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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2008. február 7-i üléséről 

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint, valamint 5 fő hallgatóság 

 

Jelen vannak a Képviselő-testület tagjai közül: 

 

Pátrovics Benedek    polgármester 

Hornyák András    képviselő 

Kajzer Atntalné    képviselő 

Oláh Gábor     képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

 

Összesen : 5 képviselő 

 

Igazoltan távol: Békési Géza  alpolgármester 

    Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő 

    Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

2. Javaslat az óvoda nyári zárva tartására 

Előterjesztő: Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető 

 

3. Előterjesztés az óvodai és iskolai beiratkozások rendjéről 

Előterjesztők: Szabadosné dr. Vargha Magdolna és Szoloszkáné Lepnyák Alíz 

intézményvezetők 

 

4. Rendelet-tervezet Pusztazámor Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről 

szóló 1/2007. (II.12.) rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

5. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiemelt céljairól 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

6. Egyebek 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

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

létszámmal, 5 fővel jelen van. Elmondja, hogy a hiányzó képviselők igazoltan vannak távol. 

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

Javasolja, hogy módosítsák a napirendi pontok sorrendjét, a 2. és 3. napirendi pontot vegyék 

előre, és azt követően tárgyalják az 1. napirendi pontot. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Megszavaztatja fenti módosítással együtt a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

1. napirendi pont 

 

Javaslat az óvoda nyári zárva tartására 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezi, van-e kérdés, vagy 

javaslat a témával kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja az előterjesztés szerint az óvoda nyári zárva tartásának időpontját. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

2/2008. (02.07.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Napköziotthonos Óvoda éves nyitvatartásának rendjét – zárva tartását – az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

1./Nyári időszakban zárva tart: 

2008. július 14-től, 2008. augusztus 08-ig. 

 

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

végrehajtásról intézkedjék. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: intézményvezető 
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2. napirendi pont 

 

Előterjesztés az óvodai és iskolai beiratkozások rendjéről 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Minden képviselő előtt ott van az előterjesztés. Megkérdezi Mészáros Ildikó 

tagintézményvezetőt kíván-e kiegészítést tenni az előterjesztéshez. 

 

Mészáros Ildikó tagintézményvezető: 

Elmondja, hogy elfogadták a sóskúti anyaintézmény javaslatát a beiratkozás időpontját 

illetően. Rövid gondolkodás után a szülők számára praktikusan úgy döntöttek, hogy a zámori 

gyerekeket a zámori tagintézményben lehessen beíratni. 

Várja a fenntartó részéről a tájékoztatást a leendő első osztály indításának körülményeiről, 

mivel a szülők már régóta kérik erről az információt, de még ez idáig nem tudtak ezzel 

szolgálni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Úgy érzi, tőle várja a választ erre a kérdésre. 

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető: 

A szülők várják az információt, ami érthető, hiszen tudniuk kell az intézmény előnyeit, 

hátrányait ahhoz, hogy dönteni tudjanak, melyik iskolába írassák be a gyermeküket. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a Sóskúttal közös testületi ülésen az iskolák költségvetésének elfogadása 

mellett erről is fognak tárgyalni. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a sóskúti iskola jelenlegi iskolaigazgatójának ez évben lejár a 

mandátuma, pályázatot írnak ki az állás betöltésére. 

 

Mészáros Ildikó tagintézményvezető: 

Elmondja, hogy a tankönyvrendelést összehangolták az anyaintézménnyel, megállapodtak 

abban, hogy pusztazámoron a leendő első osztályos könyvek azonosak lesznek a sóskúti 

iskolában megrendeltekkel, de az volt a kérésük a zámoron tanító kollégáknak, hogy a többi 

alsós osztályban ne váltsanak tankönyvet. Ennek a kérésnek a sóskúti anyaintézmény eleget 

tett. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

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

Megszavaztatja az előterjesztést. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

