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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2007. december 12-i üléséről 

 

 

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint, valamint kb. 6 fő hallgatóság 

 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

 

Pátrovics Benedek   polgármester 

Békési Géza    alpolgármester 

Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő 

Kajzer Antalné    képviselő 

Oláh Gábor    képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

Hornyák András                      képviselő 

 

Összesen: 7 képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Beszámoló a Hulladéklerakó eddigi tevékenységéről és a jövőbeni terveiről 

Előterjesztő: FKF Zrt. képviselője, Pátrovics Benedek polgármester 

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosítására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

3. Előterjesztés Pusztazámor Község Önkormányzatának gyermek és felnőtt 

étkeztetésről szóló 12/2004. (XI. 25.) számú rendelet módosítására  

            Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

 

4. Előterjesztés a víz-és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 1/1995. 

(II.2.) számú Ök. rendelet módosításáról 

           Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

5. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati Intézmények 2008. évi  

szolgáltatási díjairól 

            Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

6. Pusztazámor Községért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

7. Egyebek 
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Pátrovics Benedek polgármester 

Köszönti a megjelent képviselőket, hallgatóságot. Megállapítja, hogy határozatképes 

létszámmal, 6 fővel jelen van a testület. Elmondja, hogy Dr. Andrásfalvy András Ders 

képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, valamint Hornyák András képviselő 

jelezte későbbi érkezését. 

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

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

1. napirendi pont 

 

Beszámoló a Hulladéklerakó eddigi tevékenységéről és a jövőbeni terveiről 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Köszönti a meghívott vendéget, Siklóssy Mihályt a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 

képviselőjét. 

Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése. 

 

Oláh Gábor képviselő 

Elmondja, hogy őt a biogáz kérdése foglalkoztatja, ugyanis 2005-ben írta a szakdolgozatát 

ebben a témában. Az illetékesektől azt az információt kapta, hogy 2006-2007 évtől fog 

indulni a gázfelhasználás. A mostani beszámoló ezzel szemben 2009. évet jelöli ki ennek 

indítására. Megkérdezi, hogy mi ennek az oka? 

 

Siklóssy Mihály FKF Zrt. képviselője 

Általában a lerakónál egy bizonyos gázkinyerési kondíciónak, metán tartalomnak meg kell 

lennie ahhoz, hogy fáklyázni lehessen. A 2006-os év végétől kezdték a gáz fáklyázásával való 

elégetését. Ehhez egy német céggel végeztették el az analizálást. Gázmotor kerülne 

beüzemelésre villamos energia termelésre. Ismerni kellett az itt kikerülő gázok tartalmát. 4 

szegmensből áll az első ütem, az első szegmens után derült ki, hogy nem tudja produkálni a 

gázhozamot. A kutak (109 db) átvizsgálása megkezdődött, amelyek nem adnak elég gázt, át 

kell alakítani felső elszívású kutakká. Ekkora üzemnél előfordul időbeni csúszás. 

 

Oláh Gábor képviselő 

Megkérdezi, hogy addig mi történik a gázzal? 

 

Siklóssy Mihály FKF Rt képviselője  

Azok a gázok, amelyeket jelenleg kinyernek az elfáklyázásra kerül. 

A gázkutak hozamánál ismerni kell a metántartalmat és a megfelelő kibocsátását. A 

hasznosítás még bonyolultabb folyamat. Ezek mellett a csapadékviszonyok mellett az 

alsóelszívású kutak nem tudnak működni, és lehet hogy az alsóelszívású kutak 50%-át át kell 

alakítani felső elszívásúvá. 

Hangsúlyozza, hogy ennek megfelelően épül rá a kutakra a gázmotor. Ez egy nagyon összetett 

műszaki feladat.  
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Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

Felvetődött, hogy telepítenek a faluba egy levegő minőség vizsgálót. Erre nem került, sor, de 

időnként lehet érezni bűzhatást a levegőben. Megkérdezi, hogy gondolkodnak-e 

újrahasznosításban, mint pl. a komposztáló. 

 

16:20-kor megérkezik Hornyák András képviselő. 

