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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. június 27-i üléséről 

  

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint. 

  

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    alpolgármester    

Garainé Kiss Gabriella   képviselő 

Hornyák András    képviselő 

Oláh Gábor     képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

   

Összesen: 6 képviselő 

 

Távol maradó:  Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Zámor-patak pályázat kivitelezésére kiírt közbeszerzési pályázat kivitelezőjének 

kiválasztása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

Megtárgyalja: Közbeszerzési Bíráló Bizottság 

 

2. Budaörs Város Önkormányzatának általános iskolai neveléssel és oktatással, az óvodai 

neveléssel kapcsolatos közoktatási kötelező feladatainak átadása a Budaörs Kistérség 

Többcélú Társulása részére 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

3. Előterjesztés PM Rendőr-főkapitányság – Pusztazámor Község Önkormányzat között 

szabadidős járőri tevékenység igénybevételéről szóló megállapodás 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  
 

4. Egyebek 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

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

létszámban 6 fővel jelen van. Elmondja, hogy Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

későbbre jelezte érkezését. 

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

napirendi pontra javaslata. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
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Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

1. napirendi pont 

 

Zámor-patak pályázat kivitelezésére közbeszerzési pályázat kivitelezőjének kiválasztása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottsági ülésen a döntés megszületett, a bizottság az 

alábbi javaslatot terjeszti a testület elé.Felolvassa az ajánlatokat. Megállapítja, hogy a 

törvényeknek megfelelt mindhárom ajánlat. Kiértékelték, pontozták. Nyertes ajánlattevő:   

1. Lang Szolg. Kft. Győrújbarát, István út 213. 

2. M AKADÁM Kft. Győr, Külső-Sági út 20. 

Javasolja a szerződés megkötését. 

 

Megkérdezi, van e kérdés. Nem volt. Megszavaztatja, hogy első helyen a Lang-Szolg Kft-t, 

második helyen a Makadám kft. hirdesse ki a testület.  

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

36/2011.(06.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Zámori-patak belterületi szakaszának rendezése építési 

beruházásban kiírt közbeszerzés nyertesének kiválasztása 

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

ajánlattevő a Lang-Szolg Kft-t (címe: 9081 Győrújbarát, István út 213.) mivel a cég 

ajánlata a kiírásnak maradéktalanul megfelelt a dokumentációban és a törvényekben 

meghatározott feltételeknek, és az összeségében legelőnyösebb ajánlat bírálati 

szemppont szerint a legmagasabb pontszámot, 1.000 pont érte el.  

A második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő a Makadám Kft-t (címe: 9028 Győr, 

Külső-Sági út 20.) kihirdetni tekintettel arra, hogy a cég ajánlata megfelelt a 

dokumentációban és a törvényekben meghatározott feltételeknek. Pontszáma: 870,05 

A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja és felhatalmazza a 

polgármestert a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2011. július 10.      Felelős: polgármester 

 

 

 

2. napirendi pont 

 

Budaörs Város Önkormányzatának általános iskolai neveléssel és oktatással, az óvodai 

neveléssel kapcsolatos közoktatási kötelező feladatainak átadása a Budaörs Kistérség 

Többcélú Társulása részére 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy Budaörs városa a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás keretében kívánja 

működtetni közoktatási intézményeit, ehhez a tagönkormányzatok hozzájárulása szükséges. 

Az ehhez kapcsolódó előterjesztést minden képviselő megkapta.  

Megkérdezi, van-e kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja a hozzájárulás megadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

37/2011.(06.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Hozzájárulás  

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul 

ahhoz, hogy Budaörs Város Önkormányzatának általános iskolai neveléssel és 

oktatással, az óvodai neveléssel kapcsolatos közoktatási kötelező feladatait Budaörs 

Kistérség Többcélú Társulása részére átadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

3. napirendi pont 

 

Előterjesztés PM Rendőr-főkapitányság – Pusztazámor Község Önkormányzat között 

szabadidős járőri tevékenység igénybevételéről szóló megállapodás 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött, 1 évre szóló megállapodás 

2011. április 30-val lejárt. A testület döntésén múlik, hogy kívánja-e újra megkötni, szintén 1 

évre a megállapodást a szabadidős rendőrök járőri tevékenységével kapcsolatban.  

