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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. szeptember 29-i üléséről 

  

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint. 

  

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    alpolgármester    

Hornyák András    képviselő 

Oláh Gábor     képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő  

 

Összesen: 6 képviselő 

 

         Távol maradó: Garainé Kiss Gabriella   képviselő 

 

Javasolt napirend: 

1. Előterjesztés Pusztazámor Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 2/2011. 

(II.21.) számú rendeletének módosításáról 

   Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

2. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 

     Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

3. Tájékoztató a Pusztazámori Tagiskola eddigi működéséről   

      Előterjesztő: Garainé Kiss Gabriella tagiskola vezető 

 

4. Tájékoztató a Pusztazámori Polgárőr Egyesület munkájáról 

Előterjesztő: Békési Balázs elnök 

 

5. Bursa Hungarica 2011. ösztöndíjpályázat 

     Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

6. Egyebek 

 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

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

létszámban 6 fővel jelen van.  

Garainé Kiss Gabriella jelezte, hogy betegség miatt nem tud részt venni az ülésen, ezért kérte, 

hogy a 3. napirendi pont tárgyalását napolják el. 

Megszavaztatja a kérés jóváhagyását. 
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Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

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

napirendi pontra javaslata. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Javasolja a nyílt ülés után zárt ülés megtartását abban a tárgyban, hogy kik részesüljenek a 

Zámori-patak mentén a  kivágott fák kiosztásából. 

 

Megszavaztatja a javaslatát. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

1. napirendi pont 

 

Előterjesztés Pusztazámor Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 

2/2011.(II.21.) számú rendeletének módosításáról 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta. Átadja a szót dr. Kosztyi Emma 

jegyzőnek.  

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy összességében 392 e forint kiegészítő állami támogatást kapott az 

önkormányzat, ezzel kell megemelni a bevételi oldalt és természetesen a kiadásit is. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a költségvetés módosítás elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 10/2011. (X.3.) számú rendelete az 

önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.21.) számú rendeletének 

módosításáról 

Rendelet mellékelve. 
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2. napirendi pont 

 

Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta. Átadja a szót dr. Kosztyi Emma 

jegyzőnek.  

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, megállapította, hogy a 

nagyobb számlák a 2011. év II féléves teljesítésben fognak jelentkezni, pl.: Zámori-patak 

beruházás, ipari park közművesítés beruházás. Általánosságban elmondható, hogy az 

önkormányzat költségvetésében egyensúly uralkodik. A fahíd felújításról a későbbiekben 

fognak szót ejteni. Elmondja, hogy az óvoda a további évekhez hasonlóan – a rossz gyakorlat 

szerint - a bevásárlásokról szóló számlákat szeptember, október hóban nyújtja be. 

Az adóbevételek is az év II. félében jelentkeznek majd. A következő évi koncepciót illetően 

várja a képviselők javaslatát. 

 

Hornyák András PEB elnök: 

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a testületnek 

elfogadásra javasolja. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

46/2011. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2011. I féléves tájékoztató elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

 

 

4. napirendi pont 

 

Tájékoztató a Pusztazámori Polgárőr Egyesület munkájáról 

 

 

Békési Balázs Pusztazámori Polgárőr Egyesület elnöke: 
Elmondja, hogy az Egyesületben 30 körüli a taglétszám, a rendszeresen járőrözők száma kb. 

22 fő. Három hetente írják össze a szolgálatot, 14-15 napot járőröznek, de rendszertelenül. 
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Bevételeiket a saját tagdíj - évi 2.400,-Ft/fő, valamint a Pusztazámor Községért közalapítvány 

támogatása teszi ki, adományt nem kaptak.  

Eddig 2x100.000,- forint pályázati pénzt kaptak, amit fejlesztési célra költöttek, melyet 

számlákkal igazoltak. A szolgálati beosztást a rendőrség részére Grunda Tiboron keresztül 

továbbítják.  

A járőrözés eredményességét tekintve, elmondja, hogy e 

ebben az évben nincs információja bűnesetről. A helyi rendezvényeket minden esetben 

támogatják, a védelmet, biztosítást megoldják. Véleménye szerint hasznos lenne a szabadidős 

rendőrökkel egyeztetve egy-egy alkalommal közös szolgálat megtartása, mikor is minden 

idegen autót megállítanának, aki a községben elhalad, ezzel kiszűrhetők lennének a 

besurranók is. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Támogatja az ötletet. A rendőrséggel való egyeztetést megoldja. 

