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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2006. március 27-i üléséről 

 

 

 

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint 

 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

 

 

Pátrovics Benedek   polgármester 

Békési Géza     alpolgármester 

Hornyák András   képviselő 

Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő 

Madari András    képviselő 

 

Összesen: 5 képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

 

 

Javasolt napirend 

 

1. Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

2. Szindikátusi szerződés műfüves pálya megépítésére, működtetésére valamint 

kultúrális rendezvényterület és szabadidőpark működtetésére 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

3. Park fenntartására beérkezett árajánlatok értékelése 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

4. Előterjesztés a Zámori Hírek című lap kiadójának és felelős szerkesztőjének 

megválasztásáról szóló 35/2003.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

módosítására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

5. Helyi építési támogatások elbírálása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

6. Egyebek 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, hallgatóságot. Megállapítja, hogy a testület határozatképes 

létszámmal, 5 fővel jelen van. Elmondja, hogy Orosz Béla képviselő jelezte, hogy nem tud 

részt venni az ülésen, a többi hiányzó képviselő nem indokolta távollétét. 

Megkérdezi, van-e valakinek plussz napirendi pontra javaslata. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A Pusztazámor Községért Közalapítvány közhasznúsági jelentése 2005. évre vonatkozólag és 

a Százhalombattai Nevelési Tanácsadóval kapcsolatos családsegítésre vonatkozó 

feladatellátási szerződés megtárgyalása. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a javasolt két témát felvenni napirendre. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja együttesen a napirendi pontokat. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

 

 

1. napirendi pont 

 

Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a Helyi Választási Bizottság 2 tagja - az elnöke és 1 tagja - lemondott 

tisztségéről, ezért van szükség az új tagok megválasztására. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Mivel Pusztazámor 1 szavazókörös település 5 tagú HVB működik. A két bizottsági tag 

egészségügyi okok miatt lemondott, ezért új tagokat és megfelelő számú póttagot kell 

választania a testületnek.  

A lemondott tagok helyére javasolja Zsakóné Csóli Erikát és Garainé Ordas Dórát. 

Póttagnak Győrfi Miklóst Szilágyi Tibornét, Babar Zoltánnét és Téglás Szilviát javasolja.  

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Szükséges ennyi póttagot választani? 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Bármi történhet a HVB tagokkal a választás előtt vagy annak ideje alatt, ezért van erre 

szükség. 
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Békési Géza alpolgármester: 

Ki választ elnököt közülük. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Maguk között választanak. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

16/2006. (03.27.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Helyi Választási Bizottság Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztása 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helyi 

Választási Bizottság Szavazatszámláló Bizottságának tagjaként megválasztja: 

 Zsakóné Csóli Erikát (2039 Pusztazámor, Erkel Ferenc u. 14.)  

 Garainé Ordas Dórát (2039 Pusztazámor, Vörösmarty u. 4.) 

 

póttagként megválasztja: 

 

 Győrfi Miklóst (2039 Pusztazámor, Zsák u. 3.) 

 Szilágyi Tibornét (2039 Pusztazámor, Hunyadi u. 3.) 

 Babar Zoltánnét (2039 Pusztazámor, Petőfi u. 41.) 

 Téglás Szilviát (2039 Pusztazámor, Munkácsy u. 2.) 

 

A szükséges intézkedések megtételére felkéri a jegyzőt. 

