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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. november 22-i üléséről 

  

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint. 

  

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    alpolgármester    

Garainé Kiss Gabriella  képviselő 

Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő  

Hornyák András    képviselő 

Oláh Gábor     képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

 

Összesen: 7 képviselő 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Beszámoló a 2009/2010-es tanév zárásáról és a 2010/2011. tanév indításáról 

Előterjesztő: Intézményvezetők 

 

2. 2011.évi rendezvényterv 

Előterjesztő: Kiss Ágnes művelődésszervező 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat 5/2007. (IV.27.) számú a közterületek rendjéről és 

használatáról szóló rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

5. Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed évi állásáról 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

6. Javaslat a közmeghallgatás időpontjára 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

7. Tájékoztató a PRHK működéséről, bővítéséről 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

8. Törvényességi észrevétel a szociális igazgatás és a szociális és gyermekvédelmi 

ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2006. (II. 15.) számú önkormányzati rendeletre 

Előterjesztő: dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

9. Ajánlatkérés a Közbeszerzési törvény 251.§ (2) bekezdése alapján a 087 hrsz-ú 

ingatlan (GKSZ övezet) víz-és szennyvízellátásának kivitelezésére 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

10. Egyebek 
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Zárt ülés napirendje: 

 

1. Bursa Hungarica 2011. ösztöndíjpályázat 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, hallgatóságot. Megállapítja, hogy a testület teljes 

létszámban, 7 fővel jelen van. 

Megkérdezi van-e meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül valakinek plusz napirendi 

pontra javaslata. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Javasolja plusz napirendként felvenni a pusztazámori nyugdíjasok karácsonyi ajándékát.  

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

A zárt üléshez szeretne még egy napirendi pontot felvetetni, Bander Andrásné kérelmét. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja Orosz Béla képviselő által javasolt napirendi pontok felvételét. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő javaslatát plusz napirend felvételét a 

zárt ülés napirendjéhez. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontokat a felvett módosításokkal együtt. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

 

1. napirendi pont 

 

Beszámoló a 2009/2010-es tanév zárásáról és a 2010/2011. tanév indításáról 

 

Napköziotthonos Óvoda beszámolója 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a meghívott vendégeket, Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezetőt, Kuzselné 

Schóber Ágnes iskolaigazgatót és Mészáros Ildikó volt tagintézmény-vezetőt. Felkéri az 

óvodavezetőt tegye meg szóbeli kiegészítését. 

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető: 

A személyi feltételek témájában elmondja, hogy az elmúlt év során 2 jelentkezőt is fogadott 

szakmai gyakorlatra az óvodában, akik helyi lakosok és dajka tanfolyamra jártak. A nevelési 

év indításánál az udvari játékok felújítása megtörtént, amiért ezúton mond köszönetet a 

fenntartó képviselő-testületnek. 

Várja a kérdéseket. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Tudomása szerint a 2010/2011. tanévben 21 tanköteles korú gyermek lesz a községben. 

Megkérdezi, hogy az iskolaérettségre vonatkozó szűrések mikor lesznek. 

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető: 

Elmondja, hogy valóban 21 tanköteles korú gyerek jár az óvodába, de iskolaérettség 

tekintetében a kollégáival egyet értve kb. 17-18 első osztályos gyermekre számítanak. Az 

egyéni fejlesztéshez szükséges szűrést a következő héten végzik a pszichológusok a szülők 

írásos beleegyezésével. Ezt a szűrést januárban megismétlik. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megkérdezi, hogy a kormány által hozott döntés a nők 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba 

menetel hogyan érinti az óvodát.  

 

Szoloszkáné Lapnyák Alíz óvodavezető: 

2 dolgozó érintett, egyikük a múlt évben, másikuk ebben az évben tölti a 40. munkával töltött 

évét, a 2011. és 2012. évben szintén 1-1 dolgozó éri el a 40. évét. A megüresedő álláshelyeket 

pótolni szükséges. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Esetleg a két dajkatanfolyamot végzett pusztazámori lakos betölthetné majd a megüresedett 

helyeket. 

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető: 

Egyet ért. Nagyon kevés a végzett óvónő. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Nagyobb problémának érzi, hogy, hogyan fogja megoldani az önkormányzat a következő 

évtől még magasabb számú iskolás és óvodás gyerekek étkeztetését a 100 adagos kapacitású 

konyhával. Ha teljes létszámot számolnak, akkor 130 adagról van szó, nevelőket és 

önkormányzati dolgozókat nem számolva. 

 

Szoloszkáné Lapnyák Alíz óvodavezető: 

Ez valóban gondot fog okozni. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Abban maradtak az élelmezésvezetővel, hogy nem emelik az étkezési térítési díjakat, mivel a 

szociális törvény tervezett módosítása szerint további 50%-ot kell majd fizetni a 

nyersanyagnormán felül mint rezsiköltséget. 
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A gyermeklétszámot illetően 5 évre előre a várható adatokat jó lenne tudni. Főleg a fejlesztő 

pedagógus szükségességének kapcsán. 