 

Békési Balázs Pusztazámori Polgárőr Egyesület elnöke: 
Megköszöni, mert részéről nem tudja, mikor járnak a községben a szabadidős rendőrök, csak 

akkor szólnak, amikor vinnék a polgárőr autót. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Megkérdezi, hogy a parkban randalírozó fiatalokat szokták-e észlelni, figyelmeztetni a rend 

betartására? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Kéri, hogy ezeket a dolgokat jobban tartsák szem előtt. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Megkérdezi, hogy vannak-e problémák a polgárőrök között, elégedettek-e, hiányolnak-e 

valamit. 

 

Békési Balázs Pusztazámori Polgárőr Egyesület elnöke: 
Szerencsére eseménytelenek a járőrözések. Hasznosnak tartaná csapatépítés szempontjából, 

ha minden évben rendezhetnének egy közös bográcsolást, de ehhez szeretné kérni az 

önkormányzat támogatását az alapanyagok finanszírozásához. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Esetlegesen javasolja, hogy a környező települések polgárőreivel együtt is szervezhetnének 

összejövetelt, amely alkalmas lenne eszmét- és tapasztalat cserére. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A testület nevében megköszöni a polgárőrség munkáját. Természetesen az összejövetelekhez 

szükséges étel alapanyag beszerzésében segítséget nyújtanak. 

Kiss Ágnes művelődésszervező: 

Részéről is köszönetet mond a polgárőrségnek az általa szervezett rendezvények, koncertek 

zavartalan lebonyolításának érdekében nyújtott segítségért. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Véleménye szerint be kell tetetni az újságba a polgárőrök részére intézett 

köszönetnyilvánítást. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e kérdés a témával kapcsolatban. 

Nem volt. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a polgárőrség tájékoztatóját. 

 

 

5. napirendi pont  

 

Bursa Hungarica 2011. ösztöndíjpályázat 

 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy viszonylag későn írták ki a pályázatot. Most arról szükséges döntést hozni, 

hogy az önkormányzat kíván-e csatlakozni a pályázathoz. Amennyiben igen, úgy a 

csatlakozási nyilatkozat megküldése után 2011. november 30-ig kell az önkormányzatnak 

döntést hozni arról, hogy milyen összeget áldoz erre a célra. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e kérdés. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a pályázathoz való csatlakozást. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

47/2011. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Bursa Hungarica 2011/2012. 

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

Hungarica ösztöndíjpályázat 2011/2012. évi fordulójához csatlakozik. 

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2011. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

6. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

 

1. Mélyút árok 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a Pusztazámor, 560 és a 446/3 hrsz-ú ingatlanok közötti területen vezették el 

régen a csapadékvizet. A 446/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa ifj. Orosz Béla az építkezés során 

tapasztalta, hogy a területet elönti a csapadékvíz. Ezt az önkormányzatnak kell rendeznie. 

A megoldás az, hogy az ingatlan kerítése mentén 60 méter burkolt árkot kell végigvezetni. 

Ennek pontos költsége bruttó 648.000,-Ft. 

Megszavaztatja az árok kialakítási költségeinek elfogadását. 
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Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

48/2011. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor, 560 és 446/3 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz elvezetése 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámor, 560 és 446/3 hrsz-ú ingatlanok csapadékvíz elvezetésének költségeit, 

bruttó 648.000,-Ft-ot, a 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.  

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

2.Pilisi Parkerdő Zrt.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt, Utilis Kft. és az önkormányzat között 2001-ben létrejött 

hulladéklerakással kapcsolatos megállapodás 2. számú módosítására van szükség, mert a 

lerakási díjból a feleket megillető százalékos elosztásban 100% helyett 101%-al sikerült 

kiszámolni, ezt javítani kellett és a -1%-ot az Utilis Kft-től került levonásra.  

Megkérdezi, van-e kérdés. 

Nem volt. 

