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Tavaszi–nyári programok

Május 19. 

10 órakor megemlékezést tartunk 
a Hősök napja alkalmából az első 
és második világháborús emlékmű-
nél. Az ünnepségen ünnepi beszé-
det mond Ádám Barnabás ezre-
des, az MH vitéz Szurmay Sándor 
Budapest Helyőrség Dandár 32. 
Nemzeti Díszegység parancsnoka.

Május 26. 

Három falu két keréken kerékpártúra. Gyülekező 9 órakor a Koroda-kertben.

Gyermeknap a Koroda-kertben, 14 –18 óráig. 

Június 30. 

Falunap  A délelőtti versenyekre nevezés:
Oláh Gábornál (06/70 2509-168) – Futballkupa
Kiss Ágnesnél (06/30 5962-140) – Főző- és borverseny
Csóli Ödönnél (06/30 5191-087) – Sakkverseny

A részletes programokról plakátokon, valamint a pusztazamor.hu portálon tájé-
koztatjuk az érdeklődőket.
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Országgyűlési választás 2018

Pest megy 1. sz. választókerületének polgárait dr. Aradszki András (Fidesz–KDNP) 
képviseli a következő négy esztendőben az Országgyűlésben.  Aradszki András 
26 987 szavazatot kapott (43,74%). A második helyen dr. Csőzik László (MSZP–Pár-
beszéd) végzett (21 888 – 35,47%), a harmadik helyet Vágó Sebestyén (Jobbik) sze-
rezte meg (8014 – 12,99%). Turcsány Szabolcs (LMP) 2264 (3,67%), Szécsi Barbara 
(Magyar Kétfarkú Kutya Párt) 1146 (1,86%) szavazatot kapott.

Pusztazámoron a 914 választásra jogosult választópolgárból 629 fő ment el voksolni (68,82%).

Az egyéni jelöltekre leadott szavazatok megoszlása:

 1. Vágó Sebestyén JOBBIK              127 

 2. Weith Katalin KÖSSZ                    1 

 3. Turcsán Szabolcs LMP     22 

 4. Kozák István Krisztián TENNI AKARÁS MOZGALOM  1 

 5. Marton Janka AQP  1 

 6. Szécsi Barbara MKKP  21 

 7. Aradszki András FIDESZ–KDNP  251 

 8. Dr. Csőzik László MSZP–PÁRBESZÉD  192 

 9. Gál Alex MOMENTUM  8 

 10. Szunai Gábor Miklós MIÉP  0 

A pártlistákra leadott szavazatok megoszlása:

1. SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 1  
2. MOMENTUM MOZGALOM 24  
3. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 32  
4. SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 1  
5. KÖZÖS NEVEZŐ 2018 0  
6. EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT 0  
7. ÖSSZEFOGÁS PÁRT 0  
8. MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 24  
9. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT – PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 91  
10. IRÁNYTŰ PÁRT 0  
11. MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 2  
12. MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT 1  
13. FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 259  
14. NET PÁRT 0  
15. JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 133  
16. MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA 0  
17. MAGYAR MUNKÁSPÁRT 1  
18. EGYÜTT – A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA 3  
19. CSALÁDOK PÁRTJA 0  
20. LEHET MÁS A POLITIKA 54  
21. TENNI AKARÁS MOZGALOM 0  
22. REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT 0  
23. KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT 0 

Forrás: valasztas.hu
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Avar és a kerti hulladék égetése Pusztazámor belterületén a következő napokon és időpontokban lehetséges

január kedd, csütörtök 7.00–18.00 óra között
február kedd, csütörtök 7.00–18.00 óra között
március kedd, csütörtök, 7.00–18.00 óra között és szombat 7.00–12.00 óra között
április kedd, csütörtök 7.00–18.00 óra között és 
május kedd, csütörtök 7.00–18.00 óra között és szombat 7.00–12.00 óra között

június–július–augusztus TILOS 
szeptember kedd, csütörtök 7.00–18.00 óra között és szombat 7.00–12.00 óra között
október kedd, csütörtö, 7.00–18.00 óra között és szombat 7.00–12.00 óra között
november kedd, csütörtök 7.00–18.00 óra között és szombat 7.00–12.00 óra között
december kedd és csütörtök 7.00–18.00 óra között

Avar és a kerti hulladék égetése Pusztazámor külterületén a következő napokon és időpontokban lehetséges

január – február – március – április – május kedd, csütörtök 7.00–18.00 óra között és szombat 7.00–14.00 óra között
június–július–augusztus TILOS 
szeptember–október–november– december kedd, csütörtök 7.00-18.00 óra között és szombat 7.00–14.00 óra között

A június, július, augusztus hónapokon kívül még TILOS az avar és kerti hulladék égetése a település egész területén az 
ünnepnapokon, illetve tűzgyújtási tilalom idején. TILOS égetni az egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális, egyházi 
intézmények, ilyen rendezvények 50 méteres körzetében az intézmények működési ideje, valamint a rendezvények, 
egyházi szertartások ideje alatt. A kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, állati eredetű, illetve ipari eredetű 
hulladékot, mint például PVC-t, veszélyes hulladékot, autógumit. A szabadban tüzet gyújtani csak úgy lehet, hogy az a 
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Az égetés helyén olyan 
eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz elolt-
ható.

Pusztazámor Községi Önkormányzat

Kerti hulladék égetése

Égetési szabályok:
• Belterületen és külterületen a 

helyi önkormányzat által kialakított 
szabályok szerint lehet égetni.

• De külterületen csak előzetes 
engedély alapján végezhető irá-
nyított égetés. Az irányított ége-
tés a nagy kiterjedésű tarlóégetést, 
lábon elszáradt kukorica égetését 
jelenti. Erre az engedélyt az Érd Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség adja 
ki az égetést kezdeményező ügyfél 
írásbeli kérelmére; az engedélyt leg-
alább 10 nappal a tervezett égetés 
előtt írásban kell megkérni 3000 Ft 
illeték megfizetése mellett. A kérel-
men meg kell jelölni a tervezett ége-
tés helyszínét, napját és időpontját, 
valamint lehetőség van egy pótnap 

megjelölésére is, ha valamilyen ok-
ból a tervezett napon nem valósul 
meg az égetés.

A jogszabályokban foglaltak meg-
szegése esetén akár súlyos pénzbír-
ság is kiszabható. Külterületen a tűz-
védelmi hatóság engedélye nélkül 
végzett irányított égetés esetén min. 
50 000 Ft a bírság; szabadtéri égetés 
során az alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységre és az irányított égetés-
re vonatkozó tűzvédelmi előírások 
be nem tartása esetén min. 20 000 
Ft a bírság; belterületen nem az ön-
kormányzat által meghatározott idő-
pontban történő égetés esetén min. 
10 000 Ft a bírság; de a kiszabott 
bírság összege akár 1 000 000 Ft is 
lehet.

