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Pátrovics Benedek polgármester: 

Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelent hallgatóságot.  

Megkérdezi, hogy van-e valakinek plussz napirendi pontra javaslata. Nem volt. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

1. napirendi pont 

 

Tájékoztató az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének háromnegyed évi állásáról 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 
Elmondja, hogy az írásos anyagot mindenkinek megküldték. Amennyiben van valakinek ezzel 

kapcsolatban kérdése, tegye fel. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Kiegészítésként elmondja, hogy az utolsó oldalon történt egy elírás az évszámot illetően, kéri 

a javítást, és elnézést kér. Elmondja, hogy a helyi iparűzési adónál a teljesítés 2007. 

szeptember 30-ára vonatkozik. Két cég is volt, aki részlefizetést kért, de miután az anyag 

kiment, utána mindkét cég rendezte a cégenként 2 millió feletti tartozást. Így a 2007. év 

végéig teljesítik a 40 millió forintot. A gépjárműadót már nem súly szerint, hanem a gépjármű 

teljesítménye és életkora alapján határozzák meg, ennek mértékét a korábbi évek adatához 

viszonyítva állapították meg, nagyon szép a teljesítés 8,5 millió forint a befolyt összeg. 

Nagyon sok olyan gépjárműnek évült el a tulajdonjoga, amelyiket a következő tulajdonosok 

nem írattak át, ez sok gondot okoz az adózás terén, mivel így a gépjárműre vonatkozó adót az 

eladó fizeti. A kommunális adónál is nagyon szép a teljesítés, 2 millió forint körül alakult. 

Ennek a tervezése is alaposabb előkészítést igényel, mivel vannak különböző kedvezmények, 

azonban ezek 2007. december 31-ével megszűnnek. Elmondja, hogy a nagyobb cégek 

elmentek, a Merkantil Bérlet Kft. székhelye 2007. július 1-ig volt a községben, ezen időszak 

alatt 24 millió forintot fizetett be iparűzési adóként. Adóerő-képesség itt függ össze, mivel az 

önkormányzat azzal számolt, hogy ezek a cégek 2007. év végéig itt lesznek, így az államtól is 

visszakapta az önkormányzat a 26 millió forintot, amit elvontak. Jelenleg viszont a 2008. évre 

is átkapcsolódva a maximum adóbevétel közel 10 millió forint körül fog alakulni, mivel már 

csak a kis cégek maradtak itt.  

Elmondja, hogy az Erkel Ferenc utca útburkolat-felújításra nyert 3,400 millió forintos 

pályázati pénzt az önkormányzat még nem kapta meg. Határidő módosítást kértek, mivel egy 

számla nem szeptember 6-ig érkezett be, hanem szeptember 10-ig, reméli, hogy ez az összeg 

még ebben a 2007. évben be fog folyni. 

A szociális ügyekkel kapcsolatban elmondja, hogy a bizottság takarékosan járt el, azonban fel 

hívja a figyelmet az ápolási díjakra, mivel 18 éven felüli személyek ápolása esetén az 

önkormányzat költségvetését terheli az ápolási díj, mivel az alanyi jog a 18 éven aluliakra 

vonatkozik. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. 

 



 3 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Megkérdezi, hogy a vállalkozó orvos hozott-e számlát. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Úgy tudja, hogy az elmúlt héten teljesítette az orvos a számla kiállítását. Ennek egész éves 

összege 46.000 forint. 

 

Hornyák András képviselő, PB elnöke: 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2007. évi költségvetés háromnegyed éves állásáról szóló 

beszámolót és a 2008. évi koncepciót is, mindkettőt elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e még kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja a 2007. évi költségvetés háromnegyed évi tájékoztatóját. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

 

70/2007. (11.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2007. évi költségvetés háromnegyed éves állásáról szóló tájékoztató 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2007. évi költségvetésének háromnegyed éves tájékoztatóját a leírtak 

szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

2. napirendi pont 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójának elfogadására 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a 2008. évi adatokat még csak sejteni lehet, mint ahogy azt is, hogy az 

öregségi nyugdíjminimum 27.130,-Ft-ról 28.470,-Ft-ra fog emelkedni. Elmondja, hogy ez 

még csak egy előirányzat, még a Parlament döntése hátra van. A 2006. évhez képes csökkent 

a lakosságszám. Az anyagban szereplő adat a 2007. január 1-jei létszám, mivel a költségvetést 

mindig az előző évi január elsejei adathoz viszonyítva kell megállapítani. Tehát a 

normatívákat és a létszámokat ezzel kell számolni. Annyit már lehet tudni, hogy az SZJA-nak 

a helyben maradó része 12 millió 400 ezer forint lesz. Az önkormányzat számításai szerint 

adó erőképesség miatti elvonással nem számolnak, maximum 1 millió forinttal, az sem 

valószínű, mivel az állam azt bünteti, ha kedvezményeket ad az önkormányzat, azonban ez 

sem lesz mivel a kedvezmények megszűnnek. Ebben az évben is visszautalta az állami 

költségvetés az adóerő képesség miatti elvonást, amelyhez nagyban hozzájárult, hogy a 

Merkantil Bérlet Kft. június 30-al megszüntette székhelyét Pusztazámoron. Mivel a község 

költségvetésében már iskola nem szerepel, egyedül az óvodával kapcsolatosan tudták 

számolni a kiegészítő normatívákat.  Tehát a 2007. évi költségvetéshez képest a 2008. évi 

csökkenése az iskola kiesése miatt látható. A 2008. évre már Sóskút önkormányzata fogja 
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igényelni a létszámhoz kötött normatívákat. A 2007-es oszlopban azok az adatok szerepelnek, 

amik év végéig állami támogatásként teljesülnek is. Nyilván lesz még mozgás a különböző 

normatívákban, mivel a gyerekek létszáma is folyamatosan változik (Sóskútról Érdre, Érdről 

