
 1 

Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2007. február 08-i üléséről 

 

 

 

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint 

 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

 

Pátrovics Benedek   polgármester 

Békési Géza    alpolgármester 

Dr. Andrásfalvy András Ders  képviselő 

Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő 

Hornyák András   képviselő 

Kajzer Antalné    képviselő 

Oláh Gábor    képviselő 

Orosz Béla    képviselő 

 

Összesen: 8 képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

 

Javasolt napirend: 

 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására 

   Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

2. Javaslat az óvoda nyári zárva tartására 

    Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

3. Előterjesztés az óvodai és iskolai beiratkozások rendjéről 

    Előterjesztők: Mészáros Ildikó és Pocsai Andrea intézményvezetők 

 

4. Előterjesztés a szociális igazgatás és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi 

    szabályozásáról szóló 8/2006. (II. 15.) számú rendelet módosításáról 

    Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

5. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiemelt céljairól 

     Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

6. Előterjesztés a Pusztazámori Általános Iskola tagintézménnyé alakításának lehetőségéről 

    Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

7. Egyebek 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket és a hallgatóságot. 

Megállapítja, hogy a testület teljes létszámmal jelen van, határozatképes. 

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

napirendi pontra javaslata. Nem volt. 

Megszavaztatja a javasolt napirendi pontokat. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

 

1. napirendi pont 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság nemrég zárta be az ülését, felkéri a bizottság elnökét, 

Hornyák Andrást, hogy ismertesse a bizottság döntését az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Hornyák András PEB elnök: 

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben leírtak szerint 

elfogadásra javasolja a 2007. évi költségvetést. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felkéri a képviselőket, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat a napirendi ponttal 

kapcsolatban. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hogy az intézményvezetők részéről milyen reakciót váltott ki a költségvetés 

szűkössége. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy közösen megtárgyalták az igényeket, megbeszélték, hogy a lehetőségekhez 

képest az egyik intézményben már meglévő dolgokat használják közösen és próbálják a 

spórolás szellemében folytatni a működést. Az iskolában az intézményvezető tervezett egy 

teljes körű festést, mivel 2000. év óta nem volt, végül abban egyeztek meg, ha nyáron lesz rá 

anyagi fedezet, akkor megrendelik a festést, ha nem akkor elhalasztódik. Természetesen, ahol 

az ÁNTSZ előírja, ott mindenképpen ki lesz festve, de ahol nem szükséges, ott függ az anyagi 

lehetőségektől. Az egyéb karbantartási munkálatokat egyelőre a gondnok segítségével oldják 

meg, az anyagi fedezetet pedig a közalapítvány biztosítja. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Összefoglalva, az intézményvezetők megértették, elfogadták a megszorítást.  

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a telefonköltségek csökkentésére bevezették a kódolásos rendszert. Mivel az 

óvoda telefonközpontja nem volt alkalmas a kódok működtetésére, ezért új központot 
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telepítettek. A szolgáltató esetleges váltásával is lehet csökkenteni a költségeket. Az 

önkormányzat telefonjai jelenleg percdíj alapú szolgáltatással működnek, most az 

intézményeket is ebbe a szolgáltatási körbe soroltatták. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az az elképzelésük, hogy a Pusztazámor Községért Közalapítvány a jövőben a jelenleginél 

több feladatot vegyen át az önkormányzattól, gondolva itt az intézmények fenntartási 

költségeire. Még nem tudják, hogy ehhez az iskolát át kell-e alakítani Általános Művelődési 

Központtá, ennek utána néznek. Elmondja, hogy a közalapítványnak 2007. évben közel annyi 

pénze lesz, mint amennyi az önkormányzatnak, vagy több. A Thomson Kft. a szerződés 

szerint 2007. február 28-ig átutal a közalapítvány számlájára 50 millió forintot. A Dunedin 

Zrt.és a Megargy Zrt. az új adótörvény miatt már nem adózik, de a székhelyét fenntartja a 

községben, bérleti díjat fizet.  

