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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. november 28-i üléséről 

  

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint. 

  

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    alpolgármester    

Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő  

Hornyák András    képviselő 

Oláh Gábor     képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

Garainé Kiss Gabriella   képviselő  

 

Összesen: 7 képviselő 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Tájékoztató a Hulladéklerakó működéséről, bővítéséről 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

2. Előterjesztés az Érd és Térsége Viziközmű gazdasági társaság által javasolt 2012. évre 

vonatkozó víz- és csatornadíj elfogadására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester  

 

3. 2012. évi Falusi rendezvényterv 

Előterjesztő: Kiss Ágnes művelődésszervező 

 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.21.) számú 

rendeletének módosításáról 

  Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

  Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

5. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed évi állásáról 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

6. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

7. Javaslat a közmeghallgatás időpontjára 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

8. Egyebek 

 

Zárt ülés napirendje: 

 

1. Bursa Hungarica 2012. 

Előterjesztő: dr. Kosztyi Emma jegyző 
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2. Előterjesztés a Pusztazámor Községért Közalapítvány új kurátor választása, elnök 

jelölése 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

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

testület teljes létszámban, 7 fővel jelen van.  

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: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

1. napirendi pont 

 

Tájékoztató a Hulladéklerakó működéséről, bővítéséről 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti az FKF Zrt. képviseletében megjelent Sámson László hulladékkezelési igazgatót és 

Bokor István Béla fejlesztési és projectigazgatót és felkéri őket az írásos anyag szóbeli 

kiegészítésére. 

 

Sámson László hulladékkezelési igazgató: 

Elmondja, hogy a Hulladéklerakó I. ütemének 93%-os telítettségénél tartanak, ez 3,569 millió 

m3 hulladékot jelent takaróanyaggal együtt. Sok panasz volt a 2010. évben a község 

levegőjében előforduló szaghatások miatt, ezt orvosolva két intézkedést hoztak. Az egyik, 

hogy az összes begyűjtött zöldhulladéknak csak egy kis hányadát szállították a pusztazámori 

lerakóba, a fennmaradó részt a Fővárosi Csatornázási Művek telepére szállították. Ennek 

hatása egyébként a kiosztott grafikonon is látható. A tervek szerint a 2012. évben a II. ütem is 

elkészül, ekkor már a zöldhulladékkal kapcsolatos probléma is megoldódik. A hulladék 

beszállítást is visszafogták erre a területre. Tudomása szerint 2011. július közepe óta nem 

érkezett szaghatással kapcsolatos bejelentés. Az I. ütem helyszínén még kb. 10 hónapnyi hely 

van a hulladék számára, ez bőven elegendő a II. ütem befejezéséig. Elmondja, hogy a telep 47 

dolgozót foglalkoztat, 39 fő személyes beosztottja. A laborban 1 fő, a gépkarbantartáson 6 fő, 

valamint az igazgatóságon 1 közvetlen beosztottja van. 12 fő pusztazámori lakosú dolgozójuk 

van. 

A továbbiakban várja a képviselők kérdéseit. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felkéri a képviselőket, tegyék felkérdéseiket. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

A szaghatással kapcsolatos problémák felől érdeklődik. 
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Sámson László hulladékkezelési igazgató: 

A szaghatásokkal kapcsolatban volt egy lakossági fórum is a lerakó területén az elmúlt évben. 

Részükről mindent megtesznek, hogy a község lakossága a lerakó negatív hatásaiból a lehető 

legkevesebbet érzékelje. Ennek érdekében hónapokon keresztül működtettek egy 

mozgólabort, amely a levegőben megtalálható szaghatásokat vizsgálta. Az eredményeket 

tekintve a beazonosíthatóan a hulladéklerakóból származó szaghatás elenyésző mennyiségű 

volt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tudomása szerint a mozgólabor megbízatása egész évre szólt, eredményekről még nem 

kaptak tájékoztatást. 

 

Sámson László hulladékkezelési igazgató: 

Haladéktalanul elküldeti az elemzéseket. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy részéről az elmúlt héten is kapott jelzést a szaghatásokról, melyet a bejelentő 

továbbít Dr. Béres András részére is, akit az FKF Zrt. nevezett meg szakértőként. 