Sóskútra, Pusztazámorról Sóskútra) tehát ezek miatt ezek módosulnak. Ha kevesebb a 

létszám, akkor visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak. Az 

önkormányzat feladata, hogy a jövő évben is biztonságosan tudja működtetni intézményeit, és 

bevételét valamilyen módon növelni tudják. Tehát a 2008. év még talán biztonsággal 

sikerülhet a működtetés, de a 2009. év már nem látható ilyen szempontból. Fejlesztéseket nem 

terveznek a jövő évre, azonban véleménye szerint az utak állaga egyre romlik, jelentkezni 

fognak a kátyúk, várható, hogy a 2000-2001-ben készült utcák burkolata javításra szorul 

majd, amelynek költségeit az önkormányzat már nem fogja tudni finanszírozni. Talán 

pályázatból sikerülhet, kiegészítve a lakóktól szedett útépítési érdekeltségi hozzájárulással. 

Igyekeznek minden kintlévőséget beszedni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni. 

Megszavaztatja a 2008. évi koncepciót. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

 

71/2007. (11.26.9 számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2008. évi koncepció 

Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008. évi 

koncepciót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

3. napirendi pont 

 

Javaslat a közmeghallgatás időpontjára 

 

 

Pártovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy minden évben kötelező közmeghallgatást tartani, ezért javaslatokat kér ezzel 

kapcsolatban. Javasolja a december 12-ét, amely egy szerdai nap. Elmondja, hogy az eleje egy 

testületi ülés lenne, majd utána átalakulna közmeghallgatássá, mivel határozatképes 

létszámmal jelen kell lennie a Képviselő-testületnek. Valószínűleg ez lenne az utolsó testületi 

ülés ebben az évben.   

Megszavaztatja a közmeghallgatás időpontjára vonatkozó javaslatát, miszerint 2007. 

december 12-én 16 órától Képviselő-testületi ülés, 18 órától közmeghallgatás legyen.  

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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72/2007. (11.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Közmeghallgatás időpontja 

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

közmeghallgatás időpontjául 2007. december 12-ét jelöli ki oly módon, hogy 16:00 órától 

Képviselő-testületi ülést tartanak, majd 18:00 órától átalakul közmeghallgatássá. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

4. napirendi pont 

 

Pusztazámor Községért Közalapítvány háromnegyed évi tájékoztatója 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a jelen lévő Pusztazámor Községért Közalapítvány elnöke Dr. Fekete 

Zsuzsanna azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy háromnegyed éves beszámolót 

tarthasson, melynek anyagát mindenki megkapta. Megkérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést 

tenni az írásos anyaghoz. 

 

Dr. Fekete Zsuzsanna Pusztazámor Községért Közalapítvány elnöke:  

Elmondja, hogy az eddigi összes beszámolójában elmondta, hogy a Pusztazámor Községért 

Közalapítványt Pusztazámor Község Önkormányzata hozta létre, a törvény is így írja elő, 

hogy Közalapítványt Önkormányzat hozhat létre. Ebben az évben az Alapítvány nem 

határozott meg semmi olyan nagyobb szintű beruházást, amelyet finanszíroznia kellett volna. 

Így ebben az évben a meglévő beruházások fenntartása volt a dolguk elsősorban, 

másodsorban a hagyományos községi kulturális rendezvények támogatása, harmadsorban 

pedig a civil szervezetek támogatása. Ezért 3 csoportban határozta meg, hogy mire mennyit 

költöttek. A számlákból kiderül, hogy mire mennyit költöttek. Az Egészségház közüzemi 

számláit, ha összehasonlítják az Általános Iskola közüzemi számláival,  - mivel 2007. július 

1-jétől az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Közalapítvány finanszírozza az 

általános iskola közüzemi díjait - az láthatják, hogy az első 10 hónap a vizsgálat tárgya, az 

Egészségházra költött összegek, víz, villany, fűtés számlái nagyjából azonos azzal az 

összeggel, amit az iskola a nyári hónapokban elfogyasztott. Az október 31-ig terjedő 

kifizetéseket tudta számba venni, ezért nyilvánvaló június-július-augusztus-szeptemberi 

fogyasztásról van szó, amikor iskola szünet volt. Soknak találja a számlákat, kéri az 

önkormányzatot, hogy hasson oda, hogy takarékoskodjanak az intézményekben. Talán nem 

kellene olyan tantermeket fűteni, ahol a gyerekek nem tartózkodnak, és le kell kapcsolni a 

lámpát a tantermekben, amikor véget ér a tanítás. Az iskola villanyszámlája október hónapban 

100 ezer forint volt, amelynek az átutalásáról már intézkedett. Most jönnek csak a téli 

hónapok és a gázszámla nagyon tetemes lesz. 

Megkérdezi, hogy az iskola tagintézménnyé válása milyen változást hoz majd, 2008. január 1-

jétől továbbra is a Közalapítvány fogja finanszírozni a rezsi költségeket, vagy Sóskút fogja 

állni. 

  

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy ez fogós kérdés, mivel egy kazán van, ami az iskolát és az óvodát is ellátja 

meleg vízzel, így csak egy szakértő tudná megmondani, hogy melyik intézmény mennyit 

fogyasztott. Még tárgyalásokat folytatnak Sóskúttal ebben a témában, dolgoznak rajta. Nem 
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lesz egyszerű megoldani, azonban úgy gondolja, hogy inkább számolni kell ezzel a 

költséggel.  

