjat, amely (58.000 Ft/hó) 2006. évre számítás szerint 731.000 forint lesz. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Szavazásra teszi fel a jelenleg érvényben lévő megbízási szerződéshez képest az 5%-os 

emelést, valamint, hogy a költségvetési rendeletben az általános tartalék terhére biztosítsák a 

731.000 forintot a gyermekjóléti szolgálat vezetőjének, Tóth Attilának. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

 

Orosz Béla képviselő: 

Nem ért egyet azzal, hogy nem a társulás keretében kerül finanszírozásra a gyermekjóléti 

szolgáltatás. 
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Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

2006. február 17-ig lehetett volna a pótigényt benyújtani a finanszírozásra, ezt a települések 

50%-a nem igényelte, csupán Diósd és Pusztazámor. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

A szociális segélyezéssel kapcsolatban elmondja, hogy nagyon szűkösnek találja az erre szánt 

összeget. Még annyit sem fognak tudni segíteni, mint eddig. Látja, hogy a minimál nyugdíj 

összege emelkedett, és sokan jogosultak lesznek az ápolási díjra. A könyvtárral kapcsolatban 

helyteleníti, hogy nem terveznek a könyvtár állományának bővítésére összeget. Fontosnak 

tartaná, hogy a gyerekek számára a kötelező olvasmányok hozzáférhetőek legyenek. Az 

informatikai részét kellene bővíteni, mivel úgy tudja, hogy az internettel problémák vannak.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A könyvtár heti kétszer 2 órában tart nyitva, kedden és csütörtökön 16:00-18:00-ig. 

 

Mészáros Ildikó iskolaigazgató: 

Elmondja, hogy kért egy olyan időpontot is a könyvtártól, amikor az iskolai tanulók is be 

tudnak menni, hogy ne kelljen este visszajönniük. A könyvtár 2004. évben frissítette a 

készletét, vásárolt és kapott is könyveket, így a kötelező olvasmányok hozzáférhetőek. Az 

internet zökkenőmentes használatát technikai problémák akadályozzák.  

 

Orosz Béla képviselő: 

A költségvetésbe van a könyvtár fenntartására tervezve összeg, hiszen az internet havi 11 ezer 

forintba kerül. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Soknak tartja a 100%-os emelést a kihelyezett esküvők díjaiban. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

2001. óta nem emelték a díjat. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Attól függ, hogy mihez mérik az emelés mértékét. Máshol mennyi lehet ez a díj. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Tudomása szerint Érden 35.000 forintot kell a szervezésért illetve műsorért fizetnie a 

házasulandóknak. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klári képviselő: 

A köztisztviselők 5%-os béremelésével és a természetbeni juttatásokkal kapcsolatban 

megkérdezi, hogy a természetbeni juttatások keretösszegébe benne van-e az üdülési 

hozzájárulás, ruházati költségtérítés.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Igen, benne van. 
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Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megkérdezi, hogy az üdülési hozzájárulást kérheti-e a dolgozó pénzben is. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A köztisztviselői kör igen, a törvény erejénél fogva.  

Az alpolgármesternek is 5%-os béremelést terveztek.  

 

Orosz Béla képviselő: 

A szociális segéllyel kapcsolatban elmondja, hogy örül annak, hogy sok korlátozást vezettek 

be a pénzbeni segélyezés tekintetében és bővült a természetbeni segítségek köre, pl.: 

juttatások, gyermekétkeztetés stb. Meggyőződése, hogy sok esetben nem oda kerül a összege, 

ahol tényleg szükség lenne rá. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Körültekintően jártak el eddig is, ha olyan személy igényelt, akiről feltételezhető, hogy másra 

költi. Ezeknek az embereknek inkább más módon nyújtottak segítséget. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Hangsúlyozza a költségvetés szűkösségét, és tudomásul kell venni, hogy minden szociális 

célra szánt összeg a csökkentett költségvetési támogatás arányában fog csökkenni. 

 

Madari András képviselő: 

Van olyan ember a községben, aki szégyell segélyt kérni, pedig nagy szüksége volna rá. 

Ezekre az emberekre oda kell figyelni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Csupán azt hangsúlyozza, hogy körültekintően kell eljárni abban, hogy a szociális bizottság 

kinek ítél meg segélyt. A segélyre szánt összeg tényleg nagyon kevés. 

Visszatérve a könyvtár internet költségeire, megkérdezi a jelen lévő iskolaigazgatót, Mészáros 

Ildikót, hogy hogyan érti azt, hogy az internet hol működik, hol nem. 

 

Mészáros Ildikó iskolaigazgató: 

Technikai problémák merülnek fel állandó jelleggel a gépteremben  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A külső esküvők díjának a 30.000 Ft + ÁFA-ra való emelését nem érzi magasnak. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megépíttették a parkot, hogyan és ki által lesz rendben tartva. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Valóban rendbe kell tartani, de ehhez nem elég a 4 közhasznú munkás, aki a község 

szolgálatában áll. A közalapítvánnyal közösen kérnek árajánlatot kertészeti cégektől ennek a 

munkának az elvégzésére. Lehetőségként felveti, hogy valamelyik helyi civil szervezet is 

felvállalhatná a park rendben tartását. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára: 

Véleménye szerint azt, hogy rendszeresen végezzék a park karbantartását, nem lehet elvárni 

egy civil szervezettől sem. Egy-egy rendezvény után esetleg szívesen elvégeznék.   
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Nem tudja, hogy miért ne lehetne a település lakosságát, szervezeteit mozgósítani, hogy a 

saját településükön a parkot gondozzák, hiszen ez nem egy vagy két ember, hanem a köz 

érdeke.  