Kerti grillsütő használata, szalon-
nasütés, bográcsozás:

A saját tulajdonú ingatlanon talál-
ható nyílt lángú kerti tűzhely vagy 
grillsütő használata nem tiltott az 
önkormányzat által szabadtéri ége-
tésre meghatározott időpontokon 
túl sem, az általános égetési szabá-
lyok betartásával.

Az esetleges kellemetlenségek el-
kerülése érdekében kérjük, a terve-
zett égetés előtt tájékozódjanak Érd 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél 
(2030 Érd, Fehérvári út 79/a.; tel.: (36-
23) 524-570; e-mail: erd.kk@katved.
gov.hu), vagy a helyi önkormányzatnál.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége

Előzzük meg a szabadtéri tüzeket!
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Közös ügyeink – dolgozik a testület

Kedves Pusztazámoriak!
Szeretnék beszámolni Önöknek az 
elmúlt időszak történéseiről, arról, 
hogy településünk érdekében milyen 
ügyekben dolgozik együtt a képvise-
lő-testület.

Röviden vegyük sorra a felmerült té-
mákat.

Rendőrségi beszámoló 

A március végi testületi ülésen Bá-
tyi László rendőr őrnagy, a Tárnok 
Rendőrőrs parancsnoka beszámolt 
Pusztazámor 2017. évi közbiztonsági 
helyzetéről. Elmondta, hogy 2016-
hoz képest nem sok minden válto-
zott. Lakásbetöréshez egy esetben 
kellett kivonulniuk, ez is egy végre-
hajtás alatt levő ingatlanon történt. 
Gépjárműlopás nem volt, testi sértés 
miatt egy esetben indult nyomozás. 
Pusztazámor vonatkozásában nem 
vált ismertté kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekmény. 2017-ben összesen 
10 alkalommal került sor közlekedési 
akcióra. 

A hulladékkezelő felé vezető úton 
levő S-kanyar

Ha már a közlekedési akciónál fejez-
tem be az előző beszámolót, ezzel is 
indítom a következő témát. A Móricz 
Zsigmond utca és a Pusztazámori Re-
gionális Hulladékkezelő közötti bekö-
tőúton a lakott terület határától kiin-
dulva először egy éles jobb, majd egy 
éles bal kanyar következik. Különösen 
az első ívbe való behajtás veszélyes, 
mert a lakott terület felől az út enyhén 

emelkedik és csak röviddel a kanyar 
előtt biztosít megfelelő rálátást a ka-
nyar ívére. Ebben az „S-kanyarban” 
több közlekedési baleset történt az 
elmúlt időszakban, egy közülük ha-
lálos kimenetelű volt. A testület a 
balesetveszély miatt 30 kilométeres 
sebességkorlátozást vezetett be a ka-
nyar teljes hosszára, illetve közlekedé-
si táblákat helyeztet ki és útburkolati 
jeleket festet fel a jelzett útszakaszon.

A Móricz Zsigmond utca felújítása

A Móricz Zsigmond utca többször 
volt már karbantartva, de mára már 
nem halogatható a teljes felújítása. A 
Harangláb és a települést jelző tábla 
közötti mintegy egy kilométeres sza-
kaszt szeretnénk megcsináltatni. A 
belterületen elhelyezkedő, körülbelül 
650 méteres szakasz felújítására pá-
lyázatot nyújtunk be a napokban, a 
fennmaradó 350 métert saját pénzből 
fizetjük. Az összköltség 55 millió fo-
rintra rúg. 

Fásítási program

Aki először jár Pusztazámoron, az 
mindig azt mondja, hogy milyen zöld 
és virágos ez a település. A „zöldsé-
get” mégis tudjuk fokozni, mert civil 
kezdeményezés indult további fák, 

bokrok ültetésének érdekében. Az 
ötlet élére Rátay Csilla, Karabinsz-
ky Helga és Kisdi László álltak, a 
szervezést Gellért Mara fogta össze. 
Testületi döntés született arról, hogy 
első ütemben a hulladékkezelő felő-
li „S-kanyartól” a Haranglábig, majd 
tovább a Petőfi utcán elkanyarodva a 
Hunyadi utca végéig, valamint az Er-
kel utca Kossuth utcai részén, a patak 
mentén összesen 223 fa, illetve cserje 
legyen elültetve. A hirtelen jött nyári 
meleg miatt lehet, hogy őszre kell át-
tennünk a telepítést annak érdekében, 
hogy az elültetett növények meg is 
maradjanak. A program várhatóan 15 
millió forintba kerül. 

Közterületen levő fák permetezése

Idén is elvégeztetjük a közterületen 
levő fák favédelmi permetezését. 
Maga a munkavégzés egy-másfél 
órát vesz igénybe, de a védekezést a 
szakmai előírások szerint még egy-
szer megismételjük a nyár elején. A 
favédelmi permetezés célja, hogy a 
fakárosítókat visszaszorítsuk. A kijut-
tatott permetlé a gépjárműveken és 
ablaküvegen nyomot hagyhat, de kárt 
nem okoz, enyhén mosószeres vízzel 
lemosható, valamint melegvérű élő 
szervezetekre ártalmatlan. A szakem-
berek igyekeznek mindent megtenni 
annak érdekében, hogy ne zavarják a 

A FÁSITÁSI PROGRAM NYOMÁN MÉG VIRÁGOSABB LESZ TELEPÜLÉSÜNK
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kora esti pihenést. Az esti permetezést 
a ritkább gyalogosforgalom is indo-
kolja, így a munkavégzés kevésbé za-
varja a járókelőket, az autóforgalmat, 
valamint napközben számos élőlény 
is mozgásban van, melyek védelmét 
szintén szem előtt kell tartani.

Közvilágítás-bővítés

Márciusban döntött az önkormányzat 
a közvilágítás újabb bővítéséről. Az 
előző bővítésből a Corvin Ottó utca 
Szőlőhegyi út felőli szakasza és az Er-
kel utca vége sajnos kimaradt, de már 
szerződést kötöttünk az új lámpák fel-
szerelésére 600 000 forint összegben. 

Corvin Ottó utcai konténer

Nem változik a helyzet a Corvin Ottó 
utcában található önkormányzati kon-
téner tekintetében. A helyi „vállalko-
zók” előszeretettel rakják ide a napi 
munkájuk sittjét; ahelyett, hogy lera-
kóra szállítanák és fizetnének a leraká-
sért, ide hordják, és az önkormányzat 
fizet helyettük a szemét elszállításért. 
Pontosan tudjuk, hogy kikről van szó. 
Már többször leírtam: lényegében a 
település lakói által befizetett adóból, 
településfejlesztés helyett, a szemét-
szállításra költjük a pénzt. 