 

Dr. Fekete Zsuzsanna Pusztazámor Községért Közalapítvány elnöke: 

Elmondja, ami a további feladatokat, és azok megvalósítását illeti, a kulturális 

rendezvénypark, ami tetemes összegbe került, folyamatos gondozást igényel. A MindenS 

2003. Bt. látja el ezt a feladatot az Egészségház és önkormányzat épületének takarítása 

mellett. A parkgondozást havi 150.000 Ft + Áfa díjért vállalták. Elmondja, hogy a 2007. 

szeptember 24-én tartott kuratóriumi ülésen a MindenS 2003. Bt. képviselője elmondta, hogy 

a 2008. évben ezért az összegért már nem tudja vállalni ezt a munkát, új ajánlata 220.000 

forint + Áfa-ról szól. A kuratórium ezt az összeget nagyon sokallta, ez az összeg csak az 

Egészségház melletti parkrész, a 1848-49-es emlékmű körüli parkrész és a szabadidő és 

rendezvénypark területének karbantartására vonatkozik. Úgy gondolja, hogy egy új pályázatot 

lenne célszerű kiírni erre a feladatra. Bokrokat, fákat, cserjéket kellett pótolni, amelynek az 

összege közel 400 ezer forint volt.  

A hagyományos kulturális rendezvényekre az anyagban látható, hogy 1,2 millió forintot 

fordított a közalapítvány. Az év elején a rendezvényterv alapján meghatározott összeghez 

tartották magukat. Ami a működési költségeket jelenti, amelyek az Alapítvány székhelyének 

takarítása valamint egyéb irodai eszközök beszerzése és javítása teszi ki, ezek mellett a 

postaköltség összege elenyésző. A könyvelőnek havonta 15.000 forint + Áfát  fizetnek 

havonta, a könyvvizsgálati díj pedig 70.000 + Áfa egy évre. A civil szervezeteknek, 

alapítványoknak a támogatását felsorolta, mert ez mindenki számára érdekes és fontos. 

Összességében a közalapítvány a 10 hónap alatt 10 millió forintot költött, tehát ez a 2007. 

évre 12 millió forint kiadást jelent. Elmondja, hogy a kiadás a 2008. évre az ő becslései 

szerint közel 15 millió forint lesz. Tájékoztatja a testületet, hogy a bevételek nagyon jól 

alakultak ebben az évben. Egy nagy cég és két kis cég összesen 60 millió forintot fizettek be, 

a többi 5-600 ezer forint egyéb bevétel származási helyét ismerteti.  

2008. január 16-án 98 millió forint áll majd rendelkezésre, míg 2008. július 2-án 113 millió 

forint. Elmondja, hogy a Közalapítvány nyitott, bárki betekinthet a könyvekbe, beszámolókba, 

mindenki számára nyilvánosak az iratok. A Zámori Hírekbe ennek a beszámolónak egy 

rövidített változatát fogják betenni, hogy a lakosság is tájékozódjon, hogy mire ment el a falu 

közpénze.  

Bejelenti, hogy 2007. november 21-én a kuratórium tagjai határozatot hoztak arról, hogy 

lemondanak kuratóriumi tisztségükről. Felolvassa a jegyzőkönyvi határozatot. Elmondja, 

hogy a munkát mindaddig folytatják, míg a bíróság az új kuratóriumi tagokat be nem jegyzi. 

Kéri a polgármesteri hivatal munkatársainak segítségét és közreműködését a tárgyi eszközök 

leltárba vételéhez. Köszöni a figyelmet. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Megkéri Dr. Fekete Zsuzsannát, hogy indokolja meg lemondásuk okát. 

 

Dr. Fekete Zsuzsanna Pusztazámor Községért Közalapítvány elnöke 

A kuratóriumi tagok egészségi állapotára és fáradtságra hivatkozva mondanak le. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy nagyon sajnálja, hogy lemondnak, megköszöni a munkájukat és 

közreműködésüket. Új kuratóriumi tagokat kell választani, akik ugyanígy becsületesen végzik 

majd a kuratórium munkáját. Kéri a képviselőket, hogy gondolkozzanak, az új tagok 

személyéről. 
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Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Egy megjegyzése van a lemondással kapcsolatban, hogy az építőipari vállalkozó, aki a 

Közalapítvány által finanszírozott rendezvény terem átalakításának munkálatait végezte még 

nem számlázta le a munkadíját, mivel nem teljesítette 100%-osan a megbeszélt munkát, nem 

készítette el a bejárat fölé tervezett előtetőt és a két ablakot. Megkérdezi, hogy ennek mi 

legyen a megoldása.  

 

Dr. Fekete Zsuzsanna Pusztazámor Községért Közalapítvány elnöke 

Elmondja, hogy a vállalkozóval szerződést nem kötöttek, csak egy ajánlatot adott és az 

ajánlatot a kuratórium nem fogadta el. Rengeteg hiányosságot hagyott maga után a vállalkozó 

és a kuratórium addig nem akart neki fizetni, amíg el nem végzi a hiányzó munkálatokat. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Elmondja, hogy egy fővállalkozói szerződés volt érvényben, amely alatt végezte az építőipari 

vállalkozó a munkát. A munkát elvégezte, azt át is vették, a hiányosságokat jegyzőkönyvbe 

vették. Úgy gondolja, hogy ki kellene fizetni az idáig végzett munkákat, mivel az új 

kuratórium tagjai nem fogják átlátni ezt az egész folyamatot. Úgy gondolja, hogy amit nem 

végzett el a vállalkozó azt le kell vonni, azonban amit megtett azt ki kell fizetni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Egyetért azzal, hogy mindenképpen ki kell fizetni azt a munkát, amit elvégzett. 

 

Békési Géza alpolgármester 

Neki is az a véleménye, hogy ez csak így működhet, hogy az elvégzett munkáért a díjat ki kell 

fizetni, amennyiben a többi elvégzetlen munkát pótolja, úgy utólag az is kifizetésre kerülhet.  