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető: 

Már utána kérdezett, de választ még nem kapott. A fejlesztőpedagógusra nagy szüksége van 

az óvodának. Várhatóan 10-12 gyerek szorul fejlesztésre, de pontos adatot a hétfői szűrés 

eredménye hoz. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja az óvoda beszámolójának elfogadását. 

 

Igen:7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

98/2010. (11.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Óvoda beszámolójának elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Napköziotthonos Óvoda 2009. évi beszámolóját a leírtak szerinte elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár valamint Pusztazámori 

Tagintézményének beszámolója 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felkéri Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgatót, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az 

írásos anyaghoz. 

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató : 

Várja a kérdéseket. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Elmondja, hogy a beszámoló neki nagyon tetszett, részletes, mindenre kiterjedő és azt a 

benyomást kelti, hogy az iskolában valóban minden a gyermekekért, a  fejlődésükért, 

sikereikért történik. 

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató  

Úgy gondolja, hogy ezt alátámasztják a különböző tanulmányi versenyeken való szereplések 

eredményei is. 

Szerveztek, mint minden évben most is iskola nyitogatót, ahova a gyerekek nagyon szívesen 

jöttek. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A fejlesztő pedagógussal kapcsolatban megkérdezi, hogy az írásos anyag szerint 2 fő 

fejlesztőpedagógus van alkalmazásban. Egyikük fél állásban látja el a fejlesztő pedagógiai 

valamint fél állásban a napközis feladatokat.    

Elmondja, hogy mivel az a logopédus, aki az eddigiekben ellátta a pusztazámori gyerekeket, 

már nincs állományban, ezért az elmúlt időszakban óraadó fejlesztőpedagógussal próbálták 
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megoldani a problémát, akit – terveik szerint – a következő évtől teljes állásban 

foglalkoztatnának. 

Megkérdezi, hogy ha nagy szükség van a fejlesztőpedagógusra, akkor miért a napköziben 

foglalkoztatják és miért nem bízzák a napközit egy másik pedagógusra. Addig a 

fejlesztőpedagógus tudna dolgozni. 

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató 

Elmondja, hogy amikor erről a két település képviselő-testülete döntött, akkor 1 

fejlesztőpedagógusi státuszt állítottak be.  Véleménye szerint ez is nagy eredménynek számít. 

A két meglévő fejlesztőpedagógus félállásban van, így jobban tudják koordinálni a 

foglalkozásokat a két iskola között, valamint mindkettőnek más-más fejlesztés az erőssége. 

Részéről örülne, ha kibővülne a fejlesztőpedagógusi státusz, mert nagyon nagy szükség lenne 

rá, rengeteg fejlesztésre szoruló gyermek van a két településen. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Továbbra sem érti, hogy miért kellett óraadó fejlesztőpedagógussal megoldaniuk a problémát, 

ha ilyen nagy szükségük van teljes munkaidősre. 

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató 

Mert nem volt felhatalmazása a testületektől még egy státuszra. De akkor a jövőben 

megpróbálják ezt másképpen megoldani. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A tantárgyfelosztás elkészítésekor, májusban ezek a fejlesztési igények nem látszottak a 

létszámokban?  

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató 

Ezek folyamatos mérések eredményeképpen alakulnak ki ezek a létszámok és a szakértői 

mérések eredményei jelentős késéssel érkeznek vissza az intézménybe. Mire az eredmények 

megérkeznek gyakran a tanév rég elkezdődött. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ezt nem tudja elfogadni, mert az első osztályos létszámon kívül a többi osztályban tanuló 

fejlesztésre szoruló gyerekekről kell lennie létszámadatnak.   

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató 

Sajnos nem minden gyermek volt felmérve első osztályban. Emiatt ez késéssel ugyan, de 

megtörténik.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az is értelmezhetetlen számára, hogy a képviselő-testületek nem adtak felhatalmazást plusz 

státuszra fejlesztőpedagógus részére. Ezek szerint valamiből kimarad a pusztazámori testület. 

Nem emlékszik olyan alkalomra, ahol ezt kérték volna és a testület nem adott volna erre 

felhatalmazást. Emlékei szerint minden kért segítséget és pénzeszközt megadtak, amire 

szükség volt. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Még mindig nem látják, hogy a következő évben hány gyereknek lesz szüksége a fejlesztésre, 

mert nincs kimutatás. 
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Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató 

Ez folyton változik, pl. a tanév kezdés óta három gyermekből kettőnek már nincs szüksége a 

fejlesztésre, mert olyan hamar sikerült kiküszöbölni a problémáját. A most óraadóként 

alkalmazott fejlesztő pedagógus felmérte a zámori gyerekeket és 15 gyermeket ítélt 

fejlesztésre szorulónak. Ezek a létszámok emiatt gyorsan változnak. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Akkor már az óvodából kikerülő, illetve még óvodás gyermeknek is szükségük van a 

fejlesztésre.  

