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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2008. március 31-i üléséről 

 

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

 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

 

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza      alpolgármester                

Dr. Andrásfalvy András Ders  képviselő              

Kajzer Antalné     képviselő 

Oláh Gábor                               képviselő 

Orosz Béla      képviselő 

Hornyák András                       képviselő 

 

Összesen: 7 képviselő 

 

Igazoltan távol: Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

 

Javasolt napirend: 

 

 

1. Tárnoki Rendőrőrs 2007. évi beszámolója  

    Előterjesztő: Pintér Lajos rendőr-őrnagy őrsparancsnok 

 

2. Körzeti Megbízott 2007. évi beszámolója 

    Előterjesztő: Nagy István körzeti megbízott rendőr 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2007. évi zárszámadás elfogadására 

    Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

4. Rendelettervezet a Pusztazámor Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési  

    Szabályzatáról szóló 6/2003. (X.01.) rendelet módosításáról    

    Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

5. 2008. évi lomtalanítás időpontjának kiválasztása 

    Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

6. Egyebek 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

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

határozatképes létszámmal 7 fővel jelen van. Elmondja, hogy Holinszkiné Bachoffer Klára 

képviselő jelezte későbbi érkezését. 

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

napirendi pontra javaslata. Nem volt. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
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Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

1. napirendi pont 

 

Tárnoki Rendőrőrs 2007. évi beszámolója 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti az Érdi Rendőrkapitányság vezetőjét Kozma Károlyt, a Tárnoki Rendőrőrs vezetőjét 

pintér Lajos őrnagyot, akinek ezúton is gratulál az előléptetéséhez, valamint a helyi körzeti 

megbízottat, Nagy Istvánt. 

Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezi a rendőrség képviselői 

kívánják-e kiegészíteni az előterjesztést.  

 

Pintér Lajos rendőr őrnagy: 

Az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrsének 2007. évi beszámolójában szereplő 

adatok javuló, csökkenő tendenciát mutatnak. Reményei szerint ez egy folyamatnak a 

kezdete, vagy folytatása. A 2007. évben a rendőrség tudomására jutott bűncselekmények 

száma 11 volt, a 2006. évben előforduló 16-hoz képest. Lopás és betörés 1 esetben fordult elő, 

járművet nem loptak. Egészében véve jónak minősíthető ez a statisztikai adat. Az elfogások 

mennyisége is javuló eredményt mutatnak. Elmondja, hogy a hatékonyan működő 

polgárőrségnek és a körzeti megbízott rendőrrel való jó együttműködésnek is köszönhető ez a 

javulás. A létszámhelyzet stabil, attól függetlenül, hogy két kolléga nyugdíjba vonult 

egészségi állapotukra való tekintettel, Kozma Károly kapitányságvezető segítségével sikerült 

a helyettesítést megoldani. Az új kolléga Kőműves Péter rendőr-százados az autópálya 

rendőrségtől került ide, komoly munkaerőt jelent.  

A 2007. évben a Képviselő-testület elé került a Lakosságorientált rendőrségi modell témájú 

koncepciót, mely elfogadásra is került. Ez a koncepció komoly vállalásokat és 

kötelezettségeket jelent a rendőrség számára. Többek között a községben többször előfordul 

majd sebességmérés, ittas vezetés ellenőrzése. A helyszíni bírságolás mértéke jelentősen 

növekedett, az ellenőrzések mértéke is növekedni fog. 

A Körzeti Megbízott munkája is mérhető munkája is mérhető, értékelhető, jól együtt tudnak 

működik a polgárőrséggel. Köszönetét fejezi ki a polgárőrségnek áldozatkész, felelősségteljes 

munkájukért. 

Várja a kérdéseket. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megköszöni a kiegészítést. Megkérdezi, hogy a feldolgozott bűnügyi és nem bűnügyi 

megkeresés között mi a különbség. 

 

Pintér Lajos rendőr-őrnagy: 

A más szerv általi megkeresés, amely bűntető ügyben érkezik és az általuk felügyelt 

községben lakó meghallgatására irányul az bűnügyi, de egyéb ügyben, pl. valakinek az utolsó 

bejelentett lakóhelye a községben van, akkor is a rendőrséget keresik meg, ez az általános, 

nem bűnügyi megkeresés. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi Kozma Károly kapitányságvezetőt, hogy a kapitányság rendelkezik-e a megfelelő 

létszámmal. 