3/2008. (02.07.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámori Általános Iskola és Napközotthonos Óvoda beiratkozásának 

rendje 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közigazgatási területén az 

alábbi beiratkozási időpontokról dönt: 
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a./ tanköteles tanulók beiratkozásának ideje: 

 

2008. április 21.  8-tól 12 óráig 

2008. április 22.           13-tól 18 óráig 

 

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

 

b./ óvodai beiratkozás ideje: 

 

2008. április 7-től, 8-ig az alábbiak szerint: 

 

  naponta: 8-16 óráig 

 

Helye: Pusztazámor, Napköziotthonos Óvoda, Petőfi Sándor u. 27. 

A közzétételről az intézményvezetők a helyben szokásos módon gondoskodnak. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: intézményvezetők 

 

 

 

3. napirendi pont 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására. 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Várja a kérdéseket a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző. 

Elmondja, hogy a rendelet szöveges részének mellékletek felsorolása részéből a 7. számú 

melléklet hiányzik, de a kiküldött anyag tartalmazza azt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Észrevételezi, hogy az előterjesztésben a paragrafusszámok el vannak csúszva, kéri javítani. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A korábban az önkormányzat részére adott információktól eltérően 5 millió forinttal többet 

kapott Pusztazámor, ezért az utolsó pillanatban kellett módosítani az anyagot. 

Az iskola költségei már nem szerepelnek a mostani költségvetésben, az épület fenntartási, 

felújítási költségei továbbra is a zámori önkormányzat költségvetését terhelik és szeretnék, ha 

a sóskúti önkormányzat is a saját iskolájának fenntartási, felújítási költségeit önállóan 

finanszírozná. A technikai dolgok a közös ülésen kerülnek tisztázásra. A költségvetésben el 

kellett különíteni egy összeget az iskola fenntartására. 

A személyi juttatásoknál átlagosan 5%-os emeléssel terveztek. A polgármester és az 

alpolgármester juttatásainak emeléséről erről külön határozatot kell hozni a a testületnek. A 

korábbi évektől eltérően most nem kell elvonással számolniuk, most 24 millió forintot kap az 

önkormányzat. Az állami támogatás összege így meghaladja a 46 millió forintot. 

2008. évben még nincs ingatlanadó, 2009-től várható a bevezetése, célja az önkormányzat 

bevételeinek növelése. 
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Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hogy miért nem terveztek lakásépítési támogatásra fordítható összeget, hiszen 

részéről még nagyon sok helyi lakost ismer, aki még nem építkezett. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ez csak javaslat volt. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hogy az előterjesztésben szereplő kölcsönre elkülönített 200.000 forint, milyen 

típusú kölcsön. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Olyan szociálisan rászoruló emberek kisebb beruházásaira fordítható visszatérítendő kölcsön, 

amelyet kis összegekben tud visszafizetni az állampolgár. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Nem javasolja a lakásépítők 250 ezres támogatását megszüntetni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy akkor milyen összeget javasolnak elkülöníteni a képviselők a lakásépítési, 

vagy vásárlási támogatásra. 

 

Hornyák András képviselő: 

500.000 forint a javaslata. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Ha nagyon szűkös is a költségvetés ne vegyék el a jövőben építkező helyi lakosoktól ezt a 

támogatást, bár nem tudja hova jut majd az önkormányzat pár éven belül. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a belső ellenőr szerint a község a tartalékait éli fel. 

A lakosságszám miatt egy-egy órát rendelnek az orvosok, de az épületet 24 órában kell fűteni. 