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető: 

A fejlesztés megtörténik az óvodában is, de élettani sajátosságok miatt nem minden gyermek 

fejleszthető iskolás korára olyan szintre, hogy már ne legyen szükség további fejlesztésre. 

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató 

A nagycsoportos óvodások iskolai foglalkozására is részben azért kerül sor, hogy a néhány 

foglalkozás alkalmával kiszűrhető legyen a fejlesztésre szoruló gyermek és az iskolakezdésig 

rendelkezésre álló fél évben legyen idő a hibák kiküszöbölésére. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A Mészáros Ildikó beszámolójával kapcsolatban elmondja, hogy utalások vannak arra 

vonatkozólag, hogy a tanévkezdés előtt rövid idővel derült csak ki, hogy mely 

pedagógusokból fog állni a tantestület. Ez nagyban befolyásolja a beiratkozások alakulását és 

ezzel együtt a tanulói létszámot is.   

A jelen állás – a beszámoló szerint – biztató a tantestület összetételét és hozzáállását illetően. 

Reméli, hogy egymással együttműködni képes tantestület alakul ki. 

A beszámolóban szó van az új és régi tankönyvek problémájáról. A probléma abban állt, hogy 

néhány szülő nehezményezte, hogy a gyermeke nem új, hanem használt könyvet kapott 

iskolakezdéskor. 

 

Mészáros Ildikó volt tagintézmény-vezető: 

Elmondja, hogy az állam a nagycsaládos és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

családok számára térítésmentes tankönyvet biztosít, ám ezek a tankönyvek nem újak, hanem 

használtak. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy minden pusztazámori tanuló részére 

térítésmentes tankönyvet biztosít, melynek nyomán új tankönyvek lettek rendelve. A 

tankönyvosztás során amiatt alakult ki a feszültség a szülőkben, mert ennek hátterét nem 

ismerték és nem értették annak okát, hogy egyes gyermekek miért kapnak használt könyvet, 

miközben a másik gyermek új könyvvel kezdheti a tanévet. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Lehet, hogy ha vegyesen osztották volna az új és a régi könyveket, akkor nem alakult volna ki 

feszültség. 

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató 

Ha kis idővel hamarabb jut a tudomásukra a testület döntése, akkor kiküszöbölhető lett volna 

a probléma.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az egyik őt felkereső szülő problémája az volt, hogy a tankönyvek tele vannak firkálva, ki 

vannak töltve és ráadásul rosszul. 
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Mészáros Ildikó volt tagintézmény-vezető: 

Az alsó tagozatos tankönyvek nagy része munkáltató tankönyv, amelybe bele kell írnia a 

diáknak, ez elkerülhetetlen. 

Pedagógusként kihangsúlyozza, hogy az első osztályos kisgyermek motiváltságát 

nagymértékben csökkenti, ha nem új tankönyvet kap. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ez már a politika és a szakma egyet-nemértéséből adódó probléma, melyhez a képviselő-

testület kevésnek bizonyul. Egy biztos, hogy a testületet a jó szándék vezette a térítésmentes 

tankönyv biztosításával, nem a feszültség fokozása volt a cél. 

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató 

A legnagyobb probléma az, hogy képesek a tankönyveket akár minden évben megváltoztatni, 

akár csak egy két oldallal. 

 

Mészáros Ildikó volt tagintézmény-vezető: 

Azok a szülők, akiknek a gyermekei használt tankönyvet kaptak, megvették az üzletben az 

újat, így az állami támogatás nem érte el a célját.  

 

Békési Géza alpolgármester: 

Kéri, hogy az intézményvezető jelezze időben a testület felé a tankönyvrendelés leadásának 

határidejét, hogy még időben tudjanak dönteni a tankönyv ingyenessége felől. 

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató 

Ez éppen aktuális, mert november 30-ig kell leadni a rendelést. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A következő évi költségvetési adatok ismeretében fognak tudni döntést hozni erről. 

Megkérdezi van-e még kérdés a témával kapcsolatban. 

Megszavaztatja a Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár valamint 

Pusztazámori Tagintézményének 2009. évi beszámolójának elfogadását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

99/2010. (11.22.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár valamint 

Pusztazámori Tagintézményének 2009. évi beszámolója 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár valamint Pusztazámori 

Tagintézményének 2009. évi beszámolóját a leírtak szerint elfogadja. 
 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

2. napirendi pont 

 

2011.évi rendezvényterv 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Felkéri Kiss Ágnes művelődés-szervezőt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az írásos 

anyagot. 