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

A múlt évben az ifjúsági klub tagjaival kétszer gyommentesítették a parkot. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az a meglátása, hogy ebben a községben szemléleti problémák vannak. Amiért nem kell 

fizetnie a lakosoknak, annak sajnos értéke sincsen. Ez vonatkozik a csatornára, a játszótérre és 

az útra is. 

Megkérdezi, van-e valakinek még kérdése a költségvetéssel kapcsolatban. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A nevelési tanácsadással kapcsolatban elmondja, hogy a Százhalombattai szakszolgálathoz 

tartozik Pusztazámor, és a szakszolgálaton keresztül kistérségi normatívát lehet igényelni erre 

a célra. Pusztazámoron egy pszichológus, Géczy Tihamér heti 4 órában, 3.000 forintos óradíj 

összegért ( havi 48.000 Ft,-) látja el ezt a feladatot. Azt kérték Százhalombattától, hogy 

kössön szerződést a község pszichológusával és a kistérségi normatíva keretében fizessék a 

díját. Az erre vonatkozó feladat-ellátási szerződés, amit küldtek hibás volt, a javított még nem 

érkezett meg. Az állami normatívát arra a gyermekre lehet igényelni, aki legalább 6 

alkalommal dokumentáltan igazoltan részt vett a nevelési tanácsadáson. Pusztazámor 

vonatkozásában úgy ítélték meg, hogy ez éves szinten 9000 Ft/gyermek lenne, a községben 6 

rászoruló gyermekről van tudomásuk. A normatívát rosszul számolták, mert a támogatás 

összegét írták bele és nem a szükséges mértéket. Elmondja, hogy ha Százhalombatta elküldi a 

feladat-ellátási szerződést, azt a testület elfogadja, és ezután kiszámolják, hogy a normatíván 

felül Pusztazámor részéről mennyi a fizetendő összeg. Amíg ez nem tisztázott, addig a 

költségvetésbe sem jelöltek meg erre a célra összeget. A családsegítéssel kapcsolatos feladat-

ellátási szerződésben szereplő összeg is hibásan lett elküldve, itt a normatívát számolták ki, 

ami havi 83.130 forint lenne. Ez így nem igaz, mert az államtól 1 millió forint támogatást kap  

a község gyermek és család létszám alapján, és ebből akit terveznek, hogy a családsegítést 

megoldja, az 600-800 ezer forint lenne, és Pusztazámornak csak a különbözetet kellene 

fizetnie. Elmondja, hogy Pusztazámor a családsegítést nem kérte a kistérségtől az igények 

felmérésekor, mert a helyi pszichológus és a gyermekjóléti szolgálat ezt a területet lefedi. A 

2000 fő feletti településeken kötelező a családsegítést fenntartani. Ami Pusztazámor 

szempontjából a szociális törvény szerint kötelező az a gyermekjóléti szolgálat fenntartása és 

a házi segítségnyújtás. Nem kötelező, de működik a házi segítségnyújtás, amely a 

magatehetetlen vagy mozgásában betegsége miatt korlátozott idős emberek egy karóra-szerű 

műszert kapnak, amelyen lévő gomb megnyomásával egy állandó 24 órás 

diszpécserszolgálaton keresztül hívnak mentőt vagy a helyszínre siet egy gondozónő. 

Törökbálint a gesztor és a szolgáltatáshoz csatlakozott Pusztazámor is. A szociális bizottság a 

településen élők közül 4 embert javasolt felvenni az igénylők listájára, továbbá a bizottság 2-3 

ember esetében javasol gondozónő alkalmazását, aki bevásárol, takarít és egyéb módon nyújt 

segítséget. A százhalombattai központtól azt kérték, hogy a házi segítségnyújtásban 

segítsenek, erre a feladat-ellátásra lenne egy keretszerződés. 

 

Hornyák András PEB elnök: 

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetés tervezetet, nem volt 

kifogása, elfogadásra javasolja. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. 

 

Mészáros Ildikó iskolaigazgató: 

Az internettel kapcsolatban elmondja, hogy állandó technikai probléma gátolja a működést. 

Nincs rendszergazda, aki ezeket a problémákat megoldaná, és erre keretet sem tudnak 

biztosítani a költségvetésben. A Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló rendszergazdát 

kéri meg időnként a felmerült probléma megoldására, de nem tudja, hogy ezt meddig lehet 

szerződés és bármilyen finanszírozás nélkül kérni. Ahhoz, hogy az iskola számítógépei 

használhatóan karban legyenek tartva, nem elegendő havi egy-két alkalom. Az ő általa 

használt gép jelenleg úgy meghibásodott, hogy el sem indul, bár a rendszergazda két délutánt 

rááldozott és még mindig nem jó. Szeretné tudni, hogy van-e valamilyen forrás a 

költségvetésben, ami erre a célra fordítható.  

Igyekszik a telefonköltségeket csökkenteni, de szeretné tisztán látni, hogy a gyermekjóléti 

szolgálat milyen rendszerességgel és milyen korlátok között használhatja az iskola telefonját.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Úgy tudja, hogy a gyermekjóléti szolgálattal kötött szerződésben nem szerepel a 

telefonhasználat. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A szerződés szerint a feladatellátáshoz szükséges feltételeket biztosítja az önkormányzat és a 

telefon ebbe beletartozik.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ez kontrollálhatatlan, hogy a telefont mire használja a gyerekjóléti szolgálat. 

