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Pusztazámor Községi 
Önkormányzat 

tisztelettel meghívja 
a község lakosságát

az augusztus 20-án 
9 óra 30 perckor kezdődő 

Szent István-napi ünnepi 
szabadtéri szentmisére 
és újkenyérszentelésre.

Ünnepi köszöntőt mond 
Pátrovics Benedek polgármester.

A szertartást Bódai József
ezüstmisés plébános atya végzi.

Helye: 
Petőfi Sándor és a Hunyadi János utca 

által határolt tér. 
(Eső esetén a Remeteségben) 
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Köszönöm!

Köszönés, köszöntés, köszönet… és még
hány változata van ennek a gyönyörű
szónak, ami általában akkor hangzik el,
ha egy jó dolog megtörtént, befejeződött.

A Zámori Kör Egyesület tagjai 2013.
július 28-án gyűltek össze és hívták meg
az őket sokszor munkájukban segítő tisz-
teletbeli tagokat  és szomszédokat. Az
ünneplésnek kettős oka volt. Turnhauser
Tamás elnök egyrészt a XIV. Falunapon,
az iskolás gyermekek munkáiból megva-
lósult kiállításon való közreműködésért
mondott köszönetet, másrészt köszöntötte
a Pusztazámorért emlékéremmel kitünte-
tett  dr. Fekete Zsuzsannát és Pádár Vil-
mát. A harmadik, meglepetés köszöntés e
sorok írójának szólt a 80. születésnap és
Anna-nap ürügyén. 

A mi falunk hagyományos eseményei-
nek sikere méltán kiérdemelte ezt az
estét, ahol a résztvevők újabb és újabb
ötleteket, terveket kezdtek dédelgetni a
jövőt illetően. 

Végül köszönjük településünk lakosai-
nak önzetlen segítségét, hogy közremű-
ködésükkel hozzájárultak a színvonalas
esemény kitűnő hangulatához, valamint
a látogatók aktív részvételét, aminek
eredményeként a közönségdíjat  is odaí-
télhettük. 

Pusztazámor, szeretlek… 
Páli Anna

Anyakönyvi hírek 2013
Újszülöttek:

Alapi Gergő Bálint (01. 04.)
Darázs Lili (01. 05.)
Miklósi Réka (03. 04.)
Vanó Hanna Julianna (03. 21.)

Házasságkötések

Szabó István – Futó Tímea (május 11.)
Bindics Ferenc – Fekete Viktória (május 25.)
Bodnár Zsigmond – Sásdi Vivien (június 13.)

Bachman Gergely – Balázs Anna (július 13.)
Kósa Tibor – Gácsi-Varga Marianna (július 26.)
Grega Oszkár – Kodák Dorottya (július 27.)

Elhunytak:

Búzás Gyula (sz.: 1929 – elh.: 01. 10.)
Lizicska Lászlóné (sz.: 1929, Pinthoffer Ilona – elh.: 03. 03.)
Szendi Istvánné (sz.: Bachoffer Mária, 1932 – elh.: 03. 21.)
Nagy Antal (sz.: 1936 – elh. 04. 10.)
Ágoston Ferenc (sz.: 1937 – elh.: 04. 26.)
Kijacsek István (sz.: 1956 – elh.: 06. 18.)
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Szemétgyűjtés Pusztazámoron

Április 20-án a Föld napja alkalmából a
Green-Hope Alapítvány, a Pusztazámori
Polgárőr Egyesület és a lakosság összefo-
gásával szemétgyűjtést tartottunk Puszta-
zámoron.

Bár községünk belterülete csodálatosan
karban tartott, rendezett és szinte teljesen
szemétmentes, azért a bekötő utak men-
tén, a község határaiban még mindig ren-
geteg eldobott, „elhagyott” vagy ami a
legszörnyűbb, szándékosan halomba
lerakott, főként háztartási és veszélyes
hulladékkal találkoznak az arra járók. 

Sajnálatos, hogy a mai világban még
mindig vannak emberek, akik képesek
ilyet tenni környezetünkkel; amikor ezer
egy helyesebb mód és lehetőség van arra,
hogy a hulladék a megfelelő módon a
megfelelő helyre kerüljön!