Javasolja újra megkötni a megállapodást.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hogy a rendőrség részéről teljesültek-e a vállalások. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Véleménye szerint igen, a járőrözéssel töltött időről szóló elszámolásokkal minden hónapban 

jelentkeztek. Megkérdezi van-e kérdés a témával kapcsolatban.  

Nem volt. 

Megszavaztatja a megállapodás elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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38/2011. (06.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Szabadidős rendőr alkalmazása 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pusztazámor 

község közbiztonságának javítás érdekében szabadidős rendőrt heti 4 órában való 

foglalkoztatásról szóló szerződést további egy évre 2011. május 1-től 2012. április 30-ig 

meghosszabbítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2011. december 31.          Felelős: polgármester 

 

 

 

4. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

 

1.  Nekézseny, Kolontár települések támogatásának sorsa 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy mindkét település visszajelezte, hogy mire fordította a kapott támogatást. 

Nekézseny a támogatás összegét a megrongálódott belterületi hidakban keletkezett károk 

helyreállítására, és a vízlevezető árkok és átereszek keresztmetszetének bővítésére fordította. 

Kolontár a károk enyhítésére, a károsultak segítésére, felmerülő jelentős kiadásaik, többletköltségeik 

fedezetére fordította a támogatás összegét. 

 

 

2. Játszótér, park környéke 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Várja a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy megnézett több játszóteret, de egyik sem volt fedett, itt a fák is megnőttek az 

évek alatt, elegendő árnyékot adnak a játszótéren tartózkodók számára. A motorozókkal 

kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint nem kell rögtön rendőrt hívni, hanem 

korlátozni a forgalmat. A parkban történő randalírozással kapcsolatban elmondja, tiltsuk meg 

és helyezzünk ki táblákat, hogy a behajtás minden járművel tilos. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

A játszótér lefedése véleménye szerint is indokolatlan. A fiatal motorosokkal kapcsolatban 

azonban elmondja, hogy személyesen is tapasztalta, hogy a fiatalok motorral közlekednek a 

park területén, ez a panasz jogos.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ebből a szempontból a szabadidős rendőrőrök jó szolgálatot tehetnek, a fiatalokat rendre 

utasíthatják, szabályokat betartathatják velük. A park területére nem szabadna bemenni 

motorral. 
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Békési Géza alpolgármester: 

Egyet ért. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Véleménye szerint a parkba se biciklivel, se motorral, se gépkocsival nem szabadna bemenni.  

A panaszos a tűzgyújtást is korlátozná. Kéri a véleményeket ezzel kapcsolatban. Más 

településen szabályozva van az égetés, a hét meghatározott két napján lehet csak tüzet 

gyújtani. A fűnyírás lehetséges időpontjairól szintén rendelkeztek más településeken. 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Elmondja, hogy véleménye szerint egy pad még szükséges lenne a játszótéren, mert ha több 

család is összejön valóban szűkös a hely. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a játszótér szabvány alapján készült, ekkora területre ennyi játszóeszköz és 

pad engedélyezhető úgy, hogy a gyerekeknek mozgástere is maradjon. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Visszatérve a parkban randalírozókra várja a képviselők javaslatát. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

A motorosok megfékezése érdekében tenni kell, de a játszótér árnyékolását és az égetés, 

fűnyírás korlátozását nem támogatja. 

 

Orosz Béla képviselő: 

A Munkácsy Mihály utca két végére lakó-pihenőövezet táblát helyeztessenek ki, amely eleve 

20 km/h sebességet engedélyez, valamint a park védelmének érdekében a bejárathoz kerékpár 

és motorkerékpár behajtását tiltó tábla, vagy behajtani tilos tábla kihelyezése indokolt. 