 

Siklóssy Mihály FKF Rt képviselője 

Elmondja, hogy sajnálatos módon, Magyarországon nincs felvevőpiaca a komposztnak. Az 

EU azt mondja, hogy minél kevesebbet a lerakóba és minél többet újrahasznosítani. Bővíteni 

kell a komposztáló üzemet. A bővítésre megfelelő pénzt kell biztosítaniuk, de amíg nem addig 

elkezdődött bérelnek ehhez sátrat. Szerencsés jelenleg a helyzet, mert rekultivációra fel tudják 

használni a komposztot. 

 

Orosz Béla képviselő 

A komposzt minősítésére kérdez rá. 

Nem fogja e lazítani a földet a komposzt. 

 

Siklóssy Mihály FKF Rt képviselője 

Elmondja, hogy ez egy talajszerű anyag, és nem fog berogyni, tavasszal pedig füvesítve is 

lesz. 

 

Kajzerné Antalné képviselő 

Az ülés előtt kiosztott kérdéssorra szeretne választ kapni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Javasolja, hogy Siklóssy Mihály vigye magával a kérdéseket és válaszolja meg írásban 30 

napon belül. A kérdések i.), j.) pontját majd ő megválaszolja.  

 

Siklóssy Mihály FKF Rt képviselője 

A kérdéssor k.) pontjára válaszol. Ha az FKF Zrt-t privatizálnák, akkor az egészet 

privatizálnák, ilyen vállalkozó nincs Magyarországon. Nincs szó a cég privatizációjáról. 

 

Oláh Gábor képviselő 

Megkérdezi, hogyan látja, hogy 30-40 év múlva merre felé halad a hulladéklerakás? 

 

Siklóssy Mihály FKF Rt képviselője 

Lerakás mindig lesz, mert van olyan hulladék, amelynek az újrahasznosítása nem megoldható. 

Nagy valószínűséggel az országban fel kellene, hogy épüljön 10-20 év múlva 5-6 égető. A 

világ energiahiányban szenved, rengeteg a hulladék, amely magas energiatartalmú 

hulladékokat tartalmaz, amely újrahasznosítható. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Megszavazatja a beszámolót. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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82/2007. (12.12.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Beszámoló a Hulladéklerakó eddigi tevékenységéről és a jövőbeni terveiről 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az FKF 

Zrt. fenti tárgyú beszámolóját a leírtak szerint elfogadja. Felkéri Siklóssy Mihályt, hogy 

az írásban benyújtott kérdésekre legkésőbb 30 napon belül szíveskedjen válaszolni. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

Siklóssy Mihály FKF Rt képviselője 

Nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván. 

 

 

2. napirendi pont 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosítására  

 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy a témával kapcsolatos anyagot kiküldték minden képviselőnek, a Pénzügyi 

Bizottság megtárgyalta a módosítást. 

Megkérdezi, van-e kérdés a módosítással kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a 2007. évi költségvetés módosítását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (XII. 17.) számú 

rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról. 

Rendelet mellékelve. 

 

 

3. napirendi pont 

 

Előterjesztés Pusztazámor Község Önkormányzatának gyermek és felnőtt étkeztetésről 

szóló 12/2004. (XI. 25.) számú rendelet módosítására  

 

 

Párovics Benedek polgármester 

Meg kell emelni a nyersanyag normatívákat. 

Megkérdezi, van-e kérdés? 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Átlag 10%-os emelést tartalmaz az emelés. Főleg az energiaárak emelése okozza a díjak 

változását.. Nagyobb százalékos emelésre szándékosan nem tettek javaslatot. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

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

Nem volt. 
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Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 17.) számú 

rendelete a gyermek és felnőtt étkeztetésről szóló 12/2004. (XI. 25.) számú rendelet 

módosításáról 

Rendelet mellékelve. 

 

 

4. napirendi pont 

 

Előterjesztés a víz-és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 1/1995. (II. 02.) 

számú Ök. rendelet módosításáról 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

A szerződésben benne volt, hogy csak az infláció mértékével fognak emelni. 

 

Kajzer Antalné képviselő 

Megpróbálta kiszámolni miből származik az emelés. Mennyi most az infláció? 

 

Békési Géza alpolgármester 

Úgy gondolja, hogy 6,9. 

 

Ptárovics Benedek polgármester 

A K tényező az amit a szolgáltató állapítja meg, hogy milyen beruházások voltak, és ezzel 

magyarázták. 