 

Kozma Károly kapitányságvezető: 

Bemutatkozik, elmondja, hogy fél éve került az Érdi Rendőrkapitányság élére Mihályi István 

helyére. Megköszöni a múlt évben a rendőrség számára nyújtott segítséget. Úgy gondolja, 

ezeket az eredményeket csak a lakosság és a rendőrség összefogásának eredményeként 

érhették el. A rendőri jelenlét mértéke a Képviselő-testületen keresztül a lakosság igényei 

szerint fog növekedni, vagy csökkenni a községben. azaz ha a lakosság igényli a több 

ellenőrzést, sebességmérést, ittas vezetés ellenőrzését, akkor ennek eleget tesznek szelekció 

nélkül. Válaszolva a kérdésre, a létszám, a feladat jelenlegi szintű ellátásához elegendő. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszöni a kiegészítést. Ha a lakosság igényli a jelenlétet, természetesen továbbítják az 

információt a rendőrség felé. A sebességet kellene valahogy visszafogni, mivel a nyár 

közeledtével egyre több a gyerek a közutakon. Felmerült fekvőrendőr kiépítése is, de 

véleménye szerint ez az út elcsúfítása. Sebességkorlátozó tábla kihelyezését javasolja.  

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Megkérdezi, hogy a quadok hol közlekedhetnek a szabályok szerint. 

 

Kozma Károly kapitányságvezető: 

A közúton kívül szinte bárhol. Ezt a járművet sajnos egyenlőre nem tudják besorolni 

semmilyen járműkategóriába, ezért a szabályok egyike sem vonatkozik rá igazán. Amíg ebben 

nem születik végleges állásfoglalás, addig ez az áldatlan állapot sem szűnik meg. Az erdőkben 

természetkárosítást okoznak, mivel minden erdőben erdőgazdálkodás folyik. Büntetést 

kiszabni akkor van esély, ha az elkövetőt utolérik, ami ritkán fordul elő, mivel a szántóföldre 

nem tudják követni a rendőrautóval, csak fotó alapján lehetne azonosítani, azzal is csak úgy, 

ha a bukósisak nem teszi azonosíthatatlanná az elkövetőt. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Úgy tudja, akinek a quadján van rendszám, az mehet közúton is. 

 

 

18:30-kor megérkezik Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő. 

 

 

Kozma Károly kapitányságvezető: 

Ez így igaz. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Kéri, hogy néhány szóban ismertessék a 2006. előtti rendőrségi beszámoló statisztikai adatait, 

hogy legyen viszonyítási alapja. Megkérdezi, hogy 2000. év óta az adatok hogyan változtak, 

pl. Érd statisztikai adataihoz képest. 

 

Pintér Lajos rendőr-őrnagy: 

A 2005. év nagyon terhelt volt a bűncselekmények számát illetően. Ekkor döntött úgy a 

Képviselő-testület, hogy a szolgálati lakást a körzeti megbízott részére biztosít, ezzel növelve 

a rendőri jelenlétet. A 2005. évben 26 bűncselekményt mértek, az azt megelőző, 2004. évben 
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6 volt ez a szám, és az azt követő 2006. évben 16 bűncselekmény történt. Ezekből a 

számokból kitűnik, hogy ezeknek az adatoknak a változása nagyon hullámzó, ezért nem 

érdemes 5-10 éves intervallumot összehasonlítani. Az érdi viszonylathoz pedig azért nem 

tudják hasonlítani Pusztazámor község adatait, mivel Érd egy 65 ezer lakost számláló város, 

teljesen eltérő struktúrával, jelleggel, ahol 5800 bűncselekményt regisztráltak 2007-ben.  

 

Kozma Károly kapitányságvezető: 

Elmondja, hogy az Érdi Rendőrkapitányságon regisztrált 5800 bűncselekményből 1750 

egyetlen bűncselekményhez kapcsolódik.  

 

Oláh Gábor képviselő: 

Érzése szerint is javult a közbiztonság. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e még kérdés a témával kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

14/2008. (03.31.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Tárnoki Rendőrőrs 2007. évi beszámolója 

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

Rendőrőrs 2007. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

2. napirendi pont 

 

Körzeti Megbízott 2007. évi beszámolója 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Átadja a szót Nagy István Körzeti Megbízott rendőrnek. 

 

Nagy István Körzeti Megbízott rendőr: 

Úgy érzi, hogy Kozma Károly kapitányságvezető és Pintér Lajos rendőr-őrnagy szóbeli 

kiegészítése teljes körű volt, csupán őket ismételné, ezért várja a kérdéseket. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Megkérdezi, hogy a hetente csütörtöki nap tartott ügyfélfogadási idő alatt milyen 

ügyfélforgalmat bonyolít. 

