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Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. május 17-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről 

  

  

Helye: Sóskút tanácsterme 

  

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint 

  

Pusztazámor község részéről jelen vannak:          

                                               Pátrovics Benedek             polgármester 

                                               Békési Géza             alpolgármester 

              Kajzer Antalné   képviselő 

                                               Hornyák András   képviselő 

                                               Orosz Béla    képviselő 

                                               Oláh Gábor                             képviselő 

Holinszkiné Bachoffer Kára képviselő 

 

Távolmaradók:          dr. Andrásfalvy András Ders  képviselő                       

     

Tanácskozási joggal               

jelen van:                               Dr. Kosztyi Emma   jegyző 

  

Sóskút község részéről jelen vannak:  

Kőnig Ferenc    polgármester  

Csernyák Péter   alpolgármester  

Bereczkiné Ulehla Anna  képviselő 

Chrenkó Edina   képviselő 

Chrenkó Gábor   képviselő  

Szalay Hajnalka   képviselő  

Szimandl Zoltán   képviselő  

Pataki Imre    képviselő  

Sófalvi Ferenc   képviselő 

Csékeiné Bálint Márta  képviselő 

dr. Újházi Miklós   jegyző 

  

  

König Ferenc Sóskút polgármester: 

Üdvözölte a megjelenteket és megállapította, hogy a Képviselő-testület teljes létszámban jelen 

van, az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Csernyák Pétert kérte fel. A 

napirendi pontokat az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal a Képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadta. 

  

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megállapítja, hogy a pusztazámori Képviselő-testület 8 tagjából jelen van 7, az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. 
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König Ferenc Sóskút polgármestere: 

Megadja a szót napirend előtt Pintér Lajos rendőr őrnagynak, hogy bemutassa a leendő két új 

rendőrt, akik Pusztazámoron és Sóskúton is teljesítenek majd szolgálatot. 

 

Pintér Lajos rendőr őrnagy: 

Elmondja, hogy a két rendőr, a pusztazámori szolgálati lakásba szeretne beköltözni és kéri a 

pusztazámori Képviselő-testületet, hogy ezt tegyék lehetővé. 

A két rendőr leendő körzeti megbízott, egy évig körzeti megbízott mellett fog betanulni, de 

minden akcióban részt vesznek és együttműködnek a mindkét faluban működő 

polgárőrséggel. 

Kéri a képviselő-testületek támogatását. 

 

König Ferenc Sóskút polgármestere: 

Üdvözli a lehetőséget, de eredményeket is szeretne látni, nemcsak sebességmérésben. 

 

 

1. napirendi pont:  

 

Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 2009. évi zárszámadása. 

A napirendi pont a sóskúti Képviselő-testülettel együttesen került megtárgyalásra. 

  

 

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, ami a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

  

König Ferenc Sóskút polgármestere:  

Elmondja, hogy az anyag kiküldésre került. Kéri a véleményeket.  

A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés nincs, az anyagot minden képviselő megkapta.  

 Megszavaztatja az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 2009. évi 

zárszámadásának elfogadását. 

  

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

50/2010. (05.17.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az Andreetti Károly Általános és Művészeti közös fenntartású iskola 2009. évi 

költségvetése 

Sóskút Község és Pusztazámor Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete jelen 

határozat melléklete szerint jóváhagyja a Sóskúti Andreetti Károly Általános és 

Művészeti Iskola 2009. évi zárszámadását. 

  

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

  

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Elmondja, hogy az iskolával kapcsolatosan vannak kérdései. 

Sajnos nagyon sok kitaláció, szóbeszéd kapott szárnyra az iskolával kapcsolatosan.  
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Szeretné megkérdezni, hogy van-e igazságtartalma annak, hogy az intézményvezető 

igazgatónő behívott szülőket és megpróbálta őket lebeszélni az iskolaotthonos képzésről, ami 

Pusztazámoron indul szeptembertől. A szülők részéről is kérdés, hogy az egyik pedagógus 

betegsége miatt Sóskúton miért Pusztazámorról, a 6 fős pedagógus létszámból vittek el egy 

főt. 

Nem pedagógus, de nehezményezi, hogy az iskolaotthonos gyerekeket összevonták a 

napközisekkel mindkét iskolaotthonos osztályban. Miért nem sikerült bemutatni vagy 

megnevezni a leendő elsős tanító nénit? 

Természetesen nem ül fel ezeknek a szóbeszédeknek, de szeretné hallani az igazgatónőtől a 

válaszokat. 

 

Kuzselné Schóber Ágnes intézményvezető: 

Sajnos, aki végez a 4. osztállyal Pusztazámoron szeretne ismét Sóskúton tanítani és ezt a 

kérést ő teljesíti. 

Jelenleg, állástalan pedagógust szeretnének keresni, akit közhasznú foglalkoztatás keretében 

alkalmaznának. Ha nem sikerül, meghirdetik az állást a közigálláson. 