Úgy gondolták, hogy hasonlóan az Egészségház és a Rendezvénypark fenntartásához, az 

iskola tulajdonából is 5%-os tulajdonrészt kapna a közalapítvány, így fizetné a fenntartási 

költségeit. Ez minél előbb realizálódik, annál több kiadást tudnak megspórolni az 

önkormányzati költségvetésben.  

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Akár a Polgármesteri Hivatal fenntartását is fedezhetné a közalapítvány, hiszen itt van a 

székhelye is.  

Elmondja, hogy ami nem volt betervezve a költségvetésbe, az az orvosi ügylet. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

24 órás gyerek és felnőtt ügyeletet hoztak létre 2004-ben. Érd volt megbízva a közbeszerzési 

pályázat kiírásával, melyen kezdetben csak éjszakai ügyeletről volt szó. Mivel több 24 órás 

ügyeletről szóló pályázat érkezett, Érd városa kérte a felhatalmazást, hogy kibővíthessék a 

pályázat tárgyát. Nem volt jelentős költségdifferencia az éjszakai és a 24 órás ügyelet 

szolgáltatása között. Mivel Pusztazámor közös körzetet alkot Sóskút községgel, Sóskút fizette 

Érdnek minden hónapban a hozzájárulást, Pusztazámornak nem volt kezdetben tudomása a 

fizetési kötelezettségről. Akkor 38 Ft/fő-s ügyeleti díjat az OEP finanszírozta. Most 40 Ft/fő-

re emelkedett az OEP támogatása. A szolgáltatóval aláírt szerződésben a mindenkori OEP 

támogatáshoz a települések + 58%-os hozzájárulást fizetnek. A 2006. évben érkezett a 

szolgáltató részéről egy megkeresés az önkormányzatok számára, hogy ne Érd városának 

utalják a hozzájárulást, hanem közvetlenül a szolgáltatónak, így biztosítva a hozzájárulás 

célba érését. A 2006. decemberi számla kézhezvételekor derült ki, hogy a hozzájárulás 

összege 59 ezer forint/hó, amelynek összetétele nem volt ismert az önkormányzatok előtt. 

Később tudomásukra jutott, hogy az OEP támogatás 40 Ft/fő, területi szorzó 1,7 ezen felül a 

kistelepüléseknek 1,3 szorzó, ezek összesen 88,40, amelynek az 58%-át, azaz 140 Ft/fő/hó 

összeget kell az önkormányzatoknak fizetni. Ezt egyeztetés követte az önkormányzatok és a 

szolgáltató között, melynek végeredményeként a szolgáltató ajánlott a kistelepülések számára 

az 1,3 szorzóból 30%-os engedményt, és felhívta Érd figyelmét, hogy ebből neki kellene 

nagyobb részt vállalnia, mivel több a lakos. Az újabb, januári számla már kevesebb volt, az 

ajánlatnak megfelelően.   

Ez nem lett a 2006. évi költségvetésbe betervezve, így több százezer forintos tartozása van 

Pusztazámornak Sóskút vagy Érd felé, mivel a hozzájárulást kifizették a szolgáltatónak. A 

2007. évi költségvetésbe már be lett tervezve a tartozással együtt. A kistelepülések vezetői 

még mindig nagyon sokallják a díjat így is. 

Megkérdezi, van e kérdés a költségvetéssel kapcsolatban. 
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dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője Tóth Attila díjat szeretne emelni a 2007. 

évben. 2005. évben lett utoljára módosítva a díj 60.800 Ft-ra. 2007. évtől 65.000 forintra 

emelné. A polgármester javaslata, mivel a községben szolgálatot teljesítő vállalkozónak sem 

biztosítja az önkormányzat a dologi kiadások költségeit, a szerződését módosítani fogják 

aszerint, hogy az eszközeit maga vásárolja. Ennek fényében Tóth Attila újabb javaslata 

66.200 Ft. A költségvetésbe a 2006. évi díjat tervezték be, a testületnek kell eldönteni, hogy 

legyen-e emelés, vagy maradjon a díj a 2006. évi.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Nem tudja, hogy mivel nyújt többet ebben az évben ezért a díjért a szolgálat és milyen 

költségnövekedést észlel, csak azt tudja, hogy az önkormányzat egyik dolgozójának sem 

tudtak és tudnak béremelést realizálni. A jelenlegi díjat is soknak tartja. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Az emelés indoka, hogy lényegesen több időt tölt a fiatalokkal, mióta kialakult a közösségi tér  

az iskolában. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tudja, hogy hosszú idő alatt érik meg a gyümölcse a szolgálat munkájának, de nem támogatja 

a szolgálat díjának emelését.  