 

Mészáros Ildikó iskolaigazgató: 

Az óvoda kerítésének máshova helyezésével kapcsolatban elmondja, hogy alaposan meg 

kellene fontolni a végleges helyét, hogy az épületről lezúduló hó ne okozzon balesetet. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A hivatal rendszergazdájával beszélni fognak, hogy mi legyen a módja annak, hogy az 

intézményekben felmerülő problémákat esetenként megoldja. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A rendszergazda azt mondta, hogy az ilyen alkalmankénti problémamegoldások beleférnek az 

önkormányzattal kötött szerződésébe. A meghibásodott számítógépet illetően, már más a 

helyzet. Eddig 15 munkaórát töltött a javításával és még nem tudja mikor fejezi be. Erre már 

kérnek ajánlatot és a továbbiakra tekintettel is, tehát az iskolában lévő számítógépek 

karbantartási költségeire is. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e még kérdés a költségvetéssel kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja a 2006. évi költségvetés tervezetet. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta az 1/2006. 

(II.15.) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről. 

Rendelet mellékelve. 

 

 

 

 

2. napirendi pont 

 

Rendelettervezet a helyi önkormányzati képviselők és a képviselő-testület bizottságai 

tagjainak díjáról 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy szerves részét képezi a költségvetésnek. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Javasolják, hogy ezek a díjak is 5%-al emelkedjenek, mint az összes többi. Ez az egy 

módosítás van a rendeletben, amit bele is építettek a költségvetési rendeletbe. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Nem ért egyet a tiszteletdíjjal mint olyannal, nemhogy az emelésével. Részéről nem a pénzért 

kezdte el szociális bizottsági tevékenységét. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Mivel felajánlják a civil szervezeteknek, részéről nincs ellenvetése az emelés ellen. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ha a testület úgy érzi, hogy nem akarja tovább ezt a tiszteletdíjat, akkor ezt jelezni kell és a 

szavazás eldönti a kérdést. A képviselők nagy része a helyi civil szervezet részére ajánlja fel a 

tiszteletdíját. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a rendeletmódosítást. 

 

Igen: 5 

Nem: 1 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 2/2006. 

(II.15.) számú Önkormányzati rendeletét a helyi önkormányzati képviselők és a 

képviselő-testület bizottságai tagjainak díjáról alkotott 8/2003.(X.10.) rendelet 

módosításáról. 

Rendelet mellékelve. 
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3. napirendi pont 

 

Előterjesztés a Pusztazámor Község Önkormányzat köztisztviselőinek egyes jóléti, 

kultúrális, szociális és kegyeleti juttatásairól szóló 2/2003. (II.19.) számú rendeletének 

módosításáról 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a köztisztviselői törvény lehetőséget ad a nyugdíjkiegészítő biztosítási 

támogatásra, amelyre a rendelet megalkotásakor még nem volt lehetőség. Arra törekednek, 

hogy a munkaadó és a munkavállaló is jól járjon, így nem jutalmat kap, hanem adómentes 

természetbeni juttatásokat. Ennek kereteit a testület határozza meg minden évben.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése a témával kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja a rendelettervezetet. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 3/2006. 

(II.15.) számú Önkormányzati rendeletét az önkormányzat köztisztviselőinek egyes 

jóléti, kultúrális, szociális és kegyeleti juttatásairól szóló 2/2003. (II.19.) számú 

rendeletének módosításáról. 

Rendelet mellékelve. 

 

 

 

4. napirendi pont 

 

Előterjesztés a lakóingatlanok fajtáinak települési átlagértékéről szóló rendelet 

megalkotására 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Az írásos anyagból kiderül, hogy a törvény szerint a képviselő-testületnek 2006. március 15-

ig meg kell alkotnia erre vonatkozó rendeletét. Tudomása szerint a községben nincs olyan 

ingatlan, amely luxusadó alá esne, ugyanis a luxusadó alá eső ingatlannak meg kell haladnia a 

100 milliós értékhatárt. Ettől függetlenül a testületnek meg kell alkotnia a rendeletet. Ha a 

testület nem alkot rendeletet akkor a megadott összegeknek a számtani közepét kell a 

mértéknek tekinteni. A községben nincs 100 milliós ingatlan, javasolja, hogy a 

legalacsonyabb összegeket jelöljék meg a rendeletben.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a legalacsonyabb összeg, 80 ezer Ft/m2 elfogadását. 

  

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 4/2006. 

(II.15.) számú Önkormányzati rendeletét a luxusadóról. 

Rendelet mellékelve. 

 

 

 

5. napirendi pont 

 

Előterjesztés az illegális víz- és csatornaszolgáltatás használati díjáról szóló 

rendelkezések beiktatásáról az 1/1995. (II.02.) Ök. rendeletbe 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy technikailag a vízdíj rendeletbe kerül majd beépítésre. 2005. novemberében 

érkezett az ÉTV Kft. ügyvezetőjétől egy rendeletalkotási javaslat, melyet akkor a 

Közigazgatási Hivatal vezetője véleményezett. A tervezetet néhány ponton javítandónak 

ítélte. Javasolta, hogy az illegális csatornahasználó ne a feltárástól visszamenőleg számított 5 

évi víz- és csatornadíjat fizessen meg, hanem csak a feltárástól számított díjat.  