Folytatódnak a Koroda-kerti 
felújítások

A padok, a pergola és a nádtetős ze-
nepavilon felújítása után most a szín-
pad tetőszerkezetére kerül sor. A nagy 
széllel kísért viharok során lehulló 
ágak megrongálták a széldeszkákat és 
az ereszeket. A Községháza felőli ré-
szen van egy faborítású kút. A faszer-
kezete bizony elöregedett, időszerűvé 

vált a cseréje. Ezeket a javításokat ren-
deljük meg a szakemberektől.

Óvoda-iskola előtti parkolási helyzet

Tagiskola-vezető asszony már koráb-
ban is jelezte, hogy nagyon nehéz 
leparkolni az iskola előtt. Helyszíni 
szemlét tartottunk a szakemberekkel, 
akik elmondták, hogy 10-12 további 
hellyel lehetne bővíteni a parkolót. 
A falu karácsonyfája helyére és a fü-
ves terület felé történne a szélesítés. 
A jelenlegi térkövet és az aszfaltot is 
rendbe raknák. A lehető leghamarabb 
megkötjük a szerződést kivitelezésre. 
A munkákat az óvodai nyári szünet-
ben fogják elvégezni.

Óvodai-iskolai beszerzések

Az elmúlt évben a csoportszobák bur-
kolatát cseréltettük ki, az idén az elő-
tér kerül sorra. Az oldalbejárat feletti 
tetőrész és az alatta levő nyílászárók 
javítása is nagyon sürget bennünket. 
Az iskolába egy újabb interaktív tábla 
beszerzését támogattuk, bár nem mi 
vagyunk az iskola fenntartói, hanem 
az Érdi Tankerület. Látszik is a karban-
tartási munkák lassúságán, mert néha 
több hetet kell várni egyetlen csavar 
beszerzésére is. 

Pneumococcus elleni vakcina

Dr. Andrásfalvy András Ders házior-
vos javaslatot tett arra, hogy a pneu-
mococcus elleni vakcina beadatá-
sának támogatását gondolja át az 
önkormányzat. Ez a kórokozó minden 
életkorban képes súlyos betegségeket 
okozni, a legveszélyeztetettebb az 5 
év alatti és a 65 év feletti korosztály. 
A 2–5 év alatti gyermekek immun-
rendszere még védtelen, de az oltási 

rendben 2014 óta benne van az oltás. 
Hatvanöt éves kor felett gyengébb az 
immunrendszer. Az idősek gyakran 
a tünetmentes, baktériumot hordozó 
kisgyermekektől, például az unokák-
tól kapják el a baktériumot, ami egy 
influenza szövődményeként halálos 
tüdőgyulladást vagy vérmérgezést 
okozhat. Vannak betegségüknél, ál-
lapotuknál fogva gyenge immun-
rendszerű, éppen ezért veszélyezte-
tett csoportok. Például akik krónikus 
betegek (tüdő-, szív-, vese-, máj- és 
cukorbetegek) és a szociális helyze-
tüknél fogva rossz, zsúfolt körülmé-
nyek között élők. A Szociális Bizottság 
kiemelten foglalkozott a javaslattal, a 
testület a következő ülésén dönt arról, 
hogy milyen formában támogatja az 
oltóanyag beszerzését.

Fittnesspark

Még 2016 augusztusában pályáztunk 
2 darab D típusú, 150 m2-es, 15 esz-
közös sportparkra a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztériumhoz. 2017 januárjá-
ban még semmit sem tudtunk arról, 
hogy nyerünk-e vagy sem, mert várt-
nál több pályázat érkezett. Viszont 
2017 májusában az egyik internetes 
hírportál érdekes címsorára lettem fi-
gyelmes: „2300 település dőlt be egy 
kamu kormányzati felhívásnak”. A 
cikk rádöbbentett arra, hogy már ja-
nuár végén eldőlt, hogy kormányzati 
pénzből most sehol sem lesz sport-
park, ugyanis a Közbeszerzési Értesí-
tő január 27-i számában megjelent a 
felhívás visszavonásáról szóló értesí-
tés. Csak az a szépséghibája a dolog-
nak, hogy erről elfelejtették értesíteni 
a pályázó önkormányzatokat. Igen-
ám, de 2018. március elsején mégis 
értesítés érkezett arról, hogy Zámor 
1 db B típusú sportparkot építhet. 
Ez a B típusú sportpark 7 eszközös 
és 70 m2 területű. Majd két év kellett 
a döntéshez. Nem tagadom, örülök 
neki, de az eljárás egy kicsit érdekes 
volt. A helyszín tekintetében kikértük 
a Zámoron lakó fiatal kertészek se-
gítségét. Velük egyetértésben a mű-
füves pálya melletti területen jelöltük 
ki a helyszínt.

Pátrovics Benedek 
polgármester

A KORODA-KERT ÉPÍTMÉNYEIT 
FOLYAMATOSAN KARBANTARTJUK

A KÚT FABORÍTÁSA IS MEGÉRETT A CSERÉRE
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Képviselő-testületi határozatok

11/2018. (II. 8.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézmé-

nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

16. bekezdés 21. §-a alapján a következő dön-

tést hozza:

Pusztazámor településképi arculati kézi-

könyvét az 1. mellékletben foglaltak szerint 

fogadja el és határozza meg.

Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a 

kézikönyv közlésével és közzétételével kap-

csolatosan előírt intézkedések megtételére.

Határidő: 1. azonnal; 2. 15 napon belül

Felelős: polgármester, jegyző

12/2018. (II. 8.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a Pusztazámor Község Helyi Épí-

tési Szabályzatának – a Településkép-védelmi 

rendelet vonatkozásában történő – módosítása 

során a partnerségi egyeztetési helyi szabálya-

iról szóló 8/2017. (VI. 28.) számú rendelet sze-

rinti partnerek véleményét kikérte. Az egyez-

tetés során érdemi vélemény, észrevétel nem 

érkezett. A képviselő-testület a partnerségi 

egyeztetési eljárást lezárja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 

hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítása 

vonatkozásában kezdeményezze a végső szak-

mai véleményezési szakasz lefolytatását a Pest 

Megyei Kormányhivatal állami főépítészénél.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

13/2018. (II. 8.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor 

Községi Önkormányzat tulajdonában levő, 

Pusztazámor 323 hrsz.-ú, természetben a 2039 

Pusztazámor, Petőfi Sándor utca 27. szám alat-

ti Oktatási Épületegyüttes előtti, a szervizút két 

oldalán levő parkolót bővíteni kívánja az ott 

fellelhető növényzet rovására. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert a szükséges intézkedések megtételére, a 

kivitelezéshez szükséges dokumentumok elké-

szíttetésére, a kivitelezésre szóló árajánlat beké-

résére és a kivitelezési szerződés megkötésére. 

A képviselő-testület biztosítja a fedezetet a 

2018. évi költségvetés terhére. 

