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Falukarácsony 2018
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Az orvosi rendelések időpontjai

2039 Pusztazámor, Kossuth Lajos u. 1., Pusztazámori Egészségház, Telefon: (06-23) 347-171, 

Dr. Andrásfalvy András Ders háziorvos

 Napok  Hétfő Kedd  Szerda Csütörtök Péntek

 Rendelési idő 8:00–9:00 x 11:30–12:30 12:30–13:30 8:00–9:00

Dr. Bezerédi János háziorvos

 Napok  Hétfő Kedd  Szerda Csütörtök Péntek

 Rendelési idő  15:15– 16:15  7:30–8:30  x 7:30 –8:30 15:15–16:15

Dr. Zajkás Gábor gyermekorvos

 Napok  Hétfő Kedd  Szerda Csütörtök Péntek

 Rendelési idő x 8:00–9:00 x x 8:00– 9:00

 Csecsemő-tanácsadás x 9:00 –10:00 x x x
 

Demeterné Orosz Judit védőnő
Telefon: 30/682-7173, Az első alkalommal érkező kismamák számára telefonos egyeztetés szükséges.

 Napok  Hétfő Kedd  Szerda Csütörtök Péntek

 Rendelési idő x 9:00–10:00 x x x

 Csecsemő-tanácsadás x 10:00 –11:00 9:00–11:00 x x
 

Dr. Nánási Ákos szemészorvos
Rendelési idő: előjegyzés alapján, Bejelentkezés: 30/640-5774. A vizsgálat a pusztazámori lakosok számára ingyenes.

Pusztazámor közigazgatási területén 
az ELMŰ Nyrt. végzi a közvilágítá-
si lámpák karbantartását. Az észlelt 
hibákat az alábbi elérhetőségeken 
lehet bejelenteni: 

Telefonon: 06 80/38 39 40/1-es 
menüpont (a nap 24 órájában)

E-mail: kozvilagitas@elmuem-
asz.hu (a nap 24 órájában)

https://eloszto.elmu.hu oldalon 
elérhető online ügyfélszolgálaton 
Bejelentések/Közvilágítási hibabe-
jelentés menüpontokon keresztül

„ELMŰ-ÉMÁSZ Közvilágítási hi-
bajelentő” mobil applikáció segít-
ségével.

Szeretnénk felhívni az Önök figyel-
mét arra, hogy az 2007-ben és előt-
te váltott sírhelyek bérleti díja lejárt. 
Ezeknek a sírhelyeknek a megvál-
tása azért jár le, mert megváltásuk 
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 újraváltási díja 18 750 Ft, 
a kétszemélyesé 37 500 Ft.

Kérjük a sírhelytulajdonosokat, 
hogy a sírhelymegváltás érdekében 
szíveskedjenek telefonon felhívni a 

Községháza titkárságát a hét minden 
napján, vagy személyesen felkeres-
ni Szimandlné Szolnoki Gabriellát 
a Községházán hétfőnként 8.00 és 
15.00 óra között.

Telefonszám és időpont-egyezte-
tés: 23/347-438

A sírhelymegváltási díj befizetése 
postai úton vagy átutalással lehetsé-
ges.

Intézkedésüket köszönjük.

Pátrovics Benedek
polgármester

Közvilágítási 
hibabejelentés

Tisztelt temetőlátogatók, 
sírhelytulajdonosok!
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A Biatorbágyi Egészségház 
járóbeteg szakrendelései

Biatorbágyi Egészségház, 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

Szakrendelések Beutalóköteles rendelések Időpontkérés szükséges Telefonszám
Reumatológia x x 23/534-560

Sebészet 23/534-560

Ortopédia x x 23/534-560

Pszichiátria x x 23/534-560

Neurológia x x 23/534-560

Szemészet x 23/534-560

Fül-orr-gégegyógyászat 23/534-560

Nőgyógyászat x 23/534-560

Urológia x 23/534-560

Kardiológia x x 23/534-560

Ultrahang x x 23/534-560

Nyaki ér ultrahang x x 23/534-560

Bőrgyógyászat 23/534-560

Laboratórium x 23/534-560

Belgyógyászat x x 23/534-560

Diabetológia x x 23/534-560

Érsebészet x x 23/534-560

Fizikoterápia x x 23/534-566

Örömmel tudatjuk, hogy januártól nálunk is megkezdő-
dött a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. 

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy minden 
hónap utolsó szerdáján reggel 6 óráig tegyék ki az össze-
kötözött papírt, illetve az átlátszó zsákba rakott műanyag 
és fémhulladékot a házuk elé. Kérjük, hogy ne keverjék 
össze a műanyag és a fémhulladékot!

Az üveg és a zöldhulladék gyűjtése a régi kocsma udva-
rára helyezett konténerekben történik.

A mellékelt tájékoztatóban (6–7. oldal) minden fontos 
információt elolvashatnak. A zsákokról a lakóknak ma-
guknak kell gondoskodni!

Kérem, segítsék elő az új szolgáltatás meghonosítását, 
és a környezet védelmét.

Együttműködésüket az Önkormányzat nevében előre is 
megköszönöm:

Pátrovics Benedek 
polgármester   

Szelektív hulladékgyűjtés

Továbbra is ingyenesek a Biatorbágyi 
Egészségház járóbeteg-szakrendelé-
sei a zámori lakosok számára!

A pusztazámoriak egészsége és a vá-
rakozási idő csökkentése érdekében 

a képviselő-testület döntése alapján a 
pusztazámori állandó lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező, társa-
dalombiztosítással rendelkező lakosok a 
Biatorbágyi Egészségházban ingyenesen 
vehetik igénybe az alábbi rendeléseket. 

A szakrendelések igénybevételéért 
a lakosoknak nem kell fizetniük, mert 
az ellátás költségét magára vállalta az 
önkormányzat. Nagyon köszönöm 
a képviselő-testület tagjainak ezt a 
nagylelkű döntést.

Kérjük Önt, a szakrendelésen ne 
felejtsen el megjelenni, mert egy pá-
ciens kiesése a többi várakozótól ve-
szi el a helyet. Ha kapott időpontot, 
de valamely oknál fogva mégsem tud 
megjelenni, kérjük, jelezze ezt a re-
cepción, hogy a megüresedett helyet 
pótolhassák.

