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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. március 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 

Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő  

Hornyák András    képviselő 

Oláh Gábor     képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

 

Távolmaradó: Kajzer Antalné  képviselő 

 

Összesen: 7 képviselő 

      

  

Javasolt napirend: 

 
 

1. Javaslat az óvoda nyári zárva tartására 

    Előterjesztő: Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető 

 

2. Előterjesztés az óvodai és iskolai beiratkozások rendjéről 

    Előterjesztők: Mészáros Ildikó tagintézményvezető, Szoloszkáné Lepnyák Alíz  

       óvodavezető 

 

3. Pusztazámor Településrendezési tervének részleges módosítása   

    Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester, Szabóné Pányi Zsuzsa 

 

4. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiemelt céljairól 

    Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 
 

5. Egyebek 
 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket, hallgatóságot. A vendégek soraiban köszönti 

Mészáros Ildikó tagintézmény-vezetőt, Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezetőt, akik az 1., és 

2., napirendi pont tárgyalása kapcsán vannak jelen, valamint Szabóné Pányi Zsuzsanna és 

Pátrovits Zsolt építészeket, mindketten a HÉSZ elfogadása kapcsán vannak jelen az ülésen. 

Megállapítja, hogy a testület határozatképes létszámmal, 7 fővel jelen van. Kajzer Antalné 

képviselő nem jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. 

Megkérdezi van-e valakinek plusz 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 

 

Javaslat az óvoda nyári zárva tartására 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az ezzel kapcsolatos anyagot minden képviselő megkapta, megkérdezi Szoloszkáné Lepnyák 

Alíz óvodavezetőt, kívánja-e kiegészíteni a leírtakat. 

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető: 

Elmondja, hogy a törvény 4 hetet enged a zárva tartásra, ez idő alatt tudja kiadni a 

pedagógusok szabadságát, illetve a festést és takarítást is ekkorra időzítik. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megkérdezi, hogy volt e jelzés a szülők részéről, hogy a 4 hét hosszú lenne. Aggályosnak 

tartja, hogy a szülők hogyan oldják meg 4 héten keresztül a gyermekük felügyeletét úgy, hogy 

az állásukat is meg tudják tartani. 

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető: 

A szülők részéről nem érkezett ilyen jelzés. Munkáltatói szempontból azt is figyelembe kell 

venni, hogy a pedagógusok 46 nap szabadságát valamikor ki kell adnia. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megkérdezi milyen lehetőség van, ha valaki nem tudja megoldani a gyermekének elhelyezését 

a munkája miatt. 

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető: 

Eddig nem merült fel ilyen igény. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Mióta az önkormányzat létezik, azóta minden évben 1 hónapot zárva tart az óvoda. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

A jelenlegi kialakult válsághelyzet miatt a szülők munkahelye egyébként sem stabil, így nem 

tud otthon lenni 4 hetet, hogyan oldja meg a gyermeke elhelyezését.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Úgy gondolja, hogy ezzel a dologgal akkor foglalkozzanak, amikor ez valakinek valóban 

problémát okoz. Amíg ez tömegesen nem jelentkezik, addig nincs miről beszélniük. 

Az iskolában a szünet 2,5 hónapig tart. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

De ott nem 3 és 5 évesek a gyerekek. Csak azt szeretné, ha a szülők előtt lenne még alternatíva 

a gyermekük elhelyezésével kapcsolatban. Ez lehetne akár a sóskúti óvoda is. 
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Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Megkérdezi, hogy van-e helyettesítési kötelezettsége a szomszéd község óvodájának. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Nincs és nem kötelezhető arra egy másik óvoda, hogy felvegye a gyermeket a zámori óvoda 

zárva tartási időszaka alatt. Van az intézményekre vonatkozó nevelési rendről szóló jogszabály, 

amely ezt szabályozza. 

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető: 

Valóban nincs ilyen kötelezettsége, ennek ellenére nyári időszak alatt szokták fogadni a 

máshonnan érkező gyerekeket. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Van-e arra vonatkozó információjuk, hogy a sóskúti óvoda hogyan tart zárva. 

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető: 

Még nincs. Megkeresi a környező települések óvodáit, hogy tudják-e fogadni a zámori 

gyermekeket, ha erre igény merülne fel. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ha ez a probléma tényleg tömegesen jelentkezne, akkor visszatérnek rá és megkeresik a 

megoldást. 

Megkérdezi van-e még kérdés 

Megszavaztatja az óvoda zárva tartására vonatkozó előterjesztést. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

6/2009. (03.09.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 

Napköziotthonos Óvoda éves nyitva tartásának rendjét – zárva tartását – az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

1./ Nyári időszakban zárva tart: 

2009. július 13- tól, 2009. augusztus 09-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: 

Megkérdezi Mészáros Ildikó tagintézményvezetőt, kíván-e kiegészítést tenni az 

előterjesztéshez. 