 

Nagy István Körzeti Megbízott rendőr: 

A Polgármesteri Hivatalban történő ügyfélfogadás alkalmával még nem érkezett egyetlen 

bejelentés sem. 
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Pintér Lajos rendőr-őrnagy: 

Elmondja, hogy pl. Sóskúton sem keresik fel az ügyfelek a körzeti megbízottat ügyfélfogadási 

ideje alatt. Részéről ezt minden héten ellenőrzi. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a KMB beszámolóját. 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

15/2008. (03.31.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Helyi Körzeti Megbízott rendőr 2007. évi beszámolója 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helyi Körzeti 

Megbízott rendőr 2007. évi beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Kéri, hogy a jó idő közeledtével a sok gyereket, akik az utcán vannak késő este 23 órakor is, 

zavarják haza a polgárőrök, mert a randalírozásuk rengeteg kárt tesz a faluban. 

Megköszöni a beszámolót. 

 

 

3. napirendi pont 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2007. évi zárszámadás elfogadására 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az előterjesztést mindenki megkapta, egy javítást eszközöltek, melyet helyi kiosztásban 

megkaptak a képviselők. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Az óvodára vonatkozólag 3 adat változott. A szöveges beszámoló teljesen egyezik a 

táblákkal. Ami fontos, az a pénzmaradvány elfogadása, és a következő költségvetés 

módosításkor ezekkel a jóváhagyott pénzmaradvány összegekkel – a Polgármesteri Hivatalnál 

8.516 e forint maradt, amit az általános tartalékba fognak helyezni a költségek levonása után.  

Az óvoda pénzmaradványa 333 e forint, ami a szöveges részben is megtalálható. Ez a 

személyi juttatásoknál maradt, mivel a szakácsnő hosszas betegállományban tartózkodott, a 

decemberi kifizetést eszközölték, de ez még nem szerepel ebben a táblában. Az óvoda ezt a 

maradványt teljes egészében felhasználta a helyettesítésre felvett szakácsnő megbízása 

kapcsán. Az iskolánál a maradvány összeget – mivel 2007. szeptember 1-től a sóskúti iskola 

tagiskolája lett, átadták Sóskút Önkormányzatának, mint működtetésre átadott pénzeszközt.  

Az áprilisi testületi ülésen a tiszta és kötelezettségek nélküli pénzmaradvánnyal fogják 

megemelni a 2008. évi költségvetést. A fejlesztési kiadást megemelték, ebben benne volt az 

Erkel Ferenc utca felújítása. Várja a kérdéseket. 
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Dr. Andráfalvy András Ders képviselő: 

Megkérdezi, hogy a táppénz-hozzájárulás összege hány százalék? 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Az első 15 napot a munkáltató fizeti 100 %-ban, az ezen túli időszakban is 32% táppénz- 

hozzájárulást kell fizetni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e kérdés. Nem volt. 

 

Hornyák András PEB elnök 

A PB megtárgyalta a 2007. évi zárszámadást, elfogadásra javasolta. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a 2007. évi zárszámadás elfogadását. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 4/2008. (IV.02.) számú rendelete a 2007. évi 

zárszámadásról. 

Rendelet mellékelve. 

 

 

4. napirendi pont 

 

Rendelettervezet a Pusztazámor Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2003. (X.01.) rendelet módosításáról    

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője 

törvényességi észrevételt tett, mely Pusztazámor 2003. október 1-én elfogadott SZMSZ 

rendeletének 23.§ (2) bekezdésére irányul, amely a kizárásról rendelkezik, miszerint „a 

tárgyalás alávett ügyben saját személyére nézve érdekelt tag az ülésen az ügy tárgyalása és 

határozat hozatala alatt jelen nem lehet és az ülésteremben sem tartózkodhat.” A kizárásról 

rendelkező részt az észrevétel szerint 60 napon belül hatályon kívül kell helyezni, továbbá a 

hatáskör átruházás rendjét és eljárási kérdéseit sokkal részletesebben kell szabályoznia a 

hivatalnak. A módosítás érinti a bizottságok összetételére vonatkozó részt is, mivel ez még a 

képviselő választás és a bizottságok összetételének megváltozása óta két helyen nem lett 

javítva.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja a rendeletmódosítást. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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Pusztazámor Község önkormányzatának 5/2008. (IV.02.) számú rendelete a Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (X.01.) rendelet módosításáról. 

Rendelet mellékelve. 
 

