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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. június 21-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  

Hornyák András    képviselő 

                                                                                   Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő 

Kajzer Antalné    képviselő 

Oláh Gábor     képviselő  

Orosz Béla    képviselő 

 

 

Összesen:        8 képviselő  

 

Javasolt napirend: 

 

 

1. Előterjesztés Pusztazámor Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 2/2010. 

(II.15.) számú rendeletének módosítására  

     Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

      Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

2. Előterjesztés az önkormányzat helyi címerről és zászlóról szóló 15/1995.(XI.10.) 

számú rendeletének módosítására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi II. féléves munkatervére  

Előterjesztő: dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

4. Kistérségi Egészség Koalíció  

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

5. Egyebek 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 fővel, 

határozatképes létszámban jelen van. Megkérdezi, van–e a meghívóban szereplő napirendi 

pontokon kívül valakinek plusz napirendi pontra javaslata. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Javasolja, hogy az egyik szociális ügyben a testület döntsön zárt ülés keretében. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a napirendi pontokat. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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1. napirendi pont 

 

Előterjesztés Pusztazámor Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 2/2010. 

(II.15.) számú rendeletének módosítására  

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az anyag kiküldésre került a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 

javasolta. 

Megkérdezi, van-e valakinek kérdése. Nem volt. 

Megszavaztatja a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VI.24.) számú 

rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) számú rendeletének 

módosításáról. 

Rendelet mellékelve. 

 

 

2. napirendi pont 

 

Előterjesztés az önkormányzat helyi címerről és zászlóról szóló 15/1995.(XI.10.) számú 

rendeletének módosítására 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A rendeletmódosítás oka, hogy az önkormányzat által kiszabható bírság összege 30 e forint. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e kérdés, nem volt.  

Megszavaztatja rendeletmódosítás elfogadását.  

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VI.24.) számú 

rendelete az önkormányzat helyi címerről és zászlóról szóló 15/1995.(XI.10.) számú 

rendeletének módosításáról 

Rendelet mellékelve. 

 

 

3. napirendi pont 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi II. féléves munkatervére  

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja a 2010. évi II. féléves munkaterv jóváhagyását. 
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Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

55/2010. (06.21.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi II. féléves munkatervének elfogadása  

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2010. évi II. féléves munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2010. december 31.    Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

4. napirendi pont 

 

Kistérségi Egészség Koalíció  

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy részt vettek az egyeztetésen, s javasolja, hogy az egészséges életmódra 

nevelést az intézményeik vegyék be programjaikba. 

Megkérdezi van-e kérdés. Nem volt.  

Megszavaztatja határozati javaslat elfogadását.  

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

56/2010. (06.21.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Egészséges életmódra felkészítés felvétele az iskola és az óvoda nevelési tervébe 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Óvodavezetőt és 

az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola Tagintézményének Vezetőjét, hogy 

intézményeik vonatkozásában a nevelési tervbe és a pedagógiai programba az egészséges 

életmódra nevelést kiemelt feladatként kezeljék.  

 

Határidő: 2010. december 31.    Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Elmondja, hogy nagyon jól sikerült az egészségügyi szűrés kb. 100 ember jött el, de csak 70 

főt sikerült szűrni. Valószínű a jövőben is fognak ilyen szűréseket tartani.  

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Elmondja, hogy véleménye szerint nem működik jól az ügyelet, gond van a hozzáállással. 

Egyik esetben nem jött ki a mentő arra hivatkozva, hogy nincs szorító kötés és oldják meg 

valahogyan a trombózisos beteg lábának vérzés csillapítását.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Kéri, hogy jelezzék az ilyen eseteket, hogy intézkedhessen. A legjobb az lenne, ha a beteg 

írna panaszt, hiszen így első kézből értesülhet a szolgáltató. 
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5. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

1. Forgalomlassítás 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy többen jelezték az új utcákból, hogy nagyon gyorsan közlekednek az autók, 

motorok. Jó lenne kitenni 30-as táblát vagy pihenőövezet forgalomkorlátozó táblát. 

Semmiképpen nem javasolja a fekvő rendőrt, mert nem lehet a havat rendesen eltakarítani, 

valamint megfagy és tönkreteszi az utcát. 