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Került már munkakapcsolatba a szolgálat vezetőjével, Tóth Attilával, úgy érzékelte, hogy 

sokat segített a rászoruló családoknak. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Részéről úgy érzékeli, hogy amit a szolgálat vezetője elmond a javulásról a fiatalok helyzetét 

illetően, azt ő másként látja az utcán. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a gyermekjóléti szoláltatást is kistérségi szintre kívánják hozni rövidesen, de 

Érd városa is belépett a múlt év végén a kistérségbe és ezzel megváltoztak a lakosságarányok. 

Ez azért jelent változást, mert ahhoz, hogy kistérségi szintre lehessen emelni, ahhoz 50-60% 

között lakosságszám szükséges, valamint legalább 3 település szándéka, tehát Érd kell hozzá. 

A kistérségi irodától azt az ígéretet kapták, hogy ha a költségvetések elfogadásán túl lesznek, 

akkor kézbe veszik az ügyet és a gyermekjóléti feladatok ellátását év közben is lehetőség lesz 

kistérségi feladattá tenni. Valószínűleg Érd egyik intézményével kellene szerződést kötnie 

Tóth Attilának, így tudnák ezt a feladatot olcsóbban ellátni. 

Az Építéshatósági Társulás ügyintézők költségei év végéig van betervezve, mert nem lehet 

előre tudni, melyen törvénymódosítások lesznek és az mennyiben érinti őket. A sóskúti 

jegyző javasolta, hogy Tárnok, Sóskút, Pusztazámor tartsa meg az építéshatósági 

kirendeltségét, és ne hagyják Budaörsön összpontosulni, mert úgy semmi rálátásuk nem lesz 

az ügyekre. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A 2007. évi költségvetést a 2006. évi Gyermekjóléti Szolgálat díjjal tervezték. Kérdezi a 

képviselők véleményét, legyen emelés vagy ne legyen. 
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dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Tehát két féle javaslata volt Tóth Attilának: 65.000 Ft és ebben az esetben az önkormányzat 

biztosítja számára a szükséges eszközöket, vagy 66.200 Ft, amely saját maga által beszerzett 

eszközökkel értendő.  

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Véleménye szerint nincs értelme most szerződést módosítani, ha néhány hónap múlva úgyis 

kistérségi szintre emelik. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Javasolja, hogy az infláció mértékével 5,4 %-al emeljék a díjat. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Az államilag tervezett infláció 6,2 %. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Csak a tavalyi inflációval tudják emelni, ami 5,4%. Javasolja az 5%-os emelést. 

Megszavaztatja javaslatát. 

 

Igen: 5 

Nem: 2 

Tartózkodás: 1   Elfogadva! 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a 2007. évi költségvetés elfogadását a fenti változtatással. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 1/2007. (II.12.) számú rendelete Pusztazámor 

Község Önkormányzat 2007. évi költségvetésének elfogadásáról. 

Rendelet mellékelve. 
 

 

 

2. napirendi pont 

 

Javaslat a Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartására 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az írásos anyagból kiderülnek az időpontok, a zárvatartást 2007. július 16-tól, augusztus 10-

ig tervezik. Megkérdezi, van-e kérdés a leírtakkal kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja az óvoda nyári nyitvatartását a leírtak szerint. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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2/2007. (02.08.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Napköziotthonos Óvoda nyári zárvatartása 

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: 

2007. július 16- tól  2007. augusztus 10-ig. 