 

Kis Ágnes művelődés-szervező: 

Szívesen válaszol a kérdésekre. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Nagyon örül, hogy sikerült eredményeket elérni a helyi problémás, csellengő gyerekekkel és 

hogy hasznos időtöltést biztosít számukra a közösségi színtér. További jó munkát kíván. 

 

Kis Ágnes művelődés-szervező: 

Az internetszobát sok gyerek látogatja, most már inkább azok, akiknek erre máshol nincs 

lehetőségük. Szeretné, ha sikerülne biliárdasztalt és csocsót a közösségi szintérbe szerezni, 

mert a gyerekek nagyon igényelnék. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Úgy tudja, hogy ezekről már folytak tárgyalások a Pusztazámor Községért Közalapítvány 

kuratóriumában.  

Tudomása szerint a könyvtárban sok könyv került selejtezésre. Javasolja, hogy ezeknek a 

könyveknek a pótlására, bővítésére nyújtsanak támogatást a könyvtár részére. 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Elmondja, hogy a gyerekek nagy kedvvel kölcsönöznek könyvet a könyvtárból, sok időt 

töltenek ott és szeretik ezt az elfoglaltságot. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Nagyon örül, hogy a rendezvényeiknek ilyen nagy sikere van. További jó munkát kíván.  

 

Oláh Gábor képviselő: 

Megkérdezi, hogy a következő évben a szüreti rendezvény keretében lesz-e felvonulás. 

 

Kis Ágnes művelődés-szervező: 

Igen, tervezte, amennyiben lesz rá anyagi fedezet. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

A gyülekezőt le lehetne hozni a rendezvényparkba, mivel nagyobb a hely. 

 

Kis Ágnes művelődés-szervező: 

Egyet ért. Az iskola udvara már túl szűkös ehhez. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Soknak érzi a Hősök Napja rendezvény költségeit. 

 

Kralovánszky Kristóf Pusztazámor Községért Közalapítvány elnöke: 

Elmondja, hogy az ez évi Hősök Napi rendezvény költségei azért voltak magasak, mert a 

zenét szolgáltató Sóskúti Fúvószenekar szinte teljes létszámban eljött. 

 

Kis Ágnes művelődés-szervező: 

Ez még csak tervezet, hozzávetőleges összegeket tartalmaz. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Emellett persze figyelni kell a lehetséges, rendezvényre nyerhető pályázatokat. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Megkérdezi jól emlékszik-e, hogy a következő évi biciklitúrának Pusztazámor lesz a 

házigazdája, s költségviselője. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Igen, de ez nem szerepel a rendezvénytervben, mivel a Zámori kör a szervező. Csupán a 

szervezést tudja biztosítani, de az anyagi fedezetet nem. 

 

Páli Anna Zámori Kör tagja: 

Természetesen megoldják a biciklitúra szervezését. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A vendéglátás része már meghaladja az önkormányzatok képességeit, hiszen 5-600 embert 

már nem lehet megebédeltetni, nem is anyagi, hanem inkább technikai akadályok miatt. Ezt a 

feladatot az idei házigazda sem tudta megoldani. 

 

Kralovánszky Kristóf Pusztazámor Községért Közalapítvány elnöke: 

Véleménye szerint és a tapasztalat is azt mutatja, hogy bizonyos létszám fölött nincs is ételme 

abban gondolkodni, hogy 5-600 embert hova ültessenek. Ezt nagyobb futóversenyeken úgy 

oldják meg, hogy szendvicset, banánt vagy joghurtot osztanak ki a résztvevőknek, hiszen a 

verseny célja nem az evés, hanem a részvétel. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ezt jó ötletnek tartja. 

 

Kis Ágnes művelődés-szervező: 

Vélemény szerint a három falunak együtt kellene ez ügyben konzultálni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Erre visszatérnek tavasszal. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Egészségnappal kapcsolatban kérdezi, hogy mikor lesz és miért csak 50 ezer forint van 

tervezve rá.  

 

Kis Ágnes művelődés-szervező: 

Sportnap keretében január közepén tervezik megrendezni és csak a kupák költségeit tervezte 

be. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Az éves rendezvényterv költségvetése kb. 3,5 millió forint. Úgy véli, szerencsés lenne a 

lakosok tudomására hozni a rendezvényeikre fordított kiadások összegeit. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Úgy gondolja, hogy a rendezvényeik színvonalasak és minden korosztály számára 

megfelelőek. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a beszámoló elfogadását. 