Gazdaságtalan az iskola fenntartása is, de kötelező feladat az oktatás lehetőségének 

biztosítása. Növelni kellene az önkormányzat bevételeit, keresni kellene a forrásokat, 

amelyből az 1998-ban épült utakat lenne szükséges felújítani vagy a lakosság részéről 

útérdekeltségi és közmű-érdekeltségi hozzájárulás befizetésén kell gondolkodnia a 

testületnek. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az önkormányzat jelenleg valóban a tartalékait éli fel, de úgy gondolja, hogy nem az adók 

növekedése és kibővítése fogja a költségvetésből hiányzó összeget pótolni. Eddig a csatorna 

bekötést, hulladékszállítást, az utak síkosság mentesítését mind térítésmentesen biztosították a 

lakosság számára, de ez nem megy így a végtelenségig. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a hulladéklerakó területének tulajdonjogát megszerezte az 

önkormányzat, ebből kifolyólag a Fővárosi Önkormányzattal tárgyalások folynak 

Pusztazámor részére plusz kompenzáció tárgyában. Ez a kompenzáció elképzelései szerint 

évente 100 millió forintot tenne ki az inflációval növelten. Ez a feltétel a hulladéklerakó II 

ütemének megkezdése ügyében. 

A fejleményekről tájékoztatja a testületet. 
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dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a Szociális Bizottság is megtárgyalta a rendelettervezetet, főleg a szociális 

vonatkozású tervezési összegeket tárgyalták. Az ápolási díjban részesülők száma növekedett 

meg, jelenleg 7 személy kap a községben ápolási díjat. 

A közgyógyellátásban nagyobb változások voltak, az önkormányzatnak vizsgálnia kell a 

jövedelmi viszonyokat is. 

A tankönyvtámogatással kapcsolatban a bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 

tankönyvtámogatás maradjon 100%-os, de törekedjenek a valóban rászorulók kiszűrésére. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e még kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja Hornyák András képviselő 500.000 forintos javaslatát a lakásépítők és 

vásárlók helyi támogatására elkülönítendő összegére. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Megszavaztatja az alpolgármester 5%-os tiszteletdíj-emelését. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

4/2008. (02.07.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíja 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

alpolgármester tiszteletdíjának összegét 5%-al megemeli 2008. január 1-től. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Hornyák András PEB elnöke: 

Megszavaztatja a polgármester költségtérítésének 126.000,-Ft-ra történő emelését. 

 

Igen: 4 

Nem: 0 

Tartózkodik. 1   Elfogadva! 

 

5/2008. (02.07.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Polgármester költségtérítése 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pátrovics 

Benedek polgármester költségtérítését 2008. január 1-től 126.000 Ft/hó összegben 

állapítja meg. Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: jegyző 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadását. 
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Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 1/2008. (II.12.) számú rendelete az 

önkormányzat 2008.évi költségvetésének elfogadásáról. 

Rendelet mellékelve. 

 

 

4. napirendi pont 

 

Rendelettervezet Pusztazámor Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről 

szóló 1/2007. (II.12.) számú rendeletének módosításáról 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a belső ellenőr azt javasolta, hogy az ezt megelőző évi költségvetés 

módosítást ne közvetlenül a zárszámadás előtt tárgyalja és fogadja el a testület, hanem 

lehetőleg februárban. A TEUT-as pályázat összegét a költségvetés központi támogatásai 

között kell szerepeltetni a zárszámadásban az önkormányzatnak. 1.531 e forinttal nőtt az 

önkormányzat iparűzési adóbevétele. A normatív ápolási díjnál 356 e forinttal, a 

méltányossági ápolási díjnál 559 e forinttal haladták túl a keretet. A módosítások oka egyrészt 

kerettúllépés, másrészt bevétel növekedés. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja a 2007. évi költségvetés módosítását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 2/2008. (II.12.) számú rendelete az 

önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II.12.) számú rendeletének 

módosításáról. 

Rendelet mellékelve. 

 

 

5. napirendi pont 

 

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiemelt céljairól 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a 2008. évben országos népszavazás lesz. A közterületekre fordítsanak 

figyelmet a 2008. évben, különös tekintettel arra, hogy mindenki saját portáján tartson rendet, 

valamint az adók megfizetésének rendjét mindenkivel be akarják tartatni. Mindent meg 

fognak tenni annak érdekében, hogy magas összegű adótartozások ne halmozódhassanak fel. 

