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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. május 25-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 

Kajzer Antalné    képviselő  

Oláh Gábor     képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

 

Összesen: 8 képviselő 

 

Javasolt napirend: 

 

 

1. Tájékoztató a 2008. évi Pusztazámori gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról 

     Előterjesztő: Gyermekjóléti Szolgálat megbízottja 

     Megtárgyalja: Szociális Bizottság 

 

2. Pusztazámor Községért Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági beszámolója 

Előterjesztő: Kralovánszky Kristóf elnök 

 

3. Előterjesztés a szociális igazgatás és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról szóló 8/2006. (II. 15.) számú rendelet módosításáról 

     Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

4. Előterjesztés Pusztazámor község utcaneveinek, valamint a házak számozásának 

rendjéről szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

5. Alapító okiratok módosítása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester: 

 

6. Jubileumi Falunap részletes programja és költségeinek elfogadása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

7.  Egyebek 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, Tóth Etelkát a Gyermekjóléti 

Szolgálat szakmai vezetőjét, valamint Kralovánszky Kristófot a Pusztazámor Községért 

Közalapítvány elnökét. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, 7 fővel jelen van, Dr. 

Andrásfalvy András Ders képviselő jelezte későbbi érkezését. 

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

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

 

1. napirendi pont 

 

Tájékoztató a 2008. évi Pusztazámori gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Írásos anyagot mindenki megkapta, felkéri Tóth Etelkát amennyiben van, tegye meg 

kiegészítését. 

 

Tóth Etelka Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője: 

Úgy gondolja, mivel az írásos anyag nagyon bőven beszámol mindenről, így várja a 

kérdéseket. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Kiegészült a gyermekjóléti szolgálat anyaga az elsőfokú gyámhivatali feladatok ellátásával. 

Elmondja, hogy a faluban élő 8 gyermekes család újabb taggal bővül. A problémát az okozza, 

hogy mivel a 8 gyermek védelemben van, így a kilencedik gyermekre is hasonló sors vár. 

 

Tóth Etelka Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője: 

Elmondja, hogy a gyermek a születése után nem kerülhet haza. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Mivel a szülők a 8 gyermek ellátására is alkalmatlanak voltak, így a kilencedik gyermeket 

nem hozhatják haza. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy a család ezzel tisztában van e? 

 

Tóth Etelka Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője: 

Elmondja, hogy jelenleg is ezen munkálkodik a gyermekjóléti szolgálat, hogy ezt tudtára adja 

a szülőknek. Sok dolgot végiggondoltak.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Szomorúnak tartja ezt a helyzetet a gyermekek számára. 
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Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy az elmúlt héten a faluban látta az egyik nagylányukat, ez hogy lehetséges? 

 

Tóth Etelka Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője: 

A nagylányok későn kerültek ki a családból, ők állandó szökésben vannak, nagyon nehéz őket 

rendszabályozni. A kisfiúk nagyon jó körülmények között vannak, teljesen befogadó családba 

kerültek, elfogadták a helyzetet is, jól teljesítenek az iskolában is. A nagylányok esetében 

azonban nagy változás nem várható, mivel későn kerültek ki a családból. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van e kérdés. Nem volt. 

 

Megszavaztatja a beszámolót. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

26/2009. (05.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Pusztazámori gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

2008. évi tájékoztató elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 

Pusztazámori gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló, 2008. évre 

vonatkozó tájékoztatót a leírtak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

2. napirendi pont 

 

Pusztazámor Községért Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági beszámolója 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az anyag kiment, megkérdezi az elnököt szeretné e kiegészíteni az anyagot. 

 

Kralovánszky Kristóf Kuratórium Elnöke: 

Elmondja, hogy szívesen válaszol a kérdésekre. 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

A beszámolóval kapcsolatban egy kérdése van. Az iskola kiadásainál feltűnő volt számára, 

hogy a 2007. évben 1 millió párszázezer forint volt, az 2008-ban 5 millió forint környékén 

alakult. Ennyire felmentek az árak, vagy ennek mi a magyarázata? 