Ezzel a rendelettel talán meg lehet állítani azt a tendenciát a községben, hogy az esőcsatornát 

bekössék a szennyvízcsatornába. Ez felborítja a szennyvíz biológiai összetételét, egyensúlyát, 

ezzel megnövelve a szennyvíztisztítás költségeit. A vonatkozó rendeletek és törvények 

alapján kerültek meghatározásra a szankciók. A környező települések már rendeletbe 

foglalták az illegális víz- és csatornahasználat szankcióit. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az önkormányzat a hatóság, a szolgáltató a rendelet megalkotását támogatásként kéri. 

Mindnyájunk érdeke, hogy az illegális vízhasználók feltárásra kerüljenek. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hogy volt-e már ilyen feltárás a faluban. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Igen volt, de rendelet híján nem tudott eljárni az ügyben. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e még kérdés az üggyel kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja a tervezetet. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta az 5/2006. 

(II.15.) számú önkormányzati rendeletét az illegális víz- és csatornaszolgáltatás 

használati díjáról. 

Rendelet mellékelve. 
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6. napirendi pont 

 

Előterjesztés az önkormányzat a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 

szennyvízelhelyezéséhez kapcsolódó talajterhelési díjról alkotott 10/2004. (VII.09.) Ök. 

rendeletének módosításáról 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a községben 4-5 ember érintett a talajterhelési adó kapcsán. 2005-évben még 

mindig 20% a fizetendő díj. Mivel módosult a központi rendelet, ezért a helyi rendeletet is 

módosítani kell. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van-e még kérdés a témával kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja a rendeletmódosítást.  

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 6/2006. 

(II.15.) számú önkormányzati rendeletét a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe 

tartozó szennyvízelhelyezéséhez kapcsolódó talajterhelési díjról alkotott 10/2004. 

(VII.09.) Ök. rendeletének módosításáról. 

Rendelet mellékelve. 

 

 

 

7. napirendi pont 

 

Előterjesztés Pusztazámor Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról rendelkező 6/2003. (X.01.) számú rendeletének módosításáról 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Szintén a központi jogszabály változása indokolja a helyi rendelet módosítását. A rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás - ami a polgármester hatásköre volt – mint fogalom megszűnt 

2006. január 1-től. Helyébe lép a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amely a jegyző 

hatásköre.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e kérdés a témával kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja a módosítást. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 7/2006. 

(II.15.) számú önkormányzati rendeletét az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról rendelkező 6/2003. (X.01.) számú rendeletének módosításáról 

Rendelet mellékelve 

 

 

 

8. napirendi pont 

 

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint egyes a 

gyámügyi igazgatás keretébe tartozó intézkedésekről alkotott 8/1997. (IV.30.) számú 

rendeletének módosításáról 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy 1997. évi az alaprendelet és a 8 év alatt folyamatos módosítás alatt állt, 

nagyon sok központi jogszabály változott ez alatt az idő alatt. A bizottság rugalmasan kezelte 

a rendeletet. A 2005. decemberi törvénymódosítási csomag rendkívül sok változást hozott a 

szociális ellátó- és családtámogatási rendszer területén is. A rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás megszűnt és beépítésre került a családi pótlékba. Helyébe a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény lépett, ami a jegyző hatásköre. Ezt a bizottság korábban úgy 

adta, mint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, melynek keretébe tartozik a térítési díjak 

átvállalása, tankönyvkedvezmény, egyszeri támogatások és a fiatal felnőttek tandíjtámogatása 

is beletartozhat. A régi rendeletből a gyakorlatban jól működő részeket átültették az újba is. 

Az öregségi nyugdíjminimum összege is változott, ezáltal a rendeletben szereplő összegeket 

is változtatni kellett. Visszatérve a 2005. decemberében már előterjesztett szociális 

rendelettervezethez, beszéltek arról, hogy 2006. január 1-től a jegyző hatáskörébe fog tartozni 

az időskorúak rendszeres szociális segélye és a rendszeres szociális segélyek is. Ezt 

elhalasztották 2007. január 1-re. Egy újabb törvénymódosítás kapcsán úgy tudták a jegyzők, 

hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt rendeletben kell szabályozni, de a 

nemrégiben megtartott jegyzői értekezleten felhívták a figyelmet, hogy a fiatalok életkezdési 

támogatásáról szóló törvénybe iktatták, hogy mégsem szükséges a rendelet megalkotása. 

Kérte a szociális bizottságot, hogy beszéljék át a rendelettel kapcsolatos szükséges 

változtatásokat és azt jelezzék számára. A törvény olyan rendszertani fogalmakat vezet be, 

mint fogyasztási egység, tehát az egy főre jutó jövedelmet egészen másképp kell majd 

kiszámítani, mint eddig. A Pénzügyminisztérium főosztályvezetőjének magyarázata szerint 

egy családban a férj 1 fogyasztási egységnek, a feleség 0,9 , a gyerek 0,2-nek felel meg, tehát 

egy normál 5 tagú család fogyasztási egység szorzója 4,2. 