 

 

Határidő: 2006. április 9.     Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

 

 

2. napirendi pont 

 

Szindikátusi szerződés műfüves pálya megépítésére, működtetésére valamint kultúrális 

rendezvényterület és szabadidőpark működtetésére 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A közalapítvány finanszírozza mind a műfüves pálya megépítését, mind a Kultúrális- 

rendezvényterület és szabadidőpark megépítését, valamint gondoskodnia kell a 

működtetésükről, melyet a szindikátusi szerződések megkötésével szabályossá lehet tenni. 
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Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Kiegészítésként elmondja, hogy a kuratórium elnökének javaslata szerint a szerződésben nem 

alapítvány szó, hanem közalapítvány szerepeljen. A cél műfüves kispálya legyen és ne 

műfüves futballpálya megépítése. A javítások megtörténtek a kérés szerint. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Mikor kell elkezdeni a munkálatokat. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

2006. júniusban kezdődnének a tervek szerint  a munkálatok az útépítéssel párhuzamosan és 

augusztusra be is fejeződnének. 2006. december 31. a munkálatok befejezésének határideje. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e még kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja a módosításokat. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

17/2006. (03.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Műfüves kispálya megépítésére, működtetésére valamint kultúrális 

rendezvényterület és szabadidőpark működtetésére írt szindikátusi szerződés elfogadása 

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

kispálya megépítésére, működtetésére valamint kultúrális rendezvényterület és 

szabadidőpark működtetésére írt szindikátusi szerződéstervezetet a javított előterjesztés 

szerint elfogadja. A szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére 

felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2006. december 31.     Felelős: polgármester 

 

3. napirendi pont 

 

Park fenntartására beérkezett árajánlatok értékelése 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja hogy a parkfenntartással kapcsolatban bekértek 3 árajánlatot, amelyből 2 érkezett 

be mostanáig. Felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse a beérkezett árajánlatok tartalmát. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Felolvassa az ajánlatokat: az egyik a MINDEN-S Bt. 206.000 Ft/hó + ÁFA, a másik a Móri 

Flóra Kertészet ajánlata, aki a parkot megépítette 160.000 Ft + ÁFA/hó.  

Felolvassa az ajánlat tartalmi részét. 

Úgy gondolták, hogy amikor a park megépül, a következő hónaptól kötnének szerződést a 

fenntartásra, gondozásra. A kertészeti munkálatok április 1-től, november 30-ig vannak az 

ajánlatban megjelölve. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Még mindig az az álláspontja, hogy ezt a pusztazámori lakosokkal együtt kellene megoldani.  

Javasolja, hogy még ne döntsenek ebben a kérdésben. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Nem tartja jó ötletnek halogatni a dolgot, mert már most nagyon rossz állapotban vannak a 

parkba ültetett növények. Ha nem kapnak időben kellő ápolást, ki fognak száradni. Nem tartja 

reális elvárásnak azt, hogy a falu lakossága locsolja, gereblyézze, permetezze a parkot.  

 

A hallgatóság soraiból szót kér Schattmann Imre, akinek a polgármester megadja a szót. 

 

Schattmann Imre: 

Szót kér és megkérdezi, hogy felmerült-e már a kérdés a testületen belül, hogy a falu 

lakkossága közt van-e olyan ember, aki kertész végzettségű. Több szempontból is előnyös 

lenne, ha helyi lakost tudnának alkalmazni. Úgy gondolja, hogy érdemes lenne a helyi 

újságban meghirdetni a lehetőséget. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Jó ötletnek tartja, de annak aki vállalja, mindenképpen számlaképesnek kell lennie.  

Javasolja, hogy térjenek vissza erre a kérdésre később. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Visszatérhetnek rá, de nem szabad hagyni, hogy elterjedjen a gaz. Úgy kell választani 

kertészt, hogy rendelkezzen a feltételekkel, szerszámokkal, gépekkel. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy Hornyák András képviselő úr már a 2005. évben kiszámolta, hogy a park 

fenntartása több mint 200 ezer forintos havi költséget jelentene. 

 

Schattmann Imre: 

Úgy gondolja, hogy ide nem szükséges, hogy valakinek kertészmérnöki diplomája legyen, itt 

véleménye szerint egy kertész szakmunkásra lenne szükség, aki tudja, hogy pl. milyen 

vegyszerrel lehet permetezni egy játszótér környékén. 