A Mikroline Kft-től szeretne tanácsot és árajánlatot kérni, hogy hogyan lehet ezt megoldani, 

hiszen ők a szakemberek. Lukács Miklós ügyvezető végezte az új utcák műszaki ellenőri 

feladatait és a HÉSZ közlekedési részének a felülvizsgálatát. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Támogatja a kezdeményezést, meg kell oldani ezt a kérdést. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Véleménye szerint mindenképpen el kell végeztetniük ezt a feladatot.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a javaslatát. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

57/2010. (06.21.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Forgalomlassítás 

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

polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a Mikroline Kft-től Pusztazámor község 

forgalmi rendjének felülvizsgálatára, és kedvező ajánlat esetén a munkát rendelje meg. 

 

Határidő: 2010. december 31.     Felelős: polgármester  

 

 

2. Faragó Zita árvízzel kapcsolatos kérelme 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy vásárolják meg az építőanyagot, amely összegszerűen kb. 125 e forint. 

Javasolja szakember alkalmazását a kivitelezéshez. Kéri a véleményeket.  

 

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy a cement, zsalukő nem elég be is kell vasalni. 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Elmondja, hogy a férje lesz a szakember, akinek kőműves végzettsége van, s a NOE 

Pusztazámori Tarka Bárka csoportja férfi tagjai fogják elvégezni a munkát. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Véleménye szerint az önkormányzat adja az anyagot, de adjon valamit a család is, pl. a vasat 

és a munkát, s a saját felelősségükre építsék meg a védfalat. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a javaslatát. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

58/2010. (06.21.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Árvíz kártételének enyhítéséhez hozzájárulás 

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

Zita kérelmének megfelelően a lakóházukat árvízzel fenyegető Zámori patak elleni 

védekezés érdekében 125-150 e forint értékben a 2010. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére biztosítja.  

A munka szakszerű elvégzését – a vasalásokat, építésvezetést – Faragó Zita és családja 

biztosítja. 

A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság állásfoglalása szerint „az ingatlan kerítését a 

patak legmagasabb árvíz szintje fölé emelkedő parapetfallal megerősíteni, a bejáratnál 

ideiglenes pallóval történő lezárási lehetőség kialakításával” munkálatokat szükséges 

elvégezni. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2010. augusztus 31.     Felelős: polgármester 

 

 

3. Civil szervezet neve 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Megkérdezi a jelen lévő NOE Pusztazámori csoportjának képviselőjét, hogy hogyan hangzik 

a szervezet hivatalos neve, mert többféle szóösszetételben látta megjelenni. Felhívja a 

figyelmet a név jogosultságra és a jogosulatlan névhasználat következményeire. 

 

Rózsavölgyi Erika NOE Pusztazámori Tarka Bárka Csoportjának képviselője: 

Átnyújtja az igazolást. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa, hogy ez azt igazolja, hogy 2007-ben megalakult a Pusztazámori Tarka Bárka 

Csoport. Elmondja, hogy nem személyeskedés a névhasználat, de van jelentősége, hogy 

helyesen használja-e a szervezet. 

 

Rózsavölgyi Erika NOE Pusztazámori Tarka Bárka Csoportjának képviselője: 

Elmondja, hogy egyesületként akartak működni, de már letettek erről. A helyiséget azért kérik 

továbbra is térítésmentesen, hogy az adományokat ott gyűjtsék. 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Indítványozza, hogy a székhelyhasználati jogot vonja vissza, ill. módosítsa a testület, 

fentieknek megfelelően. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a határozat módosítását. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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59/2010. (06.21.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Képviselő-testület 3/2009. (02.09) számú határozatának módosítása 

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

Pusztazámori Tarka Bárka Csoportja részére adománygyűjtés céljára eseti jelleggel az 

iskola épületében lévő égető kemence helyiségét térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. 

 

Határidő: 2010. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

4. Árvízkárosultak 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy válasszanak ki egy települést és támogassák. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

1 millió forintos adományt javasol. A kiválasztást a polgármesterre bízza. 

 

Kralovánszky Kristóf PKK kuratórium elnöke: 

A Közalapítvány 100 e forinttal támogatja ugyanazt a települést, amit az önkormányzat 

kiválaszt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ha más javaslat nincs, szavazásra teszi fel, hogy az önkormányzat 900 e forinttal támogasson 

egy települést az ország árvíz sújtotta területén. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

60/2010. (06.21.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Árvízkárosult település támogatása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nekézseny 

Község Önkormányzatának 900.000-Ft, azaz Kilencszázezer forint működési célú 

támogatást nyújt a településen lezajlott árvízkárok helyreállításának megsegítésére, a 

2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

Felkéri a polgármestert a támogatás kifizetésével kapcsolatos szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2010. június 30.      Felelős: polgármester 