Határidő: szükség szerint

Felelős: polgármester, jegyző

14/2018. (II. 8.) számú 
képviselő-testületi határozat

1. A Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a hatályos jogszabályokat fi-

gyelembe véve a Pusztazámori Napköziottho-

nos Óvodába történő beiratkozás időpontját a 

2018/2019. nevelési évre az alábbiakban állapítja 

meg: 2018. április 23–24. 8.00–16.00 óra között

A beiratkozás helyszíne: Pusztazámori Nap-

köziotthonos Óvoda (2039 Pusztazámor, Pe-

tőfi Sándor u. 27.)

A beiratkozás idejét és helyét a határidőt 

megelőzően legalább 30 nappal korábban a 

fenntartó a helyben szokásos módon, az ön-

kormányzat és az óvoda honlapján, valamint 

kifüggesztett hirdetményen teszi közzé.

Határidő: 2018. március 22. 

Felelős: polgármester, 

jegyző, óvodavezető

2. A Pusztazámor Községi Önkormányzat a 

fenntartásában működő Pusztazámori Napközi-

otthonos Óvodában a nemzeti köznevelésről szó-

ló 2011. évi CXC. tv. 83. (2) bekezdés b) pontja 

alapján a 2017/2018. nevelési év nyári zárva tar-

tásának idejét az alábbiak szerint határozza meg:

A zárva tartási idő: 2018. július 16. – 2018. 

augusztus 10.

Nevelés nélküli munkanap: 2018. augusztus 

13. (hétfő)

Nyitás: 2018. augusztus 14. (kedd)

Utasítja az óvodavezetőt, hogy az óvoda 

nyári zárvatartási időpontjairól, a nyitási idő-

pontjának meghatározásáról a helyben szoká-

sos módon tájékoztassa a szülőket. 

Határidő: 2018. február 15.

Felelős: óvodavezető

15/2018. (II. 8.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Község Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Helyi Építési Szabályzat és a 

Szabályozási Terv végrehajtása céljából bel-

területbe csatolja a pusztazámori 521/1 és 

521/2 hrsz-ú ingatlanokat. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a belterületbe 

csatolási kérelem benyújtására és a szükséges 

intézkedések megtételére.

Határidő: szükség szerint

Felelős: polgármester, jegyző

16/2018. (II. 8.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy dönt úgy, hogy Kaczor 

Krisztina 2039 Pusztazámor, Kossuth Lajos 

u. 17/A. szám alatti lakost az önkormány-

zat 4/1997. (II.14.) számú rendelete alapján 

500.000 forint vissza nem térítendő helyi hasz-

náltlakás-vásárlási támogatásban részesíti. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert a szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: polgármester

17/2018. (II. 8.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete döntsön úgy, hogy megvásárolja 

a Pusztazámor Móricz Zsigmond utca 17/3. 

szám alatti, 387 hrsz. alatt nyilvántartott, 124 m2 

nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelö-

lésű ingatlant mindösszesen 100.000 Ft, azaz 

Egyszázezer forint vételáron.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert az adásvételi szerződés megkötésére 

azzal a feltétellel, hogy a szerződéssel egyide-

jűleg kerüljön megkötésre a 386 és 385 hrsz-ú 

ingatlanokra vonatkozó előszerződés az ingat-

lanok tulajdonosai és Makai Józsefék között. 

Határidő: szükség szerint

Felelős: polgármester

18/2018. (II. 8.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Gyermekmosoly Alapítvány 

(székhelye, 2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 27.) 

számára az Andreetti Károly Általános Iskola 

és Művészeti Iskola Pusztazámori Tagintézmé-

nyében folyó tanítás elősegítésére egy interaktív 

tábla megvásárlásához 800.000 Ft támogatást 

nyújt. A képviselő-testület felhatalmazza a pol-

gármestert a szükséges megállapodások aláírá-

sára és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: szükség szerint

Felelős: polgármester, jegyző

19/2018. (II. 8.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor, Móricz Zs. utca és a Pusztazá-

mori Regionális Hulladéklerakó közötti bekö-

tőúton a lakott terület határától kiindulva először 

egy R=20,0 méteres jobb ív, majd azt követően 
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egy R=30,0 méteres bal ív következik; különö-

sen az első ívbe való behajtás veszélyes, mert 

a lakott terület felől az út enyhén emelkedik és 

csak röviddel a kanyar előtt biztosít megfelelő 

rálátást a kanyar ívére. Ebben az „S-kanyarban” 

több közlekedési baleset történt az elmúlt idő-

szakban, egy közülük halálos kimenetelű volt. 

Fentiekre figyelemmel Pusztazámor Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 

I. törvény alapján, forgalomszervezési indok-

kal, mint a Pusztazámor, Móricz Zs. utca és a 

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő kö-

zötti bekötőút tulajdonosa és kezelője az úton 

levő „S-kanyar” balesetveszélyessége miatt 30 

kilométeres sebességkorlátozást vezet be az 

„S-kanyar” teljes hosszára. A képviselő testület 

továbbá úgy dönt, hogy közlekedési táblákat 

helyez ki, illetve útburkolati jeleket festet fel a 

jelzett útszakaszon. 

Kihelyezendő KRESZ-táblák és útburkolati 

jelek a forgalomtechnikai helyszínrajzon ábrá-

zolt helyeken: 

– 2 db 30 km/h sebességkorlátozás

– 2 db csúszós úttest

– Korlátozások feloldása

– Lassító harántcsíkozás – közepes – e-ÚT 

04.03.11 szerint

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert a szükséges megállapodások aláírására 

és a szükséges intézkedések megtételére. 

A képviselő-testület biztosítja a fedezetet a 

2018. évi költségvetés terhére. 

Határidő: szükség szerint

Felelős: polgármester, jegyző

20/2018. (II. 26.) sz. 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Község Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Pusztazámor Községi Önkor-

mányzat és a Sóskút Község Önkormányzat ál-

tal a Közös Hivatal létrehozására 2013. február 

28-án megkötött megállapodás kiegészítéséről 

szóló külön megállapodást a Közös Hivatal fi-

nanszírozására vonatkozóan 2018. április 30-ig 

felülvizsgálja. 

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: polgármester, jegyző

21/2018. (II. 26.) sz. 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Község Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a határozat melléklete szerint elfo-

gadja a Közös Hivatal 2018. évi költségvetését.

22/2018. (III. 1.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a melléklet szerint elfogadja a 

Képviselő-testület 2018. évi I. féléves munka-

tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

23/2018. (III. 1.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete úgy dönt, hogy a település-

rendezési eszközök jelenleg folyamatban lévő 

felülvizsgálata során a helyi építési szabályzat 

módosításával az MT1 jelű tanya(farm)gazda-

sági mezőgazdasági építési övezet legnagyobb 

beépítettségét a jelenleg hatályos értékről az 

MT2 övezettel azonos 3%-ban tervezi megha-

tározni a tanya(farm)gazdasági övezetek egysé-

ges szabályozása érdekében.