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy nem érti a vállalkozót sem, miért nem nyújtja be a számlát, azonban úgy 

gondolja, hogy mindenképp ki kell majd fizetni neki az összeget. 

 

Orosz Béla képviselő 

Sajnálatát fejezi ki a kuratórium lemondása miatt, egyet ért azzal, hogy jól végezték a 

munkájukat. 

 

Békési Géza alpolgármester 

Kimondottan sajnálja, hogy lemondtak a tagok.  

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő 

Megkérdezi, hogy ki a felelős az iskolában a termosztát beállításáért. Elmondja, hogy míg ott 

lakott a szolgálati lakásban, egyértelműen lehetett hallani a falon keresztül, hogy egész 

éjszaka ment a fűtés. Úgy gondolja, hogy be lehetne úgy álltani a fűtést, hogy csak nappal 

fűtsön és éjszaka nem. Ez már nagyobb összegű spórolást jelentene. A park fenntartása 

220.000 + Áfa nagyon magas összeg. Szerinte meg lehetne oldani a közmunkásokkal is. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Az a gond, hogy a közhasznúak kevesen vannak és a falu határán belül rengeteg a munka. 

 

Hornyák András képviselő 

Részéről nem tartja magasnak az összeget, máshol ez egy ember havi fizetése. Ennél 

kevesebből senki nem tudná megoldani  
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Pátrovics Benedek polgármester 

Úgy gondolja, hogy becsületesen, jól végezték a munkájukat a kertészek. 

 

Orosz Béla képviselő 

A takarékossággal kapcsolatban elmondja, hogy javasolja automatikus kapcsolóval ellátni az 

intézmények gyakran látogatott helyiségeit, amely magától lekapcsol. Véleménye szerint 

behozná az árát. 

 

Békési Géza alpolgármester 

Úgy tudja, hogy ez a kazán külső hőmérséklet szabályzós, vagyis lehet, hogy nem jól van 

beállítva, hogy ennyire magas a számla. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

Nem tudja elképzelni, hogy miért lehet ennyire magas a számla, de úgy gondolja, hogy 

amikor a gyerekek nincsenek az iskolában, óvodában akkor nem kell fűteni. 

 

Dr. Fekete Zsuzsanna Pusztazámor Községért Közalapítvány elnöke 

Elmondja, hogy az Egészségház telefonszáma, ami a védőnői szobában van, kezdetben 5-

6000 forint között alakult azonban a legutóbbi számla 10.000 forint volt. A számlának 

legnagyobb összegét a mobil hívások teszik ki, amelynek összege 3.600 forint.   

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy megköszönik a kuratórium munkáját, de ezt a munkát senki nem kívánta, 

hogy díjmentesen végezzék. Reméli, hogy a költségeit elszámolta, amennyiben nem, akkor 

tegye meg utólag. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

Megkérdezi, hogy a jelenlegi parkfenntartó céggel meddig szól a szerződése az 

önkormányzatnak. 

 

Dr. Fekete Zsuzsanna Pusztazámor Községért Közalapítvány elnöke 

Két évre kötötték ugyan, de a cég fel akarja mondani, mert ennyiért nem akarja tovább 

végezni ezt a munkát. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy beszélni kell a vállalkozóval, hogy az általa kínált új összegből (220.000 

+Áfa) engedjen, talán elvállalja kicsit kevesebbért is. Meg kell próbálni. 

 

Békési Géza alpolgármester 

Megkérdezi, hogy a parkfenntartó cég télen, nyáron ugyanazért az összegért dolgozott, vagy 

hogy alakult a kifizetés? 

 

Dr. Fekete Zsuzsanna Pusztazámor Községért Közalapítvány elnöke 

Elmondja, hogy a szerződés május 1-jétől, október 31-ig szólt, közel 7 hónapra. 

Novemberben ültették a fákat, 4 fát összesen. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Megköszöni a beszámolót dr. Fekete Zsuzsannának. 

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

Megszavaztatja a Pusztazámor Községért Közalapítvány háromnegyed éves beszámolóját. 
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Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

 

73/2007. (11.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Községért Közalapítvány 2007. év háromnegyed éves tájékoztatója 

Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 

Pusztazámor Községért Közalapítvány 2007. évi háromnegyed éves tájékoztatóját a 

leírtak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
 

 

5. napirendi pont 

 

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása keretében feladat-ellátási szerződés elfogadása  

nevelési tanácsadásra 

 

 

Pátorvics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy az anyagot megküldték mindenkinek, átadja a szót dr. Kosztyi Emma 

jegyzőnek. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

A dolog lényege az, hogy eddig Százhalombatta látta el a nevelési tanácsadás feladatát, de 

mivel új kistérség alakult Érd központtal, átkerül Budaörsre a feladat. Ezt a feladatot csak 

szakintézmény láthatja el, Pusztazámor esetében Budaörs a kézenfekvő. Budaörs ugyan azzal 

a személlyel, kb. ugyan azzal a finanszírozási összeggel fogja ellátni ezt a feladatot.  

 

Kajzer Antalné képviselő 
Megkérdezi, hogy ezt a feladatot eddig Százhalombatta mennyiért látta el? 

  

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

A település hozzájárulása 726.000 forint volt a 2006. évben, azonban ez az összeg csökkent 

2007-re 699.000 forintra. Magasabb lett a fejkvóta, bár ugyan úgy 7 főre számították ki. 

 

Kajzer Antalné képviselő 
Elmondja, hogy ebben a szerződésben van egy számára értelmezhetetlen mondat a 2.4. 

részben, miszerint: a szolgáltatást végző intézmény 0,2 fővel hetente 4 rendelési órán van, 

amit, ha kiszámol 40 hétre akkor az 32 óra. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Elmondja, hogy ebből kötelező 21 óra, a többi a felkészülés. Magával a témával 36 órát 

dolgozik, a gyerekekkel konkrétan 21 órát. Itt Pusztazámoron heti két napot rendel. 