A Green-Hope Zöld Remény Alapít-
vány legfőbb célja pontosan ez, hogy
megtisztítsa a környezetet az emberek
okozta szennyeződésektől. A mostani
szemétszedési akció nem az első és nem
is az utolsó ilyen összefogásunk volt; sze-
retnénk a lehető legtöbb település kör-
nyezetét széppé, tisztává varázsolni.

A pusztazámori   szemétszedés szerin-
tem és a részt vevő lelkes társaim szerint

is jól sikerült. A mostani akció alkalmából
egy csodálatos napot töltöttünk együtt.
Gyerekek, felnőttek egyaránt felhőtlenül,
jókedvűen gyűjtötték a szemetet – megrö-
könyödve azon, hogy mi mindent dobál-
nak ki embertársaink, a természetet nagy-
mértékben károsítva. Nem csoda hát,
hogy a terület bejárása után a vártnál sok-
kal több hulladék került a zsákjainkba.
Pontosan 23 köbméter szemét gyűlt össze
a nap végére. 

Amint már említettem, egy szuper
napot töltöttünk együtt. A nagy „munka”
után egy fantasztikusan finom szabadtéri
ebéddel zártuk az akciót, amit nem mel-
lesleg alapítványunk egyik tagja és közsé-
günk egyik lelkes „főszakácsa” készített
nekünk. Ezúton is köszönet érte.

Köszönettel tartozunk még a Pusztazá-
mor Községi Önkormányzatnak és a
Pusztazámor Községért Közalapítványnak
az anyagi támogatásokért, ami nélkül ez a
gyűjtés nem jöhetett volna létre.

A legnagyobb köszönet a megjelent
résztvevőket illeti, akik az oroszlánrészét
végezték a munkának, gondolok itt első-
sorban a gyerekekre, akik  felvették a ver-
senyt a felnőttekkel. Köszönet a polgárő-
röknek, ők a  szabadidejüket feláldozva
ismét tettek a községért. Köszönet a
lakosság részt vevő tagjainak, és nem
utolsósorban az alapítvány megjelent és
háttérmunkát végző aktivistáinak.

Úgy gondolom, hogy mi, akik a Föld
napja alkalmából részt vettünk ezen a
rendezvényen, már tettünk valamit az
élhetőbb jövőért! 

Babar Zoltán

Zámori polgárőrök a gáton
Az idei  késő tavaszi rendkívüli árvíz községünket nem veszé-
lyeztette, ám nem mondhatták el ugyanezt a szomszédos tele-
pülések. Százhalombattán komoly védekezésre volt szükség
ahhoz, hogy a város elkerülje a tragédiát. Mint Szilágyi Pétertől,
a Pusztazámori Polgárőr Egyesület tagjától megtudtuk, a battai
védekezésből a zámori polgárőrök is kivették a részüket.

„Egyesületünk vezetőjét, Békési Balázst keresték meg az érdi
tűzoltók, kérve, hogy amennyiben tudunk, vegyünk részt a bat-
tai védekezésben. Egy pénteki délután hárman indultunk útnak
Százhalombattára: Bárkányi Zsolt, öcsém, Szilágyi Tamás és
jómagam. A feladat homokzsákok töltése volt. A munkát a tűz-
oltókkal és mintegy kétszáz civil lakossal együtt végeztük késő
estig. 

Szombatra nem érkezett megkeresés, vasárnap azonban
ismét szükség volt ránk, ezúttal az érdi rendőrség kérésére

ment két zámori polgárőr Százhalombattára. Reggel kilenctől
este hétig vett részt a csapat a munkálatokban. Ez alkalommal
útbiztosítás volt a feladat, valamint egy családi házat kellett
kiüríteni, amelyet egy buzgárból feltörő víz veszélyeztetett.

A helyszínen tapasztaltuk, hogy a helyiek milyen gyakorlot-
tan végzik a megelőző munkálatokat. Ez nem csoda, hiszen a
Duna gyakran veszélyezteti a várost, igaz, ilyen magas vízállás
régen volt. Az önkormányzat, illetve a helyi civilek mindent
megtettek annak érdekében, hogy a védekezésben részt vevők
ne szenvedjenek hiányt munkaeszközökben, ételben, frissítő-
ben. Az összefogásnak és a jó szervezésnek volt köszönhető,
hogy a város felkészült a Duna tetőzésére, és különösebb károk
nélkül sikerült túljutni a kritikus időszakon.”