 

Kralovánszky Kristóf Kuratórium Elnöke: 

Elmondja, hogy az előző kuratóriumnak könyvelő cég felmondta a szerződést, így új 

könyvelő céget kellett megkérni a könyvelés elvégzésére. A közüzemi számlák az 

intézményekre vonatkozóan 7-8 száz ezer forint volt, egyéb működési költségekhez volt 

könyvelve. Most olyan adatokat látnak, amik a felmerülési helyen megjelenő adatok. Ez az 

egészségházra is vonatkozik. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy nem csak abból adódik szerinte, hanem 2007 közepétől lett átadva az 

önkormányzat részéről a közalapítványnak a közüzemi díjak fizetése, tehát nem teljes évet 

fizetett 2007-ben, ebből is adódik az összegbeli különbség. 

 

Kralovánszky Kristóf Kuratórium Elnöke: 

Akkor elnézést kér, így igaz. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Szeretné megköszöni a közalapítvány munkáját, kiemelten a Hősök napja rendezvényt, ami 

nagyon jól sikerült. Megköszöni Kiss Ágnes művelődésszervező munkáját is. 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

A honlapon utolsó kép a Márton-nap volt, utána kellene nézni, miért nincs több rendezvényről 

fotó. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a honlapszerkesztő azt tudja feltenni, amit a megbízott ad neki. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Ennek úgy kellene működni, hogy a művelődés szervező gyűjti össze a közösség életéből 

készült fotókat és elküldi a honlapszerkesztőnek. Ezeket koordinálni kell. 

 

Kiss Ágnes művelődésszervező: 

Elmondja, hogy ő elküldte a karácsonyi képeket, idősek napjáról készített képeket is, 

valamiért nem került fel. Többször beszélt már a honlapszerkesztő úrral, azt ígérte utána néz.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Maradjanak abba, hogy a civilszervezetek a művelődésszervezőnek adják le a fotókat, amik a 

rendezvényekről készültek és ő koordinálja, küldi el a honlapszerkesztőnek. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A híreket, rendezvényeket sem a megfelelő helyre teszi a honlapon a szerkesztő, erre is fel 

kell hívni a figyelmét. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a felügyelő bizottsági ülésen elhangzott, a közalapítvány vagyona 113 millió 

forint. Megállapítja, hogy jól gazdálkodnak a kurátorok. 

Megköszöni a közalapítvány munkáját, a Hősök napja rendezvény megszervezésével kiemelt 

köszönet illeti Kralovánszky Kristófot.  

Megkérdezi, van e még valakinek kérdése? Nem volt. 

 

Megszavaztatja a közalapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentését. 

 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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27/2009. (05.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Községért Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági beszámolójának 

elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámor Községért Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági beszámolóját a leírtak 

szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2009. május 31.             Felelős: polgármester 

 

 

 

3. napirendi pont 

 

Előterjesztés a szociális igazgatás és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról szóló 8/2006. (II. 15.) számú rendelet módosításáról 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A szociális rendeletet módosítani kellett az idei év folyamán a rendelkezésre állás támogatás 

kérdéskörében. A jelenlegi változtatást az indokolja, mivel sok feladatot a feladat ellátási 

szerződés alapján, saját rendeletünkben is szabályozni kell ezeket, mint például a szociális és 

gyermekjóléti szolágáltatást a Budaörsi kistérség látja el. A Budaörsi Kistérség véleménye 

szerint a hozzájutási lehetőségeket a saját rendeletünkbe is be kell építeni. Vannak gondozási 

központok, amelyek a térítési díjait, az intézmény fenntartói határozzák meg. A házi 

segítésnyújtásra eddig nem volt igény. A lényeg az, hogy mindazok a szociális és gyámügyi 

feladatok, melyet a Budaörsi Kistérség lát el, azt a saját rendeletünkbe is beépítésre kell, hogy 

kerüljenek. Ez indokolja a rendeletmódosítást. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszöni a kiegészítést, megkérdezi, van e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a szociális igazgatás és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról szóló rendelet módosítását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 9/2009. (V.28.) számú rendelete a szociális 

igazgatás és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2006. (II. 

15.) számú rendelet módosításáról. 