 

Sámson László hulladékkezelési igazgató: 

A labor működéséről szól pár szót. A szaghatások erősségét is a mozgólabor segítségével 

tudják felmérni. A mérések ideje alatt két alkalommal fordult elő hogy erős besorolást kapott 

a szaghatás. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy volt néhány alkalom, mikor személyesen is érzékelte a kellemetlen szagokat. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megkérdezi, hogy a két esetben előforduló erős szaghatás milyen munkafolyamathoz 

kapcsolódhat. 

 

Sámson László hulladékkezelési igazgató: 

Ez a hatás inkább időjárás függvénye volt, mindkét esetben a déli szél volt meghatározó. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Furcsállja, hogy ugyanabban az időben a falu egyes részein lehet, más részein nem lehet 

érezni a szagokat. 

 

Sámson László hulladékkezelési igazgató: 

Ezért is az időjárás a felelős. A gázkutak fáklyái működnek, a gáz elégetésre kerül, de a 

hulladéktesten található kutaknak csak a fele működik, de addig nem is üzemelhetik be, amíg 

a lerakás meg nem szűnik az I. ütemben. A komposztálás technológiájából adódóan a 

zöldhulladékot letakarják és bizonyos idő eltelte után, amennyiben meg van bontva, az lehet 

oka az erős szaghatásnak. A 2010. évben azért volt sok a panasz, mert több volt a 

zöldhulladék. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

A depóniagáz újrahasznosításával kapcsolatban érdeklődik a fejlemények iránt. 

 

Sámson László hulladékkezelési igazgató: 

A kollégájának a beszámolója erről fog szólni. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy a lakossági fórumon a helyi civil szervezet által felvetett zárt csarnokot 

illetően mi a véleményük.  

 

Sámson László hulladékkezelési igazgató: 

Elmondja, hogy a komposztáláshoz felesleges a csarnok, a fólia megszűri a szagokat. Akkor 

büdös, amikor bontják, vagy ha a ledarált hulladék korán kezd el erjedni. Jó logisztikával ez a 

kérdés megoldható. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Megkérdezi, hogy a helyi civil szervezet megbízottjának szaghatásokról szóló jelzéseiből, 

leveleiből kapnak-e. 

 

Sámson László hulladékkezelési igazgató: 

Részéről nem kapott levelet, de az akinek elküldték minden bizonnyal a szükséges 

intézkedéseket megteszi. 

 

Bokor István Béla fejlesztési és projectigazgatót: 

Elmondja, hogy a jövőt illetően a projektfejlesztési igazgatóság új menedzsmentet jelent, az 

FKF Zrt. első intézkedése, hogy a jogtalan teljesítéseket visszakövetelik. 

Elmondja, hogy a zöldhulladék-feldolgozást érintően technikai eszközfejlesztést hajtottak 

végre, így a komposztálás a jövőben gyorsabb lesz, ezáltal a szaghatás megszűnik. Amint 

befejeződik az I. ütem rekultivációja, elkezdődhet a gázkutak beüzemelése. A II. ütem 10-15 

évre is biztosíthatja a hulladék lerakását. Elmondja, hogy a főváros megnyert egy uniós 

pályázatot, melynek keretében a lakossági szelektív hulladék gyűjtése hatékonyabb lesz, 

ebből kifolyólag a hulladék mennyisége is csökkenni fog.  

Az energiahasznosítással kapcsolatban elmondja, hogy a termelt gáz sorsa a gázüzemeltető 

cégek hozzáállásától függ. Előfordulhat, hogy a legegyszerűbb technikai megoldással 

élhetnek majd, hogy egyszerűen a termelt gáz a szolgáltatóval a jövőben kötendő 

megállapodás alapján egyszerűen betermelődik a fővezetékbe. A tervek szerint a járműparkot 

átalakítják gázüzeműre, ebből kifolyólag a környezetterhelés, valamint a szállítási költségek is 

csökkenni fognak. Mivel mindehhez egy gázkutat kívánnak üzemeltetni a lerakó területén, a 

környékbeliek számára is lehetővé teszik a gázüzemű járművek tankolását. 

Várja a kérdéseket. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tehát ebben az irányban mennek el az energiafelhasználás kapcsán. Ez a gáz egy az egyben 

felhasználható vagy átalakításra van szükség? 

