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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2006. április 24-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 

Orosz Béla                               képviselő 

 

Összesen: 5 képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

Javasolt napirend 

 

1. Előterjesztés a 2005. évi költségvetésről szóló 1/2005. (II.25.) számú rendelet 

módosításáról 

 Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

2. Rendelettervezet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek 

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

3. Előterjesztés a 2006. évi költségvetésről szóló 1/2006. (II.15.) számú rendelet 

módosításáról (később kerül kiküldésre) 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

4. -    2006. évi közbeszerzési terv  

- Pusztazámor községben lévő Zámori Imre-Névtelen-Zsák-Tolvaj utcák szilárd 

burkolatú úttal való ellátása és csapadékvíz elvezetése ügyében egyszerű  

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása  

  Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

5. Tárnoki Rendőrőrs 2005. évi beszámolója 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

6. Előterjesztés „Pusztazámor Község Önkormányzatának 1/1995. (II. 2.) rendelete Érd 

és Térsége Viziközmű gazdasági társaság által Pusztazámor területén szolgáltatott 

ivóvíz díjának megállapításáról és az illegális víz és csatorna szolgáltatás használati 

díjáról szóló rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
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7. Beszámoló a Tárnok-Sóskút-Pusztazámor építéshatósági igazgatási társulás 2005. 

éves tevékenységéről 

Előterjesztő: Dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

8. Egyebek 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

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

létszámmal, 6 fővel jelen van. Megkérdezi, van-e valakinek plussz napirendi pontra javaslata. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja előre venni a Tárnoki Rendőrőrs 2005. évi beszámolóját, hogy ne várakoztassák a 

beszámoló kapcsán megjelent vendégeket. 

 

1.napirendi pont 

 

Tárnoki Rendőrőrs 2005. évi beszámolója 

 

Pátrovics Benedek polgármester:  

Köszönti Pintér Lajos rendőr századost, a Tárnoki Rendőrőrs vezetőjét és Csernyák Pétert a 

Sóskúti Polgárőrség vezetőjét. Megkéri a vendégeket, hogy amennyiben van, tegyék meg 

szóbeli kiegészítésüket. Felkéri a képviselőket, hogy  kérdéseiket tegyék fel. 

 

Madari András képviselő: 

Elmondja, hogy az utóbbi hetekben több betörés fordult elő.Világos nappal surrantak be a 

házakba és vittek el minden mozdítható értéket. Kéri, hogy tegyenek valamit ezek 

megszüntetése érdekében.  

 

Békési Géza alpolgármester: 

Hétvégén, a házi orvos egyik szomszédjából este felé - még világosban - öt álarcos férfit 

láttak menekülni. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Tudomása szerint már úgy is bemennek a lakásokba, hogy a tulajdonos ébren volt, nézte a 

tévét és közben ellopják az értékeit és mindent, ami mozdítható. Volt arra is példa, hogy a 

tulajdonost megfenyegették, ha le mer jönni az emeletről, akkor megölik. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Úgy gondolja, hogy a Rákóczi utcában lévő illegális diszkó üzemelését is meg kellene 

vizsgálni. Sok bejelentés érkezett és személyesen is tapasztalta, hogy éjszakánként nagy a 

mozgás. Majdnem minden héten történik valami. 
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Orosz Béla képviselő: 

Elmondja a saját tapasztalatait a rendőrség működéséről. Amikor télen az üzletében éppen 

folyamatban lévő betörési kísérlet közben hívta ki a rendőrséget, a rendőrök 3 óra múlva 

érkeztek meg. A héten 3-szor előzte meg a saját üzletébe való betörést. A kábítószerrel 

kapcsolatban sem történt semmi előrelépés, pedig meggyőződése, hogy a betörések, lopások, 

rablások mind ebben gyökereznek. 

 

Pintér Lajos  rendőrszázados: 

Megköszöni a bejelentéseket, észrevételeket. Elmondja, hogy a 2005. évi beszámoló miatt van 

most itt, ilyen jó évük még nem is volt talán. Ez köszönhető részben annak, hogy a veszélyes 

elemek rács mögött voltak, kiszabadultak és idevonzzák társaikat. A Rákóczi Ferenc utcában 

üzemelő illegális szórakozóhellyel kapcsolatban elmondja, hogy az itt folyó könnyű drog 

fogyasztás gyanújáról szóló jelentést továbbították a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság  felé. 

Sajnos, könnyű drogot bizonyos fokig és mértékig büntetés nélkül lehet fogyasztani és 

hozzáférhetővé lehet tenni.  Ígéri, hogy a lehető legtöbbet fognak járőrözni Pusztazámoron a 

besurranásos lopások, betörések megelőzése érdekében. Az előzőekben már szó esett egy 

telefonról, mely a járőrautóban fog csörögni, ezt néhány héten belül megvásárolják. Kéri a 

képviselők segítségét a telefonos bejelentések kapcsolódási pontjainak kialakításában. A 

kritikus időszakokban a Sóskúti Polgárőrséggel kooperálva próbálják ellátni Tárnok, 