 

Hornyák András képviselő: 

Nem tartja soknak az ajánlatot. 160 ezer forint havonta korrekt ár. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az a javaslata, hogy tegyék félre az ügyet egy időre. Próbáljanak árengedményt elérni az 

ajánlattevőknél. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Ezzel egyet ért, de az Egészségház körüli parkrészt mindenképpen rendbe kellene hozatni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ezt megbeszélik a kertépítővel és a munkát elvégeztetik. 
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4. napirendi pont 

 

Előterjesztés a Zámori Hírek című lap kiadójának és felelős szerkesztőjének 

megválasztásáról szóló 35/2003.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

módosítására 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a továbbiakban a tervezet szerint a Zámori Hírek című helyi lap kiadója 

Pusztazámor Község Önkormányzata, felelős szerkesztője pedig id. Hancsovszki János lenne.  

A szerződést bruttó 160.000 Ft-ról írják, az újság minimum 12, vagy 16 oldalas lesz és 

lapszámonként 450 db kerül nyomtatásra.  

Reméli, hogy ezzel a változtatással gördülékenyebben fog megjelenni negyedévente a helyi 

lap. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Ezt már előbb is megtehették volna. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Reményeik szerint még a választás előtt meg fog jelenni az újság. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e még kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja az előterjesztést. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

18/2006. (03.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 35/2003.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zámori 

Hírek című lap kiadója Pusztazámor Község Önkormányzata, felelős szerkesztője id. 

Hancsovszki János legyen. 

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a jegyzőt. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

5. napirendi pont 

 

Helyi építési támogatások elbírálása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a 2006. évi költségvetésben 1 millió forintot tervezetek be helyi 

támogatásokra. A 2005. év végén érkezett két támogatási kérelem Ifj. Dalocsa Károly, Szendi 

Zsuzsanna és Béres Tamás részéről, amelyekkel kapcsolatos döntést a 2006. évi költségvetés 
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elfogadása utánra halasztottak. A 2006. évben érkezett további 2 kérelem Bíró Gáborné, 

Mizsei Adrienn és Molnár József részéről. A 2006. évi költségvetésben 1 millió forintot 

terveztek erre a célra.  

Elmondja, hogy Bíró Gáborné kérelmét az általa 2000. évben, az önkormányzattól vásárolt 

ingatlan vételárának törlesztése kapcsán adta be. Amennyiben a testület megítéli részére a 

támogatást, a kapott összeg egyenesen levonódik a tartozásból. 

Megkérdezi, van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja a támogatási kérelmek elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

 

19/2006. (03.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Helyi építési támogatás  

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

4/1997.(II.14.) Ök. sz. rendelet alapján engedélyezi 250.000 Ft vissza nem térítendő 

lakásépítési támogatás kifizetését  Ifj. Dalocsa Károly, 2039 Pusztazámor, (lakásépítés 

helye: Hunyadi János u. 10., 309/2 hrsz.) Hunyadi János u. 10. szám alatti lakos részére. 

Határidő: 2005. május 31.       Felelős: jegyző 

 

 

20/2005. (03.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Helyi építési támogatás  

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

4/1997.(II.14.) Ök. sz. rendelet alapján engedélyezi 250.000 Ft vissza nem térítendő 

lakásépítési támogatás kifizetését  Szendi Zsuzsanna, 2039 Pusztazámor, (lakásépítés 

helye: Kossuth u. 12., 71 hrsz.) Kossuth u. 12 szám alatti lakos részére. 

Határidő: 2005. május 31.       Felelős: jegyző 

 

 

 

21/2005. (03.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Helyi építési támogatás  

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

4/1997.(II.14.) Ök. sz. rendelet alapján engedélyezi 250.000 Ft vissza nem térítendő 

lakásépítési támogatás kifizetését  Mizsei Adrienn, 2039 Pusztazámor, (lakásépítés helye: 

Dobó István u. 5., 21 hrsz.) Dobó István u. 5 szám alatti lakos részére. 