A fenti járóbeteg-szakrendeléseken 
kívül többféle fizetős magánrendelés 
is van:

Gyermek fül-orr-gégegyógyászat, 
időpontkérés 23/534-560, vagy Nagy 
Erika 20/490-5940

Ultrahang (dr. Kollai Géza), idő-
pontkérés 23/534-560

Masszázs (Csete Benjamin), idő-
pontkérés 23/534-560

Akupunktúra (Lukács Noémi), idő-
pontkérés 23/534-560

Pátrovics Benedek
polgármester
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A hulladék elszállításának 
rendje 2019. évben

Tisztelt pusztazámori lakos, tisztelt 
ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk 
tájékoztatni a lakóhelyére vonatkozóan 
a hulladék elszállításának rendjéről és 
az ezzel kapcsolatos további informáci-
ókról. Kérjük, hogy a hulladékot minden 
esetben legkésőbb a gyűjtési napon reg-
gel 6:00-ig kikészíteni szíveskedjen. 

Kérjük, a szolgáltatással kapcsolatos 
valamennyi kérdésével, észrevételé-
vel, esetleges panaszával forduljon 
bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz 
(Pusztazámori Regionális Hulladék-
kezelő Központ 06-23-560-500), ill. 
a www.fkf.hu weboldalon található 
elérhetőségeken.

Tájékoztató a kommunális 
(háztartási) hulladék gyűjtéséről

Kommunális (háztartási) hulladékokat 
minden esetben legkésőbb csütörtö-
kön reggel 6:00-ig, az ingatlan elé, jól 
megközelíthető és látható helyre kiké-
szíteni szíveskedjen.

Szelektíven gyűjthető hulladékok 
és azok gyűjtésének módja

PAPÍR: ide tartozik minden könyv, fü-
zet, újságpapír, magazin, csomagoló-
papír hullámpapír, karton, papírguriga, 

kiöblített és összelapított italos karton 
(tejes-, gyümölcsleves doboz). Fon-
tos, hogy a dobozokat lapítsuk össze, 
csökkentsük a térfogatukat, így sokkal 
kevesebb helyet foglalnak el. Továbbá 
a szelektíven gyűjtött papírok közé ne 
tegyünk ételhulladékkal szennyezett 
(vegyszerrel érintkezett vagy olajos, zsí-
ros) papírokat, például pizzásdobozt. 
Használt papír zsebkendőt vagy szalvé-
tát se dobjunk ide.

A papír szelektív hulladékokat össze-
kötözve, a szelektív hulladék gyűjtésé-
nek napján reggel 6:00-ig az ingatlana 
elé, jól látható, megközelíthető helyre 
szíveskedjen kikészíteni.
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MŰANYAG ÉS FÉM: ide tartoznak az 
üdítős- és ásványvizes palackok, kiöblí-
tett háztartási flakonok és azok kupakjai 
(samponos, habfürdős flakon), háztartás-
ban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasa-
kok, csomagoló fóliák), kimosott tejfölös-, 
joghurtos poharak, továbbá a különféle 
háztartási fémhulladékok (pl. evőeszköz) 
és italos-, valamint konzervdobozok.

A különválogatva gyűjtött fém és 
műanyag közé ne kerüljön zsíros, olajos, 
háztartási vegyi anyaggal szennyezett 
(nem kimosott) flakon, margarinosdo-
boz, élelmiszer-maradványt tartalma-
zó műanyag, hungarocell, CD-lemez, 
magnó- és videókazetta, egyéb nem 
csomagolási műanyag (pl. nejlonharis-
nya), mert újrahasznosításuk a jelenlegi 
technológiákkal nem megoldható.

A műanyag és fémhulladékokat kérjük 
a szelektív hulladék gyűjtésének napján 
reggel 6:00-ig az ingatlanuk elé, jól lát-
ható, megközelíthető helyre szíveskedjen 
kikészíteni a hulladékok beazonosítására 
alkalmas, bármilyen átlátszó zsákba. 

ÜVEGHULLADÉK: Üvegnek számít 
minden italos-, parfümös és egyéb öb-
lös üveg. Fontos, hogy az edényzetekbe 
kupak nélkül helyeze el az üvegeket. 

Az üveghulladékokat az erre a célra 
kialakított gyűjtőponton tudja leadni a 
régi kocsma mögötti udvarban.

ZÖLDHULLADÉK: Zöldhulladéknak 
számít a lomb-, fa- és bokornyesedék, 
nyírt fű, gyom. Ügyeljen arra, hogy az el-
szállításra szolgáló konténerbe kizárólag 
olyan zöldhulladékok kerüljenek, melyek 
komposztálhatóak, azaz ne helyezzen 
bele fenyőféléket és diófaleveleket, mivel 
az előbbiek magas gyantatartalmuk, illet-
ve az utóbbiak olaj- és mérgezőanyag-tar-
talmuk miatt nem, vagy csak nehezen 
komposztálhatóak. A fás szárú zöldhul-
ladékok, ágak, gallyak pedig kötegelve 
(max. 1 méteres hosszúságúra vágva) he-
lyezhetőek a konténerbe. Kérjük, a konté-
nerbe hulladékgyűjtő zsákot ne rakjanak!

A zöldhulladékot a régi kocsma mö-
götti udvarban kihelyezett konténerben 
helyezhetik el.

LOMHULLADÉK

Kérjük, hogy mindenki a saját ingatlanja 
elé helyezze ki a lomokat, legkorábban a 
lomtalanítási napot megelőző napon! Kér-
jük, hogy Pusztazámor község közterületi 
rendjének és tisztaságának megőrzése 
érdekében kizárólag 2019. május 7-én, 
reggel 06:00-ig helyezze ki lomjait, ezzel 
elkerülhetővé válik a rendetlenség az ut-
cákon. Az ezen időpont után kihelyezett 
hulladékot nem szállítják el. Az elszállí-
tandó lomhulladékot a közterületen úgy 

kell elhelyezni, hogy az a jármű- és gya-
logosforgalmat ne akadályozza, a gyűjtő 
szállítóeszköz által jól megközelíthető 
legyen, a zöldterületeket és a növényze-
tet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy 
károkozás veszélyének előidézésével.

Ne készítsen ki:
• a háztartásokban naponta képző-

dő háztartási hulladékot,
• ipari, mezőgazdasági tevékenység 

következtében keletkezett hulla-
dékot,

• veszélyes hulladékot,
• építési törmeléket,
• autógumit, autóroncsot,
• szénport, hamut,
• földet,
• elkülönítetten gyűjtött üveg-, pa-

pír-, műanyag és fémhulladékot,
• zöldhulladékot (ág, nyesedék, 

lomb, fű).