A meglevő adótartozások rendezése érdekében végrehajtási eljárást fognak kezdeményezni. 

A HÉSZ módosítás kapcsán szeretnék, ha a civil szervezetek és a vállalkozók bevonásával 

együtt sikerülne megtalálni a helyes utat, mindenki megelégedésére elkészülne a módosítás 

szem előtt tartva a település fejlődését. 
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Orosz Béla képviselő: 

A 2007. évben volt egy eszközbeszerzési pályázat az óvodával kapcsolatban, ennek 

eredményéről kérdez. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a pályázat elutasításra került forráshiány miatt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Kéri a jelenlévőket, hogy adják tovább, amit a következőkben mondani fog. Ha valakinek 

bármilyen információra van szüksége a községben folyó ügyekkel kapcsolatban, az 

szíveskedjen a Polgármesteri Hivatalban feltenni kérdéseit, és –bár joga van hozzá – ne a 

Közép-Magyarországi Közigazgatási Hivataltól, meg a Minisztériumtól tudakozódjon arról, 

hogy mi zajlik Pusztazámoron. Bárkinek, bármikor a rendelkezésére állnak az információk, 

amennyiben azok publikusak. Viszont az utóbbi időben egyre több olyan anyagot kérnek az 

önkormányzattól a lakosok, amelyet el is óhajtanak vinni áttanulmányozás céljából, de erre az 

önkormányzatnak sem pénzügyi- sem időbeni kapacitása nincsen, ezért kéri, hogy a jövőben a 

kért nagy terjedelmű anyagokat a tájékozódni vágyó ügyfelek a Polgármesteri Hivatal egyik 

rendelkezésre álló helyiségében tanulmányozzák. 

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

Megszavaztatja a 2008. évi kiemelt célokat az előterjesztés szerint. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

6/2008. (02.07.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2008. évi kiemelt célok 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2008. évi kiemelt céljaival a leírtak szerint egyet ért. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

6. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

1. Közművelődési terv 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Kiss Ágnes művelődés-szervező benyújtotta a tervezetet a 2008. évi közművelődési tervet 

illetően. A tervben feltüntetett Farsangi bál már lezajlott. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Megjegyzi, hogy a 2007-es Falunap költségei többek szerint nagyon magasak voltak a 

nyújtott szórakozási lehetőséghez képest. Részéről úgy gondolja, hogy nem szükséges magas 

összegekért előadókat hívni, a szórakozás minősége nem a ráfordított összegtől függ. Egy 

ilyen községi rendezvényre inkább a helyi adottságokat, a községbeli értékeket kellene 

felhasználni. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Részéről is sokallja a tervezett összegeket. Szándékosan nem akarta az illetékes szabadidő-

szervező jelenléte nélkül tárgyalni. 

Javasolja, hogy napolják el a közművelődési terv elfogadását, annál is inkább, mivel a 

Pusztazámor Községért Közalapítvány finanszírozza a községi rendezvények költségei és 

jelen ülésen a közalapítvány kurátorai nincsenek jelen. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag egye tértett a javaslattal, miszerint a közművelődési 

terv elfogadását egy későbbi testületi ülésre napolják. 

 

 

2. Határkiigazítás 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Néhány szóban ismerteti, hogy a zámori víztározó rendezetlen jogi helyzetét kívánja rendbe 

tenni az ÉTV Kft. vezetősége, mivel a víztározó úgy helyezkedik el a térképen, hogy átnyúlik 

Sóskút közigazgatási területére, továbbá a Pusztazámoron lakó Nyitray András és felesége 

magánterületére is. 

Felolvassa az ÉTV Kft. és Nyitray András és Dr. Meggyesházi Ágnes nevében az Érdi 

Körzeti Földhivatal részére írt határkiigazítás iránti kérelmét tartalmazó levelet. 

Kéri a testület felhatalmazását fenti levél aláírására. 