 

5. napirendi pont 

 

2008. évi lomtalanítás időpontjának kiválasztása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az FKF Zrt. időpont javaslatát mindenki megkapta. Javasolja a május 30-i időpont 

megjelölését, valamint április 30. legyen a pótnap, ha az előző már foglalt lenne. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Javasolja a május 13-át pótnapként megjelölni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az egy keddi nap. Javasolja pótnapként megjelölni az április 30-át. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

16/2008. (03.31.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Lomtalanítás időpontja 

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

lomtalanítás ügyében az FKF Zrt. által felajánlott időpontok közül Pusztazámor 

tekintetében a 2008. május 30-i időpontot választja. 

 

Határidő: 2008. április 30.             Felelős: polgármester  

 

 

6. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

1. Községi rendezvények 2008. évi költségvetése 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A programot mindenki megkapta. Sajnálkozását fejezi ki, hogy az új kuratóriumi tagok közül 

egy sincs jelen, mert ez a téma az ő kompetenciájuk alá tartozik. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Várják a javaslatokat. 
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Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Javasolna még két témában programot szervezni. Az egészséges élet témájában lehetne 

szűrővizsgálatokat szervezni: vérnyomásmérést, vércukorszint-mérést, stb. A másik, hogy 

tudomása szerint sok művészember él a faluban, meg lehetne keresni őket egy esetleges 

kiállítás megszervezésének kapcsán. Ezen kívül volt egy reneszánsz zenekar, akik évekkel 

ezelőtt a Remeteségben adtak előadást, és akiket idén is szívesen látna a rendezvényeken. 

 

Kiss Ágnes szabadidő-szervező: 

November 15-én lesz az Egészségnap, amikorra az említett szűrővizsgálatokat tervezte.  

 

Békési Géza alpolgármester: 

Biztos, hogy a leírt programok mindegyike kell? 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Ezt kell most átbeszélni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A becsült összegekkel van gondja. A mobil wc-t minden évben költségmentesen hozza az 

FKF Zrt. Nem érti, miért jelentkezik ez költségként a rendezvényen. 

 

Kiss Ágnes szabadidő-szervező: 

Amíg nem tudja biztosan, hogy térítésmentes lesz, addig költségként jeleníti meg.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A főzőverseny hozzávalóinak költségeit sem érti, hiszen tudomása szerint évek óta nem adják 

az alapanyagokat a résztvevőknek, hanem mindenki hoz magával.  

 

Kiss Ágnes szabadidő-szervező: 

Úgy gondolta, hogy a közös bográcsba 30 kg hús megy maximum, ami kb. 30.000 forint, a 

hozzávalók még kb. 20.000 forintot tesznek ki. 

Emlékei szerint 2 évvel ezelőtt kb. 100.000 forintba került a közös bogrács. Idén sem számít 

kevesebbre. Költségkímélő szempontból megpróbál keresni a faluban valakit, aki 

térítésmentesen megfőzné a közös bográcsot.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Tehát akkor a másik 60.000 forintra nincs szükség. 

 

Kiss Ágnes szabadidő-szervező: 

Abból még le kell vonni a kenyeret, ami kb. 6.000 forint, a gázpalackot, ami kb. 4.000 forint 

és a műanyag evőeszközt, kb. összesen 20.000 forintot. Így akkor a résztvevőknek szánt húst 

nem számolják bele. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tehát végeredményben csak a közös bográcsba való húst és a többi hozzávalót finanszírozza a 

közalapítvány. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megkérdezi, hogy a „gólyalábasok” milyen produkciót takar. 
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Kiss Ágnes szabadidő-szervező: 

Ez utcaszínház néven vált ismertté, 5-6 fős csoportok adják elő, nagy népszerűségnek örvend 

ilyen rendezvényeken. A fellépés részét idén úgy tervezte, hogy felkéri az iskolások, 

óvodások nevelőit, hogy ők, lépjenek fel. Részéről az Ifjúsági Színtér résztvevőivel készülnek 

egy táncprodukcióval.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A nép játékok mit jelentenek? 

 

Kiss Ágnes szabadidő-szervező: 

A régi hagyományos fajátékok, rönkdobálás, patkódobálás, stb., Ez csomagban van, a népi 

játék, arcfestés és ugráló vár együtt. 

Elmondja, hogy a kerékpár túra május 31-én lesz, ezért a gyereknapot elhalasztotta a Falunap 

idejére. Ekkor szeretne valamely költségből jégkrémre valót elvenni, amivel a gyerekeket 

megajándékozzák. 

Fenti programok mellett még tervezi, hogy a civil szervezeteket megkeresi kiállítás 

lehetőségével. A Naplemente nyugdíjas Klub már jelezte, hogy kivonulna két sátorral, 

egyikben kézimunka kiállítással, méhviaszból készült termékek bemutatásával, másikban 

főzni fognak. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Mivel a közös bogrács mégsem az eredetileg tervezett összegbe fog kerülni, így abból jut 

jégkrémre is.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Megkérdezi, hogy belefér-e a műsorba egy néptáncos táncház, mivel ismer egy fiatalembert, 

aki profi táncos volt és szívesen eljönne táncházat tartani.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Természetesen, főleg ha ennek nincs költségvonzata. 