  

Hornyák András képviselő 

A szerződésben az van, hogy csak az infláció mértékével emel a szolgáltató. 

 

Békési Géza alpolgármester 

Arról nem beszélve, hogy az alapdíjat is rátették. 

 

Kajzer Antalné képviselő 

Megkérdezi, hogy mitől kerül ennyibe a csatornadíj. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Mihez képest. 

 

Kajzer Antalné képviselő 

Tárnokhoz képest.  

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Meg fogja hívni az ÉTV képviselőjét és mondja el ő, hogy miért kerül ennyibe a csatornadíj. 

Napolják el, hívják meg az ÉTV képviselőjét. 

Megszavaztatja, hogy aki avval ért egyet, hogy ma ezt a javaslatot ne szavazzák és a 

következő testületi ülésre meghívja az ÉTV képviselőjét, az  kézfelnyújtással szavazzon. 
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Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

 

5. napirendi pont 

 

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati Intézmények 2008. évi 

szolgáltatási díjairól 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Az tette szükségessé, hogy a hivatalban gyakorivá vált a faxolás és a tetemes mértékű 

fénymásolás. Szűkösek a keretek és a festék és papír készlet is költség, melynek hiánya 

valahol jelentkezik. A postán is van most már faxgép, ahol 600 Ft/oldalért faxolnak. Lehet ez 

kevesebb is, lehet azt is mondani, hogy ne legyen. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

Úgy gondolja, hogy az önkormányzat faxgépe maradjon az Önkormányzat feladatainak 

megoldására. 

 

Hornyák András képviselő 

Úgy gondolja, hogy az önkormányzathoz lehessen továbbra is jönni ilyen gonddal. Úgy 

gondolja, hogy tényleg lehet díjat kérni érte. 

 

Orosz Béla képviselő 

Szomorúan veszi tudomásul, hogy ide jutott az önkormányzat, hogy díjakat kell szedni. 

 

Kajzer Antalné képviselő 

Nagyon soknak találja a díjakat, a pestihez képest. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Akinek bármilyen más díjra van javaslata az mondja. 

Nem volt. 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért az előterjesztéssel. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

83/2007. (12.12.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Község Önkormányzatának intézményeinek 2008. évi szolgáltatási 

díjai 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat intézményeinek 2008. évtől az alábbi ÁFA-s szolgáltatási díjakat 

határozza meg: 

Fénymásolási tevékenység (szerzői művek magáncélú másolása nem engedélyezett) 

 

Polgármesteri Hivatal: 
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A/4 méretű 1 lap (1 oldal)             30,-Ft 

A/4 méretű 1 lap (2 oldal)             60,-Ft 

A/3 méretű 1 lap (1 oldal)              60,-Ft 

A/3 méretű 1 lap (2 oldal)          150,-Ft 

FAX: A/4 méretű 1 lap (1 oldal) 500,-Ft 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Zámori Hírek újságban jelentesse meg a szolgáltatási 

díjakat. 

 

Határidő: 2008. január 1.      Felelős: jegyző 

 

 

6. napirendi pont 

 

Pusztazámor Községért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy még az érintettek nem érkeztek meg, későbbre halasztja a tárgyalást. 

 

7. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

1. 2008. I. féléves munkaterv 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Megkérdezi, hogy kinek van az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése. 

 

Oláh Gábor képviselő 

Kérni szeretné, hogy a HÉSZ módosításával kapcsolatos napirendet tegyék előbbre. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Elmondja, ha készen van áprilisban, akkor azt meg lehet tárgyalni. Ezek változnak még, 

mozognak, ez egy munkaterv. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Megszavaztatja. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

84/2007. (12.12.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2008. I. féléves munkaterv 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008. év 

I. féléves munkatervét a leírtak szerint elfogadja.  

 

Határidő: 2007. december 31.             Felelős: polgármester 
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2. Sinka Pack Kft. telepe 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy a műanyag üzem helyén 60 db apartman házat építenének az etyeki filmgyár 

kapcsán. Kéri a véleményeket. 