A lomtalanítás utáni takarítás: az 
ingatlan előtti szakasz takarítása az 
ingatlantulajdonosok vagy azok kép-
viselőinek felelőssége és feladata. 
Kérjük, hogy a lomtalanítás utáni rend 
helyreállításában együttműködni szí-
veskedjen. A kihelyezett lomhulladék 
nem haladhatja meg a 2 m3 /ingatlan/
év mennyiséget. 

MIT HOGYAN GYŰJTSÜNK?

SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ SZELEKTÍVEN NEM GYŰJTHETŐ

PAPÍR
– kartondobozok
– színes vagy fekete fehér újság
– hullámpapír
– irodai papírok
– könyvek, füzetek, prospektusok

indigó, címke, hőérzékeny papír,
zsíros ételmaradékkal szennyezett hulladék,
műanyagborító,
papír pelenka

MŰANYAG
– üdítős-, ásványvizes palackok
– margarinosdobozok
– étolajas flakonok
– joghurtos-, tejfölösdoboz
– samponos, tusfürdős flakonok
– mosószeres flakonok
– műanyag egyszer használatos tányérok
– műanyag szatyrok, fóliák

műanyag háztartási eszközök, műanyag bútorok, 
használati tárgyak, műanyag tányérok, dobozok, 
zsírral, olajjal, mérgező anyaggal, vegyszerrel 
szennyezett  műanyaghulladék, klór tartalmú 
(PVC) hulladék, Hypo-s műanyag üveg, PVC 
cső, számítógép alkatrész, autóalkatrész, Folpack 
fólia,

FÉM
– sörös-, üdítős-, energiaitalos dobozok 
– befőttes- és italosüvegek záró fedelei,
– fém kupakok
– KIÖBLÍTETT konzervdobozok 

(kutya- macska eledeles is) 
– tejes-, gyümölcsleves többrétegű Tetra-

Pack dobozok, kiöblített állapotban

zsíros, olajos, vegyszeres és festékesdoboz, 
hajtógázas spray,
egyéb ismeretlen anyag, szemét
alumínium tálcák, alufólia
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Képviselő-testületi határozatok

94/2018. (XI. 6.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor 
Községi Önkormányzat tulajdonában levő, ter-
mészetben a Pusztazámor, belterület, Móricz 
Zsigmond hrsz. 417, kivett beépítetlen területet 
értékesíteni kívánja minimum az értékbecslő 
által meghatározott áron. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére 
és az adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: szükség szerint   
Felelős: polgármester, jegyző   

95/2018. (XI. 6.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor 
Községi Önkormányzat tulajdonában levő, ter-
mészetben a Pusztazámor, belterület, Móricz 
Zsigmond utca 2/A, hrsz. 354, kivett lakóház, 
udvar ingatlant értékesíteni kívánja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy ingatlanvagyon-értékelő szakvé-
leményt készíttessen. 

Határidő: szükség szerint   
Felelős: polgármester, jegyző   

96/2018. (XI. 6.) 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 9-10. §-a alapján úgy dönt, hogy Köz-
ségi Ösztöndíjat állapít meg a 2017/2018-as 
eredményeire tekintettel

Kisdi-Karabinszky Kolos pusztazámori lakos 
részére 10.000 Ft összegben

Kisdi-Karabinszky Mór pusztazámori lakos 
részére 10.000 Ft összegben

Kovács Barbara pusztazámori lakos részére 
15.000 Ft összegben

11. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi Ösz-
töndíjat állapít meg a 2017/2018-as eredmé-
nyeire tekintettel

Kovács Anett pusztazámori lakos részére 
4.000 Ft/hó összegben

Kovács Barbara pusztazámori lakos részére 
5.000 Ft/hó összegben

11. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi Ösz-
töndíjat állapít meg a 2017/2018 II. félévi ered-
ményeire tekintettel

Nagy Beatrix pusztazámori lakos részére 
35.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

97/2018. (XI. 6.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Biatorbágyi Egész-
ségházban (2051 Biatorbágy, Mester u. 2.) Pusz-
tazámor község érvényes állandó lakóhellyel, 
illetve tartózkodási hellyel, valamint társada-
lombiztosítással rendelkező lakosai számára az 
egyes járóbeteg-szakellátási szolgáltatások térí-
tésmentes igénybevételének biztosítása céljából 
2019. január 1. napjától 2019. december 31. 
napjáig átvállalja Pusztazámor község érvényes 
állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel, 
valamint társadalombiztosítással rendelkező la-
kosai által igénybe vett ellátásért elszámolható 
NEAK-finanszírozás összegét.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére, és 
a Biatorbágy Város Önkormányzatával, illetve a 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 
Kft.-vel megkötött szerződés módosítására. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

98/2018. (XI. 6.) számú
 képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázat 2018/2019. évi fordulójában 
az önkormányzat az „A” típusú, azaz a már 
hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére 
két tanulmányi félévre megállapítandó, 10 havi 
ösztöndíjra szóló pályázatot támogatja, ameny-
nyiben Gróh Katinka Petra pályázónak sikerül 
a határidőn belül benyújtania pályázatát. A tá-
mogatás havi összege 4.000 Ft/fő. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: az ösztöndíjpályázat ütemterve szerint

Felelős: polgármester, jegyző

99/2018. (XI. 6.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a közmeghallgatás 
időpontját 2018. december 4-én 18.00 órára 
tűzi ki. A közmeghallgatás helyszíne: Község-
háza díszterme.

Határidő: 2018. december 4.
Felelős: polgármester

100/2018. (XI.19.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a felhatalmazza a 
polgármestert arra, hogy 

– a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tör-
vény rendelkezéseinek értelmében a Fővárosi 

Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Non-
profit Részvénytársasággal mint közszolgálta-
tóval kötendő hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási szerződést előkészítse és megkösse.  