 

Bokor István Béla fejlesztési és projectigazgatót: 

A termelt gáz 55-60 %-a metán, gázmotorban elégethetőek, de ha üzemanyagként akarják 

felhasználni, akkor mosó kell hozzá. Az egyeztetések folynak, hogy ezt saját beruházásban 

végezzék-e, ha 80-90%-ra tudják sűríteni, az már használható üzemanyagként. Ez 2013. évre 

már aktuális lehet. 

 

Sámson László hulladékkezelési igazgató: 

Elmondja, hogy a villamosenergia-használat azért lett elvetve, mert a lerakó jelenlegi 

kábelezése nem megfelelő kapacitású, plusz kábelezésre lenne szükség, ráadásul a plusz 

beruházás költségei aránytalanul hosszú idő múlva térülne meg, mivel a villamos-energia 

szolgáltatásáért filléreket kaptának.  
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Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Számára az a lényeg, hogy hasznosítva legyen és a lehető legkevesebb 

környezetszennyezéssel működjön a lerakó. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az lenne a kérése, hogy amennyiben lehetséges, a főváros szelektív hulladékgyűjtés 

hatékonyságának elősegítésére nyert pályázattal kapcsolatos előnyöket Pusztazámor is 

élvezhesse.  

 

Bokor István Béla fejlesztési és projectigazgatót: 

Felmérik a jelenlegi lehetőségeket Pusztazámor vonatkozásában, ennek technikai kivitelezését 

illetően. Véleménye szerint elvi akadálya ennek nincsen, majdnem látatlanban meri ígérni a 

község területén a szelektív hulladékgyűjtés megoldását. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Pozitív eredmény, ha a hulladék mennysége csökken, de a jövőt illetően az égetés, vagy a 

lerakás kerül inkább előtérbe? 

 

Sámson László hulladékkezelési igazgató: 

Az uniós irányelvek szerint a hulladék hierarchia alapján az elsődleges és legfontosabb a 

hulladék keletkezésének megakadályozása. A következő az újrahasznosítás, valamint az 

anyagában való hasznosítás, ezt követi az energetikai, vagy kémiai hasznosítás (egyéb 

hasznosítás), és végül az ártalmatlanítás, lerakás helyezkedik el. De ezt minden módon 

próbálják majd megelőzni, olyannyira, hogy a lerakást a jövőben büntetni is fogják illeték 

formájában.  

 

Bokor István Béla fejlesztési és projectigazgatót: 

Elmondja, hogy a lakosságnak is érdeke lesz ebben közreműködni a magas költségek miatt.  

Tájékoztatásul elmondja, hogy már második hulladékégetőnek a helyét keresik, amely 

rendkívül korszerű technológiával működtethető. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megköszöni a tájékoztatót és a részvételt az FKF Zrt. képviselőinek. 

 

Sámson László hulladékkezelési igazgató és Bokor István Béla fejlesztési és 

projectigazgatót távozik az ülésről. 

 

 

 

2. napirendi pont 

 

Előterjesztés az Érd és Térsége Viziközmű gazdasági társaság által javasolt 2012. évre 

vonatkozó víz- és csatornadíj elfogadására 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti Lanku Ildikót az ÉTV Kft. ügyvezető igazgatóját, várja a képviselők kérdéseit. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Megkérdezi, hogy mikor lesz beavatva az újonnan fúrt kút. 
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Lanku Ildikó Étv Kft. ügyvezető igazgató: 

Elmondja, hogy két fúrás volt, de csak az egyik kút vízhozama hasznosítható, de ennek a 

beüzemeléséhez is magas költségek vezetnek. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Megkérdezi, hogy ez mit jelent. 

 

Lanku Ildikó Étv Kft. ügyvezető igazgató: 

Engedjék meg, hogy a következő ülésre felkészüljön a kutak állapotáról, mert jelenleg nem 

tud adatokkal szolgálni ezzel kapcsolatban. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Emlékei szerint volt szóbeli megállapodás a közös üzemeltetésről, szeretné már ezt 

foganatosítani. Nagyon magasnak találja a vízdíjat, ennek csökkentésére minél hamarabb 

szeretné megtalálni a megoldást. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Emlékezteti a képviselőket, hogy a megkötött szerződések szerint, az önkormányzat 25 éven 

keresztül az inflációval növelten köteles minden évben a vízdíjat megfizetni.  

