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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. május 30-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 

Oláh Gábor     képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

   

Összesen: 6 képviselő 

 

Távol maradó:  Hornyák András    képviselő 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Tárnoki Rendőrőrs 2010. évi beszámolója 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

2. Tájékoztató a Pusztazámori gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előterjesztő: Gyermekjóléti Szolgálat képviselője 

Megtárgyalja: Szociális Bizottság 

 

3. Pusztazámor Községért Közalapítvány 2010. évről szóló közhasznúsági jelentése 

Előterjesztő: Kralovánszky Kristóf elnök 

 

4. Beszámoló Pusztazámor Községért Közalapítvány működéséről 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

5. Javaslat Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. év II. 

féléves munkatervére 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

6. Egyebek 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, hallgatóságot és a meghívott vendégeket. Megállapítja, 

hogy a testület határozatképes létszámban 5 fővel jelen van. Elmondja, hogy Oláh Gábor 

képviselő későbbre jelezte érkezését, Hornyák András képviselő jelezte, hogy az ülésen nem 

tud részt venni. 

Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül van-e valakinek plusz 

napirendi pontra javaslata. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 



2 
 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

 

1. napirendi pont 

 

Tárnoki Rendőrőrs 2010. évi beszámolója 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti az első napirend kapcsán meghívott vendégeket, dr. Öveges Kristóf rendőrkapitányt, 

valamint Pintér Lajos őrsparancsnokot. 

Felkéri a vendégeket, tegyék meg szóbeli kiegészítésüket az írásos beszámolóhoz. 

 

dr. Öveges Kristóf rendőrkapitány: 

Bemutatkozásként elmondja, hogy 2011. 02.01-e óta vezeti az Érdi Rendőrkapitányságot, 15 

éve rendőr, a BRFK kötelékében kezdett. Az elmúlt 8 évben Szigetszentmiklóson teljesített 

szolgálatot. Gyorsan megismerte a területet közbiztonság tekintetében, fő csapásirány a 

vagyonelleni bűncselekmények visszaszorítása. Jó hírként közli, hogy 30 fővel bővül a 

rendőrkapitányság személyi állománya, mind a 30 közterületi járőrszolgálatot teljesít majd. A 

lakosság is érzékelni fogja a fokozott rendőri jelenlétet. 

Pusztazámorra vonatkozólag 2010. évben összesen 12 bűncselekmény jutott a rendőrség 

tudomására. Nagy eredménynek könyveli el, hogy az önkormányzat és a polgárőrség is 

melléjük áll, jó az együttműködés. Mindemellett a térfigyelő rendszer is nagy segítség. Átadja 

a szót Pintér Lajos őrsparancsnoknak. 

 

Pintér Lajos őrsparancsnok:  

Köszönti a képviselőket. Elmondja, hogy a beszámolóban szereplő 12 bűncselekmény is sok, 

azon dolgoznak, hogy ennyi se legyen. Sikernek könyveli el részéről is, hogy a járőrök 

létszáma megduplázódott. Javultak a körülményeik is. 

Elmondja, hogy a térfigyelő kamerák jelenléte már visszatartó erő. 

Köszöni a figyelmet. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy természetesen 1 bűncselekmény is sok, főleg annak, akit érint. A rendőri 

jelenléttel személyesen is találkozott. Tényleg körültekintőek, úgy véli, jó irányba halad 

Pusztazámor közbiztonsága. 

A rendőrkapitánynak teszi fel a kérdést, hogy mi lesz a rendőrséggel, valóban a nyugdíjas 

rendőrökkel fogják feltölteni a létszámot? 

 

dr. Öveges Kristóf rendőrkapitány: 

Az Érdi Kapitánysághoz csatlakozó 30 fő bizonyosan most végzett, fiatal rendőr lesz. 