 

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

végrehajtásról intézkedjék. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: intézményvezető 

 

 

3. napirendi pont 

 

Előterjesztés az óvodai és iskolai beiratkozások rendjéről 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az írásos anyag szerint az iskolában és az óvodában is 2007. április 2-3. lenne a beiratkozás 

napja.  

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Emlékei szerint probléma volt a tavalyi évben, hogy a beiratkozás csak 16 óráig van az 

intézményekben. Az emberek nagy többsége nem ér ide a munkából erre az időre.   

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Az óvodába való beíratásnál nem jelent különösebb gondot 16 óráig beíratni a gyereket, mivel 

a szülő valószínűleg otthon van, de az iskolába való beíratásnál már nagyobb az esélye annak, 

hogy a szülő munkába jár. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Tapasztalata szerint a beiratkozás idejét az intézményvezetők rugalmasan kezelték eddig is, 

tehát ha valaki reggel 8 óra előtt vitte beíratni a gyermekét, azt megtehette. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Dönthet a testület úgy, hogy meghosszabbítja a beiratkozásra szánt időt. Ez maximum 8 

szülőt érint, ennyi iskolaérett óvodás van az óvodában. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

A gondot a 16 órai befejezés jelenti. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Javasolja, hogy az iskolai beiratkozás 2007. április 2-án 10-18 óráig, 2007. április 3-án 8-12 

óráig legyen kihirdetve. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Egyet ért, adják meg a lehetőséget a dolgozó szülőknek is a beiratkozási rend betartására. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja Békési Géza alpolgármester javaslatát. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

3/2007. (02. 08.) számú 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: 

 

2007. április 2.                    8-tól 18 óráig 

2007. április 3.                    8-tól 12 óráig   
 

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

 

b./ óvodai beiratkozás ideje: 

2007. április 2 – től  3 – ig az alábbiak szerint: 

       

naponta:  8 – 16 óráig 

 

Helye: Pusztazámor, Napközi otthonos Óvoda, Petőfi Sándor u. 27. 

 

A közzétételről az intézményvezetők a helyben szokásos módon gondoskodnak. 

Határidő: azonnal       Felelős: intézményvezetők 

 

 

 

4. napirendi pont 

 

Előterjesztés a szociális igazgatás és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról szóló 8/2006. (II.15.) számú rendelet módosításáról 

 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

2007. évtől a jegyző hatáskörébe került az ápolási díjak megállapítása és az időskorúak 

járadéka, utóbbi ugyan nincs a községben, de a rendeletben módosítani kell a hatásköröket. A 

közgyógyellátásnak a szabályozása azért vetődött fel Szociális Bizottsági ülésen, mert olyan 

alacsonyak a jövedelemhatárok, hogy szinte senki nem jogosult igénybe venni. Emiatt vált 

szükségessé a rendeletmódosítás.  

 

Dr. AndrásfalvyAndrás Ders képviselő: 

Megkérdezi, hogy hány féle közgyógyigazolvány létezik.  
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Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Alanyi, méltányossági.  

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Megkérdezi, hogy a hadiözvegyek melyikbe tartoznak. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Alanyi jogon jár a hadiözvegyeknek a közgyógyellátás. Róluk központi nyilvántartás készül a 

nyugdíjintézetben.   

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Elmondja Szociális Bizottsági tagként, hogy sok olyan kérelmező volt, akinek nagy szüksége 

lett volna a közgyógyellátásra, de a nyugdíja szerint nem kaphatott, mivel meghaladta ezt az 

alacsony jövedelemhatárt.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A finanszírozás is változott. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

6-12 ezer forintig határozhatja meg az OEP az egyéni gyógyszerkeretet. Az önkormányzat 

kiszámolja egy évre a gyógyszerköltséget és annak a 30 %-át fizeti.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e még kérdés. Nem volt 

Megszavaztatja a rendelet módosítását. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 2/2007. (II.12.) számú rendelete a szociális 

igazgatás és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2006. 

(II.15.) számú rendelet módosításáról 

Rendelet mellékelve. 

 

 

4. napirendi pont 

 

2007. évi kiemelt célok 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta. Erről minden évben döntést kell hoznia a testületnek. 