2006. év július 1-én lép hatályba az új közgyógyellátás új rendszere, ami azt jelenti, hogy 

egyéni gyógyszerkeretek kerülnek megállapításra. Ha az orvos javasol valakinek 

gyógyszereket, a javaslatát be kell nyújtania a Polgármesteri Hivatalhoz, melyet az 

továbbküld a Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak, aki szakhatóságként véleményezi 

és megállapítja, hogy az illető beteg havi gyógyszerkerete mennyi lehet. A maximum összeg 

12 ezer forint, mely kereten belül csakis kizárólag az egészségbiztosító által jóváhagyott 

gyógyszereket lehet kiváltani. Évente egyszeri alkalommal jár a közgyógyellátottaknak egy 

egyéni gyógyszerkeret 6000 forintos összegben, melyet gyógyászati segédeszközökre lehet 

fordítani. Ezeket a korlátozásokat azért vezették be, mert állítólag mértéktelen a 

magyarországi gyógyszerfogyasztás. Kiegészült még a rendelet a szociális alapszolgáltatások 

körével. A szociális bizottság átnézte a rendelettervezetet, várja a kérdéseket, véleményeket. 
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Madari András SzB elnöke: 

A vélemény egyoldalú volt a bizottság részéről. Úgy érzik, hogy az állam nem akar segíteni a 

nyugdíjasoknak, mivel ezekkel a módosításokkal sok ember kiesik a közgyógyellátás alól, aki 

rászorulna a segítségre. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van-e még kérdés. 

Megszavaztatja a rendelettervezet elfogadását: 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 8/2006. 

(II.15.) számú önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátásokról, valamint egyes, a gyámügyi igazgatás keretébe tartozó intézkedésekről 

alkotott 8/1997. (IV.30.) számú rendeletének módosításáról 

Rendelet mellékelve 

 

 

 

9. napirendi pont 

 

Előterjesztés az Általános Iskolai és Napközotthonos Óvodai beiratkozás rendjéről 

  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés a javaslattal kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

3/2006. (02.13.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Pusztazámori Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda beiratkozásának 

rendje 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közigazgatási területén az 

alábbi beiratkozási időpontokról dönt: 

 

a./ tanköteles tanulók beiratkozásának ideje: 

 

2006. április 3.                    8-tól 16 óráig 

2006. április 4.                    8-tól 12 óráig   

 

Helye: Pusztazámor, Általános Iskola, Petőfi Sándor u. 27. 

 

b./ óvodai beiratkozás ideje: 

2006. április 4 – től  5 – ig az alábbiak szerint: 

      naponta:  8 – 16 óráig 
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Helye: Pusztazámor, Napközi otthonos Óvoda, Petőfi Sándor u. 27. 

 

A közzétételről az intézményvezetők a helyben szokásos módon gondoskodnak. 

Határidő: azonnal       Felelős: intézményvezetők 

 

 

 

10. Óvodai zárás 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa a határozati javaslatot. Megkérdezi, van-e kérdés a témával kapcsolatban. Nem 

volt. 

Megszavaztatja a határozati javaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

4/2005. (02.13.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Óvoda éves nyitvatartása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 

Napköziotthonos Óvoda éves nyitvatartásának rendjét – zárva tartását – az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

1./ Nyári időszakban zárva tart: 

2006. július 17- tól  2005. augusztus 13-ig. 

 

A Képviselő-testület megbízza az intézményvezetőt, hogy a kihirdetésről és a 

végrehajtásról intézkedjék. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: intézményvezető 

 

 

 

11. napirendi pont 

 

2006. év kiemelt céljai 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a kiemelt célok meghatározására az éves teljesítményértékeléshez van 

szükség. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hogy volt-e panasz a lakosság részéről az elmúlt időszak alatt. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Tudomása szerint nem volt panasz. Az ügyfeleket ügyfélfogadási időn kívül is fogadják, nem 

küldenek el senkit emiatt. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Előfordult hogy határidőcsúszás miatt elégedetlen volt az ügyfél. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Csúszások előfordulnak. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja a határozati javaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

5/2006. (02.13.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: 2006. évi kiemelt célok 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2006. évi 

kiemelt célokat az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2006. december 31.    Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

12. napirendi pont 

 

Kmoskó Mihály utca névváltozása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Legutóbb mikor ez a téma napirenden volt, azt határozta a testület, hogy kérdezzék meg az 

utca lakóit, mi a véleményük - természetesen tájékoztatva őket az utca névváltozásának 

előnyeiről és hátrányairól is. 22 db kérdőív került kiküldésre, ebből 10 fő nem küldte vissza, 2 

fő értett egyet a változtatással, 8 fő nem értett egyet és 2 fő bizonyítást vár az üggyel 

kapcsolatban. A testület az MTA állásfoglalását kérte az üggyel kapcsolatban de amit küldött 

azt részéről nem nevezné annak, mivel ugyanazokat a cikkeket töltötte le a válaszadó, amihez 

a testület maga is hozzáfért, tehát érdemben nem kaptak választ. 

Továbbra is az a véleménye, hogy az önkormányzat 1995. évben az utca elnevezésekor nem 

hibázott. Az interneten is vegyes vélemények vannak. Az az álláspontja, hogy a testület a 

legjobb tudása szerint nevezte el az utcát. Nem javasolja az utca nevének megváltoztatását. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Véletlenül beszélt a MTA tanszékének professzorával – amelynek Kmoskó Mihály volt a 

vezetője -, aki behatóbban foglalkozott Kmoskó Mihály munkásságával. Megkérdezte a 

véleményét az ügy kapcsán. Azt mondta, hogy valóban jelentek meg antiszemita írásai az 

1920-a években, fiatalabb korában sok minden kapcsán összetűzésbe került az egyházzal, és 

az akkori rendszerrel is, de utolsó éveiben megbékélt mindennel és Pusztazámoron volt 

lelkész. Minden bizonnyal erre az időszakra emlékeznek a pusztazámoriak, nem tudták és 

nem is tudhatták akkoriban, hogy mivel foglalkozott ő fiatal korában.  
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Részéről úgy gondolja, hogy a testület annak idején nem rosszhiszeműen választotta Kmoskó 

Mihályt az utca névadójának, tehát nem hibázott. Az utca mostani lakóinak nagy része nem 

akarja megváltoztatni az utca nevét. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a két lakónak, - aki a bizonyítást kérte – az az álláspontja, hogy ha a testület 

hibázott, akkor tisztességtelen az ott lakókra áthárítani az utca névváltoztatásának költségeit. 