A fűnyírás és tüzelés szabályozását nem támogatja.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a lakó-pihenőövezet tábla kihelyezését a Munkácsy Mihály utca két végére, a 

kerékpárt, motorkerékpárt parkból kitiltó tábla kihelyezését, valamint hogy a fűnyírást és 

égetést a testület továbbra sem kívánja rendeletben szabályozni. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

39/2011. (06.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Munkácsy Mihály utca forgalomkorlátozása, szabadidő- és rendezvénypark 

területére behajtást tiltó tábla kihelyezése 

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

Munkácsy Mihály utca forgalmának lassítása érdekében az utca két végére lakó-

pihenőövezet táblát, a szabadidő- és rendezvénypark bejáratához kerékpár és 

motorkerékpár, vagy behajtani tilos táblát helyeztet ki.  

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2011. december 31.          Felelős: polgármester 
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3. Óvoda udvarának felújítása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a jelen lévő Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető az óvoda udvarának 

felújítását kezdeményezte. Két ajánlatot kért be, melyek kiosztásra kerültek.  

 

19:35-kor megérkezik Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Javasolja, hogy az óvodavezető egyeztessen a vállalkozókkal, hogy a műszaki tartalom 

egyezzen, mert jelen állapotában a két ajánlat nem hasonlítható össze. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Egyet ért. 

Megszavaztatja Orosz Béla képviselő javaslatát. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

A testület egyhangúlag egyet értett azzal a javaslattal, hogy az óvodavezető - az 

ajánlatok összehasonlíthatóságának érdekében - a vállalkozókkal egyeztetve olyan 

ajánlatot kérjen be, amely ugyanazon munkálatok elvégzéséről szólnak. 

 

 

4. Logopédus foglalkoztatása 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a Sóskút községgel közös testületi ülésen nem hoztak határozatot a félállású 

logopédus alkalmazásáról. Elmondja, hogy a szóbeli megállapodás szerint a logopédust 4 

órában Sóskút, 4 órában Pusztazámor foglalkoztatná, így alakul ki a teljes munkaidő. A 

határozat szükséges fentiek megvalósításához. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e kérdés. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a logopédus foglalkoztatásának elfogadását 4 órában. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

40/2011. (06.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Félállású logopédus alkalmazása 

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

szeptember 1-től félállású logopédust alkalmaz, melynek költségeit a 2011. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. A szerződés megkötésére 

felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2011. július 31      Felelős: polgármester  
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5. BKTT Támogató Szolgálat 

 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy él a községben egy súlyosan fogyatékos gyermekét nevelő család, aki igényt 

nyújtott be a kistérségi támogató szolgálathoz a gyermeknapi szinten történő iskolába való 

szállítását illetően. A támogató szolgálat elmondása szerint ez amellett, hogy technikailag 

nagyon sok problémát vet fel, költsége éves szinten 4,5 millió forint, mely összeget az 

önkormányzatnak kellene biztosítania.  

A dologhoz hozzátartozik, hogy a gyermek szülei a megyében lévő összes bentlakásos iskola 

közül egyiket sem tartották megfelelőnek a gyermek számára, pedig a bentlakásos iskola 

megoldást jelentene a fennálló problémára. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Nagyon sajnálja, hogy ez a család ilyen helyzetbe került, de nem javasolja, hogy ezt a terhet 

az önkormányzat átvállalja közpénzből. Ha van mód és lehetőség javasolni kell a családnak a 

bentlakásos iskola igénybevételét. A hetes iskolából való oda és visszaszállításban esetleg 

segítséget tudna nyújtani az önkormányzat. 

Megszavaztatja, hogy az önkormányzat nem kívánja a gyermek szállításából adódó évi 4,5 

millió forint többletköltséget biztosítani közpénzből. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1   Elfogadva! 

 

 

41/2011. (06.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Súlyosan fogyatékos gyermek iskolába való szállítási költség biztosítása 

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

Támogató Szolgálat által küldött javaslatban foglalt, súlyosan fogyatékos gyermek 4,5 

millió forintos éves iskolába való szállítási költségét biztosítani nem tudja. Nem zárkózik 

el ugyanakkor egy jelentősen csökkentett költségű iskolai szállítás támogatásától, 

amennyiben az intézményt és a szállítás módja és rendszeressége a BKTT Támogató 

Szolgálat szakértő véleményére alapozva a Szolgálat által szakmailag is javasolt. 
  