 

18:35-kor megérkezik Oláh Gábor képviselő. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Részéről is csak dicsérni tudja a rendőri jelenlétet, jók a tapasztalatai. 
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Oláh Gábor képviselő: 

Maximálisan elégedett a fiatal rendőrök munkájával, polgárőrként is mondja ezt.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja a kamerákkal kapcsolatban, hogy a rendőrök által prezentált mintákhoz képest a 

Zámoron működő kamerák sokkal kevésbé értékelhető képet, felvételt készítenek. 

Kralovánszky Kristóf Pusztazámor Községért Közalapítvány elnökével korábban már 

beszéltek erről, akkor elhangzott, hogy a rendőrség által készített képek – melyek mintául 

szolgáltak - folyamatos, 24 órás megfigyelésen készültek, ahol a megfigyelő rendőr a kamerát 

a kellő pillanatban abba a pozícióba irányítja, a képet olyan közelségre nagyítja, amelyre az 

adott helyzetben szükség van az optimális láthatóság, azonosíthatóság érdekében. Szeretné 

elérni, hogy Pusztazámoron legalább a rendszám legyen felismerhető a község be- és kivezető 

útjain, mert ismeretei szerint a jelenlegi kamerák erre alkalmatlanok. 

 

Kralovánszky Kristóf Pusztazámor Községért Közalapítvány elnöke: 

Technikai jellegű kiegészítésként elmondja, hogy a kamera-kivitelezés előtt a testületnek két 

verzió közül kellett döntenie, figyelembe véve, hogy a rendőrségi munkát mi segíti leginkább. 

Az egyik verzió szerint nagyobb területet befogva rátekintő képet kap, amely az adott 

mozgást, cselekvést teszi láthatóvá feláldozva ezzel a személy, vagy gépjármű 

azonosíthatóságát, vagy a teljes kép kb. 5%-a válik láthatóvá, amely - amennyiben 

rendszámra irányul – azonosíthatóvá válik, de a cselekmény, mozgás nem látható. A testület a 

két verzió közül akkor a nagyobb területet befogó, rátekintő kamerabeállítást választotta, mely 

rendőrszakmai oldalról indokolt volt.  

Rendszámfelismerés tekintetében két különböző technológiáról beszélhetnek. Az automata 

rendszámfelismerő rendszer feltelepíthető lenne a jelenlegi térfigyelő rendszer 

kiegészítéseként. Technikai akadálya nincsen, hogy a térfigyelő csak rendszámot figyeljen, de 

véleménye szerint ezzel a bűnügyi értékelhetőség csökken. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ezzel nem teljesen ért egyet. A járművek a rendszám alapján azonosíthatók legbiztosabban. 

Úgy gondolja, hogy a kamerarendszer kiépítése nagyon költséges volt ahhoz, hogy 

értékelhetetlen képet, felvételt készítsen. Megkérdezi, hogy lehetséges-e technikai oldalról, 

hogy a község bevezető útjainak térfigyelő kamerái a rendszámfelismerő rendszerrel 

kiegészüljenek. 

 

Kralovánszky Kristóf Pusztazámor Községért Közalapítvány elnöke: 

Ennek technikai akadálya nincsen.  

 

dr. Öveges Kristóf rendőrkapitány: 

Elmondja rendőrségi szemszögből, hogy akkor tudnak felismerni egy rendszámot, ha az 

meghatározott darabnál több képpontot tartalmaz. Tehát úgy, hogy nincs a kamerának 

kezelője választhatnak két kép közül: látnak egy úttestet, melyen elhalad egy Barkas, vagy 

látnak egy hűtőrácsrészletet egy rendszámmal. Igazából egyik sem jó. A jó megoldás az 

lenne, ha a meglévő 3-4 pontot ki lehetne egészíteni egy plusz fix kamerával, amely csak a 

rendszámot figyeli. Ezzel megoldódna az emberi erőforrás hiánya. A legoptimálisabb 

megoldás az lenne, ha az önkormányzat megvásárolná az összes kamera tekintetében a 

rendszámfelismerő szoftvert (kameránként 400 e Ft,-), amely jelzést ad, ha a község határát 

kőrözés alatt álló autó lépi át.   
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Ez utóbbi megoldást teljes mértékben támogatja, úgy gondolja, hogy a testület az anyagi 

forrást is biztosítaná a kivitelezés költségeire. 