A szóbeszédet nem kell elhinni, mert nem igaz, senkit nem hívott be a szülők közül és nem is 

próbálta lebeszélni az iskolaotthonos képzésről. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Azt kérné, hogy legyen határozott az igazgatónő, hogy ne adjon okot a kitalációkra és 

pletykákra. Amit az intézmény vezetője mond, azt el kell fogadni. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Megköszöni a meghívást és Pusztazámor Képviselő-testülete külön folytatja az ülést. 

 

 

1. Tájékoztató a 2009. évi Pusztazámori gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról 

     Előterjesztő: jegyző 

     Megtárgyalja: Szociális Bizottság 

 

2. Pusztazámor Községért Közalapítvány 2009. 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 BKTT Társulási Megállapodás módosítására  

      Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

5. Falunap részletes programjának és költségeinek elfogadása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

6.  Egyebek 
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1. napirendi pont 

 

Tájékoztató a 2009. évi Pusztazámori gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a korábbi évek gyakorlatához híven a törvény szerint minden év május 31-ig 

el kell fogadni ezt a beszámolót. A beszámoló gyermekjólétet érintő részét a Budaörsi 

Többcélú Kistérségi Társulás Gyerekjóléti Szolgálata készítette, a másik részét a 

Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Nagyon részletes a beszámoló, mindenre kiterjed, nincs kérdése. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a beszámoló elfogadását.  

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

  

 

51/2010. (05.17.) számú Képviselő-testületei határozat 

Tárgy: 2009. évi gyermekjóléti beszámoló elfogadása 

Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évre 

vonatkozó Pusztazámori gyerekjóléti és gyerekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja.   

 

Határidő: azonnal             Felelős: Polgármester 

 

 

 

2. napirendi pont 

 

Pusztazámor Községért Közalapítvány 2009. évi közhasznúsági beszámolója 

 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ha senkinek nincs kérdésre, szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.  

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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52/2010. (05.17.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Községért Közalapítvány 2009. évi közhasznúsági beszámolója 

Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámor Községért Közalapítvány 2009. évre vonatkozó közhasznúsági jelentéséről 

szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal       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: 

Mint tudjuk az intézményi és a személyi térítési díjakat a Budaörsi Többcélú Kistérségi 

Társulás Egyesített Szociális intézménye határozza meg. Mivel ezen intézménynek 10 

önkormányzat a fenntartója, ezért szükséges rendeletünkön is átvezetni. A módosítás azért 

szükséges, mert a díjak emelésére került sor. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Nem volt. 

Szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás elfogadását.  

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 4/2010. (V.20.) számú rendelete  a szociális 

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

15.) számú rendelet módosításáról 

Rendelet mellékelve. 

 

 

4. napirendi pont 

 

Előterjesztés BKTT Társulási Megállapodás 7. számú módosítására  

       

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az anyagot mindenki megkapta, tulajdonképpen a módosításra a jogszabályi változások miatt 

kerül sor. Ezt a módosítást a Polgármesterek Tanácsa már elfogadta. 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Megkérdezi, hogy fennmaradnak egyáltalán a kistérségek? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ezt nem lehet tudni, egyelőre működnek és jól működnek. 

Megszavaztatja a módosítás elfogadását. 
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Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

53/2010. (05.17.) számú Képviselő-testületei határozat 

Tárgy: A BKTT Társulási Megállapodás módosítása 

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

Társulási Megállapodásának 7. számú módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

 

  

5. napirendi pont 

 

Falunap részletes programjának és költségeinek elfogadása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Átadja a szót Kiss Ágnes művelődésszervezőnek, aki az előterjesztéshez kiosztja a szükséges 

anyagot.  

 

Kiss Ágnes művelődésszervező: 

Ismerteti a programot és a költségeket. 

 

Hornyák András képviselő: 

Baby Gabi meghívását nem támogatja egyrészt a magas költség miatt, ami 168.000,-Ft, 

másrészt egyebek miatt. 

 

Kiss Ágnes művelődésszervező: 

Elmondja, hogy a fiatalabb, 14-21 éves korosztály kedvence az énekesnő és ennél csak 

magasabb költséggel talált előadót. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Mi a vége a költségeknek? 

 

Kralovánszky Kristóf kuratórium elnöke: 

Az alapítvány kuratóriuma maximum 1.300.000 forintot határozott meg, amely semmiképpen 

nem haladhatja meg a 1.500.000,-Ft-ot. 

 

 

6. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 9 /1999. (VIII. 19.) számú rendelet módosításáról 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja a rendelet módosítását, ugyanis véleménye szerint nevetségesen alacsony a 

szolgálati lakás bérleti díja, havi 13.800,-Ft azaz 69 m2 x 200,-Ft. 