 

Békési Géza alpolgármester: 

Az érdi vagy a társuláson belül bármely más településen a vízfogyasztás azért olcsóbb, mert 

közelebb vannak a kutak. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

És sokkal nagyobb a fogyasztás mértéke, ami tovább csökkenti a díjakat. 

 

Hornyák András képviselő: 

Véleménye szerint az infláció mértéke sem annyi, amennyivel megemelték a díjakat. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Nem érti, hogy kinek áll érdekében, hogy az amúgy is sokak által kifizethetetlen vízdíj még 

magasabb legyen. Ha az eddigit sem tudták kifizetni, akkor az emeltet hogyan fogják. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hogy a településre vonatkozólag a fizetésképtelenség mennyire jellemző. 

 

Lanku Ildikó Étv Kft. ügyvezető igazgató: 

Nem tud arányszámot erre vonatkozólag, de minden részletfizetési kérelmet megvizsgálnak és 

lehetőség szerint méltányolják. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Megkérdezi, hogy a fogyasztás mértéke változik a díjak emelésével? 

 

Lanku Ildikó Étv Kft. ügyvezető igazgató: 

Ez nem érzékelhető, stagnálást prognosztizáltak a következő évre.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A szolgáltatás minősége véleménye szerint kifogástalan. 

Megkérdezi, van-e még kérdés. 

Nem volt. 
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Megszavaztatja a vízdíjjavaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 1 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 11/2011. (XI.30.) számú rendelete az Érd és 

Térsége Viziközmű gazdasági társaság által Pusztazámor területén szolgáltatott ivóvíz és 

csatornahasználat díjának megállapításáról és az illegális víz- és csatornaszolgáltatás 

használati díjáról szóló 11/2010. (XII.16.) számú rendeletének módosításáról 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszöni a részvételt Lanku Ildikónak. 

 

  

69/2011. (11.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Herceghalom község felhatalmazása vízdíj támogatás visszaigényléséhez 
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Herceghalom Község Önkormányzatát megbízza a vízdíj támogatás visszaigénylésével. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2012. január 20.      Felelős: polgármester 

 

 

 

3. napirendi pont 

 

2012. évi Falusi rendezvényterv 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti Kiss Ágnes művelődésszervezőt. Várja a képviselők kérdéseit. 

 

Kiss Ágnes művelődésszervező: 

Elmondja, hogy minden 2011. évi rendezvény nagyon jól sikerült, nagyon sok volt a 

résztvevő. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Az írásos anyagban látja, hogy a helytörténeti kiállításnak méltó helyet szeretne találni. Kéri 

ennek bővebb kifejtését. 

 

Kiss Ágnes művelődésszervező: 

Igen, ezt minden évben elmondja, hogy nagy kár, hogy valahol a gyűjtemény egy sarokban 

megy veszendőbe, kiállítási helyszín hiányában. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Eszébe jutott, hogy a Jókai Mór utcában van egy hagyományos jellegű régi ház, amelyből -  

amennyiben az önkormányzat felújítaná - tájházat lehetne csinálni, ahol ezeket a tárgyakat, 

fényképeket el lehetne helyezni. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Ez iszonyú költség lenne, amire az önkormányzatnak nincsen kerete, de véleménye szerint az 

iskola épületében a folyosók falain is el lehetne helyezni ezeket a fényképeket. 

 

Kiss Ágnes művelődésszervező: 

Már nézte ő is, de ott nagyon kevés a világítás, nem lehet látni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

De a világítást meg lehet oldani, javasolja, hogy ezt a megoldást válasszák. 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Elmondja, hogy nagyon sokat fejlődött a falu a rendezvényeken való résztvevők számát 

illetően. 

 

Kiss Ágnes művelődésszervező: 

Kéri a könyvtárbővítés kapcsán, hogy a 2011. évi költségvetésben könyvtárbővítésre 

elkülönített és fel nem használt 300.000 forint összeget a 2012. évben használhassa fel, mivel 

idő hiányában nem tudta a beszerzéseket elintézni, a meglévő állományt rendbe tenni, 

leltározni és a könyvtár szoftverrel összehangolni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ennek nem látja akadályát. 

Kéri, hogy a legközelebbi rendezvénytervnél legyen feltüntetve az előző évi költség, hogy a 

tendenciát követni lehessen. 