Határidő: 2005. május 31.       Felelős: jegyző 

 

 

22/2006. (03.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Helyi építési támogatás  

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

4/1997.(II.14.) Ök. sz. rendelet alapján engedélyezi 250.000 Ft vissza nem térítendő 
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lakásvásárlási támogatás kifizetését  Bíró Gáborné, 2039 Pusztazámor, Petőfi Sándor u. 

22. szám alatti lakos részére, mely összeget köteles az általa vásárolt lakás törlesztésére 

fordítani! 

Határidő: 2005. május 31.       Felelős: jegyző 

 

 

 

6. napirendi pont 

 

 

Pusztazámor Községért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Minden évben kötelező a Közalapítvány részéről megtenni a közhasznúsági jelentést, amely 

ezévben is elkészült. 

 

Dr. Fekete Zsuzsanna kuratóriumi elnök: 

Elmondja, hogy a közhasznúsági jelentés végleges formája részletesebb lett, a kiadási 

összegek jobban meg lettek bontva. A Felügyelő Bizottság elfogadta a közhasznúsági 

jelentést és a mérlegbeszámolót is. A Felügyelő Bizottság elnöke kérte, hogy a Képviselő-

testületi ülésre a leltárt is hozza magával megtekintésre. Az elmúlt év tapasztalatai alapján az 

új Egészségház éves fenntartása kb. 4 millió forint lesz. A községháza takarítása is a 

közalapítvány költsége lett, a polgármesteri hivatalba fénymásológépet vásároltak, az épülő 

park bútorai is megvételre kerültek: malomasztal, hulladékgyűjtők. A közalapítvány egyéb 

dologi kiadásai nem számottevőek.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megköszöni a felelősségteljes, pontos munkát.  

Megszavaztatja a közhasznúsági jelentés elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

23/2006. (03.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Községért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentésének 

elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámor Községért Közalapítvány 2005. évre vonatkozó közhasznúsági jelentését a 

leírtak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
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7. napirendi pont 

 

 

Feladatellátási-szerződés nevelési tanácsadásra és családsegítésre 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A Budaörs Kistérség Többcélú Társulás szociális és gyermekjóléti ellátások központjául 

Budaörsöt és Százhalombattát jelölte ki. A családsegítés, mint önkormányzati feladat 2000 fős 

lakosságszám feletti településeknél kötelező ellátás. Pusztazámor tekintetében. a 

szakszolgálati központ Százhalombatta. Pusztazámor község a gyerekjóléti és a nevelési 

tanácsadásra nyújtotta be igényét a kistérségen belüli ellátásra. 2006. februárjában tudták 

meg, hogy a gyerekjóléti feladatok ellátását csak Pusztazámor és Diósd kérte, ezért nem 

tervezték be a kistérség költségvetésébe ennek finanszírozását. A települések minimum 50%-

ának kellett volna ezt igényelnie, ahhoz hogy kistérségi normatívát igényelhessenek. Mivel a 

családsegítést kérték többen, (nálunk nem kötelező feladat, mert csak 2000 fő fellett kötelező) 

a kistérségi normatívát csak családsegítésre és nevelési tanácsadásra kértek. Sajnos a 

feladatellátási szerződést-tervezete későn, a február 23-i testületi ülés után került a hivatalhoz, 

és számos pontosításra szorult. A kiküldött anyag szerint Százhalombatta az alapnormatíván 

belül el tudja látni a családsegítést Pusztazámor tekintetében, az önkormányzatnak nem kell 

hozzájárulnia. A nevelési tanácsadás éves szinten 468 ezer forint költséget jelent az 