Megkérdezi, van e javaslat az írásos anyaghoz. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Mindenki előtt ismeretes, hogy 2007.március 4-én Népszavazás lesz. A tervet aktualizálják a 

feladatokhoz. A végrehajtás hatékonyságát próbálják emelni, akár egy külsős végrehajtót 

megbízva. Valahogy el kell érni, hogy az önkormányzat felé tartozóknak visszajöjjön a 
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fizetési kedve. A belterületi házszámok kapcsán elmondja, hogy bemutattak egy új digitalizált 

térképet, amely a házszámokat is tudja kezelni.  

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

A testvérkapcsolatok ápolása ügyében megkérdezi, hogy történt e valami a marosvécsi 

delegáció kapcsán, ápolják-e a kapcsolatot. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Igen, szóbeli meghívást kapott az iskola, a polgármester és a jegyző 2007. március vagy 

április hónapra, Marosvécsre. Még írásban nem érkezett meg a meghívás. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Részéről 10 évig tartotta a kapcsolatot egy németországi kistelepülés elöljáróival. 2006. évben 

először nem tettek eleget a meghívásnak. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Örül a kezdeményezésnek, csak már tovább is kellene lépni a kezdeményezésnél a házszámok 

rendezésével kapcsolatban. Anyagilag is megterheli a lakókat. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Nem, mert utána kérdezett és a lakók részére ingyenes lesz az okmányok átíratása, mivel nem 

ők kezdeményezték a változást. Erről az önkormányzat állít ki igazolást, és díjmentesen 

kötelesek a hatóságok átvezetni. 

Mivel az utcák nagy része be van épülve a páros és páratlan oldal kialakítása lenne az ésszerű 

véleménye szerint. Az egyoldalú utcák tekintetében is, ez volna a célravezető, mivel a 

jövőben ha belterületbe vonják az utca másik oldalát, nem kezdhetik újra a számozást. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy régen annak a teleknek nem adtak házszámot, amelyen nem állt ház. Ebből 

adódik a jelenlegi káosz, mivel ha később épült az üres telekre ház, akkor nem tudni mi 

alapján kapott házszámot. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Véleménye szerint a Településfejlesztési Bizottságnak kellene kidolgoznia, hogy hogy lenne a 

legjobb a házszámok rendezése. 

Megkérdezi, van-e még kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja a 2007. évi kiemelt célok elfogadását. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik. 0   Elfogadva! 

 

 

4/2007.(02.08.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2007. évi kiemelt célok 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2007. évi kiemelt céljaival a leírtak szerint egyetért. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
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5. napirendi pont 

 

Előterjesztés a pusztazámori általános Iskola tagintézménnyé alakításának lehetőségéről 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az új törvény teszi szükségessé a tagintézménnyé alakulását a zámori 

iskolának. Nem kötelező ugyan, de rákényszerítik az önkormányzatot az eddig kapott 

támogatás megvonásával. Ha az önkormányzat önállóan akarja fenntartani az iskolát, 

kevesebb fejkvótát kap a gyerekekre. Mivel kevés a gyerek és a kvóta eddig sem volt 

elegendő, ezek után nem marad más választása az önkormányzatnak, minthogy 

tagintézményként csatlakozzon a sóskúti iskolához. Megkérdezi van-e kérdés. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Úgy gondolja, hogy az iskolaigazgató ahhoz fogja a nevét adni, amiért ő a felelős. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy az iskolaigazgató úgy gondolta a tagintézménnyé válást, hogy szakmailag 

független marad az anyaiskolától. Tájékoztatta, hogy ez sajnos nem lehetséges. 