 

Hornyák András képviselő 

Nem gondolja, hogy különösebb veszélyt jelentene a falura. Azt nem érti, hogy a 

műanyagüzemet minek akarják fejleszteni, ezt nem támogatja. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Egyenlőre elviekben kérik az egyetértést, a következő ülésre hívják meg a vállalkozót, és 

majd Ő elmondja, hogy mit szeretne. 

 

Hornyák András képviselő 

Ahhoz, hogy a flakonjait le tudja gyártani ahhoz komoly fejlesztésre lenne szükség, amivel 

nem értene egyet.  

Kajzer Antalné képviselő 

Annál is inkább, mivel a HÉSZ módosítás mellékletében írtak hasonló műanyag 

feldolgozással kapcsolatos kikötést. Soknak találja a 60 apartman házat, főleg a megnövekvő 

autóforgalom miatt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Kár bármiről is beszélni, a következő ülésre meghívják a beruházót. 

 

Orosz Béla képviselő 

Úgy gondolja, hogy a 60 apartman házban senki nem találkozna senkivel. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Összegzésképp elmondja, hogy akkor a következő testületi ülésre meghívja a vállalkozót, 

hogy elmondhassa az elképzeléseit. 

 

 

3. Kis állatégető 

 

Pátrovics Benedek 

Felolvassa a kis állatégető ügyében küldött anyagot. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban 

kinek mi a véleménye. 

 

Hornyák András képviselő 

Nem hiszi, hogy támogatnák egy ilyen kis állatégető létesítését a falubeliek. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

Az emberek egyre jobban ragaszkodnak az állataikhoz, a kutyákhoz, macskákhoz, így ebben 

tényleg nagyon nagy üzlet lenne. Azonban azt nem tudja, hogy ez a falunak kellene e vagy 

sem. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Megszavaztatja, hogy a hallgatóságnak szót adjon. 
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Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Gellért Gáborné 

Megkereste a Fővárosi Temetkezési Vállalat Vezérigazgatóját, hogy ebben a témában lát e 

lehetőséget, és ha igen akkor milyen formában. Úgy gondolja, hogy ez a legnagyobb üzleti 

lehetőség lenne a falunak. 

Javasolná a testületnek, hogy keressen az Önkormányzat területei között olyan telket, amely 

kellően távol van a lakott területtől. Kevésnek találja az égetőt, akár kis állattemetőt is lehetne 

létesíteni. Üzletileg és morálisan is jó lenne, szolgáltatás szempontjából is. Szerinte érdemes 

lenne foglalkozni ezzel a kérdéssel. Köszöni a szót. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy akire a képviselő asszony gondolt, az Úr Nyitray András volt, aki a legjobban 

támogatta az emberi krematórium támogatását. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Megszavaztatja, hogy a hallgatóságnak szót adjon. 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Károvits Tamás 

Úgy gondolja, hogy nagyon elszomorító, hogy a mai lehetőség szeméttemető, égetőben van 

lehetőség. Elmondja, hogy ez az ÉTV részéről még nincs vége az emeléseknek, pedig ő 

megmondta 1 évvel ezelőtt. Európa legdrágább földjén krematóriumot és temetőt, 

szemétlerakót akarnak építeni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Tudja, hogy maga az emberek fogják tönkretenni a földet.  

Megkérdezi, hogy mi legyen a kis állatégető témájával.  

 

Békési Géza alpolgármester 

Elmondja, hogy nap mint nap hallja a különféle híradásokban, hogy rossz állapotban van a 

magyar mezőgazdaság. 

 

Gellért Gáborné 

Elmondja, hogy lehetőség van arra, hogy a falu agrár jellegét felfuttassák, azonban ehhez az 

kell, hogy a falubeli őslakosság ezt akarja e. Ha összefognak az emberek, akkor nagy 

összeghez lehet jutni. 

 

Orosz Béla képviselő 

Elmondja, hogy a vannak lehetőségek, kapcsolatok, amivel segíteni tudná ezt az ötletet, amit 

Gellért Mara felvázolt. 

 

Hornyák András képviselő 

Üzleti szempontból igen jó lenne. 