Pusztazámor és Sóskút települések felügyeletét. Ennek ellenére is történhetnek bűnesetek, 

mert amíg az egyik gyanúsítottat bekísérik Érdre, addig a többi garázdálkodik. Valóban van 

egy ercsi, érdi összetételű 4-5 fős betörő banda, aki gátlástalanul kihasználja az ajtók, kapuk 

nyitva hagyását, rányit a polgárokra és az ajtó közelében lévő, illetve az udvaron hagyott 

értékeket elviszi. A legközelebbi Zámori Hírekben érdemesnek tartana megjelentetni egy 

figyelemfelhívást, hogy az emberek vigyázzanak értékeikre, és amennyire lehet, szorgalmazni 

kell a megelőzést (ajtó, kapu zárása, riasztó felszerelése). Úgy gondolja, hogy önmagában a 

rendőrség munkája egyedül kevés lesz a probléma megoldásához, a lakosság segítségére is 

rendkívül nagy szükség lenne.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy az előző években Nyitray képviselő által többször említett saját körzeti 

megbízott működtetése és fenntartása talán megoldás lehetne. Megkérdezi, hogy mi ennek az 

útja. 

 

Pintér Lajos rendőrszázados: 

Ennek fenntartási költségei vannak, és a szükséges személyi, tárgyi feltételeket meg kell 

teremteni hozzá, ez csak ettől függ. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Azt gondolja, hogy nem feltétlenül oldaná meg a problémát a saját rendőr, hiszen az 

ugyanúgy a Tárnoki Rendőrőrshöz tartozna és mivel emberhiány van, folyton máshol lenne és 

nem a községben. Lehet, hogy 1-2 éven belül lenne lehetőség egy iroda fenntartására. Ki kell 

várni, hogy az új kormány milyen megszorító intézkedéseket hoz. Véleménye szerint a helyi 

fiatalokat kellene mozgósítani a polgárőrség megszervezésére.  

 

Csernyák Péter Sóskúti Polgárőrség vezetője: 

Önmagában valóban nem nyújtana megoldást a körzeti megbízott egy személyben, hiszen 24 

órás járőrözést még öt ember munkája sem fedne le. Ha a rendőrség létszáma ebben a 

körzetben még egy emberrel gyarapodna, az nagyelőny lenne. Az elmúlt időszakban sajnos 
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sóskúton is tevékenykednek a besurranók, betörők. Valószínű helyi lakos a tippadó. Nagy 

segítség lenne a lakosság részéről, ha figyelemmel lennének az éjszaka közepén rendszeresen 

utcán tartózkodókra és a bejelentések száma nőne. Elmondja, hogy a Sóskúti Polgárőrség 

2003-ban alakult. A betörők nem szúrópróba-szerűen mennek be a házakba, hanem tipp 

alapján. Ezeket helyi körzeti megbízott tudná leghamarabb felgöngyölíteni. A Sóskúti 

Önkormányzat rengeteg pénzt fordít a polgárőrség és a rendőrség támogatására. A zámori 

fiatalokat kellene agitálni, hogy lépjenek be a sóskúti polgárőrséghez, ha már nincsenek 

elegen egy önálló polgárőrség megszervezéséhez. Van lehetőség a saját autóval 

Pusztazámoron való járőrözésre is üzemanyag támogatással. Nem kizáró ok, ha nő, vagy idős 

ember jelentkezik.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Kéri, hogy a helyi újságba írjanak egy cikket a megelőzésről és a polgárőrségről is adjanak 

információt. 

 

Pintér Lajos rendőrszázados: 

Nagy segítség volna az önkormányzat részéről az is, ha ajánlana olyan fiatalokat, lakosokat, 

akik véleményük szerint megbízhatóak. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Egyetért Csernyák Péterrel. Pusztazámoron nincs olyan karizmatikus ember, aki összefogná a 

polgárőrséget. Jó ötletnek tartja, hogy akár csatlakozni is lehetne a Sóskúti Polgárőrséghez. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Mindig látja a gyanús elemeket a község utcáin, akik belesnek a kertekbe, hogy mi érték van 

és milyen autó áll az udvaron. Minden este végigjárja a falut 8 és 9 óra között, hogy lássa, 

van-e mozgás a faluban.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megköszöni a vendégeknek a részvételt és a szóbeli kiegészítést. Megkérdezi, hogy az írásos 

anyaghoz van-e kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja a 2005. évi beszámoló elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

26/2006. (04.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Tárnoki Rendőrőrs 2005. évi beszámolója 

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

Rendőrőrs 2005. évi beszámolóját a leírtak alapján elfogadja. 

 

Határidő: azonnal             Felelős: polgármester 

 

 

1. napirendi pont 

 

Előterjesztés a 2005. évi költségvetésről szóló 1/2005. (II.25.) számú rendelet 

módosításáról 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkéri a jegyzőt, hogy tegye meg kiegészítését. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A módosításra az állami normatívák változása miatt van szükség,  A zárszámadás leadásának 

határideje minden év április 30-a. A képviselő-testületnek a változásokat át kell vezetnie az 

egyezőség biztosítása miatt.  

 

Békési Géza alpolgármester: 

A rendeletben a szöveges rész nem egyezik a számszaki résszel. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A számszaki része a jó, sajnos a javítás előtti rendeletszöveg került kiküldésre, maiért elnézést 

kér.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. 