 

Kajzer Antalné képviselő 
Számára ez az idő nagyon kevésnek tűnik. 
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Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Elmondja, hogy ahhoz hogy pozitív változás következzen be egy problémás gyermek 

életében, ahhoz szükség van a szülők segítségére. Pusztazámoron jelenleg 7 ilyen gyermek 

van, akit jeleztek az óvónők, illetve az iskola pedagógusai.  

 

Pátovics Benedek polgármester 

Megkérdezi, hogy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban van e még valakinek kérdése. 

Megszavaztatja a nevelési tanácsadásra vonatkozó feladatellátási szerződés elfogadását. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

74/2007. (11.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Feladatellátási szerződés elfogadása nevelési tanácsadásra 

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

Kistérség Többcélú Társulása által küldött nevelési tanácsadásról szóló feladatellátási 

szerződést a leírtak alapján elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

6. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

1. ÉrdKom Kft. úthasználati engedély kérelme 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy ez egy formális dolog, amivel a faluban nincsen útkorlátozás. Hetente pár 

kukás autóról volna szó, amely Ödönpuszta felől közelítené meg a falut. 

 

Békési Géza alpolgármester 

Elmondja, hogy azért mindenképpen fontos az a tény, hogy honnan fognak jönni az autók. Ha 

Ödönpuszta felől, tudva, hogy az földút, a csapadékosabb időszakban folyamatosan  

felhordanák a sarat a közútra. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy úgy gondolta, hogy csak abban az esetben engedélyezné az autók bejövetelét 

a faluba, ha letisztítják a kerekeket. Elmondja, hogy nem tilthatnak ki a közútról senkit sem. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

Javasolja, hogy menjenek Sóskút felé a főúton és a körforgalomnál menjenek el a 

Hulladéklerakó felé, bár ennek Sóskút nem örülne. 

 

Békési Géza alpolgármester 

Elmondja, hogy annak idején mikor a Hulladéklerakó épült,  és megkapta a falu a támogatást, 

az lett ígérve, hogy nem lesz a falun keresztül szemétszállítás. Szeretné ehhez tartani magát. 
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Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

Véleménye szerint kezdetben csak hetente két kukásautóról lenne szó, később aztán sokkal 

többről. Kizártnak tartja, hogy hosszú távon a teherautók azon a földes úton közlekednének. 

 

Orosz Béla képviselő 

Elmondja, hogy neki munkájából adódóan minden évben el kell mennie azokhoz az 

önkormányzatokhoz engedélyért, ahol áthalad az autóival. Véleménye szerint meg kellene 

adni az ÉrdKom Kft-nek az engedélyt, de mivel hulladékszállító autókról van szó, így ő sem 

támogatja az ötletet a lakosságnak tett ígéret miatt. 

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő 

Megkérdezi, hogy eddig hova szállították a szemetet Etyekről? 

 

Orosz Béla képviselő 

Tudomása szerint Bicskére. 

 

Oláh Gábor képviselő 

Nem érti, hogy ha eddig Érdre hordta a szemetet a cég, akkor miért akarja mostantól 

Pusztazámorra hordani. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Megszavaztatja az úthasználati engedély kérelem elutasítását. 

  

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

75/2007. (11.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: ÉrdKom Kft. úthasználati engedély iránti kérelem 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem járul 

hozzá, hogy az ÉrdKom Kft. az Etyekről összegyűjtött hulladékot, Pusztazámor 

belterületén keresztül szállítsa. 

 

Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 

 

2. Zászló 

 

Békési Géza alpolgármester 

Megkérdezi, hogy a pusztazámori hímzett zászló miért nincs kitéve a házasságkötő terembe. 

Kéri, hogy legyen kitéve. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Intézkedik az ügyben. 

 

3. Szolgálati lakás 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy a szolgálati lakás bérleti szerződése szeptemberben lejárt. A körzeti 

megbízott Nagy István ettől függetlenül fizeti, azonban élő szerződés nem áll fent. 

Javasolja, hogy a bérleti szerződést hosszabbítsák meg 1 évvel. 
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Orosz Béla képviselő 

Aggodalmát fejezi ki a mostanában egyre több esetben előforduló betörések miatt. 

 

Pátorvics Benedek polgármester 

Megszavaztatja javaslatát a szolgálati lakás bérleti szerződésének 2008. szeptember 30-ig való 

meghosszabbítására vonatkozóan. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

76/2007. (11.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Körzeti megbízott részére kiutalt szolgálati lakás bérleti szerződésének 

meghosszabbítása 

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

István rendőrfőtörzs-zászlós körzeti megbízott részére kiutalt szolgálati lakás bérleti 

szerződését 2007. október 1-től, 2008. szeptember 30-ig meghosszabbítja. 

A szükséges intézkedések megtételére, a bérleti szerződés megkötésére felhatalmazza a 

polgármestert. 

 

Határidő: azonnal               Felelős: polgármester 

 

 

4. Pénzügyminisztérium által kiírt pályázat 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Felolvassa a Pénzügyminiszter Pályázati Irodája által írt levelet. 

Megszavaztatja a koncessziós pályázat kiírásának elutasítását. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

77/2007. (11.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor területén játékkaszinó működtetése 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem 

támogatja, hogy a pénzügyminiszter a játékkaszinók üzemeltetésére vonatkozó olyan 

tartalmú koncessziós pályázatot írjon ki, melynek értelmében Pusztazámor területén 

játékkaszinó működhetne. 