 

Kiss Ágnes szabadidő-szervező: 

Megkérdezi, hogy Orosz Béla képviselő részt kíván-e venni a büfészolgáltatásban. 

 

Orosz Béla képviselő: 

A lánya vette át az üzletét, így ő a kompetens az ügyben. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megkérdezi, hogy ki fogja a zenét szolgáltatni. 

 

Kiss Ágnes szabadidő-szervező: 

A Kaszás együttest gondolta meghívni. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Megkérdezi, hogy meddig tartana a bál. 

 

Kiss Ágnes szabadidő-szervező: 

Éjjel 2 óráig a rendőrök kérésének megfelelően. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Miféle bál az, ahol meg van határozva, hogy a vendég meddig érezheti jól magát. A 

rendőröknek ehhez semmi közük nincs, a testület dönt a bál részleteiről és nem a rendőrök. 

Előre meghatározni egy bál befejezését nem lehet. 

 

 

3. ING Bank megkeresése 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Érkezett egy megkeresés az ING Banktól, hogy szívesen támogatnák valamely helyi civil 

szervezetet, aki a legtöbbet teszi a településért, és kérik erre vonatkozó javaslatát. Úgy 

gondolta, hogy a Zámori Kör Kht-t fogja javasolni, mégpedig azért, hogy a 2000. évben 

megjelent – már aktualizálandó és fogyóban lévő – Pusztazámorról szóló kiadványt, tartalmát 

felfrissítve újra kiadhassák dr. Fekete Zsuzsanna segítségével, amennyiben ezt most is 

vállalja. 

 

Dr. Fekete Zsuzsanna:  

Természetesen amennyiben felszabadul a közalapítvány elnökségének terhe alól, után már 

lesz erre ideje. 

 

 

2. Angol nyelvű óvodai csoport 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy érkezett egy megkeresés egy helyben lakó házaspár részéről egy olyan óvodai 

csoport indítása ügyében, amelynek keretében a foglalkozások angol nyelven folynának. 

Néhány évvel ezelőtt már felmerül az az ötlet, hogy bár nem egész csoport, hanem csak 1-2 

óra idegen nyelven való foglalkozás legyen bevezetve. Akkor az volt az óvodapedagógusok és 

a testület véleménye is, hogy ez még túl korai.  

Erről ma is megoszlanak a vélemények. A házaspár indoklásuk szerint azért gondolkodik egy 

ilyen csoport indításában, mert a környékben fellelhető összes angol nyelvű magánóvoda 

túljelentkezéssel küzd, a most jelentkezőket legkorábban 2010. évében tudnák csak fogadni. 

Az ismeretségi körükben állítólag jó néhány helyben lakó család anyagi áldozatot is szívesen 

hozna ezzel kapcsolatban.  Egyelőre a testülettel elvi szinten kell döntést hozni erről, hogy 

egyáltalán életképes-e az ötlet. Előre bocsátotta, hogy csak kizárólag önkormányzati pénzből 

ez biztosan nem működne.  

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Mivel vannak gyerekei már végig járta ezt az utat. Úgy gondolja, hogy az iskola jelentős 

átalakításra szorulna ahhoz, hogy egy óvodai csoport működése megvalósítható legyen. 

Továbbá azt gondolja, hogy előbb magyarul kellene megtanulniuk a gyerekeknek, és csak ezt 

követően más nyelven. Nem feltételezi, hogy Pusztazámoron akkora kereslet lenne erre a 

szolgáltatásra, továbbá úgy gondolja, ezzel kettéválasztanák a falut. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Többé-kevésbé egyet értenek, de az önkormányzat nem is tudja felvállalni ennek költségeit.  
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Békési Géza alpolgármester: 

Úgy gondolja, hogy a beterjesztett anyag nincs eléggé kidolgozva ahhoz, hogy felmérhető 

legyen az angol nyelvű óvodai csoport indítására vonatkozó igény. Ez alapján nem is lehet 

eldönteni. 