Megszavaztatja a módosítás elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 9/2006. 

(V.02.) számú rendeletét a 2005. évi költségvetésről szóló 1/2005. (II.25.) számú 

rendeletének módosításáról. 

Rendelet mellékletként csatolva. 

 

3. napirendi pont 

 

Rendelettervezet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás 

elfogadásáról 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A zárszámadásban az intézmények pénzmaradványainak felosztását kell jóvá hagyni. Az 

önkormányzat és az óvoda személyi juttatás-maradványával javasolják a 2006. évi 

költségvetés előirányzatait megemelni. A dologi kiadásokból jelentkező maradványt az 

általános tartalékba  javasolják helyezni. Jutalmat a 2006. évben nem terveztek egyik 

intézménynél sem. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 

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

Megszavaztatja a 2005. évi zárszámadás elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 10/2006. 

(V.02.) számú rendeletét az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásáról szóló 

zárszámadásról. 

Rendelet mellékletként csatolva. 

 

4. napirendi pont 

 

Előterjesztés a 2006. évi költségvetésről szóló 1/2006. (II.15.) számú rendelet 

módosításáról 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A módosítás oka az, hogy a 2005. évi pénzmaradványt be kell építeni a  2006-os 

költségvetésbe és az előirányzatot meg kell emelni. A módosítás legfontosabb oka az útépítés, 

melyre közbeszerzési eljárás keretében kerülhet csak sor és ennek költségeire a fedezetet 

biztosítani kell. Sok az útsüllyedés, kátyú,  s ez is közbeszerzés alá tartozik, össze kell vonni 

az útépítéssel. Az útépítés kiviteli tervei alapján 18 millió forint + 2 millió forint a kátyúk, 

süllyedések javítására az előirányzat. Most a Zámori Imre-Névtelen-Tolvaj-Zsák utcák 

építésére és a kátyuzásra 20 millió Ft + ÁFA összegre írják ki a közbeszerzést. A központi 

költségvetésben februárban megbontották a szociális normatívákat, megemelték a 

családsegítés és a gyermekjólét normatíváját 250-250 forinttal.  

A Százhalombattai Nevelési Tanácsadóval sikerült megegyezni abban, hogy 2006. április 30-

ig marad az eddigi pszichológus Géczy Tihamér, 2006. május 1-től pedig egy pszichológus 

hölgy fogja ellátni a pszichológusi és a nevelési tanácsadói feladatokat. 

 

Holinszikné Bachoffer Klára képviselő: 

Megkérdezi, hogy a mostani útépítésre nem adtak-e be valamilyen pályázatot. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Csak útfelújításra van kiírva pályázat, ebbe Pusztazámori útépítés nem fér bele, mivel új 

utakat építenek. A források is elfogytak az információk szerint. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

A Vörösmarty utca csapadékvíz elvezetése is kerüljön megoldásra, mert tönkre fog menni a 

Hunyadi utca is a folyamatosan rajta végigömlő víz miatt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Amíg az aszfalton folyik a víz, addig nincs baj, csak akkor, ha az aszfalt alá mos. Ha jönnek 

az útépítők, megkérdezik, hogy mit lehet tenni ezzel kapcsolatban. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Erre az útra a tartalékalapból kell, hogy biztosítsák a fedezetet. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Megkérdezi, hogy az útépítés idejére készen lesz-e a gázvezeték kiépítése a Zsák utcában. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Igen, készen lesz, s erre a Hajdúszoboszlói TIGÁZ vállalt garanciát. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta 

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

Megszavaztatja a módosítást. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 11/2006. 

(V.02.) számú rendeletét a 2006. évi költségvetésről szóló 1/2006. (II.15.) számú 

rendeletének módosításáról. 

Rendelet mellékletként csatolva. 

 

5. napirendi pont 

 

2006. évi közbeszerzési terv 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A 2005. évben lezajlott útépítéshez hasonlóan a Mikroline Kft-től kértek ajánlatot a 

közbeszerzés bonyolítására és műszaki ellenőrzésére. Idén is a beruházási összköltség  1,25%-

1,25% a bonyolítás és a műszaki ellenőrzésre díja. A közbeszerzési törvény szerint 3 ajánlatot 

kötelező bekérni. Ugyanattól a 3 cégtől kérek ajánlatot mint 2005-ben.Ez egyszerű 

közbeszerzési eljárás lesz tárgyalás nélkül. Ha a testület jóváhagyja, 2006. április 28-án lesz 

feladva a közbeszerzési hirdetmény, melyre a pályázatokat 2006. május 17-ig lehet 

benyújtani, ekkor lesz a borítékbontás. Ismét szükség lesz a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 

munkájára, amely kiválasztja a legmegfelelőbb ajánlatot. A testületnek döntést kellene hoznia 

most a közbeszerzés kiírásáról és arról, hogy Mikroline Kft. bonyolító és műszaki ellenőri 

feladatok ellátására vonatkozó ajánlatát el tudja-e fogadni. Elmondja, hogy a Mikroline Kft. 