Megkérdezi, van-e még kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja a levél aláírására vonatkozó testületi felhatalmazást. 

 

Igen: 0 

Tartózkodik: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

7/2008. (02.07.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Víztározóval kapcsolatos határkiigazítás 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

pusztazámori víztározó tulajdonjogi helyzetének rendezése érdekében az Érdi Körzeti 

Földhivatalnak írt levél aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Megkérdezi, hogy a víztározó épületében miért ég folyton a lámpa, éjjel és nappal egyaránt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Erről nincs tudomása, de meg fogja kérdezni az illetékesektől. 
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3. ÉTV Kft. próbafúrási szándéka 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az ÉTV Kft. vezetősége megkereste azzal a szándékkal, hogy próbafúrásokat 

végeznének Pusztazámor területén, egy esetleges saját kút kiépítését kísérelnék meg. 

Elmondja, hogy tudva levő, hogy zámor alatt rengeteg a víz, de az nem tudható, hogy milyen 

minőségű és milyen hozamú kút nyerhető. Ehhez a próbafúráshoz kérik a Képviselő-testület 

hozzájárulását. Az ügyvezetőnek felvetette, hogy a próbafúrás sikeressége esetén az 

önkormányzat is érdekelt lenne vagy az üzemeltetés terén, vagy annyiban, hogy elképzelése 

szerint Pusztazámor számára kedvezőbb feltételekkel nyújtanák a szolgáltatást. Ezektől a 

felvetésektől nem zárkózott el a szolgáltató. Természetesen a költségbecslések és egyéb 

számítások után lenne ez ügyben a testület döntésképes helyzetben. Esetleg érdemes ezen 

elgondolkodnia a képviselőknek is. 

Felolvassa a megállapodás-tervezetet, mely a próbafúrás engedélyezéséről szól. 

Részéről javasolja, hogy engedélyezzék az ÉTV Kft. számára a próbafúrásokat, ezek 

sikeressége esetén térjenek vissza a lehetséges alternatívák kitárgyalására. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Egyet ért, ha a próbafúrás sikeres lesz, később is tudnak azon gondolkodni, hogy milyen része 

legyen ebben az önkormányzatnak. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy csak a próbafúráshoz adják meg a lehetőséget és ha az sikerül, akkor derül ki, 

hogy érdemes lesz-e ezzel foglalkozni, tehát a megállapodás utolsó pontját javasolja 

figyelmen kívül hagyni. 

Megszavaztatja javaslatát. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

8/2008. (02.07.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: ÉTV Kft. próbafúrás 

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

Kft. által indítványozott próbafúrás engedélyezéséről szóló megállapodást az utolsó 

pontjától eltekintve elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2008. május 31.      Felelős: polgármester 

 

 

 

4. Kiáltvány a demokrácia érdekében 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes által küldött kiáltványt, amely a 

demokrácia védelméről szól. 
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Hornyák András képviselő: 

Nem érti a kiáltvány mondanivalóját, nem érti, hogy mivel kellene egyet érteni, ki mellett, 

vagy ki ellen. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Véleménye szerint senki ellen nem szól ez a kiáltvány. 

 

Hornyák András képviselő: 

Véleménye szerint nem attól lesz demokrácia, hogy beszélnek róla. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Véleménye szerint a levél írója arra akarja felhívni a figyelmet, hogy aki még úgy gondolja, 

hogy az országban problémák vannak a demokráciával, az lépjen föl a demokrácia mellett és 

tiltakozzon a demokrácia eltiprása ellen. 

Megkérdezi, van-e kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja, hogy aki egyet ért a kiáltvánnyal az kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Igen: 3 

Nem: 0 

Tartózkodik: 2   Elfogadva! 