Rendelet mellékelve. 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

4. napirendi pont 

 

Előterjesztés Pusztazámor község utcaneveinek, valamint a házak számozásának 

rendjéről szóló rendelet megalkotására 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az anyagot megkapta mindenki.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

2007 óta már többször nekifutottak ennek a rendeletnek. A választások miatt nem lehet 

hozzányúlni a házszámok rendezéséhez. Holinszki Ágnes igazgatási előadó már másfél éve 

dolgozik rajta. Ez az utódaink javát szolgálja. Rendbe kell tenni a falu házszámozását, mert 

igazolások sorát kérik a lakosok. Egy utcában több háznak ugyanaz a házszáma, ez sok 

gondot okoz. Vagy az éven elkezdik ezt rendezni, vagy majd 2011-ben fogják, mert a 2010-es 

évben a választás miatt nem lehet. Ki kell deríteni, hogy a változtatás, hány vállalkozót érint 

szám szerint. A vállalkozók valamint a falu lakosok iratainak átírását az okmányiroda 

illetékmentesen elvégzi. A Szociális és Településfejlesztési bizottság véleménye szerint is 

fontos lenne az utcák házszámozását rendbe tenni. Úgy gondolja, hogy az alapelveket 

mindenképpen le kell fektetni. A központi rendelet szerinti elveket alkalmaztuk, mely a 

település központjától indulva a bal oldali házszám a páratlan, a jobb oldali házszám pedig 

páros számot kapna. Sok munka fekszik ebben már, de ha most nem fogadja el a testület, 

akkor 2011-re még több beköltöző lesz és kezdhetik, az egészet előröl. Hibák előfordulhatnak, 

de igyekeznek egységesen a földhivatallal átvezetni az ingatlanok házszámának módosulását. 

Elmondja, hogy a cégeket érintő kérdéseknél, amennyiben az önkormányzat rendelkezése 

alapján történik a házszámmódosítás akkor illetékmentes, azonban az költségbe fog kerülni, 

hogy a cégnek a társasági szerződését módosítani kell a székhelyváltozás miatt. Amennyiben 

a testület egyetért ezekkel a feltételekkel meg lehetne oldani. Ezzel a hivatal vállalna magára 

hatalmas feladatot, kitéve magát a kritikának. A faluban olyan szinten van a házszámoknak a 

káosza, hogy az már tarthatatlan. 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

A 9.§ 4-es pontját értelmezhetetlennek tartja. Az Ő ingatlanával kapcsolatban ez a bekezdés 

nem lehetne alkalmazható.  

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Úgy gondolja, hogy 9.§ 4-es bekezdés mindenképpen alkalmazható lenne, mivel saroktelkek 

esetén mindenképp két házszámot kell hogy kapjon az ingatlan, mivel ha új házat építenek a 

telekre vagy megváltozatják a bejáratot akkor a megfelelő utca felőli házszámot tudja kapni az 

ingatlan. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Az átalakítást támogatja. Úgy gondolja, hogy most döntsék el, hogy akarják-e, aztán nézzék 

meg a költségeket.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy vizsgálják meg milyen anyagi vonzata van a helyi cégek iratai átvezetésének. 

A költségeket a testületnek kell átvállalnia a faluban levő cégek vonatkozásában. 
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Kajzer Antalné képviselő: 

Véleménye szerint először azt kellene felmérni, hogy hány vállalkozót érintene a 

lakcímrendezés, és ez hozzávetőlegesen mennyibe kerülne. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Úgy gondolja, hogy először a költségeket kell felmérni, hogy ez az egész folyamat mennyibe 

kerülne hozzávetőlegesen.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Alternatív megoldás lenne az is, ha csak a problémás házszámokat módosítanák. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Úgy gondolja, kell nézni, hogy mi mennyibe kerül? Utána visszatérnek a házszámrendezési 

kérdésre. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Szükség van arra, hogy rendezzük a házszámokat mivel a mentőknek igen sok problémát 

jelent az, hogy megtalálják az ingatlanokat, vagy azért mert egy adott házszámból több is van 

az adott utcában, vagy azért mert nincs kint az ingatlanon a házszám tábla. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Úgy gondolja, hogy a költségeket össze kell vetni. Meg kell határozni, hogy mi mennyibe 

kerül. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Hozzáteszi, hogy már megkérdezte egyszer az Érdi okmányirodát, hogy kitelepülne-e a 