– a 2008. november 28. napján megkötött, az 
önkormányzat és a Fővárosi Közterület-fenntar-
tó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytár-
saság közötti, a Pusztazámori Regionális Hulla-
déklerakó Központ II.–V. ütemének kialakítása 
tárgyában kötött Együttműködési Megállapodás 
módosítását előkészítse és aláírja. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző   

101/2018. (XI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete azoknak a 65 év feletti pusztazá-
mori lakosoknak, akik 2018. november 1-jén 
állandó lakóhellyel rendelkeznek Pusztazámo-
ron, települési támogatásként, 7.000 forint egy-
szeri karácsonyi támogatást nyújt a költségvetés 
szociális keretének maradványa, valamint az ál-
talános tartalék terhére. Felkéri a polgármestert, 
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

102/2018. (XI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. 
§ (5) bekezdése, valamint a költségvetési szer-
vek belső kontrollrendszeréről szóló 370/211. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése 
alapján a határozat mellékletét képező tarta-
lommal elfogadja a Pusztazámor Községi Ön-
kormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét. 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt 
a belső ellenőrzési terv végrehajtására, össz-
hangban a közeljövőben jóváhagyandó sóskúti 
tervvel. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

103/2018. (XI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a víziközmű- szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. 
rendelet alapján az Érd és Térsége Víziközmű 
Kft. házi beemelők villamosenergia-ellátásával 
kapcsolatos javaslata tekintetében a felhaszná-
lási helytől független energiaellátás kiépítése 
kapcsán megállapítja, hogy a szennyvízbeeme-
lők felhasználási helytől független energiahá-
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lózattal történő kiváltása aránytalanul magas 
költségráfordítással jár. A képviselő-testület úgy 
dönt, hogy azon felhasználók számára, akik ezt 
igénylik, az Érd és Térsége Víziközmű Kft. szá-
mítási módszerével megállapított házi beemelő 
villamosenergia-ellátási költséget a tárgyévet 
követő január 31-ig megtéríti.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert az egyeztető tárgyalások lebonyolítására 
és a házi szennyvízbeemelő energiaellátásának 
biztosításáról szóló megállapodás megkötésére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: jegyző

104/2018. (XI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Pénzügyi Bizottság javasla-
tára Pátrovics Benedek polgármester részére 
a 2018. II. negyedévében végzett munkáját 
elismerve és jónak értékelve kéthavi illetmé-
nyének megfelelő összegű jutalmat állapít 
meg. Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon 
a kifizetésről a 2018. évi költségvetésben erre 
elkülönített keret terhére. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

105/2018. (XI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a közmeghallgatás 
időpontját 2018. december 6-án 18.00 órára 
tűzi ki. A közmeghallgatás helyszíne: Község-
háza díszterme.

Határidő: 2018. december 6.
Felelős: polgármester

106/2018. (XI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi Pátro-
vics Benedek polgármester részére az RCR107 
forgalmi rendszámú személyautóra az éves 
autópálya matrica beszerzését a Pusztazámor 
Községi Önkormányzat nevére szóló számla 
ellenében. A határozatban foglalt engedélye-
zés visszavonásig érvényes.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

107/2018. (XII. 6.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy Biatorbágy Város 
Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanban 
a járóbeteg szakrendelő működését biztosító bi-
atorbágyi Egészségházat (2051 Biatorbágy, Mes-
ter u. 2.) akként támogatja, hogy az Egészségház 
működési költségeihez 2019. évre 400.000, azaz 
Négyszázezer forint összegű támogatást nyújt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére és 

a Biatorbágy Város Önkormányzatával, illetve a 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 
Kft.-vel kötendő támogatási szerződés aláírásá-
ra. Felkéri a polgármestert, hogy ezt a költséget 
a 2019. évi költségvetésbe tervezze be.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

108/2018. (XII. 6.) 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 9–10. §-a alapján úgy dönt, hogy Köz-
ségi Ösztöndíjat állapít meg a 2017/2018-as 
eredményeire tekintettel

Petky Eleonóra pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

109/2018. (XII. 6.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX. 
törvény 41. § (7) bekezdésben kapott jogkörében 
eljárva, Pocsai Andrea óvodapedagógust, jelen-
legi intézményvezető-helyettest 2019. január 
1-től megbízza a Pusztazámori Napköziotthonos 
Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával. 
Az ideiglenes intézményvezetői megbízás a kine-
vezett óvodavezető tartós távollétének idejére, 
előre láthatólag 2019. február 28-ig tart. A képvi-
selő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy a határozat végrehajtása kapcsán a szüksé-
ges munkajogi intézkedéseket tegyék meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

110/2018. (XII. 6.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 82/2018. (IX. 10.) számú hatá-
rozatával az önkormányzat fenntartásában lévő 
óvoda létszámkeretét egy négyórás részmunka-
idős álláshellyel megemelte, első ütemben 2018. 
október 1.–december 31. közötti időtartamban. 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy az álláshely 
második ütemben 2019. január 1.–június 30. 
közötti időtartamban tölthető be. Az álláshely-
hez tartozó munkaköri leírást úgy kell megha-
tározni, hogy a kisegítő ne csak az iskolai ét-
keztetés megoldását segítse, hanem az óvodát 
is. Azaz munkaköre a konyha és az ebédlő 
területén kívül, az óvodások étkeztetésével 
kapcsolatos feladatokban történő segítségnyúj-
tásra is terjedjen ki.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére, 
továbbá utasítja az óvoda megbízott vezetőjét 
és a jegyzőt azok előkészítésére.

Határidő: 2019. január 1.
Felelős: polgármester, 

megbízott óvodavezető, jegyző 

111/2018. (XII. 6.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
fenntartásában levő óvoda létszámkeretét és 
költségvetését úgy kell tervezni a 2019. évi 
költségvetésben, hogy a tartósan távollévő, de 
előreláthatólag 2019. március 1-jén újra mun-
kába álló óvodavezető pedagógiai munkája 
elvégzésére alkalmazott helyettes foglalkozta-
tása az óvoda 2019 nyári szünetének megkez-
déséig lehetséges legyen.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

113/2018. (XII. 6.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény rendelkezései alapján úgy 
dönt, hogy Pusztazámor település közigaz-
gatási területén a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás teljesítésére a Fővárosi Közterü-
let-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit 
Részvénytársasággal (székhelye: 1081 Buda-
pest, Alföldi u. 7.) köt szerződést. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére 
és a szerződés aláírására. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy 2019. március 31-ig folytassa le a szük-
séges tárgyalásokat a házhoz menő zöldhulla-
dék-elszállításról.