Javasolja, hogy hagyják változatlanul az utca nevét. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

6/2006. (02.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Kmoskó Mihály utca névváltoztatása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 

pusztazámori Kmoskó Mihály utcára vonatkozó névváltoztatási kérelmet elutasítja, az 

utca nevét megváltoztatni nem kívánja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Egyebek 

 

1. Alpolgármester tiszteletdíja 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a jegyző már a költségvetés kapcsán említette az 5%-os emelést, amely az 

alpolgármester tiszteletdíját is érinti. Megkérdezi, van-e kérdés a témával kapcsolatban. Nem 

volt. 

Megszavaztatja a határozati javaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

7/2006. (02.13.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíja 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

alpolgármester tiszteletdíjának összegét 5%-al megemeli, azaz 2006. január 1-től 

visszamenőleg 25.200 forintban állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester, jegyző 
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2. Polgármester költségtérítése  

 

Hornyák András PEB elnöke: 

Ezzel kapcsolatban is 5%-os emelést terveztek a költségvetésbe, erről külön határozatot kell 

hozni a testületnek. A polgármester költségtérítése 105 ezer forint, az alapilletménye 420 ezer 

forint lett. 

Megszavaztatja az 5%-os emelést. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1   Elfogadva! 

 

 

8/2006. (02.13.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Polgármester költségtérítése 

Pusztazámor Község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, Pátrovics 

Benedek polgármester alapilletményét 2006. január 1-től visszamenőleg 420.000 Ft/hó 

összegben költségtérítését 2006. január 1-től 105.000 Ft/hó összegben állapítja meg.  

Felkéri a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: azonnal        Felelős: jegyző 

 

 

 

3. Tervpályázat Régi kocsma épület 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az ezzel kapcsolatos közvélemény kutatás eredménye szerint az intézménynek 

önfenntartónak kell lennie, benne üzletek és egy közösségi helyiség. Ezeket a kritériumokat 

megadva egy ötletpályázatot kellene kiírni.  

Elmondja, hogy a 2006. január és február hónapra 700 ezer forint volt az iskola és óvoda 

fűtésköltsége. Az a véleménye, hogy a művelődést az iskolába kell irányítani, mert 

kihasználatlanul áll és a költségek nagyon magasak. Megfontolásra javasolja, hogy építsenek-

e egyáltalán még egy intézményt, ami a költségeket növeli és ugyanúgy kihasználatlanul áll 

majd, mint az iskola. Azzal mindenki egyet ért, hogy az épület – állapotánál fogva - már nem 

illik a falu közepére, de hogy mi legyen vele, vagy mi álljon a helyén, erre várja az ötleteket.  

 

Holinszkiné Bachoffer Klára: 

A lakosság véleményét meghallgattuk és ezek alapján egy építész meg tudna tervezni egy 

olyan épületet, amelynek az alsó részében üzletek kerülnének kialakításra, amely 

önfenntartóvá tenné, a felső részét bővíthetővé tennék a későbbiekre tekintettel és ha a falu 

érdekei és anyagi helyzete úgy kívánja. Az iskola fenntartásával és gázszámlájával 

kapcsolatban elmondja, hogy jobb kihasználtsággal és odafigyeléssel takarékosabban lehetne 

üzemeltetni, volt már olyan tapasztalata, hogy az iskola épületében a kelleténél jóval 

melegebb volt péntek esti időpontban. 

 

Pátrovics Benendek polgármester: 

Tehát egy több lépcsőben megépíthető önfenntartó épület lenne a cél. Úgy gondolja a 

nagyobbik gond nem is az építéssel van, hanem a hosszú távú fenntartással. Az iskola fűtését 
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a gondnok ellenőrzi. Az igényeket figyelembe véve mindenképpen tervet kell készíteni, hogy 

ha pályázati esély adódik, akkor rögtön indulni tudjon az önkormányzat. 

 

 

4. Műfüves pálya 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a MLSZ által kiírt pályázaton 3,4 millió forintot nyert az önkormányzat. 

Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a kastély és a meglévő futballpálya között lévő SASAD 

területet ajánlották 2 erdővel megvételre 9 millió forintért. Most már úgy kínálják, hogy 

szétbontva, megoszthatóan kb. 6000 m2, 4 millió forintért.  Az Utilis Kft. felajánlotta, hogy 

támogatásként adja a 4 millió forintot, ha a testület a terület megvétele mellett dönt.   

 

Hornyák András képviselő: 

Nem arányosan oszlik meg a terület értéke a nagyságával. (4-6ezer m2). 

 

Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hogy a műfüves pálya megépítéséhez pályázaton nyert összeg (3,4 millió Ft.-) 

mellé honnan lesz a többi pénz. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Arról már a 2005-ös évben döntés született, hogy a megvalósításhoz szükséges összeget a 

Pusztazámor Községért Közalapítvány biztosítja. 