 

Mészáros Ildikó tagintézményvezető: 

Elmondja, hogy Kuzselné Schóber Ágnes igazgatónő nem tud részt venni az ülésen. Elmondja, 

hogy az előző évben mindkét intézményben zajlott a beiratkozás, ennek voltak hátrányai, ezért 

idén csak a sóskúti intézmény lesz megjelölve erre a célra. Iskola-előkészítő foglalkozásokat 

tartanak az óvodások részére, ahol a gyermekek és a szülők is ismerkedhetnek az intézménnyel. 

Elmondja, hogy a marosvécsi testvériskolából 2009. április 23-án érkeznek a meghívott 

vendégek, 20 gyermeket (10 fiú, 10 lány, 9-14 éves korosztályban) és 7 felnőttet várnak. 2009. 

április 26-án utaznak haza. Az elhelyezésükről gondoskodniuk kell, eddig 6 sóskúti szülő 

vállalna 1-1 gyermeket.   

 

Páli Anna: 

Részéről is vállalna 2-3 gyermeket, sőt akár felnőttet is szívesen lát. 

 

Mészáros Ildikó tagintézményvezető: 

Köszöni a felajánlást, megbeszélik a részleteket. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A honlapra is fel lehetne tenni, szélesebb körű tájékoztatás céljából. Így az érdeklődés is 

nagyobb lehet. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tudomásul veszi, hogy sóskúton lesz a beiratkozás, de azt nehezen fogadja el, hogy még nem 

tudják ki lesz az első osztályos tanító. A 2009/2010. tanévben elfogadták, hogy a 

Pusztazámoron lakó 4 negyedik osztályos tanuló átjárjon Sóskútra iskolába. A legutóbbi 

együttes testületi ülésen felmerült, hogy 4. osztály ne is induljon Pusztazámoron, ezt a zámori 

szülők tiltakozással fogadják vele együtt. Az alsó 4 osztálynak itt kell maradnia 

Pusztazámoron. Az igazgatónő azzal érvel, hogy emelt szintű angolt oktatnak Sóskúton 4. 

osztályban, és a zámori gyerekek ebből kimaradnak és a következő évben nem tudják tartani a 

szintet. Ez véleménye szerint áthidalható úgy, hogy a 12 gyerek helyett az 1 pedagógus utazik 

egyik iskolából a másikba.  

Biztos benne, hogy egyik zámori képviselő sem támogatja Sóskút javaslatát, amíg az nincs 

nyomós érvekkel alátámasztva. A következő együttes testületi ülésig ezt át kell mindenkinek 

gondolnia. 

Az iskolaotthonos oktatás sikerrel működött a szülők és gyerekek körében egyaránt. Bizonyos 

források szerint Sóskút a következő évben megszüntetné a zámori tagiskolában az 

iskolaotthonos osztályt és Sóskúton indítaná. Ehhez sem elég Sóskút döntése, ezt a két 

képviselő-testületnek közösen kell eldöntenie, mint minden iskolát érintő kérdésben. Ez 

természetesen plusz pedagógus alkalmazását jelenti, ennek költségeit ki kell számolni, elő kell 

készíteni az ülésre az anyagot, amely alapján dönteni tudnak arról, hogy akár anyagi áldozat 

árán is indítják-e Pusztazámoron az iskolaotthonos osztályt. Ezeket a számításokat kérni fogja 

az anyaiskola vezetőjétől. 
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Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Kéri, hogy erre a témára térjenek vissza az egyebek napirendi pontban. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Egyet ért. 

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető: 

Elmondja, hogy szerveztek egy teadélutánt a szülők meghívásával az iskolaérettségről és egyéb 

iskolával kapcsolatos dolgokról, ahol Mészáros Ildikó átadta azokat az információkat az 

iskolakezdésről, amiről eddig tudomást szerzett a fenntartótól. Nagyon nagy volt az érdeklődés 

a szülők körében. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy a visszajelzések arra utalnak, hogy a szülői értekezleten elhangzottak szerint a 

zámori képviselő-testület a Sóskúttal közös testületi ülésen nem tiltakozott a 4. osztály 

Sóskútra vitele ellen. Ez az információ nem állja meg a helyét, aki az ülésen részt vett az tudja.  