önkormányzat számára. A 2005. évet tekintve a vállalkozó pszichológus 480 ezer forintért 

látta el feladatát éves szinten, a nevelési tanácsadás nélkül. A feladatellátási szerződést a 

nevelési tanácsadás tekintetében leghamarabb 2006. május 1-től tudják megkötni, eddig ki 

kell fizetni a vállalkozónak az ellátott feladatot. Ennek összege közel 150 ezer forint lesz. Azt 

javasolja a testületnek, hogy ebben az ügyben, amíg nem tisztázott, hogy a Százhalombatta 

tud-.e szerződést kötni vállalkozó pszichológussal illetve másik személyt állít státuszba, a 

jelenlegi vállalkozó pszichológus lássa el a feladatot. Családsegítésre vonatkozóan, mivel 

egyrészt nem kötelező feladat, másrészt az önkormányzatnak nem kerül költségbe, javasolja 

aláírásra a szerződést. Természetesen ez egy keret-megállapodás, ami azt jelenti, hogy eddig 

ilyen irányú igény nem jelentkezett, de amennyiben erre sor kerül a szerződés szerint 

Százhalombatta kell ezt a feladatot ellássa. –Aggályosnak tartja a földrajzi távolságot.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Futni kell még egy kört a nevelési tanácsadás ügyében és csak akkor javasolja a szerződés 

aláírását, amikor tisztázásra került hogy az összeg arányosítva lett (attól a dátumtól, mikortól 

Százhalombatta a feladatot el tudja látni és természetesen az összeg ennek függvényében 

módosul) de a pusztazámori gyerekek nem maradhatnak ellátatlanul. Eddig az óvodában az 

iskolaérettségi vizsgálatot Veres Katalin a Pest Megyei Tanulási Képességvizsgáló Intézet 

vezetője végezte a községben, közben nyugdíjba ment, ennek ellenére szívesen elvégzi az 

óvodás gyerekeken a vizsgálatot, de már hivatalos szakvéleményt nem tud adni róla.   

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megkérdezi, hogy az iskolában mi a vélemény Géczy Tihamér munkájáról. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Jó a kapcsolat az intézmények és a pszichológus közt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Nem sokkal olcsóbb a központ ajánlata, nem biztos hogy megéri váltani. 
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Megszavaztatja a családsegítés és nevelési tanácsadást illető feladat-ellátási szerződés 

aláírását azzal, hogy az összeg pontosításra kerül és a pszichológus személye is ismertté válik.  

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

24/2006. (03.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Feladat-ellátási szerződés nevelési tanácsadásra és családsegítésre 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs 

Kistérség Többcélú Társulása keretében létrejött feladat-ellátási szerződést 

családsegítésre 2006. április 1-től jóváhagyja. A nevelési tanácsadás tekintetében 

2006.május 1-től elfogadja azzal a kitétellel, hogy a nevelési tanácsadás tekintetében az 

önkormányzat által fizetendő összeg arányosítása és a szakember személye pontosításra 

kerül. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

 

Határidő: 2006. április 30.              Felelős: polgármester  

 

 

 

8. napirendi pont 

 

1. Egyebek 

 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Az orvosi rendelő ajtajának alját gumicsíkkal kellene hangszigetelni,mert kihallatszik a 

beszélgetés. A váróban lévő padok nagyon hidegek, párnát kellene venni rá: de lehet, hogy az 

ÁNTSZ nem engedélyezi. Kurucz Zoltán atya kérte, hogy a templom előtti árok részt fedje le 

az önkormányzat, mivel nagyon sok autó parkol mise előtt és alatt. A parkban épülő színpadot 

kicsinek és alacsonynak találja. Ha lehet nagyítani, akkor tegyék meg. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Erről a kérdésről a Pusztazámor Községért Közalapítvány kuratóriumi ülésén már váltottak 

szót. El kívánja mondani, hogy 3X4 méterről indult a színpad nagysága. Kérte, hogy 

nagyítsák meg legalább 7X4 méterre. A jelenlegi méret 6,4X4 méter. Természetesen a 

fővállalkozóval ezt a kérdést átbeszélték, és kb. 10X5 méteres nagyságúra megpróbálják 

bővíteni, ami a környező fák gyökereinek elhelyezkedésétől függ. A lehető legnagyobb 

méretűre próbálják bővíteni a szabadtéri színpadot. 