Elmondja, hogy az intézményekben való túlórák számát vissza kell szorítani. Azt tapasztalja, 

hogy a pedagógusok a túlórát bérkiegészítésnek tekintik, és a számukra megfelelő 

túlóramennyiséghez igazítják a foglalkozásokat. Az iskolában a néptánc oktatás az ismert 

alacsony létszámú osztályonként van tartva, holott ez csoportos foglalkozás és nem indokolt a 

7-12 létszámos osztályok külön-külön való oktatása. az iskolaigazgató megértette, a heti 4 

órát 2-re csökkentik. A túlórák száma is csökkenni fog ezáltal.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Éppen ideje, hogy rendezésre kerüljön a pedagógusok óradíja, ha egyszer 1 óra alatt is meg 

lehet tartani a néptáncórát, akkor ne 4 órába tartsa a tanár. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Nem beszélve arról, hogy amit néptáncórán tanulnak a gyerekek, azt sehol senki nem láthatja, 

mivel nincsenek rendezvények, ahol be tudnák mutatni a tudományukat.  

 

Kajzer Antalné képviselő: 

A 2005. évi Falunapi rendezvényen lehetett látni a gyerekeket táncolni. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Annak a fellépésnek az összeállítását már többször lehetett látni, de semmi újat nem mutatnak 

azóta. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az iskolaigazgató aggálya az lehet, hogy nem szeretné, ha a tagintézménnyé válással az itt 

lévő tanári kar vezényelhetővé válna. Tehát például a sóskúti iskolába betegség miatt ne 

hívhassák helyettesíteni az itteni pedagógusokat. Ez megállapodás kérdése. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Így a sóskúti iskola állományába fognak tartozni a helyi pedagógusok, onnan kapják majd a 

fizetést is, amit Pusztazámor előzőleg oda befizetett. 
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Az intézmények alapító okiratait, az összes minőségbiztosítási- oktatási- nevelési tervet, ami 

elfogadásra került, át kell írni. Másképp nem működhet. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Fél a közösködéstől Sóskúttal. Volt már hasonló helyzet a régi időkben, az sem működött 

rendesen. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Nem kötelező a községnek Sóskúthoz tagosodnia, de ez a kézenfekvő. 

A minisztériumból érkező információk szerint első lépésként a vezetői szintek csökkentése és 

a központosítás a cél. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Úgy érzi, hogy visszafelé mennek az időben, ez a rendszer, ami a központosításon és a közös 

működésen alapul, egyszer már működésképtelenné vált. Nem érti miért kell megismételni. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A tagosodás sok egyeztetést igényel, megpróbálják a lehető legelőnyösebb megállapodást 

megkötni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felhatalmazást kér a testülettől, hogy tárgyalásokat folytathasson a sóskúti iskolához való 

tagosodás ügyében, természetesen a kidolgozott megállapodás-tervezet ismét a testület elé 

kerül. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Mivel nincs a községben Oktatási Bizottság, esetleg létre lehetne hozni egyet, és 

felhatalmazni arra, hogy a tárgyalásokon részt vegyen.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van-e még kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja a Pusztazámori Általános Iskola, sóskúti Andreetti Károly Általános- és 

Művészeti Iskolához való tagozódás elképzelésének támogatását.  

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

5/2007. (02.08.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Elvi állásfoglalás a Pusztazámori Általános Iskola tagiskolává alakulásáról 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 45-

51. §-ai és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.tv. 133. § (3) bekezdése alapján az 

alábbi határozatot hozta: 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi szinten egyetért azzal, 

hogy a Pusztazámori Általános Iskola a sóskúti Andreetti Károly Általános és Művészeti 

Iskola tagintézményévé alakul 2007/2008. tanévtől. 
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Felkéri a két település jegyzőit és iskolaigazgatóit, hogy dolgozzák ki a tagintézménnyé 

válás lehetőségeit, jogi formáját, az átalakulás gyakorlati részleteit. 

  

Határidő: 2007. 06. 30      Felelős: tisztségviselők 

 

 

 

7. Egyebek 

 

 

1. 2007. évi rendezvényterv 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy jelen van Kiss Ágnes művelődés-szervező, fel lehet tenni a felmerült 

kérdéseket az írásos anyaggal kapcsolatban. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Sokallja a tervezett ifjúsági napra vonatkozó meghívandó előadóművész díját, ami 

önmagában 200 ezer forint. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Nehéz lesz olyan előadóművészt meghívni, aki a helyi fiatalokat érdekli majd. 