Határidő: 2011. július 31      Felelős: polgármester  
 

 

6. Savanya pálinkaház új pályázata  

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a Savanya család új pályázatot nyújt be a tervezett pálinkaház 

megvalósításának érdekében, mely pályázathoz szükséges egy együttműködési megállapodást 

kötniük az önkormányzattal, amelyet az önkormányzat megbízásából dr. Berczi Norbert 

ügyvéd úr készít el. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Véleménye szerint az önkormányzatnak erkölcsi támogatásán kívül másról nem kell 

biztosítania a befektetőnek. Ennek ellenére az önkormányzat szívesen vállalja reklám-, 

promóciós anyag elhelyezését, megjelentetését, de semmilyen anyagi kötelesség, felelősség 
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nem terhelheti. Berczi ügyvéddel egyeztette a tervezetet, de még nem lett végleges idő 

hiányában. Az ügyvéd véleménye szerint a támogatásról kell szólnia az önkormányzat 

részéről, ezért cserébe valamit ad. A pályázati döntés az év végére várható, következő év 

tavaszán válhat valóra kivitelezés. Felhatalmazza dr. Berczit Norbert a megállapodás 

elkészítésére.  

Garainé Kiss Gabriella a helyiséget elhagyta. 

Megszavaztatja az együttműködési megállapodás jóváhagyását és kéri a felhatalmazást az 

aláírásra.  

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

42/2011. (06.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Savanya Pálinkaházzal 

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

szerint elfogadja az együttműködési megállapodást a Savanya Pálinkaházzal, azzal, 

hogy ez az önkormányzat részére semmiféle anyagi ellentételezéssel nem járhat. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2011. július 31      Felelős: polgármester  
 

 

 

7. Magyar Vöröskereszt adományszállítás 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy tájékoztatást kapott a Magyar Vöröskereszt területi szervezetétől, mely 

szerint ismét rendelkezésre áll a rászorulók részére élelmiszer adomány. A szétosztása az 

eddig megszokottak szerint történne, az önkormányzatnak csak a szállításról kell 

gondoskodnia. 

Megszavaztatja, hogy az önkormányzat vállalja az adomány ideszállításával kapcsolatos 

költségeket. 

 

20:20-kor Garainé Kiss Gabriella képviselő visszaérkezett a helyiségbe. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

43/2011. (06.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Magyar Vöröskereszt élelmiszer adomány szállítási költségek vállalása 

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

Vöröskereszt által, a Pusztazámoron rászoruló lakosok részére felajánlott élelmiszer 

adomány Pusztazámorra történő szállításának költségeit magára vállalja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
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8. Sport pálya környezete 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a képviselők megkapták a „Sport fejlesztés Pusztazámoron 2011-2014” című 

anyagot, melyet vitaindítónak szántak. Alapvetően egyetért a céllal és támogatja, de meg kell 

vizsgálni, hogy a tartalmi részt milyen formában kellene megvalósítani 

Véleménye szerint a településfejlesztési bizottság tárgyalja ezt a kérdést, vagy ezt a 

bizottságot kibővítve alakítsanak ad-hoc bizottságot ebből a célból. 

 

Kralovánszky Kristóf kuratóriumi elnök: 

Elmondja, hogy a gyerekek idejének hasznos és egészséges eltötlése az egyik fő indoka az 

anyag kidolgozásának. Az elmúlt év közepe óta húzódik a műfüves focipálya felújítása, mivel 

2010-ben elöntötte azt a patak és a hordalék, illetve az iszap tönkretette a műfüvet. A 

kivitelezőtől bekért szakvélemény alapján kijelenthető, hogy a műfű teljes cserére szorul, 

javítása már nem lehetséges. 

Elmondja, hogy több lehetőséget megvizsgáltak és a helyi adottságok, az anyagi lehetőségek 

és a fiatalok igényeinek figyelembe vételével egy görpálya kialakítása látszik célszerűnek. Az 

erről szóló árajánlat része a kiosztott anyagnak. Nem látja értelmét további árajánlatok 

bekérésének, mert nincs olyan másik cég Magyarországon, aki ilyen referenciákkal, és több 

évtizedes nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik görpályák kialakításában. 