Határidő: szükség szerint
Felelős: jegyző, polgármester

114/2018. (XII. 6.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat és a Fő-
városi Közterület-fenntartó Zrt. 2008. novem-
ber 28. napján Együttműködési Megállapodást 
kötöttek egymással, a Pusztazámori Regionális 
Hulladéklerakó Központ II.–V. ütemének ki-
alakítása tárgyában. A hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás jogi alapjául szolgáló hulladék-
ról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a Felek 
jogviszonyára is kihatással van, különösen a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj szám-
lázása és beszedése tekintetében, ezért Puszta-
zámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy közös megegyezéssel 
módosítja az Együttműködési Megállapodást. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére 
és a megállapodás módosításának aláírására. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: jegyző, polgármester

 dr. Újházi Miklós sk.  Pátrovics Benedek sk. 
 jegyző polgármester
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Változik a Községi Ösztöndíj iránti kérelmek
benyújtási határideje

A Községi Ösztöndíjról

Változnak a Községi Ösztöndíj iránti 
kérelmek benyújtásának szabályai, 
ugyanis az utóbbi 3 évben nem egy-
szer fordult elő, hogy november-de-
cemberben nyújtották be a júniusi 
eredményekre vonatkozó ösztöndíj-

kérelmet, ez a rendelet célját és szel-
lemiségét teszi komolytalanná.

Kérem a tisztelt szülőket és a tanuló-
kat, hogy az alábbiakban részletezett 
szabályok szerint és határidőben szí-
veskedjenek benyújtani kérelmüket. 

A testület a határidőn túl benyújtott 
kérelmeket nem tudja elbírálni.

A kérelem adatlap a Községházán 
kérhető.

Pátrovics Benedek
polgármester

A Képviselő-testület az iskolai tanul-
mányokban, a sportban, művészetben 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó pusz-
tazámori fiatalokat Községi Ösztön-
díjban részesíti.

Községi Ösztöndíj tanulói 
jogviszonnyal rendelkezők számára, 

egyösszegű
9.§

(1) Községi Ösztöndíjat kaphat éven-
te egy alkalommal az a pusztazámori 
lakóhellyel rendelkező, általános is-
kolában vagy középfokú oktatási in-
tézményben tanulmányokat folytató 
tanuló, aki:

a) iskolai tanulmányaiban az alsó 
tagozatban kitűnő, felső tagozat-
ban és középiskolában jeles (4,5 
vagy a feletti) átlageredményt ér 
el, vagy ha körzeti tanulmányi 
versenyen az első három, megyei 
tanulmányi versenyen az első tíz 
helyezett között végez, vagy or-
szágos tanulmányi verseny dön-
tőjébe jut;

b) kiemelkedő sportteljesítményt 
nyújt; 

c) a művészet területén sikereset 
alkot (pl. szavalóversenyen, iro-
dalmi pályázaton ér el kimagasló 
eredményt stb.);

d) akire az oktatási intézmény veze-
tője javaslatot tesz. 

(2) A javaslatot a polgármesterhez 
lehet benyújtani. A Községi Ösztön-
díjra javaslatot tehet a polgármester, 
a Képviselő-testület bizottsága, bár-
mely települési képviselő, társadalmi 
szervezetek, az érintett oktatási intéz-
mény igazgatója és az osztályfőnök, 
valamint bármely pusztazámori lakos.

(3) Ha a javaslatot az (1) a) pontja, 
azaz az iskolai átlageredmény, vagy 
iskolai tanulmányi versenyen elért 
eredmény alapján nyújtják be, akkor 
azt a tanév lezárását követően, leg-
később tárgyév augusztus 31-ig kell 
benyújtani. Ha a javaslatot az (1) be-
kezdés b)-c) pontjai alapján nyújtják 
be, akkor azt az ösztöndíj igénylésére 
alapot adó eredmény elérését követő 
harminc napon belül kell benyújtani. 
A határidők jogvesztők.

(4) Ha a javaslatot az (1) bekezdés 
d) pontja alapján a tárgyévben lezárult 
tanévben nyújtott teljesítményre tekin-
tettel teszi meg az intézményvezető 
vagy az osztályfőnök, akkor azt leg-
később augusztus 31-ig, ha azt a tár-
gyévben kezdődő tanévben nyújtott 
teljesítményre tekintettel teszik meg, 
akkor december 31-ig kell benyújtani. 
Ha a javaslat kiadására tárgyév de-
cember hónapban kerül sor, akkor a 
kiadást követő harminc napon belül 

kell benyújtani. A határidők jogvesz-
tők. 

(5) A Községi Ösztöndíj adományo-
zásáról a Képviselő-testület soron kö-
vetkező rendes ülésén dönt.

(6) Ha az érintett tanuló a tárgyév-
ben az ösztöndíj odaítélését követően 
újabb, az (1) bekezdésben meghatá-
rozott feltételnek is megfelel, akkor 
újabb javaslat nyújtható be a (3)-(4) 
bekezdésben meghatározott határidő-
kön belül. Ebben az esetben a képvi-
selő-testület soron következő rendes 
ülésén dönt az ösztöndíj kiegészíté-
séről. 

10. § 
(1)  A Községi Ösztöndíj összege 

10 000 Ft. Ha valaki a 9.§-ban foglalt 
feltételek közül többnek is megfelel, a 
községi Ösztöndíj összege 15 000 Ft.

(2) Ha a Községi Ösztöndíjban része-
síthető tanuló a 9. § (1) a)-c) pontjaiban 
meghatározott területeken Magyaror-
szág területén belül szervezett nem-
zetközi versenyen vesz részt, akkor a 
Községi Ösztöndíj magasabb összeg-
ben, de legfeljebb 50 000 Ft-ban, ha 
külföldi helyszínen vesz részt nemzet-
közi versenyen, akkor legfeljebb 100 
000 Ft-ban is megállapítható. Ebben 
az esetben az ösztöndíjra nem csak 
a 9. §-ban meghatározott határidők fi-
gyelembevételével, hanem a versenyt 
megelőzően is lehet javaslatot tenni.  
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(3) Az ösztöndíj összege több felté-
telnek való megfelelés esetén is tárgy-
évben legfeljebb 100 000 Ft lehet. 

Községi Ösztöndíj tanulói 
jogviszonnyal nem 

rendelkezők számára 
10/A.§

(1) Községi Ösztöndíjban részesíthető 
az a tanulói jogviszonnyal nem ren-
delkező pusztazámori lakos, aki a 9. 
§ (1) b)-c) pontjaiban meghatározott 
területeken hazai vagy nemzetközi 
versenyen vesz részt. A Községi Ösz-
töndíj összege legfeljebb 50 000 Ft, 
ha hazai versenyeken vesz részt, és 
legfeljebb 100 000 Ft, ha nemzetközi 
versenyen is részt vesz.