Pusztazámorra, hogy itt helyben vezessék át a lakosok lakcímkártyáját, jogosítványát. Nagyon 

szeretné, ha el tudná rendezni az okmányiroda kitelepülését, de ehhez még egyszer beszélnie 

kell az illetékesekkel. Másodsorban azt is fontosnak tartja, ha az önkormányzat elvárja az 

állampolgároktól, hogy tegyék ki a házszámtáblájukat, akkor azokat a költségeket is az 

önkormányzatnak kell átvállalnia. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Azon az állásponton van, hogyha megoldható, akkor csak azoknak az utcáknak a házszámait 

rendezzék, ahol a problémák vannak. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Akkor az adott lakosnak az lenne a problémája, hogy miért pont az ő házszámát módosították. 

Az egész településre nézve kell rendezni a házszámokat. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Erre azért nincs lehetőség, mert a már kiadott házszám mellé nem létesíthet az önkormányzat 

egy esetleges ugyanolyan házszámot. Mivel az adott házszám már foglalt. Nem lehet 

kiragadni két-három utcát amelyet, rendeznek és a többi úgy maradjon. Vagy módosítja az 

önkormányzat az egész településen a házszámot, vagy így marad, ahogy jelenleg most van. A 

lehetőségekhez képest legrövidebb időn belül ki fogja számolni a költségeket, a vállalkozások 

számát.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Visszatérnek erre a kérdésre, amikor megvannak számszerűen a költségek. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett azzal a javaslattal, hogy a 

házszámrendezésből adódó személyi- és egyéb okmányok átvezettetését illető 

költségeinek megvizsgálása után visszatérnek erre a napirendi pontra. 

 

 

 

5. napirendi pont 

 

Alapító okiratok módosítása 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A költségvetési szerveknek az alapító okiratában mely adatokat kell módosítani. 

A közintézményeknek a 2008. évi törvény előírja, hogy május 31-ig át kell dolgozni a hivatal 

és az óvoda alapító okiratát. A törvény alapján dolgozták át a meglévőt, ez szerepel az 

előterjesztésben. Ami fontos, az a melléklet, szeptemberben újra kell tárgyalni, mert a 

szakfeladati rend meg fog változni. Ez szeptembertől teljesen kicserélődik, ekkor a 

mellékletet újra módosítani kell. A törvényi előírás folytán kerülnek átvezetésre. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Van-e kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja az alapító okirat módosítását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

28/2009. (05.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Napköziotthonos Óvoda, valamint Polgármesteri Hivatal alapító okiratainak 

módosítása 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Napköziotthonos Óvoda és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratainak módosítását az 

előterjesztés szerint elfogadja. 

Felkéri a jegyzőt a módosítások átvezetésére. 

 

Határidő: 2009. június 1.                        Felelős: polgármester 

 

 

 

6. napirendi pont 

 

Jubileumi Falunap részletes programja és költségeinek elfogadása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Anyagot megkapta mindenki. Megkérdezi, hogy ha van valakinek kérdése az tegye fel. 

 

19:35-kor megérkezik Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. 
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Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A részletes programtervben van néhány kérdőjel, azt jó lenne tisztázni. Lehet azóta 

megoldódtak. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az első pontban levő kérdőjel, reméli hogy már megoldódott, mivel ennyi év után már nem 

kérdés, hogy ki rendezi a mobil illemhely megrendelését. Írjon az FKF Zrt-nek a mobil 

illemhelységgel kapcsolatban levelet, a többi munkába be kell vonni a közhasznú 

munkásokat, mondjuk kapnak egy nap szabadnapot a szombati munkában való részvételért. 

 

Kiss Ágnes Művelődésszervező: 

Ennyi padot és asztalt nem bírnak el a közhasznú munkások. Az iskolából kell áthozni az 

asztalokat és a székeket.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Felajánlja, hogy a mikrobuszával lehordja a padokat és az asztalokat a helyszínre. 

 

Kiss Ágnes Művelődésszervező: 

Éjszaka, hogyan oldják meg a padok és asztalok felügyeletét. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A polgárőrök bevonásával megoldják a padok, asztalok felügyeletét. 