ügyvezetője ígéretet tett arra, hogy a tervezett műfüves kispálya építésénél is felügyeli és 

műszakilag ellenőrzi az elvégzett munkát, költségtérítés nélkül. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az útépítés kezdete 2006. június 1., befejezés 2006. augusztus 30.  

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

Megszavaztatja az ajánlatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

27/2006. (IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: 2006. évi közbeszerzési terv 

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

közbeszerzési tervet a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
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28/2006. (IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Pusztazámor Község Önkormányzatának kezelésében lévő Zámori Imre-

Névtelen-Tolvaj- utca útfelújítási munkái, valamint Pusztazámor község útjainak 

karbantartási-, fenntartási (kátyúzási) munkáinak elvégzésére vonatkozó közbeszerzési 

eljárás bonyolítására, műszaki ellenőrzésére vonatkozóan vállalkozó megbízása 

 

Pusztazámor község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2006. évi 

közbeszerzési eljárás bonyolításának műszaki ellenőri feladatainak ellátására a 

Mikroline Kft-t (képviseli: Lukács Miklós) bízza meg. A bonyolítás és műszaki 

ellenőrzés díjaként a beruházás bruttó értékének 2,5 %-át fogadja el, amelyet az 

önkormányzat 2006. évi költségvetésben az általános tartalék terhére biztosít. 

 

Határidő: 2006. szeptember 30.     Felelős: polgármester 

 

 

29/2006. (IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Pusztazámor Község Önkormányzatának kezelésében lévő Zámori Imre-

Névtelen-Tolvaj- utca útfelújítási munkái, valamint Pusztazámor község útjainak 

karbantartási-, fenntartási (kátyúzási) munkáinak elvégzésére vonatkozó egyszerű 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása 

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

szerinti ajánlattételi felhívást elfogadja, és felkéri a bonyolító Mikroline Kft-t, hogy 

gondoskodjon a törvény szerinti 3 ajánlattevőnek történő megküldéséről. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: jegyző 

 

6. napirendi pont 

 

Előterjesztés Pusztazámor Község Önkormányzatának 1/1995. (II. 02.) rendelete Érd és 

Térsége Viziközmű gazdasági társaság által Pusztazámor területén szolgáltatott ivóvíz 

díjának megállapításáról és az illegális víz- és csatornaszolgáltatás használati díjáról 

szóló rendelet módosításáról 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy most lépett be az új szakmai befektető és most vált aktuálissá az általa 

javasolt vízdíj elfogadása, 2006. május 1-i hatállyal. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Megkérdezi, hogy mit jelent a 125-125 forintos alapdíj/hó csatorna- és vízdíjban egyaránt és 

mit kap érte a fogyasztó. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Vízügyi építési alapot képeznek a javítási költségekre, felújításokra, amit eddig az 

önkormányzat finanszírozott.  

 

 

 

Dr. Fekete Zsuzsanna PKK kuratóriumi elnöke: 

Felhívja a figyelmet, hogy az alapdíjnál nincs megjelölve, hogy ez a díj ÁFA-val ennyi, vagy 

plussz ÁFA. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Valóban nincs megjelölve, de valószínűleg a 125 forint nem az ÁFA-s ár, utána fog nézni.  

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

Megszavaztatja a módosítást, amely 2006. május 1-től lép hatályba. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1   Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 12/2006. 

(V.02.) számú rendeletét Pusztazámor Község Önkormányzatának 1/1995. (II.02.) 

rendelete Érd és Térsége Viziközmű gazdasági társaság által Pusztazámor területén 

szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról és az illegális víz- és csatornaszolgáltatás 

használati díjáról szóló rendelet módosításáról 

Rendelet mellékletként csatolva. 

 

7. napirendi pont 

 

Beszámoló a Tárnok-Sóskút-Pusztazámor építéshatósági igazgatási társulás 2005. éves 

tevékenységéről 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A társulás minden évben köteles a szabály szerint elfogadni a beszámolót. Tárnokon személyi 

változás történt, Mihályi Júlia lett újra az építész, Csima Lászlót az eddigi építészt Tárnokon 

kinevezték irodavezetőnek. Cseik László betegállományban van, helyette jött egy új 

kolléganő, Muzsikné Kiss Ágnes, aki a postázási és egyéb ügyeket tartja kézben. Megígérte, 

hogy az elmaradt ügyeket bepótolja. Az ügyek egy részét átvitték Tárnokra, hogy megírásra 

kerüljenek a határozatok, az egyszerűbb levelek helyben maradtak. Az új szabályok miatt a 

tulajdoni lapokat 1 évben csak egyszer adják ki a földhivataltól. A helyettesítés továbbra is 

megoldatlan maradt, nincs elég építész Tárnokon, sem betegség sem szabadság esetén. 

Nagyon kevesen jelentkeznek erre a pályára ezért hiány van szakemberekből. Ebben az 

ügyben folynak a tárgyalások. A határidőket be kell tartani.  

Van folyamatban egy ügy, melyben a társulás által hozott határozat megsemmisítésre került. 