 

Mészáros Ildikó tagintézményvezető: 

Az óvodavezető által már említett leendő elsősöknek tartott tájékoztatón az igazgatónő egy fél 

mondat erejéig kitért az emelt szintű angol oktatásra, amely oktatást a 4. osztályosoknak úgy 

tudnak majd megoldani, ha átjárnak Sóskútra. Ez nem tényként hangzott el, hanem 

lehetőségként. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy az iskola a tagosodással nem vált külön intézménnyé, tehát a fenntartása 

továbbra is a Pusztazámori Önkormányzat feladata, a pusztazámori képviselő-testület döntésén 

múlik az, hogy milyen költséget kíván vállalni az iskola fenntartásán felül azért, hogy ilyen 

vagy olyan osztály indulhasson. Kéri, hogy bármilyen iskolát érintő kérdés, történés híre ne 

csak az anyaintézményhez és Sóskút Önkormányzatához jusson el, hanem a fenntartó 

Pusztazámor Önkormányzatához is.   

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ezt most függesszék fel, térjenek vissza erre az egyebek napirendi pontban. 

Megszavaztatja az előterjesztés elfogadását az iskola beiratkozási rendjéről. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Megszavaztatja az óvodai beiratkozások rendjéről szóló előterjesztést. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

7/2009. (03.09.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Óvodai és iskolai beiratkozások rendje 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

közigazgatási területén a beiratkozási időpontokat az alábbiak szerint határozza meg: 
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a./ tanköteles tanulók beiratkozásának ideje: 

 

2009. április 1.          13-tól 18 óráig 

 

2009. április 2.                      8-tól 18 óráig 

 

2009. április 3.                      8-tól 12 óráig   

 

Helye: Andreetti Károly Általános Művészeti  Iskola és Könyvtár, 2038 Sóskút, Tulipán 

u. 9. 

 

 

b./ óvodai beiratkozás ideje: 

 

2009. március 24 – től,  25 – ig az alábbiak szerint: 

 

naponta:  8 – 16 óráig 

 

Helye: Pusztazámor, Napközi otthonos Óvoda, Petőfi Sándor u. 27. 

 

A közzétételről az intézményvezetők a helyben szokásos módon gondoskodnak. 

 

 

Határidő: azonnal       Felelős: intézményvezetők  

 

 

 

3. napirendi pont 

 

Pusztazámor Településrendezési tervének részleges módosítása   

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az anyagot mindenki megkapta, várja a kérdéseket. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatban két feladata van a testületnek: rendeletet alkotni a 

Helyi Építési Szabályzatról, valamint a Településszerkezeti Terv elfogadásáról határozatot 

hozni. Elmondja, hogy van néhány hiba, a fejezetszámok el lettek írva pár helyen. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy Laczi András és Laczi Anita évek óta próbálja belterületbe vonatni a 

Pusztazámor, 568 hrsz-ú ingatlant, amely törekvésre a Képviselő-testület konzekvensen évek 

óta elutasítással válaszol. Mostanra ügyvédhez fordultak céljuk elérése érdekében. 

Felolvassa az ügyvéd által írt levelet. Ebben a levélben ismét a belterületbe vonást kérik. 

Véleménye szerint ezt a konzekvens magatartást javasolt követnie a testületnek, így 

megszavaztatja, hogy a Képviselő-testület továbbra sem kívánja a Pusztazámor, 568 hrsz-ú 

ingatlant belterületbe vonni. 
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Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1   Elfogadva! 

 

8/2009. (03.09.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Laczi Anita és Laczi András Pusztazámor 568 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása 

iránti kérelme 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámor, 568 hrsz-ú ingatlan kapcsán beadott belterületbe vonási kérelmet elutasítja. 

 

Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy perrel fenyegetőznek, a jogszabályok szerint a HÉSZ elfogadásától számított 7 

év elteltével jogvesztő bármilyen követelés. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A területek belterületbe vonását csakis tömbbe lehet kezelni, vagyis egy tulajdonos kérését nem 

lehet teljesíteni, csupán egy lakótömbnyi tulajdonosét. Egyébként az érintett terület egyik 

tulajdonosa kifejezetten mezőgazdasági célokra hasznosítja a területet. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e még kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Szabóné Pányi Zsuzsanna tervező: 

A HÉSZ elfogadásával kapcsolatban elmondja, hogy az állami főépítész által írt végleges 

állásfoglalást ismertetni kell a testülettel, melyben kifejti, hogy az egyeztetési eljárás gond 

nélkül lezajlott  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa a főépítész állásfoglalását. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A digitális térkép a település honlapján megtalálható, az új elfogadott rendelet szerinti 

átdolgozás is megoldott lesz néhány napon belül. 