 

Kiss Ágnes Művelődésszervező: 

Véleménye szerint, hozzávetőlegesen két-három órát kellene összesen őrizni a padokat és az 

asztalokat, mivel a bál körülbelül négy órakor fejeződik be. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Egyeztetni kell majd a polgárőrség vezetőjével, hogy legyen olyan polgárőr, aki a bál után jön 

szolgálatba. Akarnak a költségeken vagy a programterven végigmenni?  

 

Orosz Béla képviselő: 

Úgy gondolja, hogy a kérdőjeleket beszéljék át. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megkérdezi, hogy azok a programok, amik a programtervben szerepelnek, mind le vannak 

egyeztetve? 

 

Kiss Ágnes Művelődésszervező: 

Elmondja, hogy minden le van egyeztetve, csupán a hennafestésre még nem kapott választ, 

várja a visszaigazolást. A többivel minden rendben van. A futball rendezvénnyel kapcsolatban 

elmondja, hogy a tervben 5000 forint volt írva a kupára, az még kiegészül 15000 forinttal a 

bírói költségekkel. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Ölelő ház programmal kapcsolatban, megkérdezi a Tarka-Bárka Nagycsaládos Egyesület 

elnökét Rózsavölgyi Erikát, hogy ez jár valami költséggel, vagy költségmentes? 

 

Rózsavölgyi Erika Tarka-Bárka Nagycsaládos Egyesület Elnöke: 
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A költségeket összeszámolta, körülbelül 1300 forintot tesz ki. Ez a program a faluban levő 

kismamák számára biztosítanának szoptató – etető - pelenkázó helységet. Amit tudtak 

összeszedtek hozzá, csupán a törlőkendő, instant tea a babáknak jelentene költséget.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Hol lenne ez a hely biztosítva? 

 

Rózsavölgyi Erika Tarka-Bárka Nagycsaládos Egyesület Elnöke: 

Terveik szerint a rózsalugasnál lenne az ölelő ház. Függönnyel eltakarnák, hogy ne lehessen 

belátni. Készítenek cumisüveg melegítőt, mobil pelenkázót, valamint a szükséges kellékeket. 

A kisebb gyerekek számára kialakítanának mini játszóteret, hogy ők is tudjanak játszani. 

Terveik szerint a gyermekjóléti szolgálat munkatársa valamint a védőnő is eljönne a 

rendezvényre, így ez kötetlenebb beszélgetést ad a szülők számárat. Frissen végzett dúla is 

jelen lesz a rendezvényen, aki tanácsokkal látja majd el a kismamákat.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy ez a hely nem a Nyugdíjas Klub helye szokott lenni? Nem szeretné ha 

emiatt esetleges félreértés, sértődés alakulna ki. 

 

Rózsavölgyi Erika Tarka-Bárka Nagycsaládos Egyesület Elnöke: 

Elmondja, hogy már a tavalyi év folyamán is ők használták ezt a helyszínt, így nem lesz 

semmi gond.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A mászó fallal kapcsolatban megkérdezi, hogy miért ilyen magas ennek a költsége? 

 

Kiss Ágnes Művelődésszervező: 

Elmondja, hogy ez a kamaszoknak szeretne kedveskedni ezzel a programmal. Idáig csupán 

csak egyszer volt olyan program, amely az ő kedvüket szolgálat a rodeó bika. Azóta nem volt 

nekik külön program szervezve, így azt gondolja idén nagy sikere lesz. 

 

Kralovánszky Kristóf Kuratórium Elnöke: 

A mászó fallal kapcsolatban annyi kiegészítést mond el, hogy ennek a falnak két oldala lesz. 

Mind a kamaszoknak mind a kisebb gyerekeknek is jó kikapcsolódást jelent majd ez a 

program. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ebédnél lát egy kérdőjelet. Mit jelent ez a kérdőjel?  

 

Kiss Ágnes Művelődésszervező: 

Nincs ötlete arra, hogy ki készítse el a falunapon az ebédet. Ez a költség az idei évben két 

üstöt jelent. 

 

Kralovánszky Kristóf Kuratórium Elnöke: 

Az idei év folyamán azért lenne két üst, hogy mindenki számára tudjanak ingyenes ebédet 

biztosítani.  