A tervek átnézésre, megfelelőségére nagyobb hangsúlyt kel fektetni. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Az ünnepek az éven majdnem mindig hétfőre esnek, amikor Pusztazámoron lenne félfogadás, 

ez még több időcsúszáshoz vezet majd.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Lesz egy tájértekezlet Pusztazámoron, 48 település műszaki szakemberei látogatnak el, és a 

Pest Megyei Közigazgatási Hivatal tart tájékoztató értekezletet. 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Heti 10 órát nem töltenek itt félfogadással, az biztos. Szeretné, ha a hozzájárulás is ehhez 

képest alakulna. 
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Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Erre Tárnoknak az a válasza, hogy Tárnokon is írnak pusztazámori határozatokat és 

pusztazámori ügyfelek sorakoznak Tárnokon, ami az ő idejükből megy. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ha egyszer itt nincs ügyintéző az ünnepek miatt, akkor valamikor el akarják intézni a lakók a 

dolgaikat. Arról már nem is szólva, hogy a béremelésekről és jutalmakról sem kérdezik meg a 

társulásban lévő településeket, csak egyszerűen kiszámlázzák. 

 

 

30/2006. (04. 24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Tárnok-Sóskút-Pusztazámor építéshatósági igazgatási társulás 2005. éves 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy önt, hogy a Tárnok-

Sóskút-Pusztazámor építéshatósági igazgatási társulás 2005. évi beszámolóját elfogadja, 

azzal, hogy a társulási szerződésben rögzített helyi ügyintézési ügyfélfogadási időket 

tartsák be, s a helyettesítésre, kiesett napok pótlásáról gondoskodjanak. 

 

Határidő. azonnal        Felelős: jegyző 

 

 

9.napirendi pont 

 

Egyebek 

 

1. Feladatellátási szerződés 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban elmondja, hogy a községben 

egyenlőre nem volt igény erre a szolgáltatásra, ezt a szociális bizottság is alátámasztja, de a 

törvényi kötelezettségünk a szolgáltatás elérhetőségének biztosítása. A keretszerződést 

Százhalombatta Város és a Többcélú Kistérségi Társulással fogjuk megkötni.  

 

Madari András SZB elnöke: 

Elmondja, hogy mivel az új kormány megalakulásával változni fog a szociális törvény, 

kivárják a változást. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a szerződés elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

31/2006. (04. 24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Házi szociális gondozásról szóló feladatellátási szerződés jóváhagyása 
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Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy önt, hogy 

Százhalombatta Város Önkormányzattal és a Budaörsi Többcélú Kistérségi Társulással 

a házi segítségnyújtás biztosítására vonatkozó keretszerződést a melléklet szerint 

jóváhagyja. A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

 

Határidő. azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

2. Közoktatási Intézkedési Terv 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Van e témában egy 50 oldalas anyag, mely terjedelme miatt nem került kiküldésre. Az anyag 

tulajdonképpen egy felmérés a pusztazámori tendenciáról, a 0-14 éves korcsoport legnagyobb 

arányban a községben van a 10 település közül, és a legdinamikusabban fejlődő település is 

Pusztazámor lett. Legsűrűbben lakott települések közé tartozik Diósd és Budaörs. 

Egyrészt ez egy statisztikai adatgyűjtemény, másrészt a települések iskola-, óvodafejlesztési 

elképzeléseit tartalmazza, valamint az alapfokú művészetoktatásnak térségi szintre való 

emelése. A kistérség a következő pontokat szeretné koordinálni 2006. évre: a 

tömegközlekedés fejlesztése, helyettesítési rendszer, logopédiai hálózat. 2008-i g intézkedik a 

terv, hogy milyen képzésben szeretne előrelépést kistérségi szinten: beszédfejlődés zavarait 

megszüntetni, sajátos nevelésű és oktatású gyerekek részére tanulási lehetőséget biztosítani, 

valamint a tanulási képességet vizsgáló szakértő és rehabilitációs bizottsággal együtt 

működni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az anyag 50 oldal, ezért nem került kiküldésre, de lehetősége van minden 

képviselőnek, hogy átnézze a Polgármesteri Hivatalban. Egyenlőre különösebb kötelezettsége 

nincs a testületnek ezzel kapcsolatban, ez egy koncepció, célkitűzés 2008-ig. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megkérdezi, hogy van-e mód arra, hogy a döntést elnapolják, a következő ülésig az anyag a 

Polgármesteri Hivatalban megtekinthető lenne, a következő ülésen pedig döntést hoznának. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Ez egy séma, ami az erősségeket és a gyengeségeket, a főváros és a települések viszonyait 

elemzi. Helyzetelemzés, összehasonlítva a 10 település népességszámát, a gyerekek számát és 

közoktatási intézményeit. Erre vonatkozóan a kistérség kidolgozott javaslatot a feladatok 

ütemezésében. Elmondja, hogy ez egy összehasonlító tanulmány, helyzetelemzés a térség 

településeinek oktatási helyzetéről, igényekről, feladatokról. A programot évekre bontja: 

2006. évre elsődleges feladatnak tekinti a tömegközlekedés fejlesztése, az iskolabusz-hálózat 

igény szerinti kiterjesztése, sajátos nevelési igényű gyerekek oktatásának integrációja, 

alapfokú művészetoktatás, helyettesítési rendszer, a pedagógiai szakszolgálat személyi, tárgyi 

eszközrendszerének fejlesztése, közoktatási megállapodás a Pest Megyei Tanulási 

Képességvizsgáló Bizottsággal annak érdekében, hogy a vizsgálatra küldött gyerekeknek 

csökkenjen a várakozási idejük. 2007. évre a pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátása, 

munkaerő-gazdálkodás áttekintése, közös szakember-foglalkoztatás, logopédiai előkészítő 

indítása 1., 2. osztályban, beszédzavaros gyerekek beiskolázás előtti nyári táborok szervezése. 