(2) Az ösztöndíjpályázat egy éven 
belül többször is benyújtható, de a 
megállapított ösztöndíj éves összege 
nem haladhatja meg az (1) bekezdés-
ben meghatározott maximális össze-
get.

Középiskolai Községi Ösztöndíj, havi 
11.§

(1) Középiskolai Községi Ösztöndíjat 
kaphat az a pusztazámori lakóhellyel 
rendelkező középiskolás tanuló, aki

a) teljes idejű, nappali tagozatos ta-
nulói jogviszonnyal rendelkezik,

b) középiskolai tanulmányaiban 
jó (4,0) vagy a feletti átlagered-
ményt ér el,

c) családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori nyugdíjminimum 
legkisebb összegének háromszo-
rosát.

d) Az ösztöndíjra először a kilen-
cedik évfolyamos tanulmányok 
megkezdésekor lehet jelentkez-

ni. Azaz akkor, amikor a tanuló 
hagyományos középiskola első 
évfolyamán, hatosztályos kö-
zépiskola harmadik évfolyamán, 
nyolcosztályos középiskola ötö-
dik évfolyamán kezdi meg tanul-
mányait.  A pályázat a középis-
kolai tanulmányok utolsó évéig 
nyújtható be. Ideértve azt is, ha 
a tanuló az érettségi vizsga után 
megszakítás nélkül folytatja ta-
nulmányait technikusi végzettség 
megszerzése céljából, továbbá 
azt is, ha a tanuló a szakképzés 
lezárása után ugyanott, vagy más 
középfokú oktatási intézmény-
ben folytatja tanulmányait érett-
ségi bizonyítvány megszerzése 
céljából nappali tagozatos tanu-
lóként.

(2) A Középiskolai Községi Ösz-
töndíj iránti kérelem minden tárgyév 
augusztus 30. napjától tárgyév szep-
tember 30. napjáig nyújtható be a 
polgármesterhez a jelen rendelet 1. 
sz. mellékletét képező adatlap kitölté-
sével és benyújtásával. 

(3) A Középiskolai Községi Ösztön-
díj adományozásáról a Képviselő-tes-
tület soron következő rendes ülésén 
dönt.

(4) A Középiskolai Községi Ösztön-
díj: 

a) Évente legfeljebb 10 fő részére 
állapítható meg. Ha a kérelme-
zők száma meghaladja az éves 
támogatható létszámot, az elbírá-
lásánál előnyben kell részesíteni 
azt, aki tanulmányait eredménye-
sebben végzi, illetve azt, akinek 
szociális helyzete hátrányosabb.

b) Minden év szeptember 1-től, kö-
vetkező év június 30-ig, 10 hó-
napra szól.

c) Bruttó összege 4000 Ft/hónap, 
amely minden hónap 5. napjáig 
kerül kifizetésre. Annak a tanu-

lónak, aki az előző tanévet jeles 
vagy kitűnő (4,5–5,0) tanulmányi 
eredménnyel zárta, az ösztöndíj 
összege 5000 Ft/hónap. 

Főiskolai Községi Ösztöndíj 
11/A§

(1) Főiskolai Községi Ösztöndíjat kap-
hat az a pusztazámori lakóhellyel 
rendelkező felsőfokú tanulmányokat 
folytató hallgató, aki első alap- vagy 
mesterképzésén, vagy felsőfokú szak-
képzésben vesz részt.

(2) Nem jogosult Főiskolai Községi 
Ösztöndíjra az a hallgató, aki kereső 
tevékenységet folytat, ide nem értve a 
diákmunkát. 

(3) A Főiskolai Községi Ösztöndíj 
iránti kérelem minden tanulmányi fél-
év első napjától nyújtható be a polgár-
mesterhez a jelen rendelet 2. sz. mel-
lékletét képező adatlap kitöltésével és 
benyújtásával. 

(3) A Főiskolai Községi Ösztöndíj 
adományozásáról a Képviselő-testület 
soron következő rendes ülésén dönt

(4) A Főiskolai Községi Ösztöndíj: 
a) Évente legfeljebb 10 fő részére 

állapítható meg. Ha a kérelme-
zők száma meghaladja az éves 
támogatható létszámot az elbírá-
lásánál előnyben kell részesíteni 
azt, aki tanulmányait eredménye-
sebben végzi, illetve azt, akinek 
szociális helyzete hátrányosabb.

b) A Főiskolai Községi Ösztöndíj 
összege egy tanulmányi félévre 
bruttó 20 000 Ft. Annak a hall-
gatónak, aki az előző félévet leg-
alább jó (4,0–4,49) tanulmányi 
eredménnyel zárta, az ösztöndíj 
összege 35 000 Ft, aki az előző 
félévet jeles, vagy kitűnő (4,5–
5,0) eredménnyel zárta, az ösz-
töndíj összege 50 000 Ft.

Ezúton kérem a pusztazámori lakosokat, ha kóbor 
kutyát vagy elhullott, elütött állatot látnak a község 
területén lehetőleg, azonnal értesítsék a Zöld Sziget 
Állatmenhely illetékes szakemberét, Kincses Imrét a 

70/626-7378 telefonszámon, aki megteszi a szükséges 
lépéseket. 

Előre is köszönjük törődésüket.
Pátrovics Benedek polgármester

Kóbor ebek, elhullott állatok
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Az idén is megtartottuk községünkben 
a hagyományos Falukarácsony ünnep-
séget. Mintegy két évtizede minden 
évben a szentestét megelőző hétvégén 
összegyűlik a falu apraja-nagyja az is-
kolában, hogy közösen hangolódjunk 
rá a karácsonyi ünnepekre. Az óvo-
dások és az iskola tanulói műsorral 
készülnek erre a szép eseményre. Az 
idén se volt ez másként. Községünk 
polgármestere nyitotta meg ünnepi 
köszöntőjével az ünnepséget. Őt kö-
vették az óvodások nagyon szép, meg-
ható műsorral. Köszönhető ez Pataki 
Péterné és Pálok Anita óvó néniknek, 
hisz ők készítették fel a gyerekeket.  