A rendelet hatályba lépését április 15-re javasolja tenni, hogy a lakosságnak legyen felkészülési 

ideje. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ezzel nem ért egyet, mivel a rendelet kifüggesztésre került már 30 napra, másrészt 

kötelezettséget vállaltak a csereerdősítésre, ami a jelenleg érvényben lévő HÉSZ szerint 

akadályba ütközik. Javasolja április 1-ét a hatályba lépés időpontjaként. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a Laczi-féle belterületbe csatolási üggyel kapcsolatos kérelmet megválaszolják 

és a polgármester által elmondottakat fogja tükrözni, miszerint a belterületbe csatolás tömbben 

engedélyezett, 7 év eltelt és nem élt a lehetőségeivel, amennyiben nem teljesítette a 15 %-os 

beépíthetőségét a területén, úgy azt megteheti a rendelet hatályba lépéséig. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja a Szerkezeti Tervről szóló határozati javaslatot. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

9/2009. (03.09.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Településszerkezeti Terv módosításának elfogadása 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 

szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

tv. 7. §-ának (3) bekezdés b.) pontjára tekintettel, továbbá hivatkozással a 253/1997. (XII. 

20.) Kormányrendelettel közzétett OTÉK 2. §. (1) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Pusztazámor község igazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja a Módosított 

Településszerkezeti Tervének mellékelt leírását (Településszerkezeti terv módosított 

leírása’ 2008.), valamint a TSZT/M/2008. jelű (M=1:10.000-es méretarányú) Módosított 

Településszerkezeti Tervet. 

 

2.) Úgy dönt, hogy területek felhasználási igényének sorrendjében, ütemezetten beépítésre 

szánt területbe/belterületbe vonja a Módosított Településszerkezeti Tervlapon jelölt 

alábbi területeket a hozzájuk tartozó közlekedési területekkel együtt: 

 

a.) kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület céljára: 

- a 087-es hrsz.-ú „Meggyes” területéből 25,6 ha területet, 

b.) ipari gazdasági terület céljára: 

- a Barcza-tanya 076/1, 076/2-es hrsz.-ú telkeinek kb. 3,0 ha-os területét, 

c.) sportolási célú különleges területként: 

- a 087-es hrsz.-ú „Meggyes” területéből 26,3 ha területet, 

 

3.) Úgy dönt, hogy a 41/2001.(XII.17.) ÖK. sz. határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti terven az alábbi módosításokat hajtja végre: 

 

· Beépítésre szánt terület növelésével járó jóváhagyott fejlesztések’2007:  

0. – 036/9-es hrsz.-ú földrészlet északi részén 1,0 ha – M>K 

· Beépítésre szánt terület csökkenésével járó jóváhagyott módosítások’2007: 

9. – 036/24, 036/6, 036/20-as hrsz.-ú földrészletek egy része 0,75 ha – Gksz>E 

– 036/10, 036/9, 036/20, 036/6-os hrsz.-ú földrészletek egy része 2,3 ha – Gksz>M 

· Beépítésre szánt terület növelésével járó fejlesztések’ 2008: 

2. – 087-es hrsz.-ú földrészlet északkeleti részén 25,6 ha – M>Gksz 

3. – 087-es hrsz.-ú földrészlet délkeleti részén 26,3 ha – M>K 

· Beépítésre szánt terület növelésével nem járó módosítások’ 2008: 

1. – 340-es és 342-es hrsz.-ú földrészletek 1,8 ha – Kp>Gksz 

6. – a TSZ központ és teherautó-telep 3,1 ha – T-Vt>Vt 

7. – 028/11-14-es hrsz.-ú földrészletek 5,1 ha – E>M 

– 028/11/II-es hrsz.-ú földrészletek 0,1 ha – E>V 

8. – 045-ös és 046-os hrsz.-ú földrészletek 0,3 ha – Kp>E 
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1,7 ha – Kp>M 

10. – 338/1-es hrsz.-ú földrészlet 2,2 ha – Kp>E 

11. – 0105/16-13, 0105/9-5, 0105/2 hrsz.-ú földrészletek egy része 3,5 ha – E>M 

– 0105/17, 07/5, 012/1-6 hrsz-ú földrészletek egy része 2,04 ha – E>M 

– 07/1, 2, 3, 4-es hrsz.-ú földrészletek egy része 1,1 ha – E>M 

12. – 091/1, 093/1 hrsz.-ú földrészletek 3,5 ha – M>E 

14. – 087-es hrsz.-ú földrészlet középső részén 12 ha – M>E 

15. – 321-es hrsz.-ú földrészlet 2,15 ha – Kp>E 

16. – 61/18, 111, 332-es hrsz.-ú földrészletek egy része 0,8 ha – Köu>Kp 

19. – 0105/2, 0105/5-9, 0105/13-14-es hrsz.-ú földrészletek nagy része 1,53 ha – M>E 