 

Oláh Gábor képviselő 

Javasolja, hogy nézzenek a dolgok mögé, hívják meg ezt az állatorvost is a következő ülésre 

és mondja el személyesen, hogy mit akar. 
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Pátrovics Benedek polgármester 

Megszavaztatja, hogy meghívják a következő ülésre az állatorvost és mesélje el mik a tervei. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

4. Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

A megállapodást módosítani kell, a Szociális és Gyermekjóléti szolgáltatások 

vonatkozásában, mivel Érd, Tárnok, Diósd, Százhalombatta a Budaörsi Kistérségi Társulásból 

kivált. A Gyerekjóléti Szolgáltatásnál sikerült tisztázni a Kistérségnél, hogy a 1,7 milliót nem 

kérik a településektől. A működési kiadásokat kell kimutatni és próbálják a normatívákból 

valamit a Többcélú Társulás normatíváiból ezt működtetni. 

Az alapszolgáltatásokat tartalmazza a keretszerződés, ide tartozik a Házi segítségnyújtás, 

szociális étkeztetés, amit a Konyhán biztosítanak és ez semmibe sem került az 

Önkormányzatnak, így 0 forint. A szerződésbe belekerültek az idős, fogyatékos hajléktalanok 

is, mivel hajléktalan idáig sem volt a településen reméli, hogy a jövőben sem lesz ilyen jellegű 

probléma a településen. Ami miatt módosítani kell a szerződést, Százhalombatta, Tárnok, Érd, 

Diósd kivált, Páty, Telki, Budajenő, Budakeszi csatlakozott. A megállapodást újra meg kell 

kötni, fentiek miatt.  

A Pedagógiai Szakszolgálatokról is módosították a Feladat-ellátási Szerződést, amit a testület 

el is fogadott, új megállapodást kell kötni ugyan az miatt, hogy tagönkormányzat cserélődtek. 

A Pedagógiai Szakszolgálat keretében működik a pszichológus, akit a Budaörsi Kistérség 

fogja átvenni, mivel már két éve itt dolgozik és megkedvelték a falubeliek. Szükséges 

elfogadni a Belső Ellenőrzési Feladatokról szóló megállapodást, amelyet meg kell változtatni 

a fentiek miatt. A bevételek, normatívák elemzése (a saját bevételek hogyan viszonyulnak, a 

kiadásokhoz) és hogyan alakulnak a normatívák, bevételek és kiadások. A 2008. év a FEUVÉ 

ellenőrzésével telik. A részben gazdálkodó intézmény csupán a Napközi otthonos Óvoda. Ez 

azt jeleni, hogy a Napköziotthonos Óvodánál, mint részben önálló költségvetési szervnél,  és 

az Önkormányzat Hivatalánál, mint önálló költségvetési szervnél fogja vizsgálni, hogy a 

vezetői ellenőrzések hogyan érvényesülnek a napi munkában és gyakorlatban. Ennek van egy 

költségtényezője, ami Pusztazámor vonatkozásában 384.000,-Ft. A Kistérség több árajánlatot 

fog kérni, amelyek közül kiválasztják a legkedvezőbbet. Érd kivált a kistérségből, így felére 

csökkent a térség lakosság száma. Így ha szeretne az Önkormányzat belső ellenőrzést, akkor 

saját magunknak kell majd finanszíroznia. Mivel az előző testületi ülésen elfogadták a 

feladatellátást, most itt a megállapodást kell elfogadni.  

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Megszavaztatja a szerződések aláírását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

85/2007. (12.12.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Megállapodás pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásról 

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

Kistérség Többcélú Társulása által küldött megállapodását a pedagógiai szakszolgálati 

feladatok ellátásáról a leírtak alapján elfogadja. 
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Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 

 

86/2007. (12.12.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Megállapodás szociális és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásról 

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

Kistérség Többcélú Társulása által küldött megállapodását a szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatok ellátásról a leírtak alapján elfogadja, a szükséges törvényi 

hivatkozások aktualizálásával. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 

 

87/2007. (12.12.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Megállapodás a belső ellenőrzési feladatok kistérségi szintű ellátásáról 

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

Kistérség Többcélú Társulása által küldött megállapodását a belső ellenőrzési feladatok 

kistérségi szintű ellátásáról elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 

 

88/2007. (12.12.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi belső ellenőrzési terve 

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

Kistérség Többcélú Társulása által küldött megállapodását a belső ellenőrzési feladatok 

kistérségi szintű ellátásáról elfogadja, azzal, hogy a költségek tekintetével kedvezőbb 

árral dolgozó vállalkozót kell keresni.  