 

Kiss Ágnes művelődésszervező: 

Az iskolában működő ifjúsági térbe járó fiatalokat kérdezte meg, hogy kit látnának szívesen. 

Megnézte különböző műsorfüzetekben az előadók fellépti díját és ez alapján tervezte kb. 200 

ezer forintra.  

Mivel a jegyzővel és a polgármesterrel úgy egyeztetett, hogy az ez évi rendezvények 

költségeit teljes egészében a Pusztazámor Községért Közalapítvány finanszírozza, az elmúlt 

héten volt a közalapítvánnyal egy egyeztetés. Az egyeztetésen felmerült, hogy annak 

érdekében, hogy ne kelljen minden rendezvény előtt újra leülni és áttárgyalni a költségeket, az 

egész évi rendezvénytervet költségeljék be terv szinten. Amennyiben a testület a tervet 

jóváhagyja, akkor ez a közalapítvány részére is irányadó. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hogy mennyi a költsége az egész évi rendezvénytervnek. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

1,3 millió a közalapítvány által fizetendő a terv szerint. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Szeretné, ha minden hónapra lenne valamilyen program. Olyan, mint most januárban pl. a 

cirkuszlátogatás. 

 

Kiss Ágnes művelődésszervező: 

A tervezetből kiderül, hogy lényegében minden hónapra van tervezve program. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A Budaörsi Játékszínben is nagyon jó előadások vannak.  
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Kiss Ágnes művelődésszervező: 

A napokban beszélt a Budaörsi Játékszín jegyirodájával. Valóban jó a műsor, de elég magas 

jegyárakkal dolgoznak. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a 2007. évi rendezvénytervet azzal a módosítással, hogy az Ifjúsági Napra a 

200 ezer forintos vendégművész díját nem támogatják. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

6/2007. (02.08.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2007. évi rendezvényterv 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2007. évi 

rendezvénytervet és a költségeket elfogadja azzal, hogy az Ifjúsági Napra betervezett 

vendégművész (200 ezer forint) díját nem támogatja. 

Javasolja a Pusztazámor Községért Közalapítvány részére elfogadásra. 

 

Határidő:        Felelős: polgármester, jegyző 
 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző:  

A közalapítvány kuratóriumának elnöke kérte hangsúlyozni, hogy ez keretösszeg, tehát ebbe 

bele kell, hogy férjen az egész évi program költsége. 

 

 

 

2. Kistérség hajléktalan ellátás 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Döntést kell hoznia a testületnek a hajléktalanok napközbeni ellátására vonatkozólag. A 

lehetőséget biztosítani kell kistérségi szinten a rászoruló hajléktalanoknak ezen ellátás 

igénybevételére. Szerencsére nincs a községben rászoruló. Az elvi lehetőséget akkor is 

biztosítania kell az önkormányzatnak.  

Megkérdezi van-e kérdés a témával kapcsolatban. Nem volt 

Megszavaztatja az erről szóló megállapodás elfogadását. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik:    Elfogadva! 

 

 

 

7/2007. (02.08.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Hajléktalan személyek szociális szolgáltatási ellátásáról szóló szerződés 
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Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs 

Kistérség Többcélú Társulása keretében a hajléktalan személyek szociális szolgáltatási 

ellátásról szóló szerződésben foglaltakkal elvileg egyet ért. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

 

3. Hulladékszállítás 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy amikor kezdődött a hulladékszállítás a községben, akkor a szolgáltató részére 

leadtak egy listát, amely az igénybevevő lakosságot név, cím szerint tartalmazta. Azóta sokan 

elköltöztek, meghaltak, a lista nem naprakész. A szolgáltató viszont ugyanúgy számláz a már 

nem helyben lakó, vagy meghalt után is díjat. Szeretné, ha a bizottságok soraiból, akik régi 

pusztazámori lakosok, néhányan pontosítanák a listát, hogy a szolgáltató részére naprakészen 

le tudják adni. A névmódosulást is javítani szükséges. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

