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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. február 9-i üléséről 

  

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint. 

  

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek                       polgármester 

Békési Géza                                alpolgármester    

                                                                                  Dr. Andrásfalvy András Ders       képviselő                         

Kajzer Antalné                             képviselő 

Orosz Béla                                   képviselő 

Hornyák András                           képviselő 

Holinszkiné Bachoffer Klára       képviselő  

Oláh Gábor          képviselő 

 

Összesen: 8 képviselő 

      

   

Javasolt napirend: 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet 

elfogadására  

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

2. Előterjesztés a Pusztazámor Községi Önkormányzat köztisztviselőinek egyes 

jóléti, kulturális, szociális és kegyeleti juttatásairól szóló 2/2003. (02.19) Ök. 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

3. Egyebek 

        

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, jegyzőasszonyt, valamint a megjelent hallgatóságot. 

 

Két plusz napirendi pontra van javaslata: 

- A Budaörsi Kistérségi Társulás Nevelési Tanácsadási feladat ellátási szerződés 1. számú 

módosítása. 

- A Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása, valamint a pályázati 

anyag elfogadása. 

 

Megszavaztatja a két plusz napirendi pontot. 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

  

Megszavaztatja a napirendi pontokat. 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 
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1. napirendi pont  

 

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására   

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a szöveges részben az szerepel, hogy 2008. évben a helyi támogatásokra nem 

terveztek, mivel már nincs beépíthető telek a faluban, azonban 2008-ban még is volt egy 

igénylő. Erre tekintettel az idei évre is terveztek 500.000 forintot. A részletező anyaggal egy 

gond van, hogy mivel szakfeladatonként le van bontva, a kerekítések miatt ezer forint eltérés 

van a bevételi és a kiadási oldal között. A rendelet, amit el fognak fogadni, abban a helyes 

összeg szerepel. Elmondja, hogy a korábban azokra a normatív állami támogatásos szociális 

dolgokra, amire utólag kapunk támogatást, nem terveztünk keretet, mint például ápolási díj, 

lakásfenntartási díj. Az állam a 90%-át visszatéríti, mégis szükséges, hogy tervezzenek rá. 

Tisztában van azzal hogy reálisan megtervezni nem lehet. Az a  javaslata, ha a bevételi 

oldalon szerepelne kiegészítő szociális bevétel – normatív lakásfenntartási támogatás, ápolási 

díj- ami 2 millió forint, ezzel növelnék az általános tartalékot, valamint a részletező táblázat 

első oldalán alul a negyedik sorban szereplő Móricz Zsigmond szerviz útra pályázati úton 

nyert az önkormányzat 3.100.000 forintot, azonban a táblázatba mégis 3 millió forint került, 

az helyesen 3.100.000 forint. Tehát a bevételi oldalon 2.100.000 forinttal, a kiadási oldalon a 

tartalék 2.100.000 forinttal fog emelkedni. Elmondja, hogy a szociális ellátások köre bővült. 

Megmaradt a rendszeres szociális segélyben részesítettek köre, azonban ez bővült a 

rendelkezésre állási támogatással. Fent nevezett két kört, valamint a közhasznú foglalkozást a 

munkaügyi központ együtt fogja kezelni. Az önkormányzatnak 2009. április 15-ig 

közfoglalkoztatási tervet kell elfogadnia. Akik bármelyik ellátásból kikerülnek, de vállalják, 

hogy együttműködnek, 55 év alattiak és nem egészségkárosodottak, és vállalják a munkát, 

azoknak 90 munkanapig biztosítani kell számukra lehetősége, közfoglalkoztatás keretében, 

napi minimum 6 órában. A közfoglalkoztatási tervet azért kell elkészíteni, hogy ezeknek az 

embereknek milyen típusú munkát tudna biztosítani a polgármesteri hivatal. Ez az ellátás 

ezeknek a személyeknek 5 évre biztosított. Ezért minden évben 90 munkanapot kell 

dolgozniuk évente, ha a munkát nem vállalják, akkor ki fognak esni a támogatottak köréből. 

Közös adatbázis lesz a polgármesteri hivatal, valamint a munkaügyi központ között. 

Pusztazámoron jelenleg nincsen rendszeres szociális segélyben részesülő.  