 

Dr. Fekete Zsuszanna kuratóriumi elnök: 

Ha a költségeket nem növeli, részéről mehet a nagyobbítás. 

 

Madari András képviselő: 

A nyugdíjas klub által rendbehozott parkot is gondozni kellene. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

A Sóskút és Pusztazámor közötti PEMÁK úttal kapcsolatban kérdezi, hogy az út tulajdonosát 

fel lehet-e szólítni, hogy a kátyúzást oldja meg, mert életveszélyes a közlekedés rajta. Az 

iskolában szemben is van már az aszfalton egy kátyú, ami javításra szorul. A Táncsics Mihály 
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utcán végig folyik a csapadékvíz és félő, hogy alámossa az egész utcát. Az Erkel Ferenc utca 

már szinte járhatatlan, óriási kátyú van az úton.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

8 év óta minden PEMÁK gyűlésen elmondja, hogy az út járhatatlanná kezd válni. Írhatnak 

levelet is nekik, de közhelyekkel válaszolnak, nincs pénzük rá. 

A javítandó utcákat meg fogja nézetni, s ha indokolt, a beruházással együtt a karbantartást a 

vállalkozóval el fogják végeztetni. 

 

A hallgatóság soraiból szót kér Hornyák Mihály, akinek a polgármester meg adja a szót. 

 

Hornyák Mihály: 

Elmondja, hogy örömmel hallja az újsággal kapcsolatos változásokat. Az eddigi újságokban 

nem sok minden volt. Megkérdezi, hogy a kutyaoltás kötelező-e, mert a szomszédjában 3 

kutya is van de a gazdája nem hajlandó oltásra vinni. 

A parkfenntartással kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint az ajánlott 160 ezer forint 

korrekt ár. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A kutyaoltás kötelező, de nem köteles a helyben szervezett felvezetéses kutyaoltásra vinni a 

kutyát a gazdája, magánorvossal is beoltathatja évente. 

 

 

 

2. Népszavazás 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa a HVB aláírás ellenőrzés eredményét rögzítő határozatát, amelyet 2006. március 

14-én vett át. A határozat szerint a 161 aláírásból 135 érvényes és 26 érvénytelen. A 

képviselő-testület vagy a mostani ülésén vagy a kézhezvételtől számított 30 napon belül 

köteles a népszavazás időpontját a kitűzéstől számított 4 hónapon belüli időpontra kiírni. Úgy 

gondolja, hogy nincs akadály annak, hogy a népszavazás időpontjáról most döntsön a testület. 

Javasolja a 2006. július 1-ét, szombatot kitűzni a FIDESZ helyi szervezete „Egyetért-e Ön 

azzal, hogy az önkormányzat a víz- és csatornaszolgáltató Érd és Térsége Víziközmű Kft-ben 

lévő üzletrészét ne privatizálja?” kérdés tárgyában kezdeményezett népszavazás megtartására.  

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megkérdezi, hogy mikor érvényes és mikor eredményes a népszavazás. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A helyi népszavazás akkor érvényes, ha a névjegyzékben szereplő választópolgárok több mint 

fele elmegy szavazni. Akkor eredményes, ha a szavazatok több mint 50%-a azonos választ 

jelöl meg. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja 2006. július 1-ére kitűzni a népszavazást. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

 

 



 12 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

25/2006. (03.27.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Helyi népszavazás időpontjának megjelölése 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  

FIDESZ helyi szervezete által „Egyetért-e Ön azzal, hogy az önkormányzat a víz- és 

csatornaszolgáltató Érd és Térsége Víziközmű Kft-ben lévő üzletrészét ne privatizálja?” 

kérdés tárgyában kezdeményezett helyi népszavazás időpontjául a 2006. július 1-ét 

fogadja el. 