 

 

9/2008. (02.07.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Kiáltvány a demokrácia mellett 

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

Miklós Budapest Főváros főpolgármester-helyettes által írt a demokrácia védelméről 

szóló kiáltvánnyal és annak tartalmával egyet ért. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

5. PB-gáz csere 

 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Elmondja, hogy egy lakos megkereste őt a hajdan épült gázcsere-telep ügyében. Állítólag a 

lakosok anyagilag hozzájárultak a gézcsere-telep létesítéséhez és mivel az megszűnt, 

szeretnék, ha az önkormányzat megoldást találna a PB-gázpalackok cseréjének lehetőségére. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az az információ valótlan, amely arról szól, hogy a lakosság hozzájárult a gázcsere-telep 

létesítéséhez, az az ÁFÉSZ beruházásában készült. Erről a problémáról tudomása van az 

önkormányzatnak, bár ennek megoldása nem feladata. A probléma megoldódni látszik, mert a 

sóskúti gázcsere-telep tulajdonosának Pusztazámoron lakó fia palackonként 150 Ft-ért 

ideszállítja a rászorulóknak. Az illető telefonszámát közzé teszik az újságban és az 

önkormányzat honlapján is. 
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6. Önkormányzati honlap 

 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat honlapja lassan elindul, feltöltésre kerülnek a 

rendeletek, Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei és a fórumot is elérhetővé teszik a 

lakosság számára. Lehetőség szerint a község digitális térképe is feltöltésre kerül majd. 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Kéri, hogy a honlapra minél hamarabb kerüljön fel az orvosok rendelési ideje. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Intézkedni fog e felől. Tájékoztatja a testületet, hogy a családsegítő és a gyermekjóléti 

szolgáltatást ellátó személye változott, az új kollégáknak az elérhetőségét szintén közzé 

fogják tenni a község honlapján és az újságban. A pszichológus maradt Lászlóné Rozsnyai 

Henriett. 

 

 

7. Farsangi Bál 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Nehezményezi, hogy a Képviselő-testület tagjai nem képviseltetik magukat a községi 

rendezvényeken, vagy csak kevesen, holott nekik kellene a falu lakossága részére példát 

mutatni. Szeretné, ha ez a tendencia a jövőben megváltozna. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Sajnos egyre inkább elhagyják az emberek a hagyományőrzést. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Úgy gondolja, hogy a községben egy olyan civil szervezetnek kellene alakulnia, amely éppen 

a hagyományőrzésre fektetné a hangsúlyt. Közösségteremtő rendezvényre volna szükség, 

amelyre szívesen menne el a falu apraja-nagyja. Kár, hogy ezzel egyik meglévő civil 

szervezet sem foglalkozik. 

 

 

8. Régi kocsma épületének terasza 

 

Orosz Béla képviselő: 

A bolt teraszán továbbra is italozó embereket lát, akik szétdobálják az italos üvegeket, 

szemetet, azonkívül bekiabálásokkal megzavarták a múlt évi koszorúzási ünnepséget is. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A bolt és a mögötte lévő helyiségek a terasszal együtt magánterület, mégpedig az 

önkormányzat magánterülete. Az embereknek ezt a tevékenységét úgy lehetne 

megakadályozni, hogy mint tulajdonos az önkormányzat valamilyen módon lezárná a 

feljáratot a teraszra. 
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Kajzer Antalné képviselő: 

Elmondja, hogy ha még csendben lennének a teraszon tartózkodó emberek, de amellett 

kritikán aluli a viselkedésük és a trágárságuk. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A legjobb megoldás az lenne, ha valamilyen célt adnának az épületnek, amelyre pályázatot 

nyújthatna be az önkormányzat. 

 

 

9. Közösségi színtér 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az iskolában működő Közösségi Színtérbe járó gyerekek viselkedésére 

nagyon sok a panasz. Tudja, hogy nagy eredmény, hogy ezek a problémás gyerekek már 

végre nem az utcán tartózkodnak esténként, de azért valamilyen módon határt kell szabni a 

szemtelenségnek, fegyelmezetlenségnek. 

 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 20:10 órakor 

berekesztette. 

 

 

 

dr.Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek  

 jegyző            polgármester 

   