 

Megszavaztatja az együttműködési megállapodás 2. számú módosításának elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

49/2011. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pilisi Parkerdő Zrt. – Utilis Kft. – Pusztazámor Község Önkormányzata között 

2001. november 7-én létrejött együttműködési szerződés 2. számú módosításának 

elfogadása 

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

Parkerdő Zrt. – Utilis Kft. – Pusztazámor Község Önkormányzata között 2001. 

november 7-én létrejött együttműködési szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 

szerint elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 
 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

3.Óvoda udvarának felújítása  

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a korábbi ülésen tárgyalt ajánlatok nem voltak összehasonlíthatóak, ezért 

most új ajánlatot kértek ugyanarról. Az ajánlatok megérkeztek. Kb. 100.000 forint a 

különbség a két ajánlat között, az egyik dísz kutat (1.885 millió forint + ÁFA), a másik ivó 

kutat (1.961 millió forint + ÁFA) alakítana ki.  
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy az ajánlatokat a költségvetés tárgyalásakor vegyék elő újra, addig nézessék 

meg az óvoda udvarát szabványosság szempontjából és az ajánlatokat e szerint tárgyalják 

újra. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

A testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett. 

 

 

4.Óvoda hűtőgép 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a kiküldött anyagban az intézményvezető 300.000 Ft keretösszeg biztosítását 

kéri az óvodába szükséges hűtőgépekre. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a keretösszeg biztosítását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

50/2011. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Óvodai hűtővásárlás 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Napköziotthonos Óvoda részére hűtőgépvásárlásra 300.000 forint keretösszeget biztosít. 

A szükséges intézkedések megtételére felkéri a polgármestert.  

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

5.Iskola játszótér felújítás 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az iskola udvarán lévő játszótér játszószere, a hajó kötele 

tartóval együtt elhasználódott, ki kell cseréltetni. Ennek javítását már meg rendelték. 

 

 

6.Védőnői rendelő felszerelése 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az ÁNTSZ kifogásolja, hogy az Egészségházban a védőnő nem rendelkezik 

saját audiométerrel.  

Javasolja, hogy az eszköz beszerzésének fedezetére a testület 200.000 forint összeget 

biztosítson. 

Megszavaztatja a javaslatát. 
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Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

51/2011. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Védőnői Szolgálat működéséhez szükséges audiométer beszerzése 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Egészségházban működő Védőnői Szolgálat működéséhez szükséges audiométer 

beszerzésére 200.000 forint összeget biztosít a 2011. évi költségvetés általános tartaléka 

terhére. 

A szükséges intézkedések megtételére felkéri a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

7.Védőoltás 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is felmerült a kérdés a 8. osztályos 

lánygyermekek védőoltásával kapcsolatban. Idén 14 fő érintett, az oltás ára fejenként 48.000 

forint, összesen 672.000 forint költséget jelentene. Javasolja, hogy az önkormányzat biztosítsa 

ennek költségét. 

Megszavaztatja javaslatát. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

52/2011. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: HPV elleni védőoltás biztosítása térítésmentesen  

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a HPV elleni 

védőoltás költségeit a pusztazámori lakosú, (14 fő) érintett korosztály számára 

térítésmentesen biztosítja. Az oltás ára fejenként 48.000 forint, azaz 14 x 48.000 forint 

összesen 672.000 forint. 

Az oltás költségeit a 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

8. Helyi építési támogatás 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a kérelmet minden képviselő megkapta. Az idei költségvetésbe terveztek 

ilyen célra keretet, amely keret alapján ez a kérelem támogatható.  

Megkérdezi, van e kérdés.Nem volt. 

Megszavaztatja a támogatási kérelem elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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53/2011. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Ifj. Bálint Mihály helyi lakásépítési támogatása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ifj. Bálint 

Mihályt az önkormányzat 4/1997. (II.14.) számú rendelete alapján 250.000 forint vissza 

nem térítendő helyi lakásépítési támogatásban részesíti. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

9. Dallos Márta kérelme 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, Dallos Márta megkereste azzal a kéréssel, hogy az önkormányzat térítésmentesen 

biztosítson helyet - heti egy alkalommal - az iskola épületében „Zenesuli” foglalkozás 

tartásához. Az óvodában nagy sikerrel folyik ez a foglalkozás már évek óta, ezt bővítené ki 

Dallos Márta, hogy az iskolás korosztály számára is elérhető legyen. 