Ezt követően az iskolások léptek az 
ünneplők elé, ők is hasonlóan színvo-
nalas műsort mutattak be. A diákok 
nem csak verssel, énekkel, színdarabbal 
szórakoztatták a közönséget, hanem 
hangszeres bemutatót is láthattunk kis 
zenészeinktől és családtagjaiktól. A 
műsort Dallos Márta és Patóné Hradil 
Adrien tanítók tanították be és rendez-
ték. Köszönjük az óvó és tanító nénik ál-
dozatos felkészítő munkáját, a gyerekek 
nem csak a szülőknek, de a rendezvény 
valamennyi résztvevőjének emlékeze-
tes pillanatokat szereztek.

Az ünnepség második részében a 
résztvevőket az önkormányzat jóvol-
tából ünnepi uzsonnán láttuk vendé-
gül az iskola ebédlőjében, aulájában, 
mert sajnos a szakadó eső miatt nem 
tudtunk a Mindenki karácsonyfája 
mellett ünnepelni. A rossz idő ellené-
re a hangulat nagyon jó volt, sokáig 
beszélgettek a résztvevők. Elmond-
hatjuk: 2018-ban is egy sikeres, jó 
hangulatú ünnepség zárta Pusztazá-
mor községben az évet. 

Kiss Ágnes 
művelődésszervező

Falukarácsony 2018
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A Pónifarm Szabadidőközpontban jár-
tunk Mikulás tájékán a helyi óvoda és 
iskola tanulóival és pedagógusaival. 
Mikulás-műhely manói címmel inter-

aktív mesedélelőttön vettünk részt. 
Amíg az óvodások a Mikulás-műso-
ron szórakoztak, addig az iskolások 
körbejárták az állatparkot, megnézték 
az ott lakó állatokat, sőt némelyiket 
meg is simogathatták. Majd helyet 
cseréltek az óvodásokkal és ők is ré-
szesei lehettek a Mikulás és a Manók 
műsorának. Kiegészítő programként 
a traktoros kocsikázást is kipróbálták 
a gyerekek. Nagyon szórakoztató dé-
lelőttöt töltöttünk a taksonyi Pónifar-
mon.

Kiss Ágnes

Gazdag Erzsi:
ITT A FARSANG

Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.

Dirreg, durrog a mozsár,
táncosra vár a kosár,
A kávészem int neki,
míg az őrlő pergeti.

Heje-huja vigalom!
habos fánk a jutalom.
Mákos patkó, babkávé,
értük van a parádé.

Idén is eljött végre a farsang, újra elő-
kerültek a jelmezek a farsangi masz-
kok.  A pusztazámori óvodások már 
nagyon várták ezt a napot. Január 19-
én délelőtt az óvó nénik és a szülők 
közös munkája eredményeként díszbe 
borult az iskola tornaterme. A jó han-
gulatot már a farsangi mulatság kezde-
te előtt vidám zene hozta meg. Aztán 
megtelt a helyiség szebbnél szebb ki-
rálylányokkal, angyalkákkal, szuperhő-
sökkel, tigrissel, nyuszikkal, cicákkal és 
még sok más ötletes jelmezzel.

A rendezvény vendége a Gézen-
gúz együttes volt, mely a műsorukba 
bevonta a gyerekeket, akik kaptak 
hangszereket és zenélhettek, így iga-

zi farsangi hangulatot teremtettek az 
előadott meséjükkel.

A büfében mindenki kedvére esze-
gethetett az anyukák által készített sü-
tikből, fánkokból, sós finomságokból.

A mulatság kivetített táncos prog-
rammal folytatódott, ahol a bátor óvó 
nénik és anyukák is táncra perdültek a 
gyerekekkel. Ahogy a kivetítőn moz-
gott a kis bábu, úgy kellett táncolni. A 
gyerekek lelkesen követték a kis figu-
rák lépéseit, amíg csak bírták. 

A farsangi rendezvény végén min-
den kisgyermek hazavihetett egy neki 
tetsző lufit a tornateremből.

Ezúton szeretnénk megköszönni az 
SZMK-nak és minden szülőnek a rész-
vételét és a farsang lebonyolításában 
nyújtott segítségét. 

Újháziné Demeter Katalin 
pedagógiai asszisztens 

és családsegítő munkatárs

Taksonyban találkoztunk a Mikulással

Farsang az óvodában
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November 10-én Márton napi csa-
ládi napot tartottunk iskolánkban. A 
rendezvényről készült képes tudósítás 
sajnos, technikai okból kimaradt a Zá-
mori Hírek előző számából, de most 
pótoljuk a mulasztást.

A színes, változatos programokon 
nagy lelkesedéssel vettek részt a 
gyerekek szüleikkel. Elkészíthették 
a lámpást a felvonuláshoz, vagy ne-
mezelhettek, a kötélfonás rejtélyeivel 
is ismerkedhettek az érdeklődők. A 
Naplemente Nyugdíjasklub női tagjai 
a tollfosztást mutatták be a gyerekek-
nek, a férfitagok a kukoricahántást 
és morzsolást gyakorolták a kis ne-
bulókkal. A szülői munkaközösségi 
tagok büfével várták a résztvevőket. 
Finomabbnál finomabb sütemények, 
pogácsák, tea, gyümölcslevek és li-
bazsíros kenyér sem hiányzott a kíná-
latból. Ahogy besötétedett, elérkezett 
a fő program: a lámpás felvonulás. A 
gólyalábas kikiáltó vezetésével körbe-

sétáltuk a Petőfi Sándor utcát. Puskás 
Tibor Lászlóné, Olgi néni aprócukor-
kával várta az utca végén a felvonu-
lókat, a gyerekek nagy meglepetésére, 
melyet ezúton is köszönünk. Jó han-
gulatú, nagyon jó móka volt a gye-
rekeknek ez a program, amit nagyon 
sokáig emlegetnek majd.

K. Á. 

Mint arról a Zámori Hírek is hírt adott, 
a térségünkből származó, pusztazá-
mori gyökerekkel rendelkező extrém 
sportoló a Déli-sark meghódítását 
tűzte ki célul. Rakonczay – ezen az 
útvonalon első magyarként – a szá-
razföld, vagyis az Antarktisz partjáról 
indulva 44 nap és 4 óra alatt teljesí-
tette a 917 kilométeres távot, egy 94 
kilós szánt húzva maga után.

Gábor az út során testsúlya 10 szá-
zalékát elégette, az arcán pedig fagyá-
si sérüléseket szenvedett. Elmondása 
szerint fizikailag próbára tette az a 
kétszáz kilométeres szakasz, amelyen 
mély hóban meneteltek, a táv végén 
pedig folyamatos jeges szembeszéllel 
megküzdve teljesítette célját. Eleinte 
mínusz 12 Celsius-fok körüli volt a 
hőmérséklet, ám ahogy közeledtek a 
sarkponthoz, már szinte mindig mí-
nusz 20 Celsius-fok alá esett, és oly-
kor elérte a mínusz 30-at is. 