Ismeretei szerint nincs olyan törvényi előírás, mely a játszóterek szigorú biztonsági 

szabályaihoz hasonlót tenne kötelezővé görpályákon. Ezt az árajánlatot adó cég is 

megerősítette és kiegészítette azzal, hogy bizonyos védőtávolságokat kell megtartani, illetve 

az alkalmazott eszközöknek szigorú minőségbiztosítási rendszernek kell megfelelniük. Az 

ezekre vonatkozó tanúsítványok és igazolások szintén részei az ajánlatnak. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Véleménye szerint a kivitelezést nem egyszerre kell elvégezni, ahogy az anyagban is 

olvasható, hanem fokozatosan, egymásra építve. Célszerűnek látná, ha el lehetne kezdeni, 

mert a 2010. év októberében elfogadott ciklus-programban is kötelezettséget vállalt a testület, 

hogy a kérdéssel foglalkozik és igyekszik megoldani. 

 

Kralovánszky Kristóf kuratóriumi elnök: 

Véleménye szerint a műfüves pálya átadásakor nem egy befejezett projektről volt szó, mert 

hiányzik a kiszolgáló infrastruktúra, például parkoló, öltöző, világítás. Ezért az anyagban leírt 

költségek egy része nem új beruházásként értendő, hanem egy már megkezdett 

befejezéseként. 

Elmondja, hogy részben a Közalapítvány fizette a műfüves pálya költségeit és úgy gondolja, 

hogy a funkcionális bővítésben anyagi tekintetben is részt kellene vállalniuk, amennyiben a 

testület egyetért vele. 

Célszerűnek látná, hogy a műfüves pályát és környezetét egy egységként kezeljék és 

részletekben valósítsák meg. Idén megvalósítható lenne a görpálya, a műfű cseréje, valamint a 

világítás kialakítása, míg 2012-ben a gépkocsi parkoló, a kiszolgáló létesítmény és a lelátó 

készülhetne el. Ezekhez kapcsolódhatnak a következő évek további feladatai. 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Elmondja, hogy támogatja további sportolási lehetőségek kialakítását a faluban és jó ötletnek 

tartja a görpályát, mert így pont egy kritikus korosztálynak lenne lehetősége hasznosan tölteni 
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az idejét és levezetni az energiáit. Ismerve a gyerekeket, biztos benne, hogy hamar népszerű 

lenne az új létesítmény. 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy egyetért a rendezés elvi részével, viszont mivel komoly költségekről van szó, 

fontosnak érzi, hogy jól átgondolt, megfontolt döntés szülessen. A kialakításra kerülő 

létesítményeknek fenntarthatónak kell lenni, melyre már az előkészítés során is figyelmet kell 

fordítani. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő:  

Javasolja, hogy üljön össze a településfejlesztési bizottság és a következő testületi ülésre 

készítsék elő az anyagot döntésképes állapotra. Véleménye szerint a Közalapítvány segítségét 

is igénybe kellene venni az előkészítés további részében. 

A testület egyhangúlag egyet értett a javaslattal. 

 

 

9. Minőségi bérpótlék 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző 

Elmondja, hogy a Sóskúti Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 

dolgozói és szakszervezete jelezték, hogy 3 éves elmaradt minőségi bérpótlékukat szeretnék 

megkapni. A két testület együtt fog döntést hozni. Itt csupán jelezni kívánta, hogy a költségek 

természetesen Pusztazámor Önkormányzatát is érintik.  

 

 

10. dr. Öveges József Érd kapitányságvezető kinevezésének véleményezése 

 

Pátrovics Benedek polgármester  

Ismerteti Pest Megye Rendőrkapitányának levelét fenti tárgyban. Kéri a képviselőket, hogy 

mondják el véleményeiket. 

 

Békési Géza alpolgármester:  

Gyakorlatilag, minden rendőrséggel kapcsolatos dolgunk a megszokott rend szerint működik. 

Jó az együttműködés. 

Javasolja, hogy támogassuk a Kapitány Úr próbaidő utáni kinevezését. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ezzel a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. Összefoglalva elmondta, hogy támogatjuk 

dr. Öveges József próbaidő utáni határozatlan időre szóló kapitányságvezetői kinevezését. 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 21:00 órakor 

berekesztette. 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

 jegyző            polgármester 