Javasolja a díjmentességet erre a célra az iskola épületében. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

54/2011. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: „Zenesuli” foglalkozás céljára térítésmentes teremhasználat 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dallos Márta 

részére „Zenesuli” foglalkozás céljára az Általános Iskola épületében heti egy 

alkalommal térítésmentesen helyet biztosít. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

10.Fahíd felújítása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a Zámori-patakon átívelő fahíd életveszélyessé vált, felújításra szorul. 

Többen azt javasolták, hogy az eddig fapillér helyett betonpillérrel oldják meg a híd 

alátámasztását, mivel a fa hamar elkorhad, a felújítások gyakoribbak és ezáltal költségesebbek 

is. A Zámori-patak rendezésének kivitelezőjével tárgyaltak a témában, ajánlatot is kért tőlük a 

híd felújítására, faszerkezet kivitelezésére, de az árat - 4,5 millió forintról - nagyon magasnak 

találja. Még nem tudja, hogy félreértették-e egymást vagy a kivitelező tényleg ilyen magas 

áron dolgozik. Kért egy másik ajánlatot is, amelyben 3 millió forint a kivitelezés költsége és 

az ár rugalmas. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hogy feltétlenül fából kell-e készülnie most is a híd járórészének? Mert a 

felújítások valóban jóval gyakoribbak, mint ha más, tartósabb anyagból készülne. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Igen tudja, ez az átka a fahídnak, ezzel foglalkozni kell, karban kell megfelelően tartani. 
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Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Ezt mindenképp meg kell oldani, mert gyalogos forgalom nem lehet az úttesten. De az a 

véleménye, hogy a híd fából legyen. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésében elkülönítettek 4 millió forintot a fahíd 

felújítására.  

 

A hallgatóság soraiból szót kér Babar Zoltán. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a szó megadását Babar Zoltán részére. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Babar Zoltán: 

Megkérdezi, hogy építési vállalkozóként ő is adhat-e be ajánlatot a híd felújítását illetően. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Természetesen adhat be, várják az ő ajánlatát is. 

 

Babar Zoltán: 

Az ülést követő hét közepére beadja az ajánlatát. 

 

11. Alapítványi támogatás 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy telefonon megkeresték egy alapítványtól és színházjegyet ajánlottak 

megvételre, melynek árát egy beteg gyermek gyógyítására fordítanának. A jegy ára 10.000 

forint. Az a kérdése, hogy vásároljanak-e jegyet, támogassák-e a megjelölt célt. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy bármilyen formában is nyújt támogatást az önkormányzat alapítvány részére, 

mindenképpen támogatási szerződést kell kötniük, azon kívül bonyolult az ilyen támogatás 

elszámolása, rengeteg papírmunkával jár a törvény szigorítása miatt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Szavazásra teszi fel az alapítvány támogatását.  

 

Igen: 0 

Nem: 6 

Tartózkodik: 0   Elutasítva! 

 

55/2011. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Alapítványi támogatás kérelem elutasítása 

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

Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelmét elutasítja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
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12. Művész Hotel 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy közeleg a végelszámolás. Az önkormányzatnak a szóban forgó 

14-15 millió forintból 25% része van. Felszámolók váltották egymást az elmúlt években, most 

is új felszámolóbiztos van, aki anyagi igényt nyújtott be az ügy kapcsán. Az önkormányzat 

által megkérdezett ügyvéd véleményezte a felszámolóbiztos által küldött nyilatkozatot és a 

pénzügyi követelést jogtalannak tartja.  

Megszavaztatja, hogy a nyilatkozat aláírására az ügyvéd javaslatára ne kerüljön sor. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

56/2011. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Művész Hotel Kft.  

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

Hotel Kft. felszámolásával megbízott felszámoló biztos által küldött nyilatkozattal nem 

ért egyet, azt aláírni nem kívánja, mivel a jogszabályokkal ellentétes az önkormányzat 

ügyvédjének véleménye alapján. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

13. Pusztazámori kiadvány 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A Képviselő-testület már egy korábbi ülésén eldöntötte, hogy a Zámori-kör gyűjtőmunkája 

nyomán összerakott, a településről szóló helytörténeti könyvet kiadják. Arról kell döntést 

hozniuk, hogy az önkormányzat finanszírozza, vagy átirányítsák a közalapítványhoz, mint 

támogatási kérelmet. 