 

Kiss Ágnes Művelődésszervező: 

A tavalyi évben kevés volt az étel, a focistáknak félretették az ebédet. Ezt idén nem szeretnék, 

jusson mindenkinek, aki szeretne ebédelni. 
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Dr. Kosztyi Emma: 

Várják az ötleteket, ki mit gondol? 

 

Kiss Ágnes Művelődésszervező: 

Megkérdezi, hogy van egy törvény, hogy csak olyan ember indulhat fűzőversenyen, aki ehhez 

szakképzettséggel rendelkezik. Emiatt nem szeretné, hogy bárkit probléma érjen. Se a 

résztvevőket se a szervezőket. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ez a jogszabály már rég óta él.  

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Legjobb tudomása szerint, ha a falunapot zárkörű rendezvénnyé nyilvánítanák, semminemű 

ilyen szabály nem vonatkozna a rendezvényre. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Nem lehet zártkörűvé tenni a rendezvényt. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Véleménye szerint mindenképp szükség van arra, hogy odafigyeljenek az étel tárolására, 

mivel nyár közepe lesz és nagyon meleg, így ez a két üst étel nagyon hamar megromolhat.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Kiss Ágnes kérdésére válaszolva elmondja, hogy megnézi a jogszabályi hátteret az 

étkeztetésre vonatkozóan. Ebben az évben a főzőversenyen mindenki saját maga hozza az 

alapanyagot.  A két üst ételt mindenképp szakáccsal kellene megfőzetni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Akkor a kérdőjelre még mindig nem találtak megoldást. Ki főzze ez ebédet a falunapon? 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Javasolja, hogy az a szakács főzzön a falunapon, mint aki a Marosvécsről érkező gyerekek 

fogadására tartott vacsorán főzött. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Megkérdezi a művelődésszervezőt, hogy hány kiló hússal számolt. 

 

Kiss Ágnes Művelődésszervező: 

2X40 kilogramm hússal számolt.  

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Véleménye szerint az egyik üstbe főzzenek káposztát.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A másik üstben pedig babgulyás legyen. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megbeszéli a szakáccsal, hogy egy üst babgulyást és egy üst disznótoros káposztát fognak 

főzni. A holnapi nap folyamán egyezteti majd az időpontot a szakáccsal, hogy el tudja e 

vállalni a főzést vagy sem. 



 12 

Kiss Ágnes Művelődésszervező: 

A kocsikázásnál póni lovaglásnál a kérdőjel megoldódott. A kocsikázást Gál Péter fogja 

vezetni. Egy póniló és egy kocsi lesz két óra hosszán át tart ez a program. A 18-as programot 

szeretné átszervezni.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a zenekar (Dömsödi – Farkas - Bálint) ez két órás program lenne, körülbelül 

100.000 forintból megoldódna.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A 18-as pontból akkor a 72.000 forintot ki lehet húzni. De akkor ezt ez összeget hova 

csoportosítják át? 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A néptáncosokhoz lesz átcsoportosítva. Nem lehetne 14:15 előtt? 

 

Kiss Ágnes Művelődésszervező: 

Elmondja, ezek az időpontok természetesen hozzávetőlegesek. Mivel az eredményhirdetés 14 

órakor kezdődik, így nem tudja megmondani pontosan, hogy mikor mi kezdődik. A következő 

módosítás, hogy az óvodások műsora nem délután négykor hanem délelőtt 11-kor legyen 

tartva. 

 

Rózsavölgyi Erika Tarka-Bárka Nagycsaládos Egyesület Elnöke: 

Ő mint szülő nem lát abban problémát, hogy a gyerekeknek délután kellene szerepelniük. 

Mivel ezen a napon úgy sem tudják majd a szülők lefektetni a gyerekeket, így a délutáni 

időpont is jó lenne a gyerekeknek. A délelőtti időpontba szerinte nem lenne közönségük, 

mivel nagyon sűrű a program, így a délutáni időpont szerinte megfelelőbb. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Esetleg úgy is megoldható lenne a program, hogy a két órás zenés előadás közben úgy is lesz 

szünet, és akkor adnák elő az óvodások a műsorukat.  