 

Kralovánszky Kristóf Pusztazámor Községért Közalapítvány elnöke: 

Annyit tenne hozzá az elhangzottakhoz, hogy a 400 e forint csak a szoftver költsége, ehhez 

társul még kameraköltség, amely szintén 3-400 e forint. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Véleménye szerint ez a költség még ráfordítandó annak érdekében, hogy a kamerarendszer 

hatékonyabban tudjon működni. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Elmondja, hogy részéről többet várt volna a térfigyelő-rendszertől, úgy látja, hogy eddig 

semmilyen eredményt nem hozott a községben az utóbbi hónapokban történt bűnesetek 

kapcsán. A bűnelkövetők elriasztására ennél jóval olcsóbb megoldást is választhattak volna. 

Esetleg megoldás lehetne, hogy a zámori kamerák felvételeit egy 24 órás megfigyelést 

biztosító hatóság, kapitányság rendszeréhez kapcsolják és fedezik ennek költségeit, úgy 

gondolja, hogy ez költségkímélő megoldás lenne. 

 

Kralovánszky Kristóf Pusztazámor Községért Közalapítvány elnöke: 

Elmondja, hogy amikor a térfigyelő-rendszer létesítésével kapcsolatos döntés megszületett, a 

testület 2 ütemben határozta meg azt. A jogszabályi környezetet is figyelembe véve 

igyekeztek megoldást találni a rendszer jogszerű működtetésére, ezért kötött az önkormányzat 

szerződést a Tárnoki Közterület-felügyelettel. Az is elhangzott, hogy az ideális az lenne, ha 

napi legalább 8-10 órában a rendszert megfigyelés alá vonnák, valamint az ezt eredményező 

két lehetőséget is latolgatták, miszerint vagy a Tárnokon egyszer kiépítésre kerülő új 

rendszerhez csatlakozva, vagy az Érdi Rendőrkapitányság már meglévő rendszeréhez 

csatlakozva a figyelés megvalósulhat. Ennek költségeit akkor megvizsgálták, Polgármester Úr 

tudomására is hozták. Az érdi rendszerhez való csatlakozás költsége kb. 7 millió forint, amely 

sok egyéb mellett a kb. 50 megabit fix sávszélesség biztosítását jelenti. A két lehetséges 

adatátviteli lehetőség közül - a bérelt vonalú havi kb. 3 millió forint, vagy egy fix rádiós 

adatátviteli megoldás lehetséges még mikrohullámon, amely jelen állapotban szabad 

frekvencián nem megvalósítható, csak bérelt frekvencián, amelynek éves díja 1,5-2 millió 

forint. A további technikai probléma rádiós adatátvitelnél az, hogy optikai rálátás szükséges 

az érdi hálózatra, amelynek a zámori rendszer csak egy oldalágára tud rálátni, azt is csak 

abban az esetben, ha a zámori vízműhöz egy 16-18 méter magas antennát telepítenek. Ha már 

belátnak az érdi rendszerbe, akkor onnan a központi gerincig sávszélességet kell bővíteni 

ahhoz, hogy a Zámorról érkező 40-55 megabitet az érdi rendszer venni tudja – akkor erről is 

született árajánlat, amely 2,- 2,5 millió forintról szólt. Ekkor még mindig csak ott tartanak, 

hogy az érdi központban vezérelhető a zámori rendszer 9 db kamerája, hangsúlyozva azt, 

hogy ez még mindig csak az I. ütemre szóló 9 db, és nem a később, II. ütemben 

megvalósítandó, teljes 16 db kamera felvételeire szól. Ehhez járul még a – Képviselő-

testülettel szintén ismertetett – megfigyelés személyi járulékos költsége, amely éves szinten 

közel 21 millió forint, ha csak 8 órás megfigyelésről beszélünk, akkor évi 7 millió forint. 