 10 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

100/2010. (11.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2010. évi rendezvényekről szóló beszámoló és a 2011. évi rendezvényterv 

elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évi 

rendezvényekről szóló beszámolót és a 2011. évi rendezvénytervet a leírtak szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

 

 

3. napirendi pont 

 

Előterjesztés az önkormányzat 5/2007. (IV.27.) számú a közterületek rendjéről és 

használatáról szóló rendelet módosítására 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a közterület rendeletünkben lenne a helye az ezzel kapcsolatos 

szabályozásnak, de jelenleg  a hulladékszállítási rendeletünkben van. Igy a közterület 

felügyelők sem tudnak eljárni, másrészt a közterület használatáról szóló rendeletben van a 

helye ezeknek az előírásoknak. A módosítás tehát tulajdonképpen csupán technikai.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e kérdés a tervezettel kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja a rendeletmódosítás elfogadását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 10/2010. (XI.25.) számú rendelete az 

önkormányzat 5/2007. (IV.27.) számú közterületek rendjéről és használatáról szóló 

rendeletének módosításáról. 

Rendelet mellékelve. 

 

 

4. napirendi pont 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadására 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A helyszíni kiosztású anyagban jobb kondíciókkal számolnak a következő évben. A szociális 

ellátások teljesen átalakulnak, igy annak normatívája sem ismeretes. Közfoglalkoztatási 

Tervet sem kell készítenie az önkormányzatnak. Korábban a költségek 90%-át a z állam 

visszatérítette. Az önrész jövőre 20-30% lesz. Az önkormányzatoknak pályázatot kell 
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benyújtani. Minél több embert akarnak munkába állítani. A településfejlesztési célokat az 

önkormányzatnak kell kidolgoznia a Munkaügyi Központtal együttműködve  

 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Nem tartja fejlesztésnek, hogy szinten tartják a falu tisztaságát, rendezettségét. December 

végéi él a jelenlegi rendszer. A hó januárban is esni fog valószínűleg, amit valakinek le kell 

takarítani. A kormány jövőbeni terveiről még szinte semmit nem lehet tudni. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A kiemelt feladat a  környezetvédelmi beruházások letelepítése, Dobó utca felújítása, - 

lehetőség szerint- pályázattal. Rosszabb esetben pályaszerkezet-csere lesz, amire sajnos 

nincsen pályázat. 

A bérekkel kapcsolatban kb. 10%-os emelés várható a költségvetés fényében az intézményi 

dologzóknál és a polgármesteri hivatalnál. A természetbeni juttatásoknál a tavalyi keretek 

valószínűleg maradnak, az adó viszont csökken 19%-ra 25%-ról. 

 

Hornyák András PEB elnöke: 

Elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 

javasolja. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e még kérdés. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a koncepció elfogadását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

101/2010. (11.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2011. évi költségvetés koncepció elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi 

költségvetési koncepciót a leírtak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal        Felelős: polgármester 

 

 

5. napirend pont 

 

Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed évi állásáról 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A nagy túllépések az útfelújításnál, az ipari terület közművesítése, valamint a szociális 

területen láthatók. A szociális bizottság nem költekezett túl. A lakásfenntartási támogatásban 

részesülők száma 18-ra emelkedett, amit az állam 100%-ban térít, ugyan de módosítani 

szükséges. 

Az iskolában az öltözőszekrények, könyvár bútorrendezése miatt lesznek kiadások. A 

hivatalban a szabályzatokat kell cserélni. Megbíztak egy céget, hogy a kataszteri 

nyilvántartást tegye rendbe, támassza alá a költségvetési mérleget. Az irttározásra, selejtezésre 
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is fordítani kell. Ezek az összegek a decemberi költségevetési módosításban fognak 

megjelenni. A többi információt a szöveges anyag tartalmazza. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a tájékoztató elfogadását. 

 

Igen:7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

102/2010. (11.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed évi állásáról szóló 

tájékoztató elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed évi állásáról szóló tájékoztatót 

az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

6. napirendi pont 

 

Közmeghallgatás időpontja 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja a december 2. dátumot, amely egy csütörtöki nap. 

Van-e más javaslat. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Javasolja december 7-ét, mert a 2-a több képviselőnek nem felel meg. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Az neki is jó. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja Orosz Béla képviselő javaslatát, miszerint 2010. december 7-én, kedden 

legyen a közmeghallgatás az iskola aulájában. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

103/2010. (11.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Közmeghallgatás időpontja 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évi 

közmeghallgatás időpontjául a 2010. december 7., kedd napját fogadja el, helyszinként 

pedig az iskola auláját. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
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7. napirendi pont 

 

Tájékoztató a PRHK működéséről 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy még a választás előtt kért tájékoztatót az FKF Zrt-től a PRHK működéséről, 

II ütemének stádiumáról. A választ mindenki megkapta a kiküldött anyagban. 

A 2012. évben elkészül az áramfejlesztés, valamint 2011. október 1-re elkészül a PRHK II. 

üteme. 