2008. évre szakiskolai képzés és felnőttoktatás felmérése, ún. második esély iskola 

létrehozására vonatkozó igény felmérése, logopédiai előkészítő osztály indítása. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

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

Megszavaztatja a terv elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

32/2006. (04.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Közoktatási Intézkedési Terv  

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

Kistérség Többcélú Társulás által benyújtott Közoktatási Intézkedési Tervet a melléklet 

szerint elfogadja. A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal              Felelős:polgármester, jegyző 

 

 

3. Reménysugár Alapítvány, árvízkárosultak  

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa a levelet, melyből kiderül, hogy az alapítvány minden rászorulónak támogatást 

nyújthat, jelen esetben az árvízkárosultak számára gyűjt adományt. Ennek érdekében 

együttműködési megállapodást kötött Kisoroszi Önkormányzatával, mivel a cél az volt, hogy 

a leginkább rászorulók jussanak támogatáshoz, ezt pedig az önkormányzat tudja jobban 

megítélni, nem egy alapítvány. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Az alapítvány tulajdonképpen közvetítő szerepet tölt be. Megkérdezi, hogy vajon mi a jobb, 

ha egy alapítványt támogatnak, vagy ha közvetlenül Kisoroszi Önkormányzatának utalják a 

támogatást.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Vagy továbbíthatják a Pusztazámor Községért Közalapítványnak a támogatási kérelmet. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Az az aggálya, hogy az alapítvány magáénak tudja be a támogatást. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Adhatják azzal a kikötéssel a támogatást, hogy az alapítvány közölje Kisoroszi 

Önkormányzatával, hogy a támogatást Pusztazámor adta részükre.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hogy mennyi lenne a támogatás összege. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A testülettől várja a javaslatot.  

Békési Géza alpolgármester: 

Javaslata 100.000 forint. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e még javaslat. Nem volt.  

Megszavaztatja a javaslatot, miszerint a Dunakanyar árvízkárosultjainak 100 ezer forint 

támogatást nyújtson Pusztazámor Önkormányzata. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

33/2006. (04.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Árvízkárosultak támogatása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Reménysugár Alapítványon keresztül 100.000 forint támogatást nyújt a Dunakanyar 

árvízkárosultjainak. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2006. május 31.             Felelős: polgármester 

 

4. Pusztazámor Kft. telephely létesítés iránti kérelme 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a hallgatóság soraiban ül Schattmann Imre a kérelmező. Felolvassa a 

kérelmet. 

Kérte az építészt, nézzen utána, hogy a kérelemben szereplő helyrajzi számok, Pusztazámor 

340, 342 hrsz., milyen építési övezetbe tartoznak. Sajnos a jelenlegi HÉSZ nem teszi lehetővé 

az ilyen rekultivált terület beépítését, a telephely engedélyezéséhez a HÉSZ módosítására 

lenne szükség. Kéri a testületet, hogy mondja el erről a véleményét. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

A HÉSZ módosítása mellett döntene. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző. 

A módosítás költségei több százezer forintra rúgnak, amit a kérelmezőnek kell finanszíroznia 

és legalább fél év az átfutási ideje. Ha a testület a módosítás mellett dönt, a következő lépés az 

elképzelések összegyűjtése és a módosításra vonatkozó árajánlatok bekérése. 

 

Schattmann Imre kérelmező a hallgatóság soraiból szót kér, a polgármester a szót 

megadja.  

 

Schattmann Imre kérelmező: 

Elmondja, hogy neki elvi engedélyre van szüksége a telephely létesítésére. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elvi engedélyt arra a területre a HÉSZ jelenlegi állapota szerint nem adhat. Ha már a HÉSZ 

módosítási folyamata beindult és vannak előírások, akkor lehet elvi engedélyt adni, de addig 

nem. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Most csak arról tudnak dönteni, hogy legyen-e HÉSZ módosítás vagy nem. Azt tudja ígérni, 

hogy utána néznek, hogy a HÉSZ módosítása milyen költségekkel jár, és mennyi az átfutási 

ideje. 

 

5. Furi Ildikó kérelme 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a Pusztazámor 417 hrsz-ú területről (993m2) van szó, melyet Furi Ildikó 

szeretne megvásárolni. Felolvassa a kérelmet. Kéri a testületet, döntse el, hogy kívánja-e 

értékesíteni a területet.  

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Túl sok területe nincs már az önkormányzatnak, nem biztos, hogy el kell adni, lehet, hogy 

tartalékolni kellene, nem tudni mi lesz később. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Egyet ért. Várjanak még az eladással. 