 

Kiss Ágnes Művelődésszervező: 

Elmondja, hogy olyan ötlete van, hogy a közalapítvány által vett 60 darab széket a színpad elé 

készítené a közönségnek. Mivel nagyon nehéz úgy zenélni a zenészeknek, hogy nincs 

közönség. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Az óvodások műsorát 15 órára javasolja. Kéri a művelődésszervezőt, egyeztesse le az óvoda 

vezetőségével az időpontot. A következő megbeszélni való a néptáncosok műsora. Páronként 

10.000 forint lenne. 4-5 párra gondoltak. A Bara Zenekart hoznák magukkal. Negyven perces 

lenne a műsoruk, utána 20 perc lenne a táncház. Azt a 72.000 forintot, amit a 18-as pontban 

kihúztak azt jó lenne, ha ide csoportosítanák át. Ha a zenekar nem vállalja, akkor esetleg 

magnóról menne a zene, csak annak sajnos nem olyan lenne a hangulata. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Így a költségeken belül tudnak maradni, mivel átcsoportosítják a pénzt. 
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Kiss Ágnes Művelődésszervező: 

Az iskolások műsoráért Garainé Kiss Gabriella, az óvodások műsorát Szoloszkáné Lepnyák 

Alíz lesz a felelős. A következő program a hastánc. Elmarad résztvevők hiányában. A 

nyugdíjasokkal még nem fixálta le teljesen a goblein kiállítást. Le fogja velük egyeztetni ezt a 

kiállítást. A következő kérdőjel a helytörténeti és amatőr művészek kiállítása. Az alapvető 

probléma a helyszín. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A polgármesteri hivatal tanácstermében ez nem megoldható, mivel ez a terem nem erre van 

szánva.  

 

Kiss Ágnes Művelődésszervező: 

Szükség lenne egy felelősre, aki a kiállított tárgyakra felügyel.  

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Az orvosi rendelőnél lévő udvaron valamint az egészségház előterébe lehetne tenni a 

kristályokat, komolyabb kiállítási tárgyakat.  

 

Kiss Ágnes Művelődésszervező: 

Szükség lenne egy felelősre, aki a kiállított tárgyakra felügyel. Megkérdezi a képviselő 

asszonyokat a helyszín biztosítására. A program 14 órától 18 óráig tartana. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Felajánlja segítségét a felügyeletben. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A borkóstolóhoz szükség van üvegpoharakra. A műanyag poharak erre nem alkalmasak.  

 

Kiss Ágnes Művelődésszervező: 

A mai nap folyamán felvetődött egy olyan lehetőség, hogy a gyerekek kézműves foglalkozás 

keretében gyöngyfűzésben vehetnének részt. A szervező csupán annyit kért, hogy az általa 

gyöngyből készített nyakláncokat és karkötőket had árulhassa, természetesen számlanyújtási 

kötelezettségének eleget téve. Egy manikűrös és egy kozmetikus jelentkezett még a mai nap 

folyamán, hogy részt vennének a falunapon. A manikűrös anyagköltsége 20 ezer forint lenne, 

míg a kozmetikusé 25 ezer forint lenne.  

 

Kralovánszky Kristóf Kuratórium Elnöke: 

Véleménye szerint a falunapnak nem ez az irányvonala. Elegendő az arcfestés, valamint a 

hennafestés.  

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A szépítkezést a falu lakosai oldják meg a szalonokban. A falunap más rendezvényeiről 

elvonnák teljesen a figyelmet. 

 

Kralovánszky Kristóf Kuratórium Elnöke: 

Fontosnak tarja az egészségügyi biztosítást, reggeltől egészen estig lesz. Egy mozgóegységre 

van szükség a falunapon, rohamkocsira nincs szükség.  

 

Kiss Ágnes Művelődésszervező: 

Megkérdezi, van e valakinek még kérdése a programokkal kapcsolatban?  
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e kérdés. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a jubileumi falunap programtervét valamint költségtervét. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

29/2009. (05.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 10. jubileumi Falunap részletes programjának és költségeinek elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 10. 

Jubileumi Falunap részletes programját és költségeit az elhangzott módosításokkal 

jóváhagyja. Felkéri Kiss Ágnes művelődésszervezőt, hogy az ülésen elhangzott 

módosításokat figyelembe véve készítse el a végleges program- és költségtervet. 