K. Z. K.
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Sokrétű program a XIV. Falunapon

Koncertektől, utcabáltól és persze tűzijáték-
tól volt hangos június utolsó szombatján
Pusztazámor rendezvényparkja, a Koroda
kert, ugyanis az idén rendeztük meg tizen-
negyedik alkalommal a Falunapot. 

Színes versenykavalkáddal telt a dél-
előtt. Már kora reggel gyülekeztek a főző-
versenyre nevezők a tűzhelyeknél, a
borosgazdák leadták boraikat a borverseny
helyszínén, a futballkupára jelentkező csa-
patok elkezdték a selejtezőket a műfüves
pályán, a sakk-, a pingpong- és a tekever-
seny is sok nevezőt vonzott. Tehát a
közönség válogathatott a versenyek közül,
kit mi érdekelt, arra a helyszínre ment szur-
kolni. Közben megérkezett az ugrálóvár,
az óriáscsúszda és a többi szórakoztató
gyerekjáték a gyermekek nagy örömére; a
játékokat este hat óráig birtokolhatták. 

A kézműves és a kiállító sátorban
agyagozhattak, kézműveskedhettek és
megtekinthették „A mi falunk” című kiál-
lítást, mely a Zámori Kör Egyesület által
meghirdetett rajzpályázatra nevezett
gyerekek rajzaiból állt. Nagyon sok alko-
tás érkezett, melyeket szakavatott zsűri
értékelt és értékes ajándékokkal jutalma-
zott. 

Időközben elkészült az ebéd, melyet az
óvoda konyhájának munkatársai és
Léránt Gyula zámori lakos készítettek.
Nagyon finomra sikerült a marhapörkölt
és a babgulyás is; az étel pillanatok alatt
elfogyott. A zsűri különdíjjal jutalmazta a
finomságokat. 

Ebéd után községünk polgármestere
községünkért végzett áldozatos munkáju-
kért „Pusztazámorért emlékérmet” adott

át dr. Fekete Zsuzsannának és Pádár Vil-
mának.

A versenyek eredményhirdetésével,
majd az első alkalommal szervezett
kutyaszépségversennyel, a „Pusztazámor
legszebb kutyája” cím átadásával folyta-
tódott a program. 

Az iskolások hip-hop bemutatójával
vette kezdetét a színpadi szórakoztató
műsor. A gyerekeknek és felkészítőjüknek
itt, az újság hasábjain keresztül is köszö-
netet mondunk a színvonalas fellépésért.
Részesei lehettünk a Langaléta Garabon-
ciások vásári komédiájának, majd Wolf
Kati fellépése következett. Ekkor már
telve volt a színpad előtti tér. Sok nézője
volt a távol-keleti harcművészeti bemuta-
tónak, melyet Miklósi Mátyás fekete öves
harcművészeti oktató, községünk lakója
szervezett. 

Ezt követően a Sramlikings csapott
igazi mulatós bulit. Az est fénypontja
Fenyő Miklós, a legendás Hungária
együttes énekesének fellépése volt. Végül
a színpadi programot Lajsz András bulija
zárta. A nap eseményei és a színpadi pro-
dukciók után még korántsem volt vége a
vigadalomnak, hiszen a hajnalig tartó
utcabál és tűzijáték a fiatalok és idősek
körében is nagy sikert aratott.

Színes, többrétű programokat szervez-
tünk, hogy mindenki jól szórakozhasson,
hogy mind a gyerekek, mind a felnőttek,
mind az idősebb korosztály tagjai megta-
lálják a kedvükre valót.

Kiss Ágnes szervező
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A Zámori Kör Egyesület azzal a céllal
szerveződött, hogy sokrétű tevékenységé-
vel gazdagítsa a lakóközösséget. Felfe-
dezze és mások számára is láthatóvá
tegye Pusztazámor értékeit, összekösse az
elődöket az utódokkal. 

A saját kezdeményezésben, szerve-
zésben megvalósított események sora
mellett szívesen kapcsolódnak be a
Falunap rendezvényébe.   A Zámori Kör
jóvoltából kézműves foglalkozásokon
vehetnek részt az érdeklődők. Az utóbbi
években kiállítással is megörvendeztetik
a látogatókat. Elsőként helytörténeti
gyűjteményt mutattak be, tavaly pedig a
pusztazámori alkotók műveit csodálhat-
ták meg a nézelődők. Idén gyermekrajz-
pályázatot hirdettek A mi falunk cím-
mel. 