A hallgatóság soraiból szót kér Páli Anna Zámori kör tagja. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a szó megadását Páli Anna részére. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Páli Anna Zámor kör tagja: 

Az a véleménye, hogy a kiadvány kiadását az önkormányzatnak kellene felvállalnia. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hány példányról beszélnek. 

 

Páli Anna Zámor kör tagja: 

2.000 példányra gondoltak, ennek költsége kb. 1,5 millió forint. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy 1,5 millió forintot biztosítson a testület erre a célra. 
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Megszavaztatja a javaslatát. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

57/2011. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámori tájékoztató kiadvány kiadási költségeinek biztosítása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámor községről szóló kiadvány kiadási költségeire 1,5 millió forint keretösszeget 

biztosít a 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

14. Idősek napja 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy ebben az évben 2011. október 8-án lesz az idősek napja. Felkéri Oláh Gábor 

képviselőt, hogy az ünnepi köszöntőt mondja el. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

A felkérésnek örömmel eleget tesz. 

 

 

15. Fényképalbum 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy Mátrai Sándor kereste meg már korábban azzal, hogy fotóalbumot készít a 

községről és kérdésként fogalmazódott meg, hogy az önkormányzat áldozna-e erre anyagi 

forrást. Esetleg ajándékként is adható lenne.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, mennyibe kerülne az album sokszorosítása. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Erről nincs információja. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Várják az album készítésének, sokszorosításának költségvonzatairól szóló információt, csak 

ennek ismeretében tud a testület dönteni. 

 

 

16. Rendezvénypark neve 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Többen megkeresték azzal a kérdéssel, hogy a rendezvénypark nevét meg lehet-e változtatni 

régi, eredeti nevére Koroda kertre. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Véleménye szerint a névadást semmi sem gátolja. 
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Javasolja, hogy az eddig név nélküli szabadidő- és rendezvényparkot 2011. október 1-től 

Koroda kert névvel illessék. 

Megszavaztatja a javaslatát. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

58/2011. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Szabadidő- és rendezvénypark elnevezése 

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

október 1-től a szabadidő- és rendezvényparkot Koroda kert elnevezéssel illeti.  

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

17. Szüreti bál  

 

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy sokan megkeresték panasszal a szüreti mulatság keretében megtartott koncert 

időpontjával kapcsolatban. Többen lemaradtak a koncertről, mert a koncert kezdési időpontja 

nem a meghirdetettek szerint kezdődött, hanem annál előbb, s a busszal érkezők lemaradtak. 

Megkérdezi, mi volt ennek az oka. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

A meghívó alján jelezve volt, hogy az időpont változhat a menet vonulásának függvényében. 

A busszal érkezőknek, ha 18-ra van meghirdetve a koncert nem 18.30-ra kellett volna érkezni, 

hanem egyel korábbi busszal. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Egy rendezvényen meghirdetett időpontokat azért illik betartani. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy részt vett a rendezvényen és kb. 15 perccel kezdődött hamarabb a koncert, 

mert lassan mindenki eltávozott. Kb. 23-30-an voltak, majd kb. 20 perc után 50 fő vett részt a 

koncerten. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ezzel egyet ért. Ez hiba. A jövőben ezeket a hibákat el kell kerülni. 

 

 

18. Az etyeki út  

 

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy az Etyekre vezető út tele van hulladékkal. Meg kellene szüntetni, esetleg a 

közhasznú munkások közreműködésével. 

 

 

 

 

 



14 
 

19. Kátyúk 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Felhívja a figyelmet a község útjain a kátyúkra. Ezek egyre mélyülnek és az eső alámossa az 

aszfalt alatti rétegeket is, ezáltal a felső aszfaltréteg hamarosan beszakad és a helyén nagy 

lyuk keletkezik. 

 

 

20.Rendőrség támogatása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a rendőrség számára tervezett éves támogatási keret összegét a 

Rendőrkapitány Úr kérésére javasolja 400.000 forinttal megemelni. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

59/2011. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Rendőrségi támogatás 

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

költségvetésben rendőrségi támogatás címen elkülönített keretösszeget 400.000 forinttal 

megemeli. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 21:10 órakor 

berekesztette, az ülést zárt keretek között folytatta. 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

        jegyző           polgármester 

  
 

 