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Megkérdezi, hogy milyen feltételei vannak, hogy valaki rendszeres szociális segélyben 

részesüljön? 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy az részesülhet benne, aki 55. életévét betöltötte, aki egészségkárosodott, 

valamint, együttműködik a munkaügyi vagy a családsegítő szolgálattal. Ha már kikerült a 

munkaügyi ellátásból, akkor a polgármesteri hivatalban vizsgáljuk meg, hogy rendszeres 

szociális segélyben vagy rendelkezésre állási támogatásban részesülhet.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A kérdés az, hogy az önkormányzat milyen típusú munkát tud biztosítani a kérelmezőnek.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Munkát kell majd biztosítani. Erre adtak ajánlatot például: parlagfű irtás, hóeltakarítás, 

ároktakarítás. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Úgy gondolja, lehet hogy ebbe a körbe nem csak szakmunkás, hanem esetleg diplomás is 

jelentkezik, aki lehet, hogy nem fogja elvállalni a parlagfű irtást, vagy az ároktakarítást. 
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Békési Géza képviselő: 

Elmondja, hogy amilyen lehetőséget az önkormányzat biztosítani tud, azt bele fogják venni a 

tervbe, azonban ha ez a munkakeresőnek nem felel meg, akkor kikerül a rendelkezésre állási 

támogatásban részesítettek köréből. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző:  

Elmondja, hogy 2009. április 15-ig el kell készíteni a közfoglalkoztatási tervet.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a következő testületi ülésig gondolkodjanak el azon, 

hogy milyen munkaterületeket írjanak majd be a közfoglalkoztatási tervbe.  

Megkérdezi, hogy a költségvetéssel kapcsolatban van e valakinek kérdése.  

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Észrevétele van azzal kapcsolatban, hogy a költségvetés kiadási oldalán szerepel egy olyan, 

hogy a közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység egy fő. Ki az a személy, aki 

ezt a munkát végzi? 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző:  

Elmondja, hogy ezt a feladatot Kiss Bernát látja el. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megkérdezi, hogy a községi ösztöndíj mit takar? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az általános iskola 8. osztályától, a gimnazisták, a szakközépiskolások, az egyetemisták 

valamint a főiskolások megfelelő tanulmányi átlaggal rendelkező diákok kaphatják a községi 

ösztöndíjat. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Érdekesnek tartja, hogy míg a községi ösztöndíjra 350.000 forintot terveztek, a szociális 

segély összege továbbra is 300.000 forint maradt. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző:  

Elmondja, hogy míg 2006-ban az ápolási díjra tervezett keret 600.000 forint volt, azzal 

szemben 2009-ben 3.000.000 forintot terveztek, mivel folyamatosan bővül ezen támogatásban 

részesítettek köre.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy aki súlyosan fogyatékos annak a jegyző, a tartósan beteg számára az ápolási 

díjat a szociális bizottság állapítja meg. Nagyon körültekintőnek kell lenni az ápolási díjak 

megítélésénél és azok felülvizsgálatánál is.  

Elmondja, ha a képviselők megfigyelték a költségvetést, akkor abból kiderül, hogy 80-90 

millió forinttal növekedett az idei költségvetés bevételi oldala és a tartalék a 2008. évhez 

képest.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző:  

Elmondja, hogy közel 180 millió forint a tartalék. Hozzáteszi, hogy az útszélesítés költsége 

(Kossuth utca valamint a Móricz Zsigmond utca találkozásánál) nem szerpel a költségvetési 

tervezetben. Terv szerint külön sáv lenne a Kossuth utca, valamint a Petőfi Sándor utca felé 

haladó gépjárművek számára.  
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése. Nem volt.  