A jegyző asszony megnézte Diósd község rendeletét, ahol piaci értéken került meghatározásra 

a bérleti díj m2-enként, ez összkomfortos lakásánál 950,-Ft/m2. 

Javasolja a bérleti díj felemelését legalább 600-800 forintra, amely díjból a Képviselő-testület 

belátása szerint adhat kedvezményeket. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Legyen 25.000,-Ft/hó a bérleti díj. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Javasolja, hogy piaci értékként határozzanak meg 800,-Ft/m2-t, amiből szolgálati, ill. 

munkaviszony, vagy a település érdekében végzett munka miatt 50%-os díjkedvezményt 

adhatna a testület. Ezt kiszámolva 400,-Ft/m2 lenne a bérleti díj, 2011. január 1-től. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja az előterjesztés elfogadását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Előterjesztés Pusztazámor Község Önkormányzatának 5/2010. (V.20.) számú rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 9 

/1999. (VIII. 19.) számú rendelet módosításáról 

Rendelet mellékelve. 

 

 

2. Szolgálati lakás bérbeadása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ismerteti, hogy Beck Szabó Barbara tanítónő visszavonta a szolgálati lakás kiadására 

vonatkozó kérelmét. 

Javasolja, hogy adják ki 2010. június 1-től, 2011. május 31-ig Bura Róbert és Virág Zoltán 

rendőröknek a szolgálati lakást. 

Megszavaztatja javaslatát. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva!  

 

54/2010. (05.17.) számú Képviselő-testületei határozat 

Tárgy: Szolgálati lakás bérbe adása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő Pusztazámor, 324/2 hrsz. alatti szolgálati lakást az 

Érdi Rendőrkapitányság szolgálatában álló két rendőr, Bura Róbert és Virág Zoltán 

részére 2010. június 1-től, 2011. május 31-ig bérbe adja az önkormányzat 9 /1999. (VIII. 

19. ) számú az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló rendelet 13 §. (3) bekezdésében írtak szerint. 

 

Határidő: 2010. december 31.     Felelős: polgármester 
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3. Apák napja 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A nagycsaládosok részéről jelenlévő Rózsavölgyi Erika kér szót, a szót a Képviselő-testület 

egyetértésével megadja. 

 

Rózsavölgyi Erika: 

Szeretné kérni, hogy az apák napját támogassa a testület, amely 2010. június 5-én kerülne 

megrendezésre. A Közalapítvány elnökével már beszéltek erről. A programban lenne 

kosárhinta, karaoke, helytörténeti és ügyességi vetélkedők, valamint ebéd. Az ebéd 

megfőzését Kajzer Antal vállalta el. A kulturális programok és az ebéd finanszírozásához 

kérik a közalapítvány segítségét. 

 

Kralovánszky Kristóf PKK elnök: 

Elmondja, hogy a közalapítvány a kulturális programot támogatja de az ebédről nem volt szó. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Nem kerül olyan sokba az ebéd, belefér. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a civil szervezeteknél a támogatási forma jó lenne, ha úgy működne, hogy 

kapnak támogatást, amiért vállalnak feladatokat a község életében. 

 

Kiss Ágnes művelődés-szervező: 

A NOÉ Tarka Bárka csoportja sokat segített a falu rendezvényeinek szervezésében eddig is. 

 

Rózsavölgyi Erika: 

Elmondja, hogy mindig ott vannak a szervezők között, ha szükséges és nem érti, hogy miért 

nem lehet az étkezést biztosítani. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Amennyiben nem egy szűk körnek szól a rendezvény, hanem a falu egészének, akkor lehet 

támogatni, de 3 héttel utána van a Falunap, egy héttel előtte a kerékpártúra és gyereknap. 

Megkérdezi, kell-e ennyi rendezvény. 

Megjegyzi, hogy az idei Falunapon is bevezetésre kerül a becsületkassza, mert az ingyen 

étkezésre fordított összeg egyre több és éreznie kell az embereknek, hogy semmi nincs 

ingyen, mert valaki ezt kifizeti. 

 

Kralovánszky Kristóf PKK elnök: 

Javasolja, hogy a testület az Apák Napját most emelje falusi rendezvénnyé, aztán el kell 

gondolkodni a jövőt illetően, valamint a technikai dolgokon és a támogathatóságon. 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Nem érti, miért ne lehetne az ebédet finanszírozni, hisz sokat segítettek a nagycsaládosok. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy legyen az idén az Apák Napja falusi rendezvény. 

 

A testület egyhangúlag egyet értett a javaslattal. 
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4. GKSZ terület eladása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy Savanya Géza elfogadta a testület ajánlatát, készül a szerződés, 

nemsokára aláírásra kerül. 

 

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester 20:55-kor az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma                                                                  Pátrovics Benedek 

                      jegyző                                                                                polgármester 