 

Határidő. 2007. december 15.     Felelős: polgármester 

 

 

5. Pest Megyei Közgyűlés 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy a Pest Megye Közgyűlés kezdeményezte egy önálló régió létrehozását. Várja 

az önkormányzatok döntését az erre vonatkozó helyi népszavazás kiírásával kapcsolatban. 
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Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Elmondja, hogy a népszavazás kezdeményezése a többséget jelenti, ugyan úgy, mint az 

országos népszavazásra is meg van, hogy hány embernek kell kezdeményezni. 

 

Békési Géza alpolgármester 

Részéről nem tartja rossz ötletnek. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy a Budaörsi Kistérség melynek jelenleg tagja Pusztazámor, gazdag kistérség, 

így sokat nem változtat Pusztazámor helyzetén. Megkérdezi a jegyzőt, hogy mi ezzel 

kapcsolatban a jogszabályi előírás Pest megyére vonatkozóan. Tehát az összes településnek 

egyhangú döntést kell-e hoznia ahhoz, hogy az önálló régió létrejöjjön? 

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő 

Megkérdezi, hogy hány településnek kell megszavazni azt, hogy különváljon. 

 

Kajzer Antalné képviselő 

Ha Pest megyében laknak mondjuk 100 ezren, és ebből egy meghatározott számú választó 

részt vesz a szavazásban, aki egyöntetűen igennel szavaznak. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Olyan nincs, hogy megyei népszavazás csak országos vagy helyi népszavazás van. 

 

Békési Géza alpolgármester 

Elmondja, hogy mivel Pest megye elég nagy megyének számít, ezáltal van néhány olyan 

település, amely már a központtól messze van. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy nem kell feltétlenül döntést hoznia a testületnek ebben a témában, ráér a 

2007. december 12-i ülésen döntésre jutni. Addig utána néznek, hogy minden településnek 

meg kell-e szavaznia ahhoz, hogy a kezdeményezés érvényre jusson. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Véleménye szerint egyértelmű, hogy minden településnek meg kell szavaznia, mivel az egész 

megyéről van szó. A népszavazási eredményeket is megyei szinten dolgozzák fel.  

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Csupán arra szeretne választ kapni, hogy a népszavazást mindenképp ki kell-e írni ahhoz, 

hogy megvalósuljon az önálló régió, vagy nem jelent gondot, ha Pusztazámor nem vesz ebben 

részt. A lényeg, hogy nem akarja meghiúsítani a közgyűlés terveit. 

 

6. Szociális intézmény 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

A Budaörsi Kistérségi Társulás fenntartásába kerülne a Szociális Alapszolgáltatási és 

Gyermekjóléti Központ, amelytől a szociális (családsegítés) és gyermekjóléti szolgáltatásokat 

igénybe venné Pusztazámor. 
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Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Elmondja, hogy a Pusztazámori Gyermekjóléti Szolgálat vezetője Tóth Attila eddig havi 

60.800 forintért látta el feladatát, ami éves szinten 730.000 forintot jelentett. Ezentúl Sóskúttal 

együtt Budaörshöz tartozna Pusztazámor is. Az anyagból kiderül, hogy ha működési 

kiadásokhoz létszámot vesznek fel, annak 0 forint a költsége Pusztazámor tekintetében, 

azonban azt nem érti, hogy a felhalmozási kiadásokat (különféle eszközök beszerzése, 

bútorokat, fejlesztő eszközöket jelenti) milyen felosztás szerint fogják megvalósítani az 

érdekelt 6 település között egyforma mértékben. A fejlesztési kiadások nem tudja, hogy mit 

takarnak és még aránytalan is, mivel úgy tűnik nem lakosságszám arányosan alakították ki. A 

2007. december 17-i Polgármesterek Tanácsa ülésen lesz lehetőség véleményt nyilvánítani 

ezzel kapcsolatban. Most csak elvi döntést kellene hoznia a testületnek ennek a szociális 

intézménynek a létrehozásáról, úgy, hogy ha a fejlesztési támogatásokat nem ilyen mértékben 

kell Pusztazámornak finanszíroznia. 

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő 

Megkérdezi, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is benne van? 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Elmondja, hogy a házi segítségnyújtás esetében Törökbálint a gesztor, aki összefogja, és 

Törökbálint tagja a Budaörsi kistérségnek. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Megszavaztatja, hogy a testület elvileg egyet ért a szociális intézmény létrehozásával, azzal a 

feltétellel, hogy a felhalmozási kiadás a lakosságállományra vetítve legyen megállapítva. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

78/2007. (11.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának, 

mint Többcélú Társulás által fenntartandó intézménynek a megalapításához 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja, 

hogy a Szociális (Családsegítést) és a Gyermekjóléti Szolgálatot a Budaörsi Szociális 

Intézmény lássa el. 

Ez az Intézmény várhatóan kistérségi fenntartású lesz 2008. január 1-én. A 

Gyermekjóléti Szolgálat ismertetett felhalmozási kiadásaihoz az önkormányzat nem 

kíván hozzájárulni, azt kéri, hogy a működési költségeket a leosztott normatívákból 

próbálja megoldani a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Pusztazámor község ezen intézménytől veszi igénybe 

2008. év kezdődően a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat. 

 

Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 

 

 

7. ELMŰ oszlop körüli járda javítás 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Felkéri dr. Kosztyi Emma jegyzőt, hogy mondja el az ELMŰ reakcióját a Hunyadi utcai 

oszlopelhelyezés kapcsán keletkezett járdabeszakadások javítása ügyében.  
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Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Elmondja, hogy már két levelet írtak ezügyben az ELMŰ részére, azonban még nem érkezett 

válasz. Ígéretet tesz, hogy ismét felkeresi a szolgáltatót. Ha ezek után sem tesz eleget a 

felhívásnak, akkor a javításokat el kell végeztetni mással és le kell számlázni nekik a 

munkadíjat. 

