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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2006. március 02-i rendkívüli 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 napirendi pontok: 

 

 

1. NFA földterület igénylés 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

2. Zsámbéki-medence Szabadtéri Színházak 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

 

 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes létszámmal, 6 fővel 

jelen van. Két képviselő betegség miatt maradt távol. Megkérdezi, van-e valakinek még 

napirendi pontra javaslata. Nem volt. 

Megszavaztatja a felsorolt napirendi pontok elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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1. NFA földigénylés 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy jogszabályváltozás kapcsán lehetősége van az önkormányzatoknak újra 

közcélokra területeket igényelni állami földterületekből. Egy földrészletre már benyújtották a 

kérelmet, amit temető céljára hasznosítanák. A hulladéklerakó az NFA kezelésében lévő 

állam földterületén épült meg. Ennek a területnek az igénylésére is lehetőség van. Az igényt 

az NFA-hoz kell benyújtani és ő továbbítja a kormány felé, aki majd döntést hoz. A testület 

felhatalmazását kéri az igénylésre, mivel fenn áll a veszélye, hogy a Fővárosi Önkormányzat 

megelőzi Pusztazámort és előbb nyújtja be a földterületre vonatkozó igényét. 

Megszavaztatja a felhatalmazás megadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

13/2006. (03.02.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Földterület igénylés 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

nyújt be a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez a Pusztazámori Regionális 

Hulladéklerakó földterületének igénylésére. 

 

Határidő:        Felelős: polgármester 

 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen beszéltek a sportpálya melletti SASAD Rt. 

tulajdonában lévő földterületről, melyet 4 millió forintért kínáltak. Most várják az 

önkormányzat részéről a vételi ajánlatot. Javaslata, hogy a lehető legalacsonyabb áron, de 

maximum 4 millió forintért vásárolják meg a földterületet. 

Megszavaztatja a javaslatát. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

14/2006. (03.02.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Földvásárlás 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámor 12/1, 12/2 hrsz-ú, SASAD Rt. tulajdonában lévő földterületeket maximum 

4 millió forintért vásárolja meg az önkormányzat.  

 

Határidő: 2006. december 31.    Felelős: polgármester, jegyző 
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1. Zsámbéki-medence Szabadtéri Színház 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy 2006. évben is megkereste őt a jelen lévő Mátyás Irén a kht. ügyvezetője, 

hogy a tavalyi évhez hasonlóan az önkormányzaton keresztül pályázhassanak a 35 millió 

forintos támogatásra a Szabadtéri Színházak, amelyet a Kultúrális Örökség Minisztérium írt 

ki.. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy véleménye szerint a szervezet nem fordított elég figyelmet Pusztazámor 

hírnevének öregbítésére, ezt tapasztalta egy tévéműsor megtekintésének alkalmával is, 

melyben Mátyás Irén volt a meghívott riportalany és egy szó sem esett Pusztazámorról, pedig 

úgy érzi a községnek elég nagy szerepe volt abban, hogy 2005. évben is megrendezésre 

kerülhetett a programsorozat. 

 

Mátyás Irén Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület KHT. ügyvezetője: 

Elnézést kér és úgy érzi, hogy a képviselőnek igaza van. Elmondja, hogy a 2006. évi 

kiadványokban már szerepelnek Pusztazámor értékei, az egyesület honlapja is elkészült, 

melyen szintén szerepel Pusztazámor mint turisztikai látványosság, szálláshely, és 

szerepelnek a község kultúrális programjai is. 

Elmondja, hogy mivel a pályázat nem teszi lehetővé, hogy a szervezet maga pályázzon, csak 

állami költségvetésű intézményen keresztül tudnak pályázni, ezért kéri ismét a Pusztazámori 

képviselő-testület segítségét, hogy 2006. évben is megrendezésre kerülhessen a szabadtéri 

rendezvénysorozat. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy az egyesület tagjai között van a Pusztazámor Községért Közalapítvány és a 

Halmai Vendégház is? 

 

Mátyás Irén Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület KHT. ügyvezetője: 

Igen, tagjai mindketten az egyesületnek. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy lehet-e tudni, hogy a 2006. évben milyen összegre lehet pályázni. 

 

Mátyás Irén Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület KHT. ügyvezetője: 

Nincs meghatározott összeg, egy összeállított szakmai program, a nyári évad tervei alapján 

költségvetést kell készíteni, és ezt kell benyújtani a pályázattal együtt. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Megkérdezi, hogy a színház a 2006. évi költségvetési évre mennyi támogatás igényelnek. 

 

Mátyás Irén Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület KHT. ügyvezetője: 

A 2005. évben 33 millió volt, most 2006-ban 35 milliót hoztak ki a tervek alapján. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Így, hogy most már szerepel Pusztazámor a kiadványokban és a honlapon, már a képviselők is 

szívesebben adják a nevüket a pályázathoz, mint előtte. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van e valakinek még kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban. Nem volt. 

Szavazásra teszi fel a kérdést, hogy 2006. évben is adja-e a nevét Pusztazámor a pályázat 

benyújtásához. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

15/2006. (03.02.) számú Képviselő-testületei határozat 

Tárgy: Pályázat beadása hivatásos szabadtéri színházak támogatására 

Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

nyújt be a Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt hivatásos szabadtéri színházak 

támogatására.  

 

Határidő: 2006. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Sikeres pályázatot kíván, majd elköszön Mátyás Iréntől. 

 

 

 

Egyebek 

 

 

1. Komoskó Mihály utca 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a Kmoskó Mihály utca névváltozásáról hozott döntésük ellen panaszt 

nyújtottak be a kezdeményezők a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalba. A hivatalvezető 

előzetes álláspontja az volt, hogy ők nem ítélhetik meg és nem is az a feladatuk, hogy 

Kmoskó Mihály munkásságát elemezzék, véleményezzék. A javaslata az volt, hogy mivel a 

Kmoskó Mihály életéről és munkásságáról szóló írások valóban antiszemitizmusra utalnak, 

talán meg kellene fontolnia a képviselő-testületnek, hogy a névváltoztatás költségeit átvállalva 

módosítsák az utca nevét. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megvárják, hogy lesz e tiltó jogszabály az üggyel kapcsolatban. 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 21:00-kor 

berekesztette. 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma        Pátrovics Benedek 

 jegyző             polgármester 