„Az Antarktisz hatalmas, tökélete-
sen élettelen, ugyanakkor fantaszti-
kusan tiszta és érintetlen. Semmi sem 
indokolja itt az életben maradást. Az 
agy ráadásul képtelen felfogni a mene-

telés tényleges időtartamát, ebben az 
ingerszegény környezetben az ember 
lépésről lépésre küzdi előre magát. 
Csak megy előre, és nem foglalkozik 
azzal, meddig tart még, hogy milyen 
hosszú ez az egész” – fogalmazott az 
extrém sportoló.

A szabályok értelmében, aki először 
jár az Antarktiszon, annak csapatban 
kell teljesítenie a távot, így Rakonczay 
Gábor is negyedmagával vitte végig az 
expedíciót, ám a legtöbbet ő haladt az 
élen, és az ő szánja volt a legnehezebb. 

Fotó: Camera Kft./MTI/MTVA

Ez történt a Márton-napon

Rakonczay Gábor sikeres expedíciója
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Bíróság és ügyészség Érden

„Nem az ügy áll előtérben, ha-
nem a polgár” – Így fogalmazott 
Aradszki András országgyűlési 
képviselő Törökbálinton, az új vá-
rosháza kormányablakának átadá-
sán. A törökbálinti kormányablak 
teljes körű ügyintézést tesz lehető-
vé a térségben élőknek, így az Érd 
nyugati részén, Sóskúton, illetve a 
Pusztazámoron lakóknak is.

Tuzson Bence, a Miniszterel-
nökség közszolgálatért felelős ál-
lamtitkára az ünnepségen arra hívta fel a figyelmet, hogy 
„a tavalyi év során 13,5 millió ügyfél kereste fel a kormá-
nyablakokat, az átlagos ügyintézési idő 8 és fél perc, a vá-
rakozási idő átlagosan 15 perc volt. Tehát kevesebb, mint 
fél óra alatt lehetett egy ügyet intézni”. Mint mondta, „a 
kormány célja a következő húsz, harminc évben, hogy Ma-
gyarország Európa egyik legélhetőbb országa legyen”. 

Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja az ese-
ményen hangsúlyozta, hogy elsődleges lett az ügyfelek se-
gítése a közigazgatási ügyek intézésében. Emellett kiemelt 
szempont, hogy mindez családbarát módon történjen.

Aradszki András országgyűlési 
képviselő elmondta, hogy a kormá-
nyablak nyolc ablakkal működik és 
a törökbálintiak mellett az érdi, a 
pusztazámori, a sóskúti és tárnoki 
lakosok is tudnak majd itt ügyet in-
tézni.

– A lakcímbejelentéstől kezdve a 
TAJ-kártya igénylésén át az anyasá-
gi segély, valamint egyes földhivata-
li ügyek elintézéséig mindenre van 
itt lehetőség. A kormányzatnak az 

a célja, hogy bővítse ezeket az ügycsoportokat, de egyben 
egyszerűbbé is váljon az ügyintézés. Ez egyre inkább kom-
fortosabbá teszi a közigazgatás és az állampolgár közti kap-
csolatot – emelte ki az országgyűlési képviselő.

Elek Sándor, Törökbálint polgármestere ünnepi beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy harminc évet vártak a városháza 
felépítésére, amelyet már úgy alakítottak ki, hogy kormá-
nyablak is helyet kaphasson benne és ezzel az emberek 
egy helyen, minél gyorsabban el tudják intézni ügyeiket.

Forrás: erdmost.hu, Fotó: Takács Dalma

Kormányablak nyílt Törökbálinton

Január 1-jén megkezdte működését az Érdi Járásbí-
róság. Egyelőre ideiglenes épületben nyitotta meg 
kapuit, a Felső utca 43. szám alatt – a szakorvosi ren-
delő szomszédságában –, ahonnan várhatóan 2020 
elején költözhet majd át új épületébe, a Szabadság 
térre. 

A bíróság engedélyezett létszáma egy elnök, egy el-
nökhelyettes, hat büntető bíró és tíz polgári bíró. A 
szabálysértési és végrehajtási ügyek intézését bírósá-
gi titkárok végzi majd, a bírák tevékenységét megfe-
lelő létszámú igazságügyi alkalmazott segíti. Az Érdi 
Járásbíróság megbízott elnöke dr. Liziczay Sándor. A 
bíróság illetékességi területe igazodik a járás telepü-
léseihez, azaz az Érdi Járásbírósághoz tartozik Pusz-
tazámor is. 

Az év első napjával megkezdte működését az Érdi 
Járási Ügyészség is. Az ügyészségen kilenc ügyész 
dolgozik, illetékessége az Érden, Diósdon, Százha-
lombattán, Pusztazámoron, Törökbálinton, Sóskúton 
és Tárnokon elkövetett, helyi hatáskörbe tartozó bű-
nügyekre terjed ki. A járási ügyészség az Érdi Járás-
bírósággal közös székház elkészüléséig az Érdi Ren-
dőrkapitányság korábbi épületében, a Felső utca 4–6. 
szám alatt működik.



Új Ford Focus
már

5 150 000  Ft-tól*

DÖNTŐS

*Az ajánlat új Ford Focus (2018) 5 ajtós Technology 1.0l EcoBoost (125LE) EUR6 M6 modellre vonatkozik, és Ford Credit fi nanszírozás esetén, a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes. A Ford Credit zártvégű pénzügyi líz-
ing-fi nanszírozás 2019.01.01. és 2019.03.31. között, a Ford Márkakereskedők készlete erejéig érvényes. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötni akként, hogy a biztosítás 
társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint Lízingbeadó lesz. A Ford Credit fi nanszírozási szolgáltatását a Ford magyarországi hivatalos márkafi nanszírozója, a Merkantil Bank Zrt. nyújtja. A képeken látható autó illusz-
trációk. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletes tájékoztatásért forduljon bizalommal Ford értékesítő kollégáinkhoz márkakereskedésünkben! Vegyes üzemanyag-fo-
gyasztás: 5,1-7 l/100 km, vegyes CO2 kibocsátás: 114-158 g/km. A feltüntetett adatok alap, opciók nélküli változatra értendőek.
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