 

HornyákAndrás képviselő: 

Részéről teljesen félre értette az előterjesztést, mert abban a hitben volt, hogy a házaspár 

maga akar egy ilyen óvodát, vagy csoportot létrehozni, nem az önkormányzattal akarja 

fenntartatni. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Neki is az a véleménye, hogy ez az ötlet ebben a formában még kiforratlan. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A tárgyi feltételek mellett a személyi feltételeket is biztosítani kell, két óvónő és egy dada 

személyében. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Elmondja, hogy véleménye szerint minden alkalmat meg kell ragadni, hogy a gyerekek 

valamilyen idegen nyelvet meg tudjanak tanulni. Természetesen nem az önkormányzat 

fenntartásában, hanem úgy ahogy le is van írva, egy magánóvoda keretében. Vegyenek 

épületet és még azt is el tudja képzelni, hogy az önkormányzat támogatja a működését. A falu 

kettészakadásához annyit fűzne, hogy bizonyos szempontból így is meg van osztva a falu, 

mivel van, aki helybe és van, aki pl. a munkahelyéhez közeli óvodába járatja a gyerekét. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Volt a közelben, Etyeken egy magániskola, de 3 év működés után meg kellett szüntetni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Úgy gondolja, hogy a magyar nyelvre nevelést otthon kell elkezdeni. Sok gyerek azért nem 

tud iskolába menni az óvodából, mert nem tud helyesen magyarul beszélni, ám ez véleménye 

szerint nem jelenti azt, hogy akkor ne tanuljon idegen nyelvet. 

A házaspárnak azt mondta, hogy utána kérdez egy magánóvoda működtetésének feltételeiről, 

mert még ez sem volt ismert előttük.   

Úgy gondolja, hogy talán az építendő idősek otthonának beruházóját, Kalocsai Zoltánt lehetne 

ezügyben megkeresni, hátha lát benne lehetőséget.  

 

Hornyák András képviselő: 

Úgy semmiképp nem ért egyet a kezdeményezéssel, ha még az is az önkormányzat 

fenntartása alá kerülne. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Az ő olvasatában ez a beadvány arra vonatkozik, hogy a meglévő óvoda és iskola épületében 

működtethesse ezt a csoportot. Tehát az önkormányzat hozzájárulását kéri a helyiség 

használatára, keres egy üzemeltetőt, majd a normatíván felüli összeget beszedi a szülőktől. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Csakhogy a meglévő óvodába így is túljelentkezés van, az iskola pedig nem alkalmas óvodai 

csoport fogadására. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

A várható demográfiai hullám rövid időn belül bővítést igényel az óvoda tekintetében, egyre 

több az óvodás, szükség lesz még egy teremre. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Javasolja, hogy hívják meg az ötletgazdákat, hogy személyesen adhassák elő elképzeléseiket. 

 

Hornyák András képviselő: 

Úgy gondolja előbb el kellene dönteni, hogy mi lesz az iskola sorsa, a sóskúti iskolából 

átkerülnek-e osztályok, ha igen, akkor mennyi, egyáltalán lesz-e hely, ahol egy ilyen óvodai 

csoport indítása megvalósítható lenne, győzik-e a konyhával. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Véleménye szerint biztosan lenne hely, hiszen 6 üres osztályterem áll rendelkezésre. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A konyha 100 adagos, az óvoda 50 férőhelyes. 

Összegezve az eddig elhangzottakat, tehát a héten még beszél erről Kalocsai Zoltánnal, 

megkérdezi mi a véleménye, és a soron következő testületi ülésre meghívja az indítványozó 

házaspárt. 

 

 

20:14-kor távozik Oláh Gábor képviselő. 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tájékoztatásul elmondja, hogy Mészáros Ildikó tagintézmény-vezető beszámolt az iskolában 

tartott nyílt napról, mely nagyon jól sikerült, sok szülő részt vett és nagyon pozitív 

visszajelzéseket kapott, főként az iskolaotthonos osztályokkal kapcsolatban, bizakodó a jövőt 

illetően. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Ezt meg tudja érteni, hiszen a szülő nyugodtabb, ha a gyereke biztonságban, 8-16 óráig az 

iskolában tartózkodik és még a házi feladatát is elkészíti. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja még, hogy a sóskúti iskola igazgatónőjének lejár a megbízása, ezért 

intézményvezetői pályázatot írtak ki a poszt betöltésére. 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Megkérdezi, hogy a már telefonon említett lehetőségről beszéltek-e egy gimnázium 

indításával kapcsolatban. Úgy gondolja bajban vannak a helyben és környélben lakó szülők, 

mert a fővárosban van a középiskolák többsége, de ott nem fogadják a pusztazámori 

gyerekeket. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ezt nem érti hogy lehet, hogy nem fogadják a pusztazámori gyerekeket, hiszen nincs 

semmilyen jogalapjuk erre. 
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3. Építéshatósági beszámoló 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Tájékoztatásul elmondja, hogy szükséges a Tárnok-Sóskút-Pusztazámor építéshatósági 

társulási megállapodás módosítása, mivel az építési törvény 2008. január 1-től már csak a 

tárnoki jegyzőt, mint székhely települési jegyzőt bízta meg az építéshatósági jogkörrel, illetve 

hatáskörrel. Feladata mindhárom település építési engedélyeinek kiadása. 