 

Orosz Béla: 

Sárbogárdon látott egy futballpályát, amelynek felépítési módját, elrendezését ajánlaná 

átvenni, mivel nagyon praktikus, rendezett, tetszetős. 

 

Hornyák András képviselő:  

A SASAD területének megvételét javasolja, mivel viszonylag alacsony áron is kínálják és 

bármikor szüksége lehet rá az önkormányzatnak. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tovább tárgyal az ingatlan megvétele ügyében. 

Elmondja, hogy van egy terület a meggyes utáni szántót követő 2 ha-os terület, ami a Jeges 

család után maradt kb. 95 aranykorona értékben. Az örökösök értékesíteni kívánják a 

területet. Érdemes lenne megvásárolni, hogy a mellette lévő önkormányzati területtel 

egybefüggő terület jöjjön létre. A problémát az okozza, hogy a terület iránt hamarabb mutatott 

érdeklődést egy másik vevő, aki kutatómunkát is végzett az örökösök fellelhetősége ügyében, 

ezért az örökösök úgy döntöttek, hogy tekintve a befektetett időt és energiát neki adják el a 

területet. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hogy érdemes-e még egy tárgyalás erejéig felvenni a kapcsolatot a Jeges 

családdal, hátha meggyőzhetőek arról, hogy az önkormányzat részére adják el a telket. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Véleménye szerint igen, de addig nem akart lépni, amíg a testülettel nem egyeztetett erről. 
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5. Szolgálati lakás 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy Biczók Krisztina a szolgálati lakásra vonatkozó pályázatát már tárgyalták. 

Részéről nem szívesen adná ki egy személynek a lakást. Biczók Krisztinának inkább albérleti 

hozzájárulást fizetnek támogatásul, de a szolgálati lakást inkább házaspárnak adná ki, akik a 

helyi fiatalok programjainak megszervezésében aktívan részt vennének. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy Lőrincz Hortenzia, aki néptánc oktató a sóskúti iskolában és férje, aki dzsúdó 

edző legkésőbb március hónapban ad választ, hogy az építkezésük ideje alatt kívánják-e 

igénybe venni a szolgálati lakást annak fejében, hogy a községi gyerekek szabadidejét lekötik 

sporttal, néptánccal. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javaslata, hogy egy személynek ne adják ki a lakást. Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

9/2006.(02.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Szolgálati lakás 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy Biczók 

Krisztina szolgálati lakás bérlésére vonatkozó kérelmét elutasítja, mivel egyéb céljai 

vannak a lakás bérbeadásával kapcsolatban.  

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

6. Kossuth szobor 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa Gáspár Pál Szilveszter levelét, melyben a kastély melletti Kossuth szobor bronzból 

való elkészítését szorgalmazza, leírja annak módját, elképzelését. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

A gyerekek összetörték az agyagból készült szobrot, most borzalmasan néz ki. Vajon meddig 

lenne meg bronzból. Szerinte ellopnák. 

 

 

7. Ügyeleti rendszer 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a 24 órás ügyeleti rendszerhez kapcsolódtak, egyenlőre plussz pénzbe sem 

került még, mert a szolgálat költségeit fedezi az OEP támogatás. Pusztazámort illetően Sóskút 

kapja a támogatást. A kérése a szolgálatot ellátó cégnek az volt, hogy közvetlenül köthessen 

szerződés az OEP-pel. Javasolja ennek engedélyezését.  
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Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

A testület egyhangúan elfogadta a javaslatot. 

 

 

8. Kiss István kérelme 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa a levelet melyből kiderül, hogy a kérelmező szeretné megosztatni a területét, hogy 

a fia ráépíthessen. Az építész megválaszolta a levelet szakmai szempontból, sajnos a HÉSZ 

nem ad lehetőséget a megosztásra. Megkérdezi a testület véleményét az ügyről. 

 

 

10/2006. (02.13) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Kiss István telekmegosztása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kiss 

István (Pusztazámor, Móricz Zsigmond u. 1.) 339/1, 339/2 hrsz-ú ingatlan ügyében 

beadott telekmegosztási kérelmét elutasítja, mert a Helyi Építési Szabályzat 2001. 

(IX.20.) számú rendelete ezt nem teszi lehetővé. A rendeletben lévő övezeti előírás szerint 

600 m2-es telek kialakítása engedélyezhető ezen a területen. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

  

9. Panasz 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy érkezett hozzá olyan bírálat a testület munkájáról, mely azt kifogásolja, hogy 

idős embereket arra késztetnek, hogy 1000 m2-es területet műveljenek, továbbá a testületnek 

felül kellene bírálnia a HÉSZ-ét, mert a telkek túl nagyok.  

 

 

10. Választás 

 

Orosz Béla képviselő: 

Szeretné a testület támogatását kérni egy dologban. Úgy érzi, hogy illene pár sort a Zámori 

újságba betenni Keller László képviselő Pusztazámorért tett érdemeiről ezzel megköszönve a 

községért való fáradozását.  

Úgy gondolja, hogy a népszavazással és az egész vízüggyel kapcsolatban a helyi újság 

tájékoztatást adhatna, mert senki nem tud semmit biztosan, azt sem tudják sokan, hogy a 

népszavazás miről fog szólni, csak aláírták az aláírásgyűjtő ívet, majd utólag kérdezték tőle, 

hogy mit is írtak alá. Helyén való lenne a lakosság teljes körű tájékoztatása az üggyel 

kapcsolatban.  
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Sokan kérdezték tőle is, hogy mivel kapcsolatban kezdeményezték a népszavazást, és mit 

írtak alá. Nekik azt mondták a kapuban állva, hogy sokkal magasabb lesz a vízdíj ha az 

aláírásgyűjtő ívet nem írják alá. Szükségét érzi, hogy az újságban megjelenjen az elmúlt 15 

évet felölelő részletes tájékoztatás, amely az önkormányzat tevékenységét és a vízüggyel 

kapcsolatos változások megértéséhez nyújtanak segítséget.  