Megkérdezi van e kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja a 2012. évi programterv elfogadását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

70/2011. (11.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2011. évi rendezvényekről szóló beszámoló és a 2012. évi rendezvényterv 

elfogadása 

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

rendezvényekről szóló beszámolót és a 2012. évi rendezvénytervet a leírtak szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

 

4. napirendi pont 

 

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

rendeletének módosításáról 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az írásos anyagot minden képviselő megkapta. 

Megkérdezi, van-e kérdés a módosítással kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a 2011. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
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Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Az önkormányzat 12/2011. (XI.30.) számú rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 

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

Rendelet mellékelve. 

 

 

 

5. napirendi pont 

 

Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed évi állásáról 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az írásos anyagot minden képviselő megkapta. 

Megkérdezi, van-e kérdés a tájékoztatóval kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a 2011. évi költségvetés háromnegyedévi állásáról szóló beszámoló 

elfogadását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

71/2011. (11.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed évi állásáról szóló 

tájékoztató elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed évi állásáról szóló tájékoztatót 

az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

6. napirendi pont 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadására 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az írásos anyagot minden képviselő megkapta. Várja a képviselők kérdéseit. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Kéri, hogy a Kossuth Lajos utcában lévő Kossuth emlékhelyet szüntessék meg, mert 

vállalhatatlan már a látvány. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Egyet ért, majd intézkedik a talapzat eltávolítása felől. 
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Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Felmerült a nyáron a sebességkorlátozó táblák kihelyezése a Munkácsy Mihály utcában. 

Többen megkeresték azzal kapcsolatban, hogy a község azon utcáiban, ahol nagyon sok a 

kisgyerek, lehetőség van-e ugyanilyen sebességkorlátozó tábla kihelyezésére, mivel egyes 

autósok nem veszik figyelembe a környezetükben élőket.   

 

Orosz Béla képviselő: 

Ehhez fel kell kérni egy közlekedési szakembert, aki tudja, hogy hová milyen táblát lehet 

kitenni úgy, hogy az a KRESZ szabályinak megfeleljen. 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Elmondja, hogy kérte a testület, hogy a pszichológus díja költségvetési évre legyen lebontva 

(8+4 hónap), ez megtörtént, 250.000 Ft,- a költség 2012. évre vonatkozólag. 480.000 forint 

lett volna, ha 0,2 az óra, ha 0,3 a státusz, akkor 736.000,- forint 2012. januártól december 31-

ig, tehát a különbözet 256.000,- forint. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e még kérdés a koncepcióval kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

72/2011. (11.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2012. évi költségvetés koncepció elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi 

költségvetési koncepciót a leírtak  szerint elfogadja.(amely tartalmazza a pszichológus 

emelt óradíját, melynek költségigénye 2012. január 1-től december 31-ig 256 e forint) 

 

 

Határidő: azonnal        Felelős: polgármester 

 

 

7. napirendi pont 

 

Közmeghallgatás időpontja 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A 2011. évi közmeghallgatás időpontjául javasolja a 2011. 12.08., csütörtök, este 18 órát. 

Megkérdezi, van-e kérdés. 

Nem volt. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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73/2011. (11.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Közmeghallgatás időpontja 

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

közmeghallgatás időpontjául a 2011. december 8., csütörtök napját fogadja el, 

helyszíneként pedig az iskola auláját. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

8. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

1. Iskola tornatermének nyitva tartása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a tagintézmény vezetője Garainé Kiss Gabriella megkereste azzal, hogy a 

tornaterem felügyeletét valamilyen formában meg kellene oldani.  Jelen pillanatban nem 

követhető, hogy kinek mihez van hozzáférése, kulcsa, ki, mikor és milyen időintervallumban 

látogatja a tornatermet, az esetleges károkozások így nem kiszűrhetőek. 

Elmondja, hogy beszélt hétvégenként futballozni szándékozó csapat tagjaival és abban 

maradtak, hogy a jövőben felügyelet nélkül nem járhat be a tornaterembe senki. A tornaterem 

nyitását-zárását viszont valakinek meg kell oldania és ezzel véleménye szerint csak a 

művelődésszervező bízható meg. Igény lenne rá szombaton és vasárnap is.  