 

Oláh Gábor képviselő 

Mielőbb rendezni kellene, mert a tél és a csapadékos időszak beköszöntével egyre nagyobb 

kár keletkezik a járda állapotában. 

 

8. Erdő 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Tájékoztatásul elmondja, hogy Pusztazámornak be kell jelentkezni erdőbirtokosnak, a Kereszt 

utca végében lévő erdőrésszel kapcsolatban. A szükséges intézkedéseket megtették.   

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

A törvény szerint 1500 m
2
 felett van bejelentési kötelezettség. 

 

9. Védőnő 

 

Orosz Béla képviselő 

Elmondja, hogy az általános iskolában tetvesek a gyerekek, lassan már egy hete. Megkérdezi, 

hogy mi az oka annak, hogy 1 hét alatt a védőnő nem érkezett ki az iskolába a probléma 

megoldásának érdekében. 

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő 

Elmondja, hogy egyik gyerek sem tartható otthon azért mert tetves, attól még ugyanúgy joga 

van iskolába menni, mint a többi gyereknek. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Véleménye szerint az iskolaigazgató felelőssége, hogy a maga szintjén kezelje ezt a 

problémát. 

 

10. Elhagyott hulladék 

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő 

Észrevételezi, hogy hetek óta elhagyott hulladék övezi a Hulladéklerakó felé vezető utat, 

amerre a gázcsöveket fektetik.  

 

Pártovics Benedek polgármester 

Fel fogja hívni az illetékesek figyelmét erre a problémára. 

 

 

11. Meghívó 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Felolvassa az Andreetti Károly Általános Művészeti Iskola és Könyvtár mesemondó verseny 

döntőjére, és túl az Óperencián rajzverseny ünnepélyes díj kiosztójára szóló meghívót. 

Minden képviselőt szeretettel várnak. 
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12. Év végi számadás 

 

Kajzer Antalné képviselő 

Felolvassa, az általa írt, az utóbbi egy évről szóló számadást.  

 

 

13. Település Fejlesztési Bizottság 

 

Oláh Gábor képviselő 

Elmondja, hogy a HÉSZ módosításával kapcsolatos ipari övezetben végezhető tevékenységek 

meghatározásának ügyében 2007. december 4. napjára tűzné ki a Település Fejlesztési 

Bizottsági ülést, melynek anyagát a bizottsági tagok részére szeretné lefénymásoltatni a 

Polgármesteri Hivatal segítségével. Az ülés eredményéről tartana egy beszámolót 2007. 

december 12-i Képviselő-testületi ülésen. 

Említést tesz egy a községben működő társaskörről. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Megkérdezi, hogy ez egy bejegyzett társaskör? 

 

Kajzer Antalné képviselő 

Igen, bejegyzett egyesület, a neve Tiszta Zámorért Társaskör. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Megkérdezi, hogy ki az egyesület elnöke? 

 

Kajzer Antalné képviselő 

Elmondja, hogy a cégbejegyzéssel együtt jön majd az illetékes. 

Továbbiakban elmondja, hogy nem talált olyan térképet, ahol a helyrajzi számoknak utána 

tudna nézni. Így nem sikerült számára beazonosítani azokat a helyrajzi számokat, melyekre 

kíváncsi volt. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Elmondja, amennyiben ez egy új megosztás akkor a térképen nem fog szerepelni az új 

megosztott helyrajzi szám, csak az eredeti. 

 

Békési Géza alpolgármester 

Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatalban is meg lehet nézni a helyrajzi számokat, mivel 

van olyan térkép, amin ezek szerepelnek, természetesen az aktuális állapotnak ez nem felel 

meg, mivel a friss megosztások nem szerepelnek rajta. 

 

Pátovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy a Rákóczi Ferenc utca és annak hátsó része magántulajdonban van így ezzel 

kapcsolatban, semmiféle határozatnak nem kell lennie az önkormányzat birtokában, mivel 

semmi köze sincs ahhoz, hogy X Y hogyan osztja meg a földjét. Természetesen az építési 

hatóság adja meg az engedélyt a megosztáshoz, de azon kívül semmit nem tehetnek. 

 

Kajzer Antalné képviselő 

Elmondja, hogy csupán egy kérdés volt, arra akart csak rávilágítani, hogy volt egy testületi 

ülés, melyen nagyon sok helyrajzi szám szerepelt, és a legtöbbről nem tudta hogy merre 

helyezkedik el. Így elment a Polgármesteri Hivatalba és ott sem kapott a kérdéseire választ. 
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Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

Elmondja, hogy a legutóbbi ügy kapcsán, ami a tanyás beépítésre vonatkozott, ott is volt 

térkép. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy a hivatal titkárságának a falán ott van a térkép, amelyen rajta szerepel az 

összes helyrajzi szám. Azt hogy senki nem tudott a kérdéseire válaszolni ezzel kapcsolatban 

sajnálatát fejezi ki, hogy nem volt jelen, mert akkor tudott volna választ adni. 

 

Kajzer Antalné képviselő 

Elmondja, hogy Ő bent volt a Polgármesteri Hivatalban, de igazából nem kapott választ a 

kérdéseire. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Megkérdezi, hogy kitől kért választ a kérdéseire? 

 

Kajzer Antalné képviselő 

Elmondja, hogy a jegyzőasszonytól kérdezte azt, hogy van-e egy olyan térkép, amelyen 

minden helyrajzi szám látható, erre kapta azt a választ, hogy egy ilyen térkép nincs. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

A belterületi helyrajzi szám ezen a térképen rajta szerepel. Ez igaz, külön van belterületi és 

külterületi térkép. Elmondja, hogy a készülő digitális térképen szerepelni fog az összes 

helyrajzi szám, övezeti besorolás. Jelen pillanatban a tárnoki hivatal segítségével tudják 

lehívni a tulajdoni lapokat a Takarnet nevű programmal.  