20. – 076/1, 076/2-es hrsz.-ú földrészletek 3,2 ha – K>Gip 

21. – 015, 016, 014/4, 010, 018/1, 018/2,-es hrsz.-ú földrészletek és a 021-es hrsz-ú földrészlet 

részén 9,4 ha – M>E 

22. – 014/3-as hrsz.-ú földrészlet 2,7 ha – E>M 

25. – 054/9-es hrsz.-ú földrészlet 1,2 ha – Gip>K 

26. – 054/4-es hrsz.-ú földrészlet 2,1 ha – E>M 

27. – 040/2-es hrsz.-ú földrészlet déli részén 1,25 ha – M>E 

28. – 501/2, 504-518, 528/2-4-es hrsz.-ú földrészlet egy részén 2,0 ha – M>E 

29. – 022/4-es hrsz.-ú földrészlet 3,7 ha – M>E 

· Beépítésre szánt terület csökkenésével járó módosítások’ 2008: 

4. – 066/1-es hrsz.-ú földrészlet keleti része 0,6 ha – Gip>E 

5. – a belterülettől északra fekvő volt üdülőterület 4,7 ha – HÜ>M 

– a belterülettől délre fekvő volt üdülőterület 12,8 ha – HÜ>M 

13. – 541-es és 542-es hrsz.-ú földrészletek 0,6 ha – HÜ>E 

17. – 066/2-es hrsz.-ú földrészlet délkeleti része 4,5 ha – Gip>E 

– 066/2-es hrsz.-ú földrészlet délkeleti része 1,3 ha – Gip>V 

18. – 073-as hrsz.-ú földrészlet 4,0 ha – K>E 

23. – 036/6-os hrsz.-ú földrészlet délnyugati része 1,7 ha – M>E 

24. – 054/4-es hrsz.-ú földrészlet északi része 2,6 ha – Gip>M 

30. – 052/4-20-as hrsz.-ú földrészletek 15,0 ha – E>M 

– 048/11-es hrsz.-ú földrészlet 2,6 ha – E>M 

– 050/2-es hrsz.-ú földrészlet 2,8 ha – E>M 

 

4.) Felkéri a jegyzőt, hogy a Módosított Településszerkezeti Terv alapján a Módosított 

Szabályozási Tervet és a Helyi Építési Szabályzat módosítását terjessze a Képviselő-

testület elé. 

 

 

Határidő: 2009. március 10.      Felelős: Jegyző 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a Helyi Építési Szabályzat elfogadását az elhangzott módosításokkal egységes 

szerkezetben. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (III.12.) számú 

rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. 

Rendelet mellékelve. 

 

 

4. napirendi pont 

 

Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiemelt céljai 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Mindenki megkapta az anyagot. Megkérdezi, van-e kérdés a leírtakkal kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja az előterjesztést. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

10/2009. (03.09.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2009. év kiemelt céljai 

Pusztazámor Község Önkormányzatának képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról 

szóló 1992. évi XXIII. Törvény 34.§.(3) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozza 

meg a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat 2009. évre 

vonatkozóan. 

 

I. Az önkormányzat működéséhez, gazdálkodásához, valamint az önkormányzati 

feladatok ellátásához kapcsolódó kiemelt célok: 

 

1.) A képviselők, a bizottságok munkájának segítése, az intézmények 

zavartalan működésének támogatása. 

 

2.) Pályázati lehetőségek feltárása és kihasználása, vállalkozások 

letelepítésének segítése 

 

3.) Az Európai parlamenti képviselők választása, törvényes és sikeres 

lebonyolítása. 

 

4.) Testvérkapcsolatok keresése és kiépítése belföldi és külföldi 

önkormányzatokkal. 

 

5.) Civil szervezetek bevonása a döntés előkészítésbe 

 

II. Az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával, 

valamint a hivatali ügyintézés ellátásához kapcsolódó kiemelt célok: 

 

1.) A hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok 

végrehajtása, (gyors, szakszerű és a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

ügyintézés, ügyintézési határidők betartása, továbbképzések) 

 

2.) Pusztazámor belterületi házszámainak rendezése 
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3.) Pénzügyi és a hivatali szabályzatok aktualizálása, leltározások elkészítése 

 

4.) A Közterületek és a Zámor patak kiemelt rendezésének szükséges 

adminisztrációs és egyéb segítség nyújtása 

 

5.) A végrehajtási behajtási feladatok hatékonyságának emelése (adók egyéb 

befizetési kötelezettségek, kintlévőségek) 

 

 

Határidő: 2009. december 31.                      Felelős: jegyző 

 

 

5. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

 

1. 2009/2010. tanévben alsó tagozatos osztályok indítása 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Meglepte, hogy sóskút kategorikusan kijelentette, hogy az iskolaotthonos osztály csakis 

sóskúton indulhat. Ettől különböző esetre tervet sem készítettek. Az iskola dolgairól közösen 

kell dönteni, ennek ellenére az ülést megelőző megbeszélésre a zámori testületet nem hívták 

meg. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Egyet ért, már nyomatékosan kérte az igazgatónőt és a tagintézmény-vezetőt, hogy minden 

fejleményről tájékoztassák a pusztazámori testületet is mivel a sóskúti testülettel egyenrangú 

fél és csak ezután közöljenek a szülőkkel bármilyen információt. 