A képviselő-testület felkéri a polgármes-

tert, a jegyzőt és a megbízott tervezőt, hogy a 

HÉSZ módosítási javaslatát ennek megfelelően 

készítsék elő.

Határidő: szükség szerint

Felelős: polgármester, jegyző

24/2018. (III. 1.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete úgy dönt, hogy „a Pusztazámor 

település belterületi zöldfelületein, valamint a 

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Köz-

pont felőli bevezető út egy részén a fásszárú 

növényzet arányának növelésére, egészségi ál-

lapotának fenntartására” ajánlattételi felhívást 

tesz közzé. A fásítandó területek a következők: 

a Pusztazámori Regionális Hulladéklerakó felőli 

„S-kanyartól” a Haranglábig, majd tovább a Pe-

tőfi utcán elkanyarodva a Hunyadi utca végéig, 

az Erkel utcában a patak mentén. Az ültetett nö-

vények egy-, illetve hároméves fenntartásával. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert az ajánlattételi felhívás megküldésére 

és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

25/2018. (III. 1.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat úgy dönt, 

hogy az Érd és Térsége Víziközmű Kft.  mint 

a Pusztazámor Községi Önkormányzat által 

felkért lebonyolító ajánlatkérő által kezdemé-

nyezett „Pusztazámor, szennyvíztisztító telep 

fejlesztésének tervezése” keretében, „A pusz-

tazámori szennyvíztisztító telep kapacitásnöve-

léssel egybekötött felújításának megtervezése 

létesítési engedélyes tervszinten és kiviteli terv-

szinten, továbbá a létesítési tervek benyújtása 

engedélyeztetésre a hatóság felé és az engedé-

lyezési eljárás lebonyolítása” tárgyú meghívásos 

ajánlatkérési eljárásban a Pusztazámor Községi 

Önkormányzat elfogadja a Bíráló Bizottság dön-

tési javaslatát, azaz az eljárást eredményesnek 

nyilvánítja, és a Hidrokomplex Kft. ajánlatát ér-

vényesnek, magát a Hidrokomplex Kft.-t (1034 

Budapest, Bécsi u. 122–124.) pedig a szerződés 

teljesítésére alkalmasnak találja.

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete az eljárás nyertesének a Hidro-

komplex Kft.-t (1034 Budapest, Bécsi u. 122–

124.) nyilvánítja és felhatalmazza az Érd és 

Térsége Víziközmű Kft., hogy a Hidrokomplex 

Kft.-vel a pusztazámori szennyvíztisztító telep 

kapacitásnöveléssel egybekötött felújításának 

megtervezése létesítési engedélyes tervszin-

ten és kiviteli tervszinten, továbbá a létesítési 

tervek benyújtása engedélyeztetésre a hatóság 

felé és az engedélyezési eljárás lebonyolítása 

érdekében a tervezési szerződést 6.200.000,- 

Ft + ÁFA összeggel megkösse.

Határidő: szükség szerint

Felelős: polgármester, jegyző

26/2018. (III. 1.) számú
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete engedélyezi a polgármester 

részére, hogy a költségvetésben az önkor-

mányzat személyi kiadásaira elkülönített keret 

terhére Hankóné Tokodi Anna részére négyha-

vi illetményének megfelelő összegű juttatást 

állapítson meg, elismerve ezzel Pusztazámor 

Községért 20 éven keresztül végzett lelkiisme-

retes és eredményes munkáját.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert, hogy tegye meg a szükséges intézke-

déseket 

Határidő: szükség szerint

Felelős: polgármester, jegyző

27/2018. (III. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-

ság Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrs 

2017. évben végzett munkájáról szóló beszá-

molót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

28/2018. (III. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Békési Bar-

nabás 2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 45. szám 

alatti lakost az önkormányzat 4/1997. (II.14.) 

számú rendelete alapján 500.000 forint vissza 

nem térítendő helyi használtlakás-vásárlási tá-

mogatásban részesíti. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert a szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. április 15.

Felelős: polgármester

29/2018. (III. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete úgy dönt, hogy „a Pusztazámor 

település belterületi zöldfelületein, valamint a 

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Köz-

pont felőli bevezető út egy részén a fásszárú 

növényzet arányának növelésére, egészségi 

állapotának fenntartására” kiírt ajánlattételi 

felhívásra beérkezett ajánlatok közül az ösz-

szességében a legelőnyösebb ajánlat bírá-

lati szempontja alapján a Táj és Kert Kft.-t 

(2039 Pusztazámor, Bartók B. u. 8., adószám: 

24839783-2-13) hirdeti ki győztesnek. Így a 

Pusztazámor település belterületi zöldfelüle-

tein, valamint a Pusztazámori Regionális Hul-

ladékkezelő Központ felőli bevezető út egy 

részén a fásszárú növényzet arányának növelé-

sére, egészségi állapotának fenntartására szóló 

munkálatokra a Pusztazámor Községi Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a Táj és Kert Kft.-

vel köt szerződést. 

A Táj és Kert Kft. ajánlati ára a fásítás anyag- 

és díjköltségére: bruttó 7.434.400 Ft, a te-

lepített fák hároméves fenntartására: bruttó 

3.010.500 Ft.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert a megállapodás aláírására és a szüksé-

ges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

30/2018. (III. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Község Önkormányzata úgy 

dönt, hogy „Az önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő ki-

építésének, felújításának, korszerűsítésének 

támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest me-

gye területén” című felhívás keretében a Pusz-

tazámor, Móricz Zsigmond utca cca. 1 km-es 

szakaszának felújítására irányuló pályázatot 

nyújt be. 

A képviselő-testület biztosítja a fedezetet a 

projekt előkészítésére és a közbeszerzés lebo-

nyolításához szükséges feladatokra, illetve a 

projekt megvalósításra vállalt önerő teljes ösz-

szegére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert a továbbiakban szükséges intézkedé-

sek megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

31/2018. (III. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Község Önkormányzata úgy 

dönt, hogy  a Kalipron Kft. (1107 Budapest, 

Basa u. 26., adószám: 13757063-2-42) a Pusz-

tazámor, Corvin utcát és az Erkel Ferenc utcát 

érintő közvilágítás-bővítésre tett, a komplett ki-

vitelezésre szóló ajánlatát elfogadja, az ajánlati 

ár nettó 476.420 Ft +  128.633 Ft ÁFA = bruttó 

605.053 Ft. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert a szükséges intézkedések megtételére 

és a megállapodások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

32/2018. (III. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Községi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete által adományozandó elismeré-

sekről szóló 10/1995. (IV. 27.) önkormányzati 

rendelet

11/A. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi 

Ösztöndíjat állapít meg a 2017/2018. I. félévi 

eredményeire tekintettel

Nagy Beatrix pusztazámori lakos részére 

35.000 Ft összegben

Hurja Sarolta pusztazámori lakos részére 

35.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint

Felelős: polgármester, jegyző

33/2018. (III. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor Köz-

ségért Közalapítványnak (2039 Pusztazámor, 

Munkácsy M. u. 1.) az alapítványi célok megva-

lósítására 6.000.000 Ft támogatást nyújt.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert a szükséges intézkedések megtételére. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert 

és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetés-

ről a 2018. évi költségvetés civil szervezetek 

támogatása céljából elkülönített kerete terhére.