Ezeknek a költségeknek az ismeretében döntött úgy a Képviselő-testület, hogy erre nem kíván 

áldozni.  

Ahhoz, hogy a kamerarendszer nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket csak egy adatot 

említene: 2010. június 30-tól üzemel a térfigyelő-rendszer, 2011. július 1 és december 31. 

között 1 bűncselekmény történt a faluban. Érdemes megnézni a működtetés előtti három 
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hónapban történt bűncselekmények számát. Ilyen tekintetben erősen vitatkozik azzal, hogy a 

térfigyelő kamerarendszer nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Nem akart senkit megbántani, de részéről többre számított, mivel ez kamera tekintetében 

csúcstechnológiának számít, amit véleménye szerint jelen pillanatban nem használnak ki. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Úgy gondolja ezt a vitát nincs értelme folytatni. 

Megszavaztatja a Tárnoki Rendőrőrs 2010. évi beszámolójának elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

29/2011. (05.30.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Tárnoki Rendőrőrs 2010. évi beszámolója 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tárnoki 

Rendőrőrs 2010. évi beszámolóját a leírtak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

 

2. napirendi pont 

 

Tájékoztató a Pusztazámori gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a kistérség beszámolója kiegészült a pusztazámori adatokkal és így került 

kiküldésre a képviselők részére. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban. 

Nem volt. 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Megkérdezi, hogy a beszámoló szerinti adat, amely az általános iskolába járó gyerekek 

számára vonatkozik (38 fő) honnan származik. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a gyermekjóléti szolgálat munkatársától, gyermekjóléti szempontból ide 

tartoznak a sóskúti iskolába átjáró pusztazámori gyerekek is. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e még kérdés a témával kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a pusztazámori gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

beszámoló elfogadását. 
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Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

30/2011. (05.30.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2010. évi gyermekjóléti beszámoló elfogadása 

Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évre 

vonatkozó Pusztazámori gyerekjóléti és gyerekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja.   

 

Határidő: azonnal             Felelős: Polgármester 

 

 

 

3. napirendi pont 

Pusztazámor Községért Közalapítvány 2010. évről szóló közhasznúsági jelentése 

 

4. napirendi pont 

Beszámoló Pusztazámor Községért Közalapítvány működéséről 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy a 3. és 4. napirendi pontot tárgyalják együtt. 

Megszavaztatja javaslatát.  

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Elmondja, hogy ki lett emelve a jelentésbe az 1 %-os támogatások emelkedése. Megjegyzi, 

hogy van még hova fejlődni. 

 

Kralovánszky Kristóf Pusztazámor Községért Közalapítvány elnöke: 

Csak a tendenciát akarta érzékeltetni. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Az a véleménye, hogy kicsit túlvállalta magát a közalapítvány, a helyi emberek nagyon el 

vannak kényeztetve. Sokallja a helyi rendezvények költségeit, ellenszolgáltatás nélkül. 

 

Kralovánszky Kristóf Pusztazámor Községért Közalapítvány elnöke: 

Ez sok mindenre igaz ebben a faluban, hogy sok esetben a lakosság részéről elvárásként 

jelentkezik. Azt kellene nyilvánvalóvá tenni az itt élő lakosok számára, hogy a rendezvények 

költségét is valaki kifizeti – jelen esetben a közalapítvány - semmi sincs ingyen. 