Az ügyfél továbbra is Pusztazámoron adja be a kérelmét, de azt a hivatal hatáskör hiánya 

miatt továbbküldi Tárnok Önkormányzatának, ahol az eljárást lefolytatják. 

A lakosság szempontjából semmi nem változik. 

 

 

4. Óvoda szakértői jelentés 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy Sóskút Önkormányzatával közösen készíttettek egy szakértői véleményt az 

óvodával és az iskolával kapcsolatosan, melynek költségeit a Budaörs Kistérség Többcélú 

Társulása finanszírozta. A megbízás tárgya az volt, hogy vizsgálják meg a pusztazámori és 

sóskúti iskolának és óvodának továbbfejlesztési lehetőségeit, továbbá, hogy az esetlegesen az 

állami normatívák és az egyéb költségvonzatok tudatában gazdaságos-e az immár az 

Andreetti Károly Általános, Művészeti Iskola és Könyvtár Pusztazámori Tagintézményét 

átadni kistérségi fenntartásba vagy nem. A vizsgálat eredménye az iskola tekintetében az volt, 

hogy nincs értelme. Az óvodánál már több értelme lenne, de egyik település sem adná ki a 

kezéből a saját óvoda fenntartását.  

Az év végén visszatérnek rá, hogy financiálisan szükség van-e a továbbgondolkodásra. 

 

 

5. Gyarmati Mária kérelme 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy érkezett egy lakásvásárlási támogatás iránti kérelem. 

Megkérdezi van-e kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja a rendelet szerinti 250.000 forint lakásvásárlási támogatást Gyarmati 

Máriának. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

17/2008. (03.31.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Gyarmati Mária lakásvásárlási támogatás iránti kérelem 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyarmati 

Máriát a 4/1997.(II.14.) számú lakásépítők és vásárlók helyi támogatásáról szóló 

rendelete alapján 250.000 forint, azaz Kettőszázötvenezer forint lakásvásárlási 

támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2008. április 30.      Felelős: polgármester 
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6. Kerékpárút 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja az előzményeket, miszerint 2006. évben a testület úgy döntött, hogy támogatja a 

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása keretében Sóskúton és Pusztazámoron húzódó 

kerékpárút megtervezését, és ehhez az 50%-os önrészt biztosítja, ami Pusztazámor esetében 

100.000 forint. Született egy megállapodás, mely felhalmozási célú pénzeszköz átadásról szól. 

A 100.000 forintot a 2008. évi költségvetés általános tartaléka terhére fizetik ki, mivel nem 

lett betervezve azért, mert ezt a kifizetést 2007-re várták. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja az önrész biztosítását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

  

18/2008. (03.31.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Kerékpárút tervezési költségei  

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

Kistérség Többcélú Társulása keretében épülő kerékpárút tervezési költségeinek 

Pusztazámorra eső 50%-os önrészt, azaz 100.000 forintot a 2008. évi költségvetés 

általános tartaléka terhére biztosít. 

 

Határidő: 2008. április 30.      Felelős: polgármester 

 

 

7. Közterület-rendelet 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Elmondja, hogy egy személyes tapasztalatát szeretné megosztani a képviselőkkel. Van egy 

önkormányzati rendelet, amely a kerítés és a közút közötti terület rendben tartására hívja fel a 

lakosság figyelmét. Ez a terület az ő esetében virágokkal volt beültetve, mindaddig, míg egy 

reggelen a gázvezetéket keresve ásó munkások azt ki nem szedték. Miután tájékoztatta a 

munkásokat, hogy ott ahol ásnak, csak az ő tulajdonát képező gázvezeték-leágazást fogják 

találni, odébb mentek néhány métert és újra ásni kezdtek. Rövid időn belül már az aszfaltút 

alá is beástak, ekkor telefonált a Polgármesteri Hivatalba, hogy van-e erről tudomása az 

illetékesnek. Mint kiderült tudtak róla, ki lett adva egy közterület-bontási engedély a 

kérelemhez csatolt tervek alapján. Miután a vezetéket nem találták, a kiszedett virágokat az 

üres árokba visszadobálták, visszatemették, megdöngölték és elvonultak. Véleménye szerint 

azon túl, hogy a virágok odavesztek, az aszfalt alatt lévő föld kiásása miatt szinte biztos, hogy 

az út rövid időn belül be fog szakadni.  