 

Megszavaztatja a 2009. évi költségvetési rendelettervezetet a módosításokkal együtt. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

  

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.) számú 

rendelete a község 2009. évi költségvetéséről, 2009-2010-2011. évi gördülőtervéről 

Rendelet mellékelve 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Előterjesztés a Pusztazámor Községi Önkormányzat köztisztviselőinek egyes jóléti, 

kulturális, szociális és kegyeleti juttatásairól szóló 2/2003. (02.19) Ök. rendelet 

módosításáról 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző:  

A köztisztviselői törvény módosítása. Mivel az SZJA törvény módosult, az iskolakezdési 

támogatással valamint a térítésmentes vagy kedvezményes számítógépet juttassanak az 

alkalmazottaknak. Ez is a természetbeni juttatások közé tartozik, így növelve a választási 

lehetőségek számát.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A 2/2003. (02.19.) rendelet h), és i) pontokkal egészülne ki. 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Használt számítógépet jelent? 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző:  

Elmondja, hogy már két éve üzembe helyezett gépet jelent, 40-50 ezer forint közötti összeg 

értékhatárban.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése. Nem volt.  

Megszavaztatja a Pusztazámor Községi Önkormányzat köztisztviselőinek egyes jóléti, 

kulturális, szociális és kegyeleti juttatásairól szóló 2/2003. (02.19) Ök. módosításáról szóló 

rendeletet. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.12.) számú 

rendelete az önkormányzat köztisztviselőinek egyes jóléti, kulturális, szociális és 

kegyeleti juttatásairól szóló 2/2003. (02.19.) Ök. módosításáról. 

Rendelet mellékelve. 
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3. napirendi pont 

 

Előterjesztés Budaörs Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási szerződés 1. számú 

módosításáról 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a feladat ellátási szerződés a családsegítő, a gyermekjóléti és a támogató 

szolgálat módosításáról szól. Elmondja, hogy a település hozzájárulása 920.000 forint, 

valamint 605.000 forint.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A lakosságszám változása miatt van szükség a feladat ellátási szerződés módosítására, 

azonban ez személyi változást nem érint.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése. Nem volt. 

Megszavaztatja, a Feladat ellátási szerződés 1. számú módosítását.  

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

 

1/2009. (02.09.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Budaörs Kistérség Többcélú Társulás Feladat ellátási szerződés 1. számú 

módosítása 

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

Kistérség Többcélú Társulása családsegítő, gyermekjóléti és a támogató szolgálatról 

szóló Feladat ellátási szerződés 1. számú módosítását a leírtak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

4. napirendi pont 

 

Az óvodavezetői pályázat kiírása 
 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy az óvodavezetői pályázati kiírást elektronikusan is közzé kell tenni, ennek a 

regisztrációja 2-3 hét, miután visszajön az igazolás, utána lehet közzétenni a Magyar 

Közlönyben, amely 2-3 hónap. Az Oktatási Közlönyben való megjelenés után számított 30 

nap. Úgy körülbelül május-június magasságában lehet majd elbírálni a pályázatokat. 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz kinevezése 2009. augusztus 15-ig szól, így a kiírás 2009. 

augusztus 16-tól, 2014. augusztus 15-ig szól majd. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése. Nem volt.  

Megszavaztatja, az óvodavezetői pályázat kiírását.  

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 
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2/2009. (02.09.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Előterjesztés óvodavezetői pályázat kiírására 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. XXXIII.  tv. 23.§-a, valamint a 138/1992. (X.08.) számú Korm. rendelet 5.§-a 

alapján pályázatot ír ki a Pusztazámor Napköziotthonos Óvoda vezetői megbízására. A 

vezetői megbízás 2009. augusztus 16-tól, 2014. augusztus 15-ig, öt évre szól. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kormányrendeletben előírtak szerint 

gondoskodjon a pályázat lebonyolításáról. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

5. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

 

5.1.  A Tarka-Bárka Pusztazámori Nagycsaládosok Egyesülete székhely kérése az 

általános iskolában. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa a Tarka-Bárka Pusztazámori Nagycsaládos Egyesület levelét. Megkérdezi 

Rózsavölgyi Erikát, hogy az igazgató asszony melyik helységre gondolt. 

 

Rózsavölgyi Erika Tarka-Bárka Pusztazámori Nagycsaládos Egyesület képviselője: 

Azt a helységet biztosítaná az egyesület számára, ahol jelenleg a kerámia égető található. Arra 

kellene nekik a helység, hogy a hivatalos iratokat és az adományokat tudják tárolni. Mivel 

egyik család sem tudta azt vállalni, hogy biztonságosan tudják tárolni az iratokat, ezért kérik 

ezt a helységet.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van e még valakinek kérdése. Nem volt. 