8. napirendi pont 

 

Törvényességi észrevétel a szociális igazgatás és a szociális és gyermekvédelmi ellátások 

helyi szabályozásáról szóló 8/2006. (II. 15.) számú önkormányzati rendeletre 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Nyáron volt törvényességi ellenőrzés szociális rendelet témában. Sajnos mi kimaradtunk, s 

igy az észrevételezését októberben kapták meg. A segélykérelmek tárgyában azt jelezte a 

törvényességi főosztály, hogy túlterjeszkedik a hatáskörén a rendelet,  indokolatlan 

korlátozást tartalmaz.  Mivel a 2011. évben teljesen átdolgozzák az ország szociális 

rendszerét, az új rendeletet pedig január 1-től alkalmazzák majd.  

El kell ismernie a testületnek a jogsértést, majd egy új rendeletet fognak alkotni, amelyet 

megtárgyal a szociális bizottság, s elfogadásra fog kerülni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy egyetért-e a testület az új rendelet alkotásával és egyetért-e a törvényességi 

észrevétellel. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

104/2010. (11.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Szociális rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel 

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

törvényességi észrevétellel. Felhatalmazza a szociális bizottságot, hogy tárgyalja meg a 

rendelettervezetet és utána kerüljön beterjesztésre a képviselő-testület felé. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

9. napirendi pont 

 

Ajánlatkérés a Közbeszerzési törvény 251.§ (2) bekezdése alapján a 087 hrsz-ú ingatlan 

(GKSZ övezet) víz-és szennyvízellátásának kivitelezésére 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A GKSZ övezet közművesítésével kapcsolatban elmondja, hogy a víz- és csatorna, valamint a 

nyomásfokozás tervei elkészültek. A becsült értékhatár nettó 62 millió forint, ez nem haladja 

meg a közbeszerzési értékhatárt, így meghívásos közbeszerzés keretében tudják megoldani a 
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beruházást. A már korábbiakban az önkormányzat beruházásaiban közreműködő bonyolító 

cégtől, a Mikroline Kft-től kértek ajánlatot a bonyolításra és a műszaki ellenőrzésre, melyet a 

képviselők megkaptak. Az ajánlat a nettó ár 2%-át tartalmazza, amely kb. 1,2 millió forint.  

Megkérdezi, van-e kérdés ezzel kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a közbeszerzés kiírását és a Mikroline Kft árajánlatának elfogadását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

 

 

 

105/2010. (11.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Közbeszerzés kiírása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ajánlatot 

kér a Közbeszerzési törvény 251.§ (2) bekezdése alapján a 087 hrsz-ú ingatlan (GKSZ 

övezet) víz-és szennyvízellátásának kivitelezésére. Egyidejűleg kiegészíti Közbeszerzési 

szabályzatát a melléklet szerinti függelékkel, amely a bizottság összetételét tartalmazza. 

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

106/2010. (11.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Bonyolító Mikroline Kft. ajánlatának elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ajánlatkérés a 

Közbeszerzési törvény 251.§ (2) bekezdése alapján a 087 hrsz-ú ingatlan (GKSZ övezet) 

víz-és szennyvízellátásának kivitelezésére kíírt közbeszerzés bonyolítói és műszaki 

ellenőrzésének feladatával a Mikroline Kft-t bízza meg. Árajánlatát elfogadja, ami a 

beruházás bekerülési költségének 1%-1%-os összege feladatonként. 

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

10. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

 

1. Pusztazámor, 526 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy Reiner Mónika részéről érkezett egy kérelem, melyet minden képviselő 

megkapott, a Pusztazámor, 526 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban. A HÉSZ szerint a jelen 

kérelemben nevezett telek kapcsán már több állásfoglalás született, miszerint tömbösítve van 

értelme belterületbe vonni azt a területet, vagyis több tulajdonosnak kellene kérelmeznie a 

belterületbe vonást. 
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Most előterjeszti, hogy mivel pusztazámori lakosról van szó és elég nehéz összehangolni több 

tulajdonos anyagi lehetőségeit és akaratát is, járuljon hozzá a testület ahhoz, hogy egyénileg is 

belterületbe vonhassák azt a telket. Elmondja, hogy ezt csak az önkormányzat 

kezdeményezheti, de a költségeit a tulajdonos vállalja. Tudni való még, hogy a telek alvégén 

húzódó Tolvaj utca beszűkül 4 méterre, de az út kialakításához a törvény szerinti 8 métert 

szükséges elhagyni a telek hátsó részéből, amennyiben a tulajdonos a megosztását tervezi a 

jövőben. Tehát az út kialakítását, illetve a közművek oda vitelének  a költségeit is a 

tulajdonosnak kell fizetnie. 

Megkérdezi, van-e kérdés a témával kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja javaslatát. 