A sóskúti jegyző szerint nem kellett volna leépíteni a pedagógus létszámot. A jogszabályok 

szerintire csökkentették a pedagógus létszámot, ebből sértődés lett Sóskút irányából. Az 

iskolaotthonos osztály indítása Pusztazámor ötlete volt, és kiválóan be is vált a szülők és a 

fenntartó megelégedésére egyaránt. Sóskút most minden áron azt akarja elérni, hogy nála 

induljon az iskolaotthonos osztály. 

 

Mészáros Ildikó tagintézmény-vezető: 

Ha a 4. osztály Zámoron marad és napköziotthonos osztály is indul, úgy számolja, mindenképp 

alkalmazni kell egy napközis tanítót. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a szót Rózsavölgyi Erika szülő részére. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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Rózsavölgyi Erika szülő: 

Elmondja, hogy ezen a szülői tájékoztatón hivatalos személytől kaptak tájékoztatást arról, hogy 

lehet, hogy megszűnik a napköziotthonos osztály és lehet, hogy a 4. osztály is Sóskúton indul. 

Ez véleménye szerint nem nevezhető pletykának. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjék az e féle bejelentésektől, 

amit még a fenntartó önkormányzatokkal nem egyeztetett. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy több alkalma is lett volna a sóskúti képviselő-testületnek egyeztetni velük 

ebben a kérdésben, de a sóskúti jegyző többször is elhalasztotta ezt az egyeztetést. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy készíttetett egy kimutatást a demográfiai hullámot illetően, 2009/2010. 

tanévben 29 iskoláskorú gyermek lesz. Ez természetesen csökkenhet, vagy nőhet is, attól 

függően, hogy hová íratja be a szülő. A 2010/2011. tanévben 15, a 2011/2012. tanévben 26, a 

2012/2013. tanévben 19 iskoláskorú gyermek lesz a mai adatok alapján. Ezen adatok alapján 

úgy érzi, hogy mindenképpen biztosított az alsó 4 osztály létszáma Pusztazámoron, lehetőleg 

iskolaotthonos rendszer keretében.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Kéri, az intézményvezetőket, hogy az ilyen jellegű tájékoztatókra, teadélutánokra, ahol a 

szülőket tájékoztatják az intézményben történő változásokról, hívják meg a fenntartó részéről a 

polgármestert, vagy az alpolgármestert, vagy a jegyzőt lehetőség szerint, annak érdekében, 

hogy az ilyen és hasonló félreértések, félretájékoztatások elkerülhetők legyenek. Továbbá kéri, 

hogy az iskola tantervéről (iskolai szünetek, rendezvények, stb.) is kapjanak tájékoztatást. 

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető: 

Természetesen így lesz. Ennek a szülőknek tartott teadélutánnak a szervezésekor fel sem 

merült, hogy ilyen téma is szóba kerülhet, de a legközelebbi hasonló összejövetel májusban 

lesz, arra mindenképpen meghívást kap a polgármester. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A költségvetéssel kapcsolatban még elmondja, hogy zavaró tényező az is, hogy a tanév 

szeptembertől, júniusig tart, a költségvetési év pedig januártól decemberig, vagyis van 4-5 

hónap, ami áthúzódó költség a következő költségvetési évbe. 

Ahhoz, hogy dönteni tudjanak a költségmegoszlásról, ahhoz szükségesek az iskolaigazgató 

számításai. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Szeretné felhívni a jelen lévő intézményvezetők és hallgatóság figyelmét arra, hogy a 

Pusztazámor Községért Közalapítvány kuratóriuma nyitott minden olyan támogatás kérésre, 

amely a pusztazámori gyermekek, lakosok érdekeit szolgálja, valamint – utalva a marosvécsi 

testvériskola látogatására – Pusztazámor jóhírét viszik tovább. A pályázatokat, kérelmeket 

írásban, megfelelő időt hagyva a döntésre kérik beadni. 

Megkérdezi, hogy mi lett a sorsa a tervezett sporttagozatos osztálynak. 
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Mészáros Ildikó tagintézmény-vezető: 

A szülők körében végeztek ezzel kapcsolatos felmérést, de a jelentkezők száma nem volt 

elegendő egy egész osztály indításához.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az iskola kérdésében a következő Sóskúttal közös Képviselő-testületi ülés 

2009. március 17-én, kedden, 18:00 órakor lesz Sóskúti Községházán, szívesen látja a szülőket, 

hogy első kézből kapjanak információt a következő tanévben induló osztályokról. 