 

Határidő: azonnal           Felelős: polgármester, művelődés-szervező 

 

 

 

7. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

1. Polgárőrség munkája 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Megköszöni a polgárőri biztosítást a lomtalanítás alkalmával. 

 

 

2. Emlékművek vízellátása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy nagyon költséges a Petőfi Sándor utcában lévő Keresztnél elkészített park 

locsolása. Ezért öntözőrendszer kialakítását tervezték a parkba. Az ÉTV Kft. emberei 

megnézték a Hunyadi utcában mobil aknát tesznek le, és úgy viszik át a Kereszt felé a vizet. 

A Haranglábnál a Móricz Zsigmond utcában a Szolgálati lakás bejáratánál tennének egy 

aknát, és onnan az út alatt vinnék át a vizet a parkhoz.  

 

Kralovánszky Kristóf Kuratórium Elnöke: 

Ennek költségeit a közalapítvány fedezi. Elmondja, hogy a találgatások elkerülése végett a 

Kereszt előtti park hozzávetőlegesen 3 millió forintba került. A haranglábnál kialakításra 

kerülő park hozzávetőlegesen 4 millió forintba fog kerülni, egyikben sem volt automata 

öntözőrendszer. Úgy tűnik, hogy nem megoldható az öntözőrendszer nélkül a parkok 

fenntartása, ezért beépítésre kerül az öntözőrendszer. Az öntözőrendszer használatával, jóval 

kevesebb lesz a vízszámla, mint a kézi locsolásnál. Az öntözőrendszer beépítésére a 

megfelelő garanciát megkapják a vállalkozótól. A Keresztnél nettó 582 ezer forint az 

öntözőrendszer beépítése, a haranglábnál 1,2 millió forint az öntözőrendszer. Az 



 15 

öntözőrendszerhez szükséges lesz áramellátásra, ezt is megoldják. Elmondja, hogy az 

alapítvány támogatja a Római Katolikus Egyház felújítását. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

A tervek szerint augusztusra készül el a felújítás. A homlokzatot valamint a járdát is szeretné 

megcsináltatni, azonban az ehhez szükséges összeget még össze kell gyűjtenie rá. 

Nagyságrendileg 800 ezer forint körül lesz, amelyet a Pusztazámor Községért 

Közalapítványtól kért az egyház. Ehhez még megpróbál a püspöktől is pénzt kérni, úgy 

nagyságrendileg 1 millió 2 ezer forint között fog alakulni a teljes felújítás költsége. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Tehát, ha jól érti Pusztazámor Községért Közalapítványtól 800 ezer forintot kért a Római 

Katolikus Egyházközség a templom felújítására. 

 

 

3. Aranypengő Kft. Ajánlata 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az Aranypengő Kft. által leírt levélben minden benne van. Azt kell eldönteni, 

hogy kívánnak e a lehetőséggel élni vagy sem. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy egyenlőre nem kívánja értékesíteni 

a 354 hrsz-ú területet, valamint, hogy nem kívánja megvásárolni a 057/4 hrsz-ú 

ingatlant. 

 

 

4. Eb-Dorado Kutyaiskola 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa a bemutatkozó levelet. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Ezt egy nagyon jó lehetőségnek tartja. A helyszín is nagyon jó, mivel közvetlenül az 

autópálya lehajtó mellett van. A mostani konténerük helyére, ha lesz rá lehetőségük, akkor 

kőépületet szeretnének építeni. 

 

A testület egyhangúlag úgy dönt, hogy a polgármester hívja fel őket és érdeklődjön a 

további elképzeléseikről. 

 

 

5. Következő ülés időpontja 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

2009. június 17.-én szerdán lesz a következő testületi ülés.  

 

 

6. EU Parlamenti Választás 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Senki nem szavazhat a választáson, akinek lejárt az igazolványa. 
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8. Bicikli túra 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A három falu két keréken rendezvény 2009. május 30-án kerül megrendezésre. 

Pusztazámoron a gyülekező 10:30-kor lesz. 

 

 

 

 

Több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést Pátrovics Benedek 

polgármester berekesztette 21:30-kor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma        Pátrovics Benedek 

 Jegyző                  polgármester 