2005. évben pontosították utoljára a listát. Eddig a hulladéklerakóból mindig visszaigazolták, 

hogy ha az új lakó ment a kukáért. Egy idő után a visszaigazolás megszűnt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Már nem ad a szolgáltató díjmentesen kukát, ez lehet az oka annak, hogy már nem jelez 

vissza. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Biztos olyan is van, hogy aki nincs ide bejelentkezve, mégis elszállítják a kukájukat. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megkérdezi, hogy történt-e intézkedés az ügyben, hogy észrevételezte, hogy néhol több kuka 

van kitéve, mint az jogos lenne. Azért érdeklődik, mert azóta megszűnt ez a jelenség. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Nem tud róla, valószínűleg a véletlen műve. 

 

Hornyák András képviselő: 

A vikendházasok után is egész évben fizet az önkormányzat, holott egész évben egy kukányi 

szemetet sem termelnek. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Ez azért van, mert az elmúlt években az egyik képviselőnek volt javaslata a 

hulladékszállítással kapcsolatos rendelet módosításakor, hogy inkább fizessenek a 

vikendházasok után is hulladékszállítási díjat, csak ne legyenek illegális hulladéklerakó 

helyek, ne legyen elhagyott hulladék. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Igen tudja, ennek ellenére nem kellene fizetni a vikendesek után, most minden fillér számít. 
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dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy az üdülő telkeseknek kötelességük lenne bejelenteni az önkormányzat 

számára az itt tartózkodásának időtartamát. 

 

 

4. Útjelző tábla 

 

Hornyák András képviselő:  

Jelzi, hogy az útjelző táblák nagyon labilisak. Néhány helyen korrodálódtak a fémtartó 

szerkezetek, ki van esve a csavar, nem tartja a táblát. Egyértelműen látszik, hogy nem 

rongálás miatt lötyög, hanem a korrodálódás miatt. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi mennyi ideje vannak fent a táblák. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Véleménye szerint 2 éve. 

 

 

5. Sóskúti iskola 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A sóskúti önkormányzattól kapta e-mailben az iskola létszámadatait. Elmondja, hogy a 2006. 

évben havonta 540 ezer forintot fizetett az önkormányzat a felső tagozatosok után, tehát 2006. 

évben 6,5 millió forintot terveztek erre a célra. A 2007. évre 8,5 millió forintot terveztek a 

költségvetésben. 253 fő tanul az iskolában ebből 32 fő pusztazámori gyermek van és a 161 

napközis gyermek közül 15 jár Pusztazámorról. A Pénzügyi Bizottsági ülésen tárgyaltak erről, 

részéről soknak tartja a 30%-os emelést, főleg, hogy felhalmozási kiadása nincs az iskolának, 

hanem létszámnövekvény van a pedagógusok között. Úgy gondolja, hogy rá fognak kérdezni 

a 30 %-os emelés okaira az iskola költségvetésének elfogadásakor.  

Felhívja a képviselők figyelmét a 2007. február 14-i sóskúti képviselő-testülettel együttes 

ülésére, számít a megjelenésükre. 

 

 

6. OTP 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Azt OTP Bank képviselője megkereste egy ajánlattal, melynek igénybevételével lehetőség 

nyílik előtakarékossági szerződést kötni, amely a nyugdíjba vonuló közalkalmazott, vagy 

köztisztviselő nyugdíjba vonulásával együtt járó költségek kifizetésének könnyítését segíti 

elő, úgy, hogy az összeget elosztja annyi évre, amikor esedékes lesz a kifizetés és évente fizet 

az önkormányzat egy bizonyos összeget a számlára, amely közben kamatozik is.  

Kérdezi a testületet, hogy foglalkozzanak-e vele. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Úgy gondolja, hogy ha a törvény előírja, hogy ki kell fizetni a nyugdíjbavonulónak a 

meghatározott bérét, egyebeket, akkor, ha eljön az ideje úgy is rendezni fogják. 
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7. Polgárőrség 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy végre bejegyezték a Pusztazámori Polgárőr Egyesületet. 

 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 20:35-kor 

berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

 jegyző            polgármester 