 

Határidő: 2006. július 2.      Felelős: polgármester 

  

 

 

3. Szolgálati lakás 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Volt itt a már említett házaspár: Lőrinc Hortenzia néptánctanár, férje dzsúdó edző. Az általuk 

elmondottak alapján kb. 6 hónapig szeretnék a lakást használni, de mivel ez a fél év éppen a 

nyári szünetre esik, a 6 hónapos bérletből 3 havi díjat szeretnének kifizetni, ha gondot okoz a 

testületnek, hogy 6 havi ittlakásért 3 havi munkát kap. A bemutatkozásukat az egyik községi 

rendezvény idejére tervezték, ezért kérnek egy programtervet, hogy ebbe beilleszthessék az 

előadásukat. Természetesen a foglalkozásokat a 6 hónap elteltével is folytatnák. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy erre térjenek vissza később. 

 

 

4. Pince-klub 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy ismét megkeresték őt a fiatalok pince klub ügyében. Felhívta a figyelmüket, 

hogy már egyszer elvesztették a képviselő-testület bizalmát, azt visszaszerezni nem könnyű. 

Azt javasolta nekik, hogy keressenek olyan felnőttet, szülőt, aki hajlandó a pincében való 

tartózkodásukat felügyelni, akkor lehet róla szó.  

 

 

5. Kmoskó Mihály utca 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Többféle vélemény érkezett az interneten keresztül az ügy kapcsán, melyet minden 

képviselőnek továbbított. Nagyon érdekesek, eltérőek ezek a vélemények. Van, aki egyetért a 

testülettel és van, aki antiszemitizmussal vádolja. Mivel a Pest Megyei Közigazgatási 

Hivatalhoz fordultak panasszal az utca nevének megváltoztatásával kapcsolatban, javasolja, 

hogy várják meg a véleményt. 
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Hornyák András képviselő: 

Elmondja, hogy nem volt még képviselő, amikor az utcákat elnevezték, de azt gondolja, nem 

kell megváltoztatni az utca nevét. Itt Pusztazámoron, ahol élt tisztelték, s tudomása szerint a 

javasolt utcajegyzékben is szerepel a neve. 

 

 

6. ÉTV Kft. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy perből perbe mennek a vízüggyel kapcsolatban. Az elővásárlási joggal élni 

kívánt Tök önkormányzata, ami elég furcsa ismerve a hasonló települések költségvetését.  

A Geotorr Rt. megkereste a nyertes pályázót, hogy peren kívül kössenek egyezséget. Az 

egyezség tárgya az volt, hogy ha a szolgáltatás egy részét átengedik a Geotorr Rt-nek, az eláll 

a pertől. Végül a megállapodás nem jött létre, a pereket végig viszik. Az érintett 7 

önkormányzat közös jogi képviselőt bíz meg a perben való eljárásra. 

Kéri a testület felhatalmazását a jogi képviselő megbízására és a képviseleti díj Pusztazámorra 

eső részének kifizetésére. 

 

A testület a felhatalmazást megadta. 

 

 

 

7. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa a levelet, melyből kiderül, hogy a Mercedes-Benz magyarországi képviselete 

negyedik alkalommal rendezi meg ezt a csillagtúrát, melyen kb. 80 darab veteránautó vesz 

részt, felvonulás és ügyességi versenyek formájában. A szervezők kérik a rendezvény 

megtartásához való hozzájárulást, mely 2006. április 26-án, pénteken 10:00-tól 12:30-ig 

tartana. 

 

A testület támogatja és engedélyezi a rendezvény megtartását. 

 

 

 

Mivel több napirendi pont nem volt a polgármester 21:15-kor az ülést berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma              Pátrovics Benedek 

          jegyző         polgármester 