Határidő: 2018. április 15.

Felelős: polgármester, jegyző

34/2018. (III. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete kinyilvánítja együttműködési szán-

dékát a Pusztazámori Polgárőr Egyesülettel 

(adószám: 18718290-1-13, nyilvántartási szám: 

13-02-0004836, székhely: 2039 Pusztazámor, 

Munkácsy M. u. 1. ). Jelen elvi nyilatkozat egy 

partneri együttműködés, melynek célja a köz-

biztonság javítása.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a fen-

tieknek megfelelő tartalmú együttműködési 

megállapodás elkészítésére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-

gármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

Határidő: szükség szerint

Felelős: polgármester

35/2018. (III. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete úgy dönt, hogy a Sóskúti Fúvósze-

nei Egyesületnek (2038 Sóskút, Gárdonyi. G. u. 

17.) a 2018-ban tervezett programjaik megva-

lósításához  400.000 Ft támogatást nyújt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert a szükséges intézkedések megtételére. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert 

és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetés-

ről a 2018. évi költségvetés civil szervezetek 

támogatása céljából elkülönített kerete terhére.

Határidő: 2018. április 15.

Felelős: polgármester, jegyző

36/2018. (III. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a Zámorhegyi Remeteség két ka-

puja és kerítése felújítása kapcsán megerősíti, 

hogy ragaszkodik a Pekár Gábor építész által 

elkészített eredeti tervekben foglalt megjelené-

si formához azzal, hogy az építész úr folytassa 

le a szükséges egyeztetéseket a Pest Megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Építésügyi 

és Örökségvédelmi Osztálya műemléki fel-

ügyelőjével, Szatmári Klára Angélával a mű-

emléki környezethez való illesztés tárgyában. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert a szükséges intézkedések megtételére, il-

letve a szükséges megállapodások megkötésére. 

Határidő: szükség szerint

Felelős: polgármester, jegyző

37/2018. (III. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor, 

Kossuth L. u. hrsz. 122 ingatlan állagmegóvási 

munkálataira (két ajtó cseréje, esetleges ab-

lakjavítás, szoba aljzatának lebetonozása) a 

bekerülési költséggel egyenlő, de legfeljebb 

500.000 Ft, azaz ötszázezer forint vissza nem 

térítendő támogatást nyújt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert a szükséges intézkedések megtételére, il-

letve a szükséges megállapodások megkötésére. 

Határidő: szükség szerint

Felelős: polgármester, jegyző
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Ezúton szeretném tájékoztatni a la-
kosságot, hogy idén május 22-én lesz 
a lomtalanítás községünkben. Kérjük, 
hogy az alábbi lomtalanítási szabá-
lyok betartásával helyezzék ki az el-
szállítani kívánt lomokat:

A lomtalanítás a meghirdetett na-
pon reggel 7-órától kezdődik.

A háztartásban keletkezett lomot az 
ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat 
nem akadályozó módon kell kihelyez-
ni a lomtalanítás reggelén, hogy a 
célgépek és a dolgozók könnyen meg 
tudják közelíteni, és a rakodás bizton-
ságosan és balesetmentesen, kézi erő-
vel végezhető legyen.

Az apróbb méretű lomokat – a 
szétszóródás megelőzése érdekében 

– kérjük zsákban vagy dobozban ki-
helyezni.

A nagyméretű lomokat (pl. nagyobb 
ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétsze-
dett állapotban kell kitenni, úgy, hogy 
az kézi erővel könnyen mozgatható 
legyen.

A lom továbbra sem tartalmaz-
hat háztartási hulladékot, veszélyes 
anyagot tartalmazó fémhulladékokat, 
azbesztet tartalmazó hulladékokat, 
veszélyes anyagokat tartalmazó fafor-
gácsot, oldószereket, szerves oldósze-
reket, savakat, lúgokat, nehézfémtar-
talmú hulladékot, olajos rongyokat, 
fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hul-
ladékokat (állati tetem, trágya), gyógy-
szereket, éles-hegyes eszközöket 

(injekciós tűk, fecskendők, vágó-szú-
róeszközök), permetszereket és azok 
dobozait, fametszést, építési törmelé-
ket, épület bontásból származó hulla-
dékot, gumiköpenyt, autóbontásból 
származó hulladékot, autóroncsokat, 
elektronikai hulladékot.

A lomtalanítás során a közterületre 
helyezett hulladék a közszolgáltató tu-
lajdonát képezi, így annak a közszol-
gáltatón kívül bárki más által történő 
elszállítása jogtalan eltulajdonításnak 
minősül!

Környezetünk megóvása érdekében 
köszönjük a lomtalanításban való köz-
reműködését!

Pátrovics Benedek
polgármester

Lomtalanítás
2018. május 22-én, reggel 7 órától

Szeretnénk felhívni az Önök fi-
gyelmét arra, hogy az 2007-ben és 
előtte váltott sírhelyek bérleti díja 
lejárt. Ezeknek a sírhelyeknek a 
megváltása azért jár le, mert meg-
váltásuk akkor 10 évre szólt. 

Az új sírhelymegváltás már 25 
évre szól. Az egyszemélyes sírhely 
megváltási díja 25 000 Ft, a kétsze-
mélyesé 50 000 Ft. Az egyszemé-
lyes sírhely újramegváltási díja 18 
750 Ft, a kétszemélyesé 37 500 Ft.

Kérjük a sírhely-tulajdonosokat, 
hogy a sírhelymegváltás érdekében 
szíveskedjenek telefonon felhívni 
vagy személyesen felkeresni Szi-
mandlné Szolnoki Gabriellát a Köz-
ségházán.

Telefonszám és időpont-egyez-
tetés: 23/347-438

A sírhelymegváltási díj befizeté-
sére minden hétfőn 12–15 óra kö-
zött van lehetőség a Községházán.

Intézkedésüket köszönjük.

Pátrovics Benedek polgármester

Tisztelt temető-
látogatók, 

sírhelytulajdonosok!Március 20-án volt a boldogság 
nemzetközi napja.  A 2018-as World 
Happiness Report jelentései szerint 
Magyarország a 69. helyet foglalja 
el a 156 országot rangsoroló boldog-
ságlistán. 