Arra kéri az illetékeseket, hogy ha már a lakosságot arra kötelezik, hogy a tulajdona előtti 

területet tisztán és rendbe tartsa, akkor annyit tegyenek meg, hogy az érintetteket időben 

tájékoztatják az ilyen engedélyek kiadásáról, hogy felkészülhessenek rá, virágokat 

átültethessék, stb.    

Egyébként másnap visszajöttek a munkások és az út túloldalán, a szemben lakó szomszéd 

ingatlana előtt kezdtek ismét ásni. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

A vezeték hollétét és hol nem létét illetően a TIGÁZ Zrt. szakemberei a felelősek, mivel ők 

tervezték, készítettek térképet a hálózatról és fektették le a vezetéket. A közterület-bontás 

kivitelezőit nem tudja arra kötelezni, hogy minden ingatlanba csengessenek be mielőtt a 

munkát elkezdenék. Megkérdezi, mi változott volna, ha a kivitelező becsengetett volna a 

képviselőasszonyhoz. 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

A különbség annyi lett volna, hogy a virágokat maga ásta volna ki és a munkások munkájuk 

befejeztével ültette volna ismét a helyükre. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Kéri a jegyzőt, hogy a jövőben a közterület-bontási engedélyeket azzal a kiegészítéssel adják 

ki, hogy a kivitelezőnek legyen feladata az érintett ingatlanok tulajdonosainak értesítése a 

bontásról. 

 

 

8. Közút állapota 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megkérdezi, hogy a közút fenntartójával milyen az önkormányzat kapcsolata. 

Elmondja, hogy van egy ismerőse, aki a Tárnoki Üzemmérnökségénél dolgozik, ahova 

Pusztazámor is tartozik. Az illető helyszíni szemlét tartott a Sóskút és Pusztazámor közötti 

útszakasz, illetve a pusztazámori híd állapotát illetően, és megállapította, hogy az út valóban 

kritikán aluli. A hidat állítólag ebben az évben felújítják. Kapott tőle egy nevet 

telefonszámmal, ahol az út felújíttatását lehet kezdeményezni. Kéri az ezügyben való 

intézkedést, mert már egy sávban sem járható az út. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a Tárnoki Üzemmérnökségen az éves ülések alkalmával minden évben, 15 

éven keresztül jegyzőkönyvbe mondta, hogy a közútkezelő kb. 20 éve nem nyúlt ehhez az 

úthoz, lassan teljesen járhatatlan lesz. Néhány napja volt a hivatalba a Volánbusztól egy 

kolléga, aki osztotta a véleményt, jelezte, hogy a Volánbusznak is szándékában áll a 

közútkezelő felé jelezni ezt a problémát. 

 

 

9. Dani-erdő 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Úgy látta, hogy a Dani-erdő fáit vágják ki, holott az véderdő a hulladéklerakó és a falu között.  

Megkérdezi, miért van erre szükség. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az erdészeti hatóság engedélyével vágták ki, de hamar újrasarjad. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Mivel ki lett vágva a Meggyes, most kivágják a Dani-erdőt is, attól tart, hogy elfogynak a 

község és a hulladéklerakó között lévő zöldterületek. 
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10. Hollósi-tanya 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Elmondja, hogy rendszeresen lát kisteherautót tele gumiabronccsal közlekedni a Hollósi 

tanyája felé, onnan visszafelé pedig vágott fát szállítva. Megkérdezi, hogy van a tulajdonában 

ott erdő, amit kivághat. Ellenőrzi valaki ennek az embernek a tevékenységét, mert rengeteg 

szemetet szállítottak már oda, amit jelzett is az építéshatóság felé. Volt-e kint az építész 

helyszínelni? 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy mivel ez külterületi mezőgazdasági ingatlan nem az építéshatóság feladata az 

ellenőrzés, hanem a földhivatalé. Ennek ellenére volt kint az építéshatóság, a polgármesterrel 

együtt ő maga is részt vett a helyszíni szemlén, hulladékot viszont nem láttak. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy az unokája szeret fotózni és véletlenül lefotózta a Hollósi munkásait, amint 

éppen fákat vágtak ki, már nem csak a saját területén, hanem a szomszédja területén is.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az önkormányzat tehetetlen ezzel szemben. 

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Nemrégiben volt arra és látta, hogy a gumiabroncsok elégetésével főzik az élelmet a 

haszonállatoknak. 

 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 21:00-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma        Pátrovics Benedek 

 jegyző             polgármester 