Elmondja, hogy a rendezvények látogatottsága évről évre növekszik. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Megköszöni a közalapítvány elnökének a sok munkát, időt, melyet a közalapítvány 

működtetésére áldoz.  
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a Pusztazámor Községért Közalapítvány 2010. évről szóló közhasznúsági 

jelentés, valamint a közalapítvány működéséről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

31/2011. (05.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Községért Közalapítvány 2010. évi közhasznúsági beszámolója 

Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámor Községért Közalapítvány 2010. évre vonatkozó közhasznúsági jelentéséről 

szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal       Felelős: Polgármester 

 

 

32/2011. (05.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Beszámoló a Pusztazámor Községért Közalapítvány 2010. működéséről 

Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámor Községért Közalapítvány 2010. évi működéséről szóló beszámolóját 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal       Felelős: Polgármester 

 

 

 

5. napirendi pont 

 

Javaslat Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. év II. féléves 

munkatervére 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az előterjesztést minden képviselő megkapta. 

Megkérdezi van-e kérdés. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a munkaterv elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

33/2011. (05.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi II. féléves munkatervének elfogadása  

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2011. évi II. féléves munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2011. december 31.    Felelős: polgármester, jegyző 
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6. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

1. Teherautó forgalom 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Elmondja, hogy észlelte, hogy heti rendszerességgel járnak Gyúróról a falun keresztül földet 

szállító teherautók. Szeretné kérni, hogy a közterület-felügyelők hívják fel a szállítók 

figyelmét, hogy ne ezt az utat használják. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Súlykorlátozó tábla kihelyezése nélkül nem lehet szankcionálni. Nincs jogalapja a tiltásnak, 

mivel nincs erre vonatkozó rendeletük. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

A felvetés jogos, kéri, hogy vizsgálják meg a lehetőségét a súlykorlátozásnak a községben és 

a későbbiekben előforduló hasonló esetekre készüljenek fel. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Közlekedési szakembernek fogják ki kérni a véleményét, hogy hogyan lehet ezt a településen, 

mindenkinek az érdekeit figyelembe véve megvalósítani. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy a környező településeken mindenhol van súlykorlátozás, ahol minden 

fuvarozónak engedélyt kell kérnie az önkormányzattól.  

 

 

2. Hunyadi János utca burkolata 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

A Hunyadi János utca burkolata erősen javításra szorul a Kőkereszt mögött, ahol az ÉTV Kft. 

a burkolatot felbontotta. Megáll rajta a víz. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Mivel az Útéppark Bt. a GKSZ övezetben dolgozik, meg fogják oldani a burkolat javítását. 

 

3. Árok 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megkereste az egyik Kossuth Lajos utcai háztulajdonos, hogy az útról az összes víz a telkére, 

házára folyik, nincs árok, ami a vizet elnyelje. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

2010. novemberében a Pest Megyei Közútkezelő elkezdte az út bal oldalán, a kastély felől az 

árok kialakítását, amelyet nem fejezett be. Sajnos nincsenek összekötve a szikkasztó árkok, a 

víz nem tud hová elfolyni. Telefonon egyeztetett a közútkezelővel és azt az ígéretet kapta, 

hogy a munkát hamarosan folytatni fogják. Segítséget fog kérni az Útéppark Bt-től és a 

műszaki ellenőrtől, hogy adjanak javaslatot a helyzet rendezésére. 
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4. Tankönyv 

 

Orosz Béla képviselő: 

Részéről az a véleménye, hogy minden pusztazámori tanulónak legyen új a tankönyve. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az önkormányzat csak a könyvtár részére tudja megvásárolni a tankönyveket. 

A törvényeknek megfelelően kell, hogy eljárjanak. Aki jogosult ingyen tankönyvre, az meg 

kell, hogy kapja. 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Megkérdezi, hogy melyik könyvtárba fognak kerülni a most visszaadásra kerülő könyvek. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Természetesen a sóskúti intézménybe. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Javasolja, hogy a zámori tagintézménybe tanuló gyerekek mindegyike kapjon új tankönyvet. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja Orosz Béla javaslatát. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

34/2011. (05.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Ingyenes tankönyv biztosítása 

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

Andreetti Károly Általános Művészeti Iskola Pusztazámori tagintézményébe járó 

valamennyi 1-4 osztályos tanulónak, valamint valamennyi Sóskútra járó pusztazámori 

tagozatos tanulónak ingyenes tankönyvet biztosít a 2011/2012-es tanévre. A 

tankönyveket az önkormányzat a könyvtár részére vásárolja meg, melyet a tanulók a 

tanév végéig használatra megkapnak. A pénzügyi keretet az önkormányzat általános 

tartaléka terhére biztosítja. A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a 

polgármestert. 