 

Kajzer Antalné képviselő 

Véleménye szerint a meggyes haszonbérbeadásával kapcsolatban nem telefonon kellett volna 

testületi ülést tartani.  

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Tudomása szerint semmi nem tiltja a telefonos ülés összehívását, és sokkal gyorsabban meg 

tudták oldani ezt a kérdést, mintha egy rendkívüli ülést tartottak volna. 

Elmondja, hogy az erdősítéssel kapcsolatban a Képviselő-testület nem szavazott semmit sem.  

 

Kajzer Antalné képviselő 

Véleménye szerint szavaztak róla a 2007. március 26-i ülésen. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy erről még nem szavazhattak, mivel ehhez a HÉSZ-t módosítani kellett volna, 

ahhoz, hogy ott erdő legyen. Csupán arról beszéltek, hogy ott van egy erdő, ami párhuzamos 

az úttal, és az nem véderdő. Azért igényelte meg a Képviselő-testület a Pusztazámor 066 hrsz-

ú táblából azt a 5 ha-nyi területet, hogy ott legyen a véderdő és ott vezessék el a 

csapadékvizet. Erről szavaztak csupán, arról nem, hogy az ott véderdő legyen. 

 

Kajzer Antalné képviselő 

Felolvas egy részt a földcsere megállapodásból. Elmondja, hogy ezt a Képviselő-testület 

megszavazta. 
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Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Elmondja, hogy igen valóban megszavazták, azonban a földcsere szerződés nem jött létre, így 

ezt a határozatot vissza kell vonni. 

 

Kajzer Antalné képviselő 

Észrevételezi, hogy nem kapott a földcserés előterjesztésekhez térképet. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Elmondja, hogy volt szerkezeti terv, minden földrészletekkel kapcsolatos anyaghoz küldtek 

térképvázlatot is minden képviselőnek, melyből láthatóvá vált, hol fekszik az érintett terület. 

 

Kajzer Antalné képviselő 

Elmondja, hogy csupán azért írta le a történteket, hogy lehetőleg máskor ne kövesse el 

ugyanazt a hibát a Képviselő–testület. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Elmondja, hogy bármikor bárki számára nyitva áll a Polgármesteri Hivatal ajtaja és a 

szerkezeti terv mindenkinek a rendelkezésére áll.  

Az észrevétel óta a korábbi rendeletek másolatát is megküldik, hogy az új képviselők is 

érdemben tudjanak döntést hozni. 

 

Kajzer Antalné képviselő 

Felolvassa továbbá, hogy az Önkormányzat és Társai biztosítják, hogy vagy a tervezett 

bekötőút alatt elvezetik átfolyóval a felszíni vizeket vagy az árokrendezésnek olyan szintű 

műszaki megoldását érik el, amely kizárja, hogy állóvíz keletkezzen az adott területen.  

Mindenki aláírása rajta van.  

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban mi a gond? 

 

Kajzer Antalné képviselő 

„Olyan szintű műszaki megoldást ér el”. Úgy gondolja ennek a mondatnak semmi értelme 

nincs. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Mivel már Kajzer Antalné képviselő tagja volta a  Képviselő–testületnek, amikor ezt 

tárgyalták megkérdezi, hogy miért nem szólalt fel akkor, hogy nem megfelelő a szóhasználat. 

 

Kajzer Antalné képviselő 

Elmondja, hogy a Pusztazámor Kft-vel kötött megbízási szerződéssel kapcsolatban azt találja 

rossznak, hogy 3 szereplővel indul a szerződés és 6 személlyel végződik. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy abban a szerződésben az szerepel, hogy az Önkormányzat fogja finanszírozni 

a digitális térképet, a vállalkozó pedig a HÉSZ módosításának költségeit. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

Ezt megerősíti, minden földdel kapcsolatos előterjesztéshez volt térképmásolat. 

 

 



 19 

Kajzer Antalné képviselő 

Úgy gondolja, hogy a szereplőket a szerződésen belül ugyanúgy kellene nevezni.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Elmondja, hogy a szerződésben már javítva szerepel, amit már alá is írtak. Ezt a szerződést 

Pest megye főépítésze Szabóné Pányi Zsuzsa készítette, és miután észrevételezték Kajzer 

Antalné képviselő felvetését, hogy hiányzik a szerződésből, hogy az alvállalkozó hibájáért a 

fővállalkozó felel, a hibát ki is javította. Megjegyzem, hogy a Polgári Törvénykönyv szerint 

ez a szabály akkor is érvényes, ha kikötik a felek, és akkor is, ha nem. 

 

Békési Géza alpolgármester 

Úgy gondolja, hogy az evidens hogy az alvállalkozóért a fővállalkozó a felelős.  

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy tudomást szerzett arról, hogy egy héttel ezelőtt a Közigazgatási Hivatalhoz 

beadványt nyújtottak be, melyben az áll, hogy az önkormányzat szabálytalanul pályázta meg 

az államtól ingyenesen igényelhető földrészletet. Úgy gondolja, hogy ehhez testületi 

felhatalmazás sem kellett volna, mivel arra tette fel az esküjét, hogy a falu érdekeit szolgálja. 

Ennek ellenére neki volt felhatalmazása a testülettől, hogy igényelje meg a Hulladéklerakó 

mellett elhelyezkedő földterületet.  

Elmondja, hogy ilyen bizalmatlanság ebbe a faluba soha nem volt, mint ami most van. 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester a nyílt ülést 21:10-kor 

berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

 dr. Kosztyi Emma        Pátrovics Benedek  

jegyző             polgármester 

 

 

 

 

 

 