 

Oláh Gábor képviselő a futballozó csapat képviseletében: 

Elmondja, hogy mindenképpen szeretnék megtalálni ennek a megoldását, mert a vasárnapi 

foci már nagyon régóta hagyomány a községben, összehozza a fiatalokat, időseket. Ha 

költségvonzat felmerül, ez sem venné el a kedvüket. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

A hétvégén futballozó fiúk mindegyikét személyesen ismeri, nagyon régóta odajárnak a 

tornaterembe, komolyabb anyagi kárt nem okoztak, eltekintve a focisták felügyelet nélküli 

gyerekeinek falkoszolását tekintve.  

 

Kiss Ágnes művelődésszervező: 

Több kárt is okoznak a focisták, csak nincs felfújva. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Ezek a károk elenyészőek anyagi szempontból, de a fiúk - tudomása szerint - minden okozott 

kárt megtérítettek, megjavítottak, ami arra szorult. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Éppen az ilyen viták elkerülése érdekében szeretné, ha lenne felelőse a tornaterem 

használatának. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Egyet ért, a felelősség az igazgatót terheli, bármi is történjen az iskola épületében, ebből 

kifolyólag az igazgató joggal kéri, hogy ez koordinálva legyen. 
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2. Karácsonyi ajándékozás 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a községben 60 év feletti lakos 177, 65 év feletti 123, 70 év feletti 70,75 év 

feletti 41, és 80 év feletti 21 fő van. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Javasolja, hogy a község 65 év feletti lakosainak fejenként 5.000 forintot ajándékozzon a 

testület karácsony alkalmából. 

Továbbá javasolja, hogy a helyi lakosú postást bízzák meg a képeslap és a pénz kivitelével.  

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy közpénzzel kapcsolatos megbízási szerződést csak önkormányzati dolgozóval 

köthetnek, mert ennek fegyelmi felelőssége van. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Ez esetben a postát kell megbízni, igaz ennek van némi költsége. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e más javaslat az összeget illetően.  

Nem volt. 

Megszavaztatja a javaslatát, miszerint minden bejelentett pusztazámori lakosú, 65 éven felüli 

lakos 5.000 forintot kapjon karácsony alkalmából, azzal a feltétellel, hogy életvitelszerűen itt 

is tartózkodik. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1 

 

74/2011. (11.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 65 feletti lakosok karácsonyi ajándéka 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy minden 65 

év feletti, pusztazámori bejelentett lakos részére – aki életvitelszerűen Pusztazámoron 

tartózkodik – fejenként 5.000 forint karácsonyi ajándékot utal ki a 2011. évi költségvetés 

átmeneti segélykeret terhére. 

A megajándékozottak listáját a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. számú melléklet tartalmazza. 

A szükséges intézkedések megtételére felkéri a polgármestert. 

 

Határidő: 2011. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Javasolja, hogy a 2011. évi költségvetés átmeneti segély keretét a 65 év feletti lakosoknak 

szánt ajándék összegével emeljék meg, mert e nélkül kerettúllépésük keletkezik. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, hogy a 2011. évi költségvetés átmeneti segély keretét a 65 év feletti 

lakosoknak szánt ajándék összegével, azaz 600.000 forinttal, emeljék meg. 
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Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0 

 

75/2011. (11.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2011. évi költségvetés átmeneti segély keret megemelése 

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

költségvetés átmeneti segély keretet 600.000 forint összeggel megemeli. 

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2011. december 31.     Felelős: polgármester  

 

 

Hornyák András PB elnök: 

A Pénzügyi Bizottság Pátrovics Benedek polgármester részére jutalomként bruttó 850.000,-

Ft, azaz Nyolcszázötvenezer forint juttatást javasol, a 2011. évi költségvetés bérmaradvány 

terhére. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1 

 

76/2011. (11.28.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Pátrovics Benedek polgármester jutalma 

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

Benedek polgármestert bruttó 850.000,-Ft, azaz Nyolcszázötvenezer forint jutalomban 

részesíti a 2011. évi költségvetés bérmaradvány terhére. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: jegyző         Határidő: 2011. december 31. 

 

 

3.Vöröskereszt 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Szeretné, ha a következő Szociális Bizottsági ülésre meg tudnák hívni a Magyar Vöröskereszt 

érdi képviselőjét, hogy a támogatási lehetőségekről, pályázatokról tájékozódjanak. 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 22:10-kor 

berekesztette. 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma      Pátrovics Benedek 

 jegyző          polgármester 