A szülők által benyújtott beadványt továbbítják Sóskút képviselő-testületéhez is. 

 

 

2. Sóskút és Pusztazámor közötti útfelújítás 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Már beszéltek az elmúlt ülésen a Sóskút és Pusztazámor közötti út felújítása kapcsán az 

útlezárás okozta többletköltségről, melyet a Volánbusz Zrt. részére kell biztosítania Sóskútnak 

és Pusztazámornak egyaránt. Az összeg 250.000 Ft + ÁFA, amelyről a kötelezettségvállalás 

szól. Megkérdezi, van-e kérdés ezzel kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja a javaslat elfogadását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

11/2009. (03.09.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Útfelújítás okozta többletköltség biztosítás Volán Zrt. részére 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

2009. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 250.000 Ft + ÁFA összeget biztosít a 

Volánbusz Zrt. részére a Sóskút és Pusztazámor közötti útszakasz felújítása miatti 

elkerülő út használata által felmerülő többletköltség biztosítására.  

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

3. Viziközművek önkormányzati tulajdonba adása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Érd megkereste a többi település mellett Pusztazámort is az ÉTV Kft-ben lévő osztatlan közös 

tulajdon Érd és Diósd közötti rész felosztása ügyében. Az erről szóló levelet felolvassa. A 

levélre Sóskút Önkormányzata úgy reagált, hogy az ügyben mind a 10 település vezetőségével 

tárgyalni kell, mivel az összes település érintett és ezt a véleményt a maga részéről is osztja. 

Felolvassa Sóskút válaszlevelét is. 

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Megkérdezi, hogy melyik településnek milyen százalékos tulajdonrésze van a viziközmű 

vagyonban. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Nincs most előtte kimutatás erről, de annyit biztosan tud, hogy Érdnek van a legnagyobb 

tulajdonrésze. 

 

 

4. Perbál ÉTV Kft-ben fennálló üzletrészének eladása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa levelet, melyből kiderül, hogy Perbál község értékesíteni kívánja az ÉTV Kft-ben 

fennálló 1,97 %-os üzletrészét és Pusztazámornak lehetősége van élni az elővásárlási jogával. 

Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás.  

Megszavaztatja, hogy a testület nem kíván élni az elővásárlási jogával. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

12/2009. (03.09.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Perbál ÉTV Kft-ben lévő üzletrészének értékesítése 

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

Község Önkormányzata által felajánlott ÉTV Kft-ben fennálló 1,97 %-os üzletrészével 

kapcsolatban nem kíván élni elővásárlási jogával. 

 

Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 

 

 

 

5. Méhnyakrák elleni védőoltás 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa Biatorbágy levelét, melyben a méhnyakrák elleni védőoltás állami 

finanszírozásának érdekében felterjesztéssel kíván élni és ehhez kéri Pusztazámor csatlakozását 

is. Felolvassa a határozati javaslatot. 

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Fenntartásai vannak a védőoltással kapcsolatban, vannak negatív kicsengések is. Hamis 

védettségtudatot alakít ki, ezért veszélyes lehet, hiszen a védőoltásban részesültek nem járnak 

szűrővizsgálatra. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy inkább tiltaná a védőoltást? 

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Még nem futott ki, ennek a védőoltásnak a negatív hatásai még nem igazolódtak be 

egyértelműen. Nem ajánlaná a saját gyerekének.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ez azt jelenti, hogy az ingyenessé tételét sem támogatja? 
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Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Mivel negatív véleményeket is hallott, elég tanácstalan. Következő ülésre felkészülne ebből. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Az ingyenessé tételhez csatlakozhatnak, ennek nincs rizikója. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a csatlakozást a védőoltás ingyenessé tételéhez. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

13/2009. (03.09.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Méhnyak-rák elleni védőoltás ingyenessé tétele 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Biatorbágy Város felterjesztéséhez, mely szerint a Magyar Állam sorolja a kötelező 

védőoltások közé a méhnyak-rák elleni védőoltást, így ingyenessé téve a leginkább érintett 

korosztály számára a védekezést, csatlakozni kíván. 

 

Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 

 

 

6. Lomtalanítás 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A 2009. évi lomtalanítási akció időpontjait megküldte a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 

Felolvassa a dátumokat. Javasolja a május 4-ét elfogadni időpontként. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Egyet ért. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Javasolja június 9-ét megjelölni pótidőpontként. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Egyet ért. 

Megszavaztatja a lomtalanítás időpontjaként a május 4-ét, pótidőpontként a június 9-ét. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

14/2009. (03.09.) 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 2009. május 4-i, illetve pótidőpontként a 2009. június- 9-ét választja. 