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 

 

 

5. Szociális ügy 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

Elmondja, hogy egy sérült gyermek szülei rendszeresen felkeresi a szociális bizottságot 

segítségért. Arra jutottak, hogy a testület dönthet abban, hogy a közalapítvány támogassa a 

családot egy egyszeri összeggel. Egy biatorbágyi alapítvány fejlesztéseire járnak, ahol 

szakemberek, konduktorok segítik a gyerek gyógyulását. Arra kéri a képviselő testület tagjait, 

hogy támogassák ennek a beteg kisfiúnak a fejlődését. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Úgy gondolja, hogy a közalapítvány nem zárkózik el az effajta támogatásoktól. Majd a 

Pusztazámor Községért közalapítvány tagjai eldöntik, hogy mekkora összeggel támogatják. 
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Pátrovics Benedek polgármester 

Felkéri az elnök asszonyt, hogy ezt az ügyet intézze.  

 

Dr. Fekete Zsuzsanna 

A Pusztazámor Községért Közalapítvány Kuratóriuma amennyiben elfogadja ezt a kérést 

természetesen lesz rá mód, hogy támogassa ezt az alapítványt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

A döntésről tájékoztatás kér. 

 

 

6. Kuratórium tagjainak megválasztása 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző  

Elmondja, hogy az előző ülésen lemondott a kuratórium valamennyi tagja. Az új kuratóriumot 

az Önkormányzatnak kell választania. Az Ötv. szerint választás, kinevezés, megbízással 

kapcsolatos ügyekben zárt ülést kell tartani kivéve, ha az érintettek belegyeznek a nyilvános 

tárgyalásba. Tehát több név is felmerült az új kurátorok személyét illetően. Az alapító a 

képviselő testület. A megválasztandó kurátorok sem az alapítóval, illetve a Polgármesteri 

Hivatallal, az Önkormányzattal sem alá fölérendeltségi helyzetben, egymással hozzátartozói 

viszonyban nem állhatnak. Teljesen függetlennek kell lenni az alapítóktól. Kiosztottak a 

testületi ülés előtt egy anyagot. Sok emberrel beszéltek, hogy kik lennének a legmegfelelőbb 

személyek a kuratóriumi tagságra. Bemutatja az általuk jelölt kuratóriumi tagokat: 

Kralovánszky Kristóf elnökként, Győrfi Miklós és Dobos Ferenc tagként. Bemutatja őket. 

Kralovánszky Kristóf mindaddig a Település Fejlesztési Bizottság elnöke lesz, míg 

bejegyzésre nem kerül az új kuratórium.  

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Megkérdezi, hogy beleegyeznek-e a nyílt ülésen való tárgyalásba. 

Igen, beleegyeznek. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Tehát a testület választ most egy új elnököt és két kurátort. A módosítást pedig a Pest Megyei 

Bíróságnál át fogják vezetni. A törvény előírásai szerint bejegyzésre fog kerülni, reméli, hogy 

még december hónapban sikerül elküldeni a bírósághoz a módosított alapító okiratot. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Várja a kérdéseket. 

 

Holinszkiné  Bachoffer Klára képviselő 

Megkérdezi, hogy a jelöltek ismerik-e a Közalapítvány munkáját.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző 

Igen, ismerik, természetesen át kell venniük a jelenlegi elnöktől az eddigi vagy az eddig 

függőben maradt ügyeket.  

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Felolvassa a határozati javaslatot. 

Megszavaztatja. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 
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Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

89/2007. (12.12.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Községért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámor Községért Közalapítvány kuratóriumi elnökének Kralovánszky Kristófot, 

tagjainak Dobos Ferencet és Győrfi Miklóst választja. 

Az előterjesztés szerint a Pusztazámor Községért Közalapítvány módosított alapítói 

okiratát elfogadja. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás átvezetésével kapcsolatosan a szükséges intézkedések 

megtételéről gondoskodjon. 

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal                        Felelős: polgármester 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Gratulál az új kurátoroknak. 

Megkérdezi, hogy van e még valakinek kérdése. Nem volt.  

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 17:50-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 dr. Kosztyi Emma              Pátrovics Benedek 

jegyző         polgármester 