Részéről kötelességének érzi, hogy Keller László képviselőnek az eddigi munkáját 

megköszönjék. Javasolja egy ezzel kapcsolatos cikk megírását. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Ha a Zámori Hírek szerkesztője nem vállalná a cikk megírását, akkor esetleg a Jobbítani újság 

besegíthetne ebbe is. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Az a véleménye, hogy a testületnek kell kimondania a köszönetet a község nevében. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

11/2006. (02.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Köszönőlevél 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat hivatalos lapjában a Zámori Hírekben jelenjen meg egy köszönőlevél 

Keller László a község érdekében végzett 4 éves munkájáról. 

 

Határidő: 2006. május 30.      Felelős: polgármester 

 
 

 

11. Sportlétesítmények felújítására és építésére kiírt pályázat 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy van egy pályázat, melyet a sportlétesítmények felújítására és építésére írtak 

ki. 1-5 millió forintig terjed a pályázat összege, a 2500 alatti települések az összeg 70%-át 

igényelhetik. Két probléma van, az egyik, hogy nincs terv, a másik, hogy nagyon rövid a 

határidő, 2006. február 28. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ezért kellene terveket készíteni, hogy ha ilyen pályázatot írnak ki, akkor rögtön lehessen 

indulni rajta.  
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12. Pusztazámor Községért Közalapítvány 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megköszöni a közalapítvány kurátorainak az eddigi munkájukat és további eredményes 

munkát kíván.  

 

Dr. Fekete Zsuzsanna PKK kuratóriumi elnök: 

Sajnálattal veszi, hogy 2005. májusa óta nem jelent meg Zámori újság, ahol a közhasznúsági 

jelentés 2004., 2005-re vonatkozólag megjelenhetett volna. Jó lenne ha ez megoldódna, mert 

előbb-utóbb a Jobbítani újsághoz kénytelen fordulni, hogy azokat a jelentéseket meg tudja 

jelentetni, amelyek kötelező megjelentetést kívánnak. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Sajnos mióta elment az előző szerkesztő, nem tud rendes időben, kellő minőségben 

megjelenni a helyi újság. Ezen mindenképp változtatni kell. Számon fogja kérni a felelős 

kiadót. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A közhasznúsági jelentést, csak az önkormányzat hivatalos lapjában lehet megjelentetni. Már 

bekért néhány árajánlatot az újság nyomtatását illetően, mert a hónapos késések állítólag a 

nyomda miatt vannak. Új nyomdát keresnek, amely határidőben és minőségben egyaránt 

megfelelően végzi el a feladatát. 

 

 

 

13. Tűzoltókocsik 

 

Hornyák András képviselő: 

Elmondja, hogy a Sinka Pack Kft. területén néhány éve megőrzésre elhelyezett régi tűzoltó 

autók eltűntek, valaki elvitte őket. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Utána járnak a dolognak, mert valószínű, hogy az vitte el, aki a Sinka úr telepét bérbe vette. 

Amikor a Sinka Pack Kft. ügyvezetőjét megkereste ezügyben, akkor azt a választ kapta, hogy 

a tűzoltókocsik felújításra lettek elszállítva és a felújítás befejeztével visszakerülnek a kft 

telepére. Újra meg fogja keresni Sinka Tihamér urat, hogy a kocsik valóban visszaszállításra 

kerüljenek. 

 

 

 

14. Régi kocsma épület 

 

Madari András képviselő: 

Még ezzel kapcsolatban elmondja, hogy fontosnak tartaná egy húsbolt létesítését, mivel több 

lakostól is hallotta, hogy ez nagyon hiányzik a faluból. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Az épületben jelenleg is boltként üzemelő helyiség bérlője kibővítené a tevékenységi körét, 

húsáruval és kávézóval saját készítésű sütemény árusításával. Az üzlethelyiséget 

mindenképpen csak bérelni szeretné, nem megvásárolni. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

A hús árusítását jó ötletnek tartja a kávézó kialakításának gondolatát már nem annyira, mivel 

a tapasztalat azt mutatja, hogy a kávézóból előbb-utóbb kocsma lesz. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Az üzlethelyiségeket úgy kell kialakítani, hogy több célnak is megfeleljen, a bérlőket 

véleménye szerint pályáztatás útján kellene kiválasztani. 

 

Madari András képviselő: 

Nem ártana beletervezni az épületbe a postát és a rendőrség számára is egy helyiséget. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az Egészségház 1 éves garanciális bejárásán a garanciális hibákat összeírták 

és a munkát végző vállalkozóval egyeztetve lett az időpont annak elvégzésére. 

 

Dr. Fekete Zsuzsanna PKK kuratóriumának elnöke: 

A vállalkozó azóta sem jött a munkák elvégzése céljából, ezért szükségesnek tartaná egy 

felszólító levél megírását. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A generál kivitelezőnek hiába írnak levelet, mert a cége csődbe jutott, az alvállalkozónak 

viszont fel fogják hívni a figyelmét a hiányosságokra. 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 21:10-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma        Pátrovics Benedek 

 jegyző             polgármester 