A boldogságszint némi növekedését 
megerősíti az ELTE-s vizsgálat is, ami-
ben az idén 17–88 éves férfiak és nők 
vettek részt. A felmérés kiterjedt az 
élettel való elégedettség, az érzelmi, a 
pszichológiai, a szociális és spirituális 
jóllét és a mentális egészség szintjének 
a megállapítására is. A 2018-as vizsgá-
latban 7506 fő vet részt.

Változatlanul Észak-Magyarorszá-
gon a legkevésbé boldogok az em-
berek, és a Nyugat Dunántúlon lakók 
vallják magukat a legboldogabbnak. 
A megyeszékhelyek közül a Szom-
bathelyen élők a legboldogabbak. A 
Közép-Magyarország területén élők 
boldogságszintje ugyanakkor a ma-
gyar lakossági átlag alá került. Nóg-
rád megye változatlanul a legkevésbé 
boldog, és Salgótarján is a megye-
székhelyek rangsorának az utolsó he-
lyét foglalja el. A friss adatok alapján 
a budapesti lakosok boldogságának, 

mentális egészségének és pszicholó-
giai immunitásának a szintje alacso-
nyabb Magyarország nagyvárosban 
élő lakosainak átlagos szintjénél.

A vizsgálat további eredményei:
A nők minden régióban és minden 

korcsoportban boldogabbnak vall-
ják magukat, mint a férfiak.

Akik jómódúnak vallják magukat, 
azok boldogabbak, mint a kevésbé 
jómódúak.

Boldogabbak a több gyermeket 
nevelők, a házasságban vagy kap-
csolatban élők. A legboldogabbnak 
a 4 vagy annál több gyermeket ne-
velő férfiak és nők vallják magukat.

A 36–50 évesek korcsoportjába 
tartozó férfiak és nők boldogság-
szintje a legmagasabb.

Az iskolai végzettség fokozata 
együttjárást mutat a boldogsággal: a 
legboldogabbnak a diplomával ren-
delkezők.

A kistelepüléseken élők szignifi-
kánsan boldogabbak, mint a városi-
ak, és a Budapesten élők boldogság-
szintje a magyar lakossági átlag alatt 
van.

Forrás: hvg.hu

A kistelepülésen élők boldogabbak
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Az 1848–1849-es forradalom 
és szabadságharcra emlékeztünk

Megemlékezést tartottunk községünkben az 1848–49 for-
radalom és szabadságharc 170 évfordulóján. Az ünnepség 
első részében Garainé Kiss Gabriella tagintézmény-vezető 
emlékező beszéde hangzott el, majd iskolánk tanulóinak 
ünnepi műsorával folytatódott az ünnepség.  A műsort 
Roóz Andrea tanító szerkesztette és tanította be. A meg-
emlékezés második részében a Pusztazámor Községi Ön-
kormányzat, a helyi civil szervezetek és az iskola tanulói 
helyezték el a megemlékezés virágait az emlékműnél. 

K. Á.
Csuta Albert fotói
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Keresztúton – idén Zámoron

Babar Zoltán Vallomás

Hatodik éve, hogy a húsvéti időszak-
ban keresztutat járunk a férjemmel, 
erősítve ezzel házasságunkat, csalá-
dunkat. Egy ilyen séta során az egyes 
állomásoknál, Jézus szenvedései által 
más szemmel tekinthetünk életünk-
re, átértékelhetjük mindennapjainkat, 
családi kapcsolatainkat, saját viselke-
désünket. Alig egy-két órát vesz el az 
időnkből ez a kis (belső) utazás, és 
cserébe sokat kaphatunk.  

Mióta kisgyerekeinek vannak, nem 
könnyű megoldani még egy ilyen 
rövid programot sem kettesben, de 
azért – a nagyszülőknek hála – nem 
lehetetlen. Mivel a lakóhelyünkön 
nincs kálváriadomb és egyébként is 
szeretünk kirándulni, évről évre fel-
fedezzük a környékbeli települések 
keresztútjait. Idén Pusztazámort sze-
meltük ki. Nemcsak azért esett rá a 
választásunk, mert a közelben van, 

kedveljük és többször jártunk már itt. 
A különleges kálvária – gyermekraj-
zok alapján készült tűzzománcképek 
jelenítik meg Jézus kereszthalálának 
állomásait – odavonzott minket. Meg-
ható és értékes perceket töltöttünk a 
rajzok előtt időzve, az internetről ki-
nyomtatott kis füzetünkben (A házas-
párok útján – Családok a Családért 
Egyesület) lévő gondolatokat elolvas-
va, majd elcsendesedve. Ajándékként 
még megcsodálhattuk a naplementét 
a kapuban, ezzel zárva az idei keresz-
tutunkat Pusztazámoron. 

Sz.-né  K. Nóra (Diósd)

Egy tollvonás, csak ennyi lennék én?
Vagy ebben rejlő vallomás, semmi más,
Röviden csengő életem vessző,
Ha más már nem jő, vessző után pont jő!

Elmúlunk, elfáradunk és pihenünk,
Elpihenünk, mert tovább már nem megyünk,
Kell, hogy most is legyen vigasz,
Választ, csak Te, csak Te adsz!

A vigasz a szerelem, ami bennem megpihen,
Lehet e más vajon neked, mert én csak ezt kérdezem!
Foglalkoztat, hiszen nekem semmi nem mindegy,
Elveszíteni téged, elképzelni sem merem.

Vannak jó és rossz pillanatok, de az elmúlást megtagadom,
Élek kínokban, harcmezőn, de őt nem adom, nem adom őt.
Ha enyém lettél megtartanálak örökre,
Ha kell bilincsbe verve magamhoz kötözve!

Egy tollvonás, csak ennyi lennék én?
Vagy ebben rejlő vallomás, semmi más?
Nem is oly rövid az életem,
Csak Te, csak Te kellesz énnekem!

Megfáradva, elpihenve is tudom,
Ha nem vagy, az kínzó fájdalom.
Nem, nem bírom én tovább,
Ha úgy akarod, legyen ez egy szerelmi vallomás!
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Április elsején valamelyik 
sportcsatornára kapcsoltam, 
a kézilabdameccsből már 
csak pár perc volt hátra. Na-
gyon izgalmas véghajrá után 
a győri csapat lett az aranyér-
mes (Győri Audi ETO KC – Érd 
HC 27-23). A kamera pász-
tázta a csapatokat, egyszerre 
csak egy nagyon ismerős arc 
tűnt fel a képernyőn: Kovács 
Barbara.  Először azt hittem, 
hogy nem jól látok. De még-

is. Ebből a meglepetésből született a 
következő sorokban olvasható bemu-
tatkozás.