Aki beleegyezik, hogy a Tarka-Bárka Pusztazámor Nagycsaládos Egyesület székhelye az 

Andreetti Károly Általános Művészeti Iskola és Könyvtár Pusztazámori Tagintézménye 

legyen, az kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva! 

 

3/2009.(02.09.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Tarka-Bárka Pusztazámor Nagycsaládos Egyesület székhelye 

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

hogy a Tarka-Bárka Pusztazámor Nagycsaládos Egyesület székhelyét a Pusztazámor 

Petőfi Sándor u. 27. szám alatt található (korábban Pusztazámori Általános Iskola) 

Andreetti Károly Általános Művészeti Iskola és Könyvtár Pusztazámori 

Tagintézményébe jelentse be a Pest Megyei Bíróságnál. Hozzájárul, hogy az Egyesület az 

iskola épületében az égető kemence helyiségét állandó jelleggel térítésmentesen 

használja.   

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
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5.2. Sóskút-Pusztazámor összegkötő út felújítása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy már beszéltek arról, hogy 2009. év tavaszán felújításra kerül a Pusztazámort 

Sóskúttal összekötő út. Ha a felújítást félpályás útlezárással oldanák meg, akkor körülbelül 3-

4 hónapot venne igénybe. Azonban ha teljes útlezárással végzenék a felújítást, a kivitelező 

szerint 2-3 hét alatt elkészülne az út. Addig a forgalmat egy elterelő útra vezetnék. Tervek 

szerint Sóskút laktanyától nem jönne Pusztazámor felé a busz, hanem visszamenne a Sóskúti 

bánya felé, és úgy jönne be a busz Pusztazámorra. A Volánbusz Zrt. munkatársa elmondta, 

hogy ezen időszak alatt körülbelül 250.000 forint +Áfa lenne településenként, amely plusz 

költségként jelentkezne, amelyet az önkormányzat vállalna fel. 

Felolvassa a Volánbusz Zrt. levelét.   

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

A 250.000 forint +Áfa az egész időre vonatkozik, ameddig el nem készül? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a kivitelező elmondta, hogy elméletileg két hét lesz körülbelül a munka, de 

erre még pontos időtartamot nem adtak. Kérdés az, hogy egy meghatározott összeggel 

beszállnak e az elkerülő út kialakításához. Ha ez megvalósul arról a lakosságot értesíteni 

fogják.  

A két település valamint a Volánbusz Zrt. további egyeztető tárgyalást fognak tartani ebben a 

témában. 

 

 

5.3. A helyi vérvételről 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy van egy olyan felvetés, hogy lenne itt helyben a faluban vérvételi lehetőség, 

amely mindenképpen jó lenne a falubeli lakosok számára. Úgy működne, hogy a beteg 

Pusztazámoron megy el vérvételre, utána az orvos továbbküldi értékelésre, a vérvétel 

eredményét pedig elektronikus formában küldik vissza, így a lakosnak nem kellene lemennie 

Érdre, ez hatalmas előny lenne. Az egyeztetés jelenleg is folyik, mivel meg kell egyezni az 

asszisztens asszonnyal. 

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Nagyon jó lehetőségnek tartja ezt a felvetést, részéről hozzájárul az ötlet megvalósításához. 

 

 

5.4. Posta helységének bérbe adása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy megkereste a polgármesteri hivatalt egy cég, hogy továbbra is kiadja e a 

polgármesteri hivatal a helységet. Elmondta neki, hogy a továbbiakban is azt a helységet 

postaként kívánják üzemeltetni, erről a hivatalnak egy nyilatkozatot kell majd kiadnia. Ezután 

pályázati kiírás lesz a Posta üzemeltetésére. Elmondja hogy a Posta nyitva tartását a Magyar 

Posta Zrt. határozza meg. A Hivatalnak csak arról kell döntenie, hogy továbbra is bérbe 

kívánja e adni a Posta épületét.  
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a közeljövőben kezdeményezni fogja az FKF Zrt-vel kötött megállapodás 

szerint az inflációval növelést, a fogyasztói árindex 6,1 %. A megállapodásban szereplő 

összeg 2009. januárjától visszamenőleg megemelkedik. 

 

 

Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 19:30-kor berekeszti. 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

         jegyző                 polgármester  