 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

107/2010. (11.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Reiner Mónika tulajdonos kérelme az 526 hrsz ingatlan belterületbe vonására 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 526-os 

hrsz ingatlant belterületbe vonja. Azzal a feltétellel, hogy a jövőben megosztás esetén 

köteles a telek Tolvaj utcai részén a telkéből út céljára területet leadni, az utat 

kialakítani és a közműveket oda bevinni és azok költségeit  megfizetni.  A tulajdonos 

kérelmében vállalta a belterületbe vonás valamennyi költségét, 

A tulajdonost felhívja a szükséges rajzok elkészíttetésére, engedélyezésére, valamint  a 

művelés alól való kivonás költségeinek megfizetésére. A tulajdonos kérelmében vállalta a 

belterületbe vonás valamennyi költségét, 

A szükséges intézkedések megtételére felkéri a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

2. Sóskúti Polgárőr Egyesület által szervezett közlekedésbiztonsági vetélkedő 

 

Csernyák Péter Sóskúti Polgárőr Egyesület elnöke: 

Elmondja, hogy 2009. évben szerveztek az első ilyen vetélkedőt, melynek nagy sikere volt 

alsó és felső tagozatban egyaránt. Akkor a nyertes mindkét kategóriában egy-egy új kerékpárt 

nyert. Ezt nagyon jó kezdeményezésnek tartja, mert a gyerekek nagyon élvezték és közben 

tanultak is, amire nagy szükség is van. Arra gondoltak, hogy kicsit kiszélesítenék a 

vetélkedőt, jelen pillanatban kb.230.000 forint összköltséggel számolnak. Idén az első két 

helyezettek nyernének kerékpárt, azaz a két kategóriában 2-2 kerékpárról van szó, a harmadik 

helyezettek vásárlási utalványt a negyedik helyezettek pedig ajándékcsomagot kapnának. 

Ehhez szeretnének támogatást kérni. Pusztazámorra kb. 86.000 forint jutna. A rendezvény az 

egészségnap keretében lenne szervezve. A díjat a támogató is adná át. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi a képviselők véleményét. 
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Kralovánszky Kristóf Pusztazámor Községért Közalapítvány elnöke: 

Az előzőekben már tárgyaltak erről a rendezvényről és a közalapítvány az alsó tagozatosok 

második helyezettjének díját, kb. 37.000 forinttal támogatná. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy az önkormányzat így az alsó tagozatosok első díjával támogassa a 

rendezvényt, melynek összege kb. 50.000 forint. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

108/2010. (11.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Sóskúti Polgárőr Egyesület által szervezett közlekedési vetélkedő támogatása 

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

Polgárőr Egyesület által szervezett közlekedési vetélkedőt 50.000 forinttal támogatja. 

A támogatási szerződés elkészítésére és megkötésére felhatalmazza a polgármestert 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

3. Pest Megyei Speciális Mentők támogatása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa a levelet, melyben speciális jármű vételéhez kér segítséget, támogatást az 

egyesület. Elmondja, hogy a Védelmi Bizottság ajánlotta figyelmébe a teljesen önkéntesen 

dolgozó csoportot, akik az árvizek idején nagyon sokat tettek a lakosságért. 

Megkérdezi, mi a képviselők javaslata. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Megkérdezi, mennyibe kerül az autó? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az autó összköltsége 1 millió forint. 

 

Hornyák András képviselő:  

Javasol 50.000 forint támogatást nyújtani részükre. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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109/2010. (11.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Speciális mentők támogatása 

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

Megyei Speciális Mentők Egyesületének 50.000 forint támogatást nyújt, az 

önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 

A szükséges intézkedések megtételére felkéri a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

4. Gubola Józsefné kérelme 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A kérelmet minden képviselő megkapta. 

Egyelőre nem állt szándékában előterjeszteni az önkormányzati lakás értékesítését, de várja a 

képviselők véleményét. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Egyet ért, az a véleménye, hogy nem kellene eladni az ingatlant, annál is inkább mivel bérlő 

lakik benne. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Egyet ért. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e kérdés, javaslat a témával kapcsolatban. 

Megszavaztatja, hogy a testületnek nem áll szándékában értékesíteni az ingatlant. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

 

110/2010. (11.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Gubola Józsefné kérelme 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámor, Petőfi Sándor u. 32. szám alatti,322/5 hrsz. önkormányzati ingatlant nem 

kívánja értékesíteni. 

  

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

5. Alapítványi támogatások 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy egy új rendelkezés szerint augusztus óta minden támogatottal együttműködési 

megállapodást kell kötni, és nyomon kell követni, hogy a közpénzt valóban arra a célra 

használják-e fel, ahová szánta az önkormányzat. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Ennek fényében nem javasolja az alapítványok támogatását, hiszen többe kerül a támogatással 

járó papírmunka, mint maga a támogatás. 