 

Határidő: 2011. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

5. Logopédia 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

A logopédiai ellátás tekintetében Sóskút és Pusztazámor Községek Önkormányzata év eleji 

egyeztetésük folyamán arra az álláspontra helyezkedett, hogy fél állásban Sóskúton, fél 

állásban Pusztazámoron kellene alkalmazni logopédust. Ez azt jelenti, hogy a 2010/2011. 

tanévben Pusztazámor Önkormányzata vállalja, hogy a fél státuszhoz szükséges forrást az 

önkormányzat 2011. költségvetésében biztosítja. 
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6. Közterületek tisztántartása 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Megjegyzi, hogy a község lakosainak fel kellene hívni a figyelmüket arra, hogy nem csak az 

ingatlanuk közvetlen közelében kell a gazt kiirtani, hanem tágabb értelemben kellene venni az 

ingatlan környezetét. 

 

 

7. Közfoglalkoztatási pályázatterv 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy lehetőség van új pályázat benyújtására közfoglalkoztatás tárgyában. Egy 

évben három alkalommal van erre mód és a soron következő határidő 2011. június 30. 

Az éves pályázatunkba beírtunk 5 fő létszámot, amelyre a támogatást megkaptuk. 

Módisítanunk kellett a dolgozók ütemezését, mivel parlagfüves időszakban vagyunk. Emiatt 

év végére nem maradt munkaerő. A pályázat benyújtását az elmondottak indokolják. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja az új közfoglalkoztatási pályázat benyújtásának elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

35/2011. (05. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Közfoglalkoztatási pályázat 

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

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ által meghirdetett rövid és hosszú 

időtartamú közfoglalkoztatási pályázatokhoz szükséges önrészt 5+1 főre vetítve az 

önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartaléka terhére a 200.000 forint 

önrészt biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására. 

 

Határidő: 2011. június 30.      Felelős: polgármester 

 

 

8. Kolontár, Nekézseny támogatása 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Megkérdezi, hogy utánanéztek-e mi lett a Kolontár és Nekézseny községeknek utalt 

támogatások sorsa, mert részéről azért érdekelné. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A települések polgármestereit megkereste, szóban megköszönték a támogatást, de hogy 

pontosan mire használták fel a támogatást, az nem derült ki. 
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9. Zöldhulladék 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Megkeresték abban a témában, hogy lesz-e megoldás a zöldhulladék elszállítására a faluban. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy 2-3 évvel ezelőtt megkeresték az FKF Zrt-t ebben a témában, de nagyon 

magas költséget állapítottak meg a zöldhulladék elszállítására. Lehetséges megoldás lehet, 

hogy Tárnok és Sóskút településekkel összefogva a költségek is megoszlanának. Felveszi a 

kapcsolatot az illetékesekkel ebben a témában. 

 

 

10. Kerékpártároló 

  

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Szeretné indítványozni, hogy az iskola udvarára egy kb. 20 kerékpár elhelyezésére alkalmas 

kerékpártároló megvételét engedélyezze a testület. 

 

 

11. Műfüves pálya és környezete 

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy a műfüves kispálya folyton tele van hulladékkal, környezete elhanyagolt, 

gazos. Most levágatta a füvet saját költségén, de erre hosszú távú megoldást kell találnia a 

testületnek. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Nem érti, hogy a pálya használóinak miért nem magától értetődő, hogy az gondozza a 

területet, aki használja. 

Egyetért, a megoldást meg kell találni. 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 21:50 órakor 

berekesztette. 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

 jegyző            polgármester 