 

 

34/2006. (04. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor 417 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámor 417 hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

6. Ügyvédi felhatalmazás 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az ÉTV Kft. üzletrész eladásával kapcsolatos, az érintett önkormányzatok ellen indított 

perekben a jogi képviselet költségeinek fedezésére szeretne támogatást és felhatalmazást kérni 

a testülettől.  

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megkérdezi, hogy az önkormányzatok egy közös jogi képviselőt fogadtak, vagy minden 

település külön-külön. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Egy közös képviselője van az összes érintett településnek. 

A nyertes pályázó már átutalta az önkormányzat számlájára - Pusztazámor vonatkozásában - a 

20 millió forintot. A cégbírósági átjegyeztetés folyamatban van, a cég továbbra is ÉTV Kft. 

néven működik. Bertók József az eddigi ügyvezető nyugdíjba vonult, helyére 3 hónapos 

megbízással egy hölgy került Lanku Ildikó személyében. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Lehetséges, hogy a perköltség megtérül a bíróság döntésétől függően. 
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35/2006. (04. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Felhatalmazás az ÉTV Kft. ügyében perbeli képviseletre 

 

A képviselő-testület a felhatalmazást megadta, hogy a perben Pusztazámor Község 

önkormányzatát ügyvéd képviselje, s ennek költségeit a 2006. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére biztosítja. A szükséges intézkedések és a szerződések aláírására 

felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2006. április 30.              Felelős: polgármester 

 

 

7. Tartozás elengedése 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A múlt testületi ülésen az egyik lakásépítési támogatást kérőnek az önkormányzat felé évek 

óta 50.000 forintos tartozása van, amit javasol elengedni, hogy végre a tulajdonába 

kerülhessen a ház, amiben lakik. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Ezzel az erővel minden lakosnak el lehetne engedni a tartozását, akinek van. Nem ért egyet a 

javaslattal. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a fennálló tartozást nem engedi el. 

 

 

8. Parkfenntartás 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A múlt testületi ülésen nem döntöttek a park-fenntartásával kapcsolatban, mert várták a 

harmadik ajánlatot. Az ajánlat megérkezett. A Minden-S Bt. havi 206.000 Ft,-+ÁFA, a 

Kisvakond kertészet heti 40.000 Ft-ért gyomlálna, heti 50.000 Ft-ért nyírná a füvet, a Móri 

Flora kertészet havi 160.000 Ft,-+ ÁFA-ért tartaná rendben. A Móri Flora kertészet ebben az 

árban rendbe tartaná az iskola melletti nyugdíjasok által rendbe hozott kis parkot is. Ha az 

ajánlatuk elfogadásra kerül, az áprilisi és májusi gyomlálásokat, metszéseket elvégzik és 

2006. május 1-től kötnének szerződést, a másik tulajdonossal a Pusztazámor Községért 

Közalapítvánnyal és az önkormányzattal.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa, hogy a Móri Flora kertészet ajánlata milyen tevékenységekre terjed ki. 

 

Hornyák András képviselő: 

Ez az ár nagyon kedvező. 

 

Madari András képviselő: 

A kiszáradt fákat ki fogják cserélni? 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Igen, ez benne van az árban. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy a testület egyet ért-e a Móri Flora Kertészet ajánlatának elfogadásával. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

36/2006. (04. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Park-fenntartásra ajánlat elfogadása 

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

Flora Kertészet parkfenntartási ajánlatát javasolja elfogadásra a Pusztazámor 

Községért közalapítványnak mint társtulajdonosnak 2006. május 1-i kezdő időponttal. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2006. április 30.              Felelős: polgármester 

 

9 Tájékoztató Kuratóriumi ülésről 

 

Dr. Fekete Zsuzsanna PKK kuratóriumi elnök: 

Megvitatták a civil szervezetek által támogatásrabeadott pályázatokat. Mindhárom civil 

szervezet beadta határidőben a pályázatát. A Gyermekmosoly Alapítvány kért az Általános 

Iskola udvarához játszószereket. Az egyik 250.000 forintos játszószert megvásárolja a 

közalapítvány az iskola számára, továbbá kértek egy DVD lejátszót és egy 209.000 forintos 

projektort is. Utóbbit a kuratórium elutasította, a DVD lejátszót megvásárolják kb. 20.000 

forint értékben. Tehát összesen a Gyermekmosoly Alapítvány 270.000 forint támogatást kap. 

A Naplemente Nyugdíjas Klub sok célra kért támogatást, köztük kulturális rendezvények 

megszervezéséhez, csocsóasztal megvásárlásához, összesen 240.000 forint támogatást kaptak. 

A Zámori Kör kerékpártúrára, Falunapi kézműves sátrakra, a Magyar Kultúrális Örökség 

Napjának megrendezésére 190.000 forintot kért és kapott. Az óvoda támogatásként a 

későbbiekben kap egy játszószert az épülő óvodaudvarra. A Tárnoki Rendőrőrs és a Sóskúti 

Polgárőrség megkereste a közalapítványt és 300 ezer üzemanyag-támogatást kért, melyet a 

kuratórium megítélt számukra.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Az óvoda udvarának építésével kapcsolatban kérdezi, hogy miért csak beszélnek róla olyan 

régóta, miért nem halad az ügy, mi akadályozza.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a kivitelező jelöltekkel nem sikerült még személyesen beszélnie, de az 

óvodavezető már többet tudna mondani. 