 

 

6. Érd Hivatásos Tűzoltóságának támogatása 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Egy korábbi ülésen már döntöttek az Érdi Tűzoltó Egyesület technikai fejlesztést célzó 

támogatásáról, melynek pontos összege akkor még nem volt tudható. Az összeg lakosságszám 

arányosan 275.000 forint, mely összeget a 2012 és 2013. évi költségvetésbe kérik betervezni. 

 

 

7. Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése 

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy a Vöröskereszt Pusztazámori Szervezete által szervezett élelmiszercsomag 

osztással kapcsolatban nagyon sok a kritika a lakosság részéről és véleménye szerint nem 

alaptalanul. Nem tudja elképzelni, hogy ki és mi alapján dönti el, hogy ki kaphat a csomagból 

és ki nem. Úgy véli, hogy a faluban lakó valóban rászoruló családok, nyugdíjasok valamilyen 

oknál fogva kimaradtak ebből az osztásból.   

Szeretné idén karácsonykor a nyugdíjasokat valamilyen formában megajándékozni. Kéri a 

képviselők javaslatait, ötleteit, segítségét ebben. 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Az élelmiszerosztással kapcsolatban elmondja, hogy valóban nagyon szervezetlen volt az 

egész, részéről semmilyen információval nem rendelkezett, hogy egyáltalán miért 

gyülekeznek az iskolában az emberek. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Engedélyt ő adott a szállítmány iskolába való szállításhoz és lerakásához, mivel más 

intézmény nem áll rendelkezésre, ahol ez el is férne, de ezen felül az önkormányzatnak semmi 

köze az egészhez. 

 

 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Véleménye szerint Pusztazámor lakosságát tekintve nem a legrászorultabb falu az országban, 

ahová élelmiszercsomagot kellene osztani. Ennél az ország más tájain sokkal rászorultabbak 

az emberek, a szállítmánynak oda kellene mennie, nem a főváros vonzáskörzetében lévő 

településekre. Ez a fejetlen szervezés a Vöröskeresztet minősíti. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi a képviselőktől, hogy a jövőben a Vöröskereszt kérésének eleget tegyen-e az 

élelmiszercsomag szállításának költségviselését illetően, vagy ezek miatt a problémák miatt 

utasítsa el a kérésüket. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Az a véleménye, hogy a Vöröskereszt egy képviselőjét meg lehetne hívni egy testületi ülésre, 

ahol tudomására hozzák a felmerült problémákat és azt, hogy ha a fejetlenség megmarad és a 

jövőben sem kérik ki az önkormányzat véleményét a rászoruló családok listáját illetően, akkor 

a jövőben nem támogatja az önkormányzat a hasonló szerveződéseket. 
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Orosz Béla képviselő: 

Visszatérve a nyugdíjasok karácsonyi köszöntésére, mi a képviselők véleménye. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Véleménye szerint a minden évben megrendezésre kerülő Idősek Napja kielégítően ünnepli a 

nyugdíjasokat. Nem azt mondja, hogy ne adjanak ajándékot, de nehéz ügy az idősek 

ajándékozása. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Nyilván olyat kell ajándékozni, amit nem tud visszautasítani és semmiképp sem bántó.  

 

Hornyák András képviselő: 

Sóskúton csomagot állítanak össze a nyugdíjasok részére, melybe szaloncukrot, narancsot, 

stb. tesznek. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Budaörsön minden nyugdíjas 5.000 forintot kap karácsonyra. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy minden 60 év feletti lakos kapjon egy szép képeslapot. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 7 

Nem. 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

111/2010. (11.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Karácsonyi ajándék 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  minden 

háztartásba eljuttat egy képeslapot és a 60 éven felülieknek egy jelképes ajándékot. Az 

ajándékozásnál főként a 60 éven felüli pusztazámori lakosokat kívánja megajándékozni. 

A szükséges költségeket a 2010. évi általános tartalék terhére biztosítja. 

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

8. Pusztazámor képekben 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Mátrai Sándor által készített gyönyörű fotók készültek Pusztazámorról és szeretné, ha 

születne egy fotóalbum, melyet sokszorosíttatnának, esetleges ajándékozás céljából. 

 

 

9. Templom parkoló 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy a templom előtti részen az árkot néhány fedlappal letakarva parkolóhelyet 

tudnának kialakítani autók számára. Így a templomba járók számára biztosított lenne az 

autóba való biztonságos ki- és beszállás. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Az Útéppark Bt-vel felveszik a kapcsolatot és megtudakolják mi a módja ennek. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Felhívja a figyelmet, hogy az nem önkormányzati út és az út tulajdonosának beleegyezése kell 

a parkoló létesítéséhez. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Egyszerűbb az iskola parkolójába állni az autóval és átsétálni az úton. 

 

 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester a nyílt ülést 22:30 órakor 

berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

 Jegyző            polgármester 

 

 

 

 

 

 

 


