
1 
 

Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. október 24-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 

Garainé Kiss Gabriella   képviselő  

 

Összesen: 6 képviselő 

 

         Távol maradó: Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Beszámoló a 2010/2011-es tanév zárásáról és a 2011/2012. tanév indításáról 

        Előterjesztők: Intézményvezetők 
 

2. Beszámoló a Közterület-felügyelet eddigi tevékenységéről 

         Előterjesztő: Közterület-felügyelők 

 

3. Egyéb 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

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

létszámban 6 fővel jelen van. Holinszkiné Bachoffer Klára munkahelyi elfoglaltsága miatt 

nem tud részt venni az ülésen 

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

napirendi pontra javaslata. 

Nem volt. Javasolja, hogy a Közterület felügyelet beszámolóját vegyék előbbre. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Javasolja a nyílt ülés után zárt ülés megtartását szociális ügyben.  

Megszavaztatja a javaslatát. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 



2 
 

1. napirendi pont 

 

Beszámoló a Közterület-felügyelet egy éves tevékenységéről 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az írásos anyagot megkapta mindenki, elmondja, hogy a felügyelet 2010. augusztus 1. óta 

működik. Felkéri a jelenlévő közterület felügyelőt, Szemán Jánost, hogy ha van szóbeli 

kiegészítése, tegye meg. Ha nincs, akkor a képviselők tegyék fel kérdéseiket. 

 

Szemán János közterület felügyelő: 

Ismerteti, hogy közel 1 éve vannak a településen, Pusztazámor nagyon rendezett település és 

törvénytisztelők az állampolgárok. Eddig két esetben kellett kutya ügy miatt bírságolni. Több 

ilyen eset nem volt. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy meg van elégedve a Közterület-felügyelet munkájával, csak így tovább.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszöni szépen a végzett munkát. Megkérdezi van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a tájékoztató elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

61/2011. (10.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Közterület felügyelet 1 éves beszámolójának elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tárnok-

sóskút-Pusztazámor községek által társulásban működtetett Közterület-felügyelet            

1 éves beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

2. napirendi pont 

 

Beszámoló a 2010/2011-es tanév zárásáról és a 2011/2012. tanév indításáról 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta.  Átadja a szót Szoloszkáné Lepnyák 

Alíz óvodavezetőnek. 

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető: 

Van egy elírás, mégpedig nem egy fő konyhalány van, hanem 2 fő. 

Az óvoda udvarra majd hoznak árajánlatot, hogy hogyan lehet szabványosítani. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi minden rendben van-e az intézménynél. 



3 
 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető: 

Elmondja, hogy természetesen a személyi feltételek adottak, egyik konyhalányt sikerült 

véglegezni, két fő határozott időre van felvéve, vagyis a két felmentési idejét töltő 

álláshelyén. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hogyan érzik magukat a dolgozók? 

 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezető: 

Elmondja, hogy a hétvégén pénteken el fognak menni kirándulni, jó a hangulat. 

 

Garainé Kiss Gabriella tagintézmény vezetőnek. 

Megköszöni, a jelenlévőknek, polgármesternek, képviselőknek jegyzőnek, hogy a múltkori 

napirendről elvették a beszámolót betegsége miatt. Elmondja, hogy szeretné megköszönni a 

tárgyi feltételeket az önkormányzatnak, hogy ilyen kiváló körülmények között taníthatnak. 

A pedagógusi karral is meg van elégedve és a tanulólétszám is 82 fő a 4 osztályban. Igazán 

büszkék lehetnek rájuk. Egy kérése lenne, hogy a pszichológus heti 6 óráját emeljék fel 8 

órára ha lehet, mert van rá igény. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Meg kell vizsgálni, a Budaörsi Kistérség tudja-e biztosítani és milyen anyagi forrás szükséges 

ehhez. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy ezt levelezze le. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Elvi szinten úgy gondolja, hogy ezt mindenképen támogatja a testület. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Adatok birtokában lehet döntést hozni, s ehhez látni kell a megállapodást is és jóvá kell 

hagynia a testületnek majd a polgármesterek tanácsának. 

Felkéri az intézményvezetőket, hogy a novemberi koncepcióhoz készítsenek költségvetést, 

kérjenek árajánlatokat. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e kérdés. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a két beszámoló elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

62/2011. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Napköziotthonos Óvoda és Andreetti Károly Általános Művészeti 

Iskola és Könyvtár Pusztazámori Tagintézményének beszámolója 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Pusztazámor Napköziotthonos Óvoda és az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és 

Könyvtár Pusztazámori Tagintézményének a 2010/2011-es tanév zárásáról és a 2011/2012. 

tanév indításáról szóló beszámolóját a leírtak szerint elfogadja. 
 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
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3. napirendi pont  

 

Egyebek 

 

Pusztazámor Gyalogos Fahíd javítása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Előterjeszti, hogy három ajánlat érkezett, amelyek közül a legkedvezőbb a Bradzo Kft. 

ajánlata 1.950 e forinttal. Előterjeszti, hogy a műszaki ellenőri feladatokkal Lukács Miklós út-

és hídépítő mérnököt bízzák meg.  

Megkérdezi, van-e kérdés a témával kapcsolatban.  

Nem volt. 

Megszavaztatja a tájékoztató elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

63/2011. (10.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Pusztazámor gyalogos fahíd javítására kivitelező kiválasztása 

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

fahíd felújításával a Brandzo Kft-t bízza meg. A műszaki ellenőri feladatokkal Lukács 

Miklós, út- és hídépítő mérnököt bízza meg. A fahíd javítására 1.950 e Ft,- összeget, a 

műszaki ellenőri feladatok ellátására 40.000,-Ft + ÁFA összeget a 2011. évi költségvetés 

általános tartaléka terhére biztosítja. 

A szerződések aláírására és szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a 

polgármestert. 

 

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 
  