 

5. Apák napja 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Az apák napi rendezvénnyel kapcsolatosan megjegyzi, hogy a képviselő-testület tagjai nem 

voltak jelen a rendezvényen, holott a meghívón feltüntették, hogy Pusztazámor Községi 

Önkormányzat képviselő-testülete. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megjegyzi, hogy a testület aláírása nem egészen ezt jelenti, de mivel Kajzer Antalné 

képviselő társa jelen volt, így kvázi ott volt a Képviselő-testület. 
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6. Útépítés 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Sajnos mennek tönkre a község útjai. Készült egy felmérés a legsürgősebbekről, és elkészült 

az árajánlat is. 

Ismerteti az ajánlatot. Kéri a képviselők véleményét. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Nem érti a forgalomkorlátozásra szánt 170 e forintot. Kéri, hogy egyeztessenek, de a 15,5 

millió forintos keretet az általános tartalékból az útjavításra különítsék el. Kezdjenek hozzá a 

munkálatokhoz. Véleménye szerint először a legsürgősebbel, a Móricz Zsigmond utcával kell 

kezdeni. Utána következhet a többi. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Meg kell csináltatni, mert jövőre még drágább lesz és még több lesz a javítanivaló. A 

munkával javaslata szerint bízzák meg az Útéppark Bt-t és különítsék el a 15,5 millió forintot 

az önkormányzat költségvetésében.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ha más javaslat nincs, szavazásra teszi fel, hogy az önkormányzat 15.500 e forintot útjavítás, 

kátyúzás céljára a 2010 évi költségvetés általános tartaléka terhére különítsen el.  

Felhívja a figyelmet, hogy még a „Meggyesbe” is ott vannak a közművesítési feladatok, 

amely közel 70-100 millió forintot fog kitenni. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

61/2010. (06.21.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Útjavítás, kátyúzás 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Útéppark Bt. árajánlata alapján bruttó 15 millió forint összegben az útjavítási, 

kátyúzási munkát megrendeli.  

Felkéri a polgármester a szerződés megkötésére és a műszaki ellenőr megbízására.  

A költségeket a 2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2010. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

7. Volt „Meggyes” értékesítése 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Elmondja, hogy Savanya Géza ügyvédje először küldött egy megállapodást, miszerint akkor 

veszi meg a telket a Meggyesbe, ha a pályázat kiírója megengedi, hozzájárul, hogy a 

pálinkaházat ne Szekszárdon, hanem itt Pusztazámoron építse meg. Más nem került a 

megállapodásba. A jegyző asszony és az ügyvédje egyeztettek és készült egy adásvételi 

szerződés tervezet, ami nem végleges. Azt írta bel először az ügyvédnő, hogy a közműveket 3 

hónapon belül térítésmentesen viszi oda az önkormányzat. Kérték ennek javítását aszerint, 

hogy a közművek költségeit a vásárlók fizetik meg négyzetméterre kivetítve és 3 hónapon 

belül nem tud megépülni a közmű hálózat. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

A közművesítési költségekkel kapcsolatban elmondja, hogy azt majd úgy is kifizetik, akik ott 

ingatlant fognak vásárolni.  
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8. Közterület-felügyelet 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy az önkormányzat tárgyalásokat folytat Sóskúttal és Tárnokkal a közös 

Közterület felügyelettel kapcsolatosan. Mivel a kamera rendszer próbaüzemben van, meg kell 

oldani, hogy valaki megnézze. A közterület-felügyelőnek lesz erre jogosítványa, s Sóskút is 

igényli.  Valószínű úgy fog működni, mint az építéshatóság, tehát a költségeit ki kell 

fizetniük.  

 

 

9. Útellenőrzés 

 

Kralovánszky Kristóf PKK kuratórium elnöke: 

Kéri a testület hozzájárulását, hogy a Pusztazámori Polgárőr Egyesület a Közalapítvány 

autójával útellenőrzéseket végezhessen, s ezért jogosult lehessen a sárga megkülönböztető 

jelzés használatára. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e kérdés, nem volt.  

Megszavaztatja a megállapodás-tervezet elfogadását.  

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

62/2010. (06.21.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Felhatalmazás megállapodás megkötésére 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

útellenőrzési feladatellátásról szóló megállapodás-tervezetet az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2010. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 21:30-kor 

berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma        Pátrovics Benedek 

 Jegyző            polgármester 

 

 

 

 