 

Határidő: 2009. április 30.             Felelős: polgármester  
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7. Vérvétel 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az előző ülésen már beszéltek a helyi vérvétel témájáról. A háziorvosi asszisztenst 

megkeresték ezzel, hogy vállalná-e. Havi bruttó 22.000 forintért vállalná. 

Azt kell eldönteni, hogy megéri-e ezt a költséget finanszírozni azért, hogy ne kellejen elutazni 

Érdre egy vérvétel miatt. Legutóbb úgy döntöttek, hogy megéri. 

Sóskút úgy fogja megoldani, hogy a vállalkozó orvosok által fizetendő rendelőre vonatkozó 

bérleti díjat annyival csökkentik, amennyi az asszisztencia havi költsége, így az orvos fizeti az 

asszisztenst. 

 

 

8. Hősök napja 

 

Kralovánszky Kristóf Pusztazámor Községért Közalapítvány kuratóriumi elnöke: 

Elmondja, hogy Pusztazámor közművelődési rendeletébe az ünnepnapok közé bekerült a 

Hősök napja, melyet május végén tartanak és az I. és II. világháborúban elesett hősi halottakra 

való emlékezés napja. A Gyermeknapi rendezvény is május végén van, de nem javasolja egy 

napon ünnepelni a kettőt. Az ünnep helyszínéül az Egészségház mögötti parkosított teret 

szemelte ki, melynek, mint kiderült még nincs neve. Szeretné elnevezni ezt a teret, javaslatot 

tesz a képviselő-testület felé, hogy a tér a Hősök tere nevet kapja. Az elnevezésnek 

adminisztratív akadálya nincs. Elmondja, hogy Pátrovics Benedek polgármesterrel már 

egyeztettek és támogatta az ötletet. Ehhez természetesen szükséges a testület hozzájárulása és 

határozata. Hivatalos névadó ünnepség lenne. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Szép gondolatnak tartja, de ehhez fel kéne újítani a teret és az emlékművet.  

 

Békési Géza alpolgármester: 

Mindenképpen támogatja. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja az Egészségház mögötti tér Hősök tere elnevezésének támogatását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

15/2009. (03.09.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Hősök tere névadó ünnepség 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámor, Munkácsy Mihály utca – Jókai Mór utca által határolt, az Egészségház 

mögötti névtelen tér a 2009. évi Hősök napi ünnepi megemlékezéssel, 2009. május 21. 

napjától, a Hősök tere nevet kapja. 

 

Határidő: 2009. május 31.             Felelős: polgármester 
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9. Kossuth szobor 

 

Páli Anna: 

Kéri a testületet, hogy a Kossuth Lajos utcában lévő borzalmas állapotban lévő Kossuth szobrot 

ne hagyják ebben az állapotban március 15-re, ennél még az is jobb lenne, ha letakarnák 

valamivel. 

 

Kralovánszky Kristóf Pusztazámor Községért Közalapítvány kuratóriumi elnöke: 

Beszéltek már ezügyben is Pátrovics Benedek polgármesterrel és minden bizonnyal még a 

2009. évben megnyugtató megoldást tudnak találni a szobor elkészíttetésére, illetve 

elhelyezésére. Ebben a tárgyban még külön tárgyalások szükségesek. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ez így van, volt szó arról is, hogy nem a jelenlegi helyén hoznák rendbe a szobrot, hanem 

valahová a közpark területére helyeznék át. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Nem kell feltétlenül mindent a központba helyezni. 

 

 

10. Bekötőút  

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Elmondja, hogy nagyon sok az elhagyott hulladék a bekötőúton. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az azon a területen lévő elhagyott hulladékot az FKF Zrt. alkalmazottai mindig összeszedik. 

 

 

11. Fásítás 

 

Kralovánszky Kristóf Pusztazámor Községért Közalapítvány kuratóriumi elnöke: 

Elmondja, hogy az elmúlt héten megtartott kuratóriumi ülésen a Tarka Bárka Nagycsaládosok 

Egyesületének tagjaival történt egy megbeszélés, melynek keretében szó volt arról, hogy a 

Hulladéklerakótól egészen a faluig a hiányzó fákat pótolnák, illetve, hogy a nagycsaládosok 

örökbe fogadnának egy-egy fát és azt gondozásba is vennék. Továbbá ajánlkoztak még 

hulladékgyűjtő akció szervezésére is. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A fák pótlásának elvégzését az Utilis Kft. ígérte. A hulladékgyűjtő akcióra nyitottak. 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 20:40-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

 Dr. Kosztyi Emma         Pátrovics Benedek 

 Jegyző              polgármester 