– Az Érdi Bolyai János Általános 
Iskolában tanító Kőmívesné Sági 
Erzsébet látta meg bennem a 
fantáziát és biztatott, hogy 
próbáljam meg a kézilab-
dát. Édesanyám meg is 
kereste Kisgergely Csilla 
edzőt, aki megnézett, 
és szerencsére ott is 
marasztalt. Ő akkor a 
legkisebbekkel foglal-
kozott, olyanokkal, 
akik a mozgás örö-
méért, elsősorban a 
tömegsport keretein 
belül jártak le kézilab-
dázni. Már a második 
éve Mauer Szandra az 
edzőm, ő az Ifi II.–U13 
II. korosztályt edzi. A Ma-
gyar Kupa-döntő előtti héten 

tudtam meg, hogy szeretnék, ha ott 
lennék szombatonként a külön edzé-
seken is. Itt azokat készítik fel, akik 
a felnőtt csapatba is bekerülhetnek. 
Összesen öt lányt választottak ki az 
egész utánpótlásból. A felnőtt csapat 
vezetőedzője az EHF-kupa-győztes, 
korábban hatvanötszörös válogatott 
Szabó Edina, aki a rendkívüli eltö-
kéltségét igyekszik átadni nekünk.

A hétköznapok a következőképpen 
telnek. Az iskolából, egy héten ötször, 
egyenesen az edzésre megyek az Érd 
Arénába. Az edzés zárt ajtók mögött 
zajlik, vannak kardio, figurás, labdás, 
egyéni, gyorsaságfejlesztő edzések, a 

beosztás szerint. Hétvégén a szom-
bati felnőtt csapatos edzés és a mér-
kőzések. Iskola után, az edzés előtt 
van csak időm tanulni. Este nyolc, 
fél kilenc felé érek haza. Soha 
nem vagyok fáradt, de azért én is 
szeretek pihenni, olvasni.

Kovács Barbara rendsze-
resen részesül Községi 
Ösztöndíjban kiemelkedő 
tanulmányi és sport- ered-

ményeire való tekintettel.
Sok szeretettel gratulálunk 

neki, és kívánjuk, hogy szor-
galmával, kitartásával öregbítse 

Pusztazámor hírnevét.
Csernyák Krisztina

Ezüstérmes lett az Érd 
– és előbukkant egy zámori lány!

GÓLT SZERZETT AZ ÉRD 
(KOVÁCS BARBARA JOBBRÓL A MÁSODIK) 

AZ EZÜSTÉRMES CSAPAT (A ZÁMORI SPORTOLÓ A MÁSODIK SORBAN BALRÓL A MÁSODIK)
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Pályázat mikro-, 
kis- és középvállalkozásoknak

A Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások telep-
helyfeltételeinek javítását támogató pályázati felhívás jelent 
meg 4,5 milliárd forint értékben – jelentette be Rákossy Ba-
lázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uni-
ós források felhasználásáért felelős államtitkára.

A támogatási kérelmeket május 21-étől lehet beadni a kor-
mány Pest megye célzott fejlesztését szolgáló 80 milliárd forin-
tos támogatási programjának idei második pályázati kiírására.

A támogatás célja a helyi vállalkozások üzleti környe-
zetének javítása. A pályázat keretében lehetővé válik a 
Pest megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások 
meglévő telephelyeinek átalakítása, modernizációja és bő-
vítése, illetve a nem megfelelő telephelyek kiváltása új te-
lephely, vagy új épület építésével.

A pályázat keretében minimum 20, maximum 100 millió 
forintos támogatás igénylésére van lehetőség. Önállóan nem 
támogatható tevékenységként kapcsolódó eszközbeszerzésre, 
megújuló energiaforrás beszerzésére, bemutatóterem vagy 
iroda építésére, belső parkolók kialakítására is lehetőség van.

A pályázati felhívásra a támogatási kérelmeket május 21-
én reggel 8 órától nyújthatják be, a benyújtásra 30 nap áll 
rendelkezésre.

mti

Virágos Magyarország verseny 

Május végéig jelentkezhetnek a települések önkormányzatai 
az idén 25. alkalommal meghirdetett Virágos Magyarország 
környezetszépítő versenyre, amely az ország egyik legnagyobb 
társadalmi megmozdulása. Tavaly 312 település vett részt a 
programban, a győztes Veszprém és Lajoskomárom lett. Idén 
öt települési kategória van: ezer lakos alatti falu, ezer lakos fe-
letti falu, 50 ezer alatti város, és 50 ezer feletti város, Budapest 
kerületei pedig idén is önálló kategóriában versenyeznek. 

Jelentkezni a viragosmagyarorszag.hu oldalon lehet.

1990-ben alakult cégünk keres
FIZIKAI DOLGOZÓKAT, KOMPLETT BRIGÁDOKAT

alkalmazotti munkaviszonyba.
A társaság profi lja:

csapadékvíz elleni szigetelés,
talajnedvesség- és talajvíznyomás elleni szigetelések,

üzemi- és használati víz elleni szigetelések
Betöltendő munkakörök:

SZIGETELŐ SZAKMUNKÁS ÉS BETANÍTOTT SZIGETELŐ

Amit nyújtunk:
pénzügyileg stabil, megbízható munkahelyet egy 27 éve működő, 

szakmai körökben ismert és elismert cégben
képzési és tanulási lehetőséget, kiváló csapatszellemet

Várható jövedelem:
betöltött munkakörtől függően, hétvégi munkavégzés külön 

elszámolás szerint, vidéki munkavégzés esetén különélési pótlék, 
kisebb munkáknál eseti célprémiumok, „karácsonyi pénz”

Egyéb juttatások:
biztosítjuk (térítjük) a munkaterületre történő jutást, 

min.15.000,- Ft/hó cafeteria (próbaidő leteltét követően), 
vidéki munkavállalók esetén szállást (vagy lakhatási támogatást) 

biztosítunk
Szerződés ideje: határozatlan (2 hónap próbaidővel)

Munkavégzés helye: elsősorban Budapesten és környékén,
de alkalmanként Magyarország egész területén.

Jelentkezés, felvilágosítás: 
Zrubecz József építésvezető (+36/30-297-6225) 

zrubecz@tectum.hu

A MAPEI Kft. automata-gépsor kezelőt 
keres azonnali belépéssel sóskúti gyárába, 

három műszakos munkarendre.
Az állás betöltésének feltételei:

• gépészeti ill. gépkarbantartáshoz köthető végzettség
• gépészeti, karbantartói alapismeret

Előnyt jelent:
• gyártósor kezelői, termelésben ill. gépkarbantartásban 

eltöltött idő gyakorlat
• számítógép alapfokú kezelése
• targoncavezetői engedély

Az önéletrajzokat a MAPEI KFT. 2040 Budaörs, Pf.6. 
vagy allas@mapei.hu címre kérjük elküldeni.