 

10. 3 falu két keréken, kerékpár túra 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi a hallgatóság soraiban ülő Dr. Fekete Zsuzsannát a Pusztazámor Községért 

Közalapítvány kuratóriumának elnökét, hogy az idei biciklitúra mikor lesz, mert semmilyen 

értesítést nem kapott a Polgármesteri Hivatal. 
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Dr. Fekete Zsuzsanna PKK kuratóriumi elnök: 

Elmondja, 2006. május 20-án lesz. A 2006. évben Tárnok a főszervező és kissé hiányos az 

információáramlás a többi település civil szervezetei felé, akik az előző évben részt vettek a 

szervezésben. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy hozzá másként jutott el az információ ezügyben, mégpedig úgy, hogy a civil 

szervezetek képviselői nem tudtak megegyezni a túra időpontjában és mivel Tárnok a 

főszervező, ezért ő kijelölt egy időpontot és a többieknek ehhez kell igazodniuk. 

 

Dr. Fekete Zsuzsanna PKK Kuratóriumi elnök: 

Elmondja, hogy a Zámori Kör civil szervezetét a Dobos házaspár fogja képviselni, mivel a 

szervezet elnöke Halmainé Meszleny Katalin sajnos nem tud részt venni. Úgy tudja Tárnokkal 

nem tudtak megegyezni, hogy a túrán való részvételért a korábbi években osztott medál 

elkészítését ki vállalja, végül úgy döntöttek, hogy kitűzőt készíttetnek és azt fogják osztogatni.  

 

11. Vérvétel 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az újságban egy téves információ jelent meg, miszerint a második 

negyedévtől a vérvétel Pusztazámoron történik. Volt egy ilyen elképzelés, hogy csatlakoznak 

a Százhalombattai laboratóriumhoz, -ahonnan az orvosok kimennek helyszínre, leveszik a 

vért és maguk szállítják a laborba, az eredményt pedig postán küldenék-. Tárnokon évek óta 

bevett gyakorlat, hogy nem a betegek utaznak. A hivatal levélben jelezte a csatlakozási 

szándékot. Felolvassa a százhalombattai polgármester válasz levelét, melyből kiderül, hogy a 

laboratóriumi munkákat Százhalombattán egy vállalkozás vette át, melynek működése az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásának jelenlegi helyzete miatt 

bizonytalanná vált, ezrét nem vállalnak fel újabb területet. Mivel fontosnak tartja, hogy ez a 

probléma megoldódjon, nyomatékosan kérte Dr. Kőrösi László rendelőintézeti igazgatót, 

hogy közvetlenül a céggel tárgyaljon. A polgármester felajánlja további segítségét, 

amennyiben szükséges. 

Azóta ő maga is beszélt Dr. Kőrösi Lászlóval, aki ígéretet tett, hogy beszélni fog a céggel. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Elmondja, hogy nem lehet tudni, hogy ki nyitja ki az Egészségház ajtaját, mert nincs sehol 

kiírva. A rendelési idő sincs feltüntetve kívül. Nemrégiben az orvos késése miatt a betegek az 

utcán álldogáltak a hidegben, mert nem volt senki, aki kinyissa a betegváró ajtaját. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Meg kellene beszélni az Egészségház takarító cég vezetőjével, hogy az alkalmazott a rendelés 

előtt minden esetben nyissa ki a váró ajtaját. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Már beszéltek erről, de azt mondja, hogy az alkalmazottnak erre nincs kapacitása, jöjjön időbe 

az orvos. Ha az orvos késik, legalább az asszisztensnek illendő lenne előbb érkezni. 
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Pátrovics Benedek polgármester. 

Ha Sóskúton elhúzódik a rendelés, akkor késnek mindketten. Ezt a hivatalnak kell megoldania 

valahogy. Nem állhatnak a betegek télen a fagyban, nyáron a napon, míg az orvos ideér. 

 

12. Dr. Bezerédi János 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az ÁNTSZ küldött egy határozatot Dr. Bezerédi János felfüggesztéséről. 

2006. április 1-től, 2006. október 1-ig nem praktizálhat, valamilyen etikai vétség miatt, a 

határozat ezt nem részletezi. A helyettesítését köteles megoldani 

 

13. Országgyűlési választások 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tájékoztatásul elmondja, hogy az Országgyűlési Választások eredményeként ismét Keller 

László lett a képviselő, a következő 4 évben is vele fognak dolgozni. 

A Helyhatósági Választás előreláthatólag 2006. október 1-én lesz, ami változás, hogy a 

mandátum most 5 év lesz. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Felhívja a képviselők figyelmét, hogy 2006. május 22-én testületi ülés és az megelőzően 

Közbeszerzési Bíráló Bizottsági ülés lesz, ahol az útépítésre és kátyúzásra kiirt közbeszerzési 

eljárás nyertesét kell kiválasztani.  

 

 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 21:15-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma        Pátrovics Benedek 

 jegyző            polgármester 

 

 

 

 