A gyerekek komolyan vették a felhí-
vást, a vártnál jóval több mű érkezett.
Óvodás és iskolás „művészek” rajzain,
festményein jelentek meg a község jel-
legzetes épületei, a környék élővilága,
azaz amiért jó itt lakni. A szervezők is
komolyan vették a pályázati kiírást. Épp

oly igényességgel rendezték tárlattá a
képeket, ahogy azt a korábbi években
megszokhattuk tőlük. A kis alkotók
örömmel és büszkeséggel látták viszont

munkáikat, a legjobbak jutalomban is
részesültek. 

Mészáros Ildikó

Pusztazámor, szeretlek!

Valamikor nem is oly rég,
álmodoztam egy mesén,
voltak benne hollók és cinegék.

Ugráltak a hátamon,
aztán meg a lábamon,
valamikor nem is oly rég.

Csiripeltek kecsesen,
fejtegettem mit jelent,
valamikor nem is oly rég.

Nem vagyok már kisgyerek
ezt mondta tán énnekem,
valamikor nem is oly rég.

Azért mert tán becéztem
hívogattam szerényen,
valamikor nem is oly rég.

Ezt tettem, mert picike,
de bátor volt a cinege,
valamikor nem is oly rég.

Megcsípett így felkeltem,
ébren kellett mesélnem,
valamikor nem is oly rég.

Ébren is én ezt teszem,
ha madárkákat észlelek,
becézgetek, hívogatok,
zenéjüknek füttyöt adok.

Babar Zoltán: 
A mesém

Toborzó
Az ÉRD Kézilabda Klub 2013. szeptem-
berében elindítja fiú szakosztályát, ahová
várják a 2000-es, vagy későbbi születésű
gyerekek jelentkezését. 

Hetente kétszer, hétfő és szerda dél-
után tartják az edzéseket. 

Az egyesület elérhetőségei:
Kedves László edző
Telefon: 06-70-324-0761
E-mail: tiszta.kedves@gmail.com
Központi: iroda.kezilabda@gmail.com
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2013. június 29-én, a XIV. Falunapon a
Zámori Kör Egyesület a hagyományos
kézműves foglalkozások mellett (Bányai
Gábor keramikus és Feketéné Németh
Annamária gyöngyfűzést, babaruhavar-
rást, papírhajtogatást oktató pedagógus)
új kiállítással lepte meg az odalátogató
közönséget. A tárlatot gazdagította még
Vadkerti Tóth Balázs fafaragó néhány
remeke, akinek a munkáját alkotás köz-
ben is megszemlélhettük, és saját terve-
zésű szép motívumait is megtekinthet-
tük. 

Az idén már a Zámori Hírek februári és
áprilisi számában meghirdettük, hogy „A
mi falunk” címmel kiállítás keretében
mutatnánk be a zámori óvodások és isko-
lások alkotásait. Ezáltal községünk jövő
generációja megmutathatja, hogy miért
szereti szülőföldjét, lakóhelyét, milyen-
nek látja házukat, utcájukat, kertjüket,
környezetüket.

A Falunapon összesen 111 gyermek
különféle rajzait, festményeit, grafikáit,
papírból hajtogatott „remekműveit” cso-
dálhattuk meg. Minden résztvevő emlék-
lapot kapott, s reményeink szerint az
mindannyiuknak örömet szerzett.  Kor-
osztályonként az egyéni alkotók külön
díjazásban részesültek, melyet szakmai
zsűri bírált el név nélkül, sorszámok alap-
ján.

A szakmai zsűri tagjainak Schnedarek
Réka festőművészt, Tuzson Eszter faszob-
rász-restaurátor egyetemi tanárt, Király
Mónika pszichológus-keramikust és Belé-
nyi László építészmérnököt, a díjak ünne-
pélyes átadására pedig Csibrikné Pátro-
vics Krisztina önkormányzati képviselőt
kértük fel.

A díjazottak a következők:

26 óvodás 64 különféle munkája (baba,
madáretető, virágos fa, harangláb, őszi
fák, zámori óvoda, téli táj, gólyák, zámo-
ri házak, stb.) alapján :

1. Makai Gábor
2. Babar Zóra
3. Csányi Zsolt
4. Fekete Hanna

Az 1. osztályosok közül:
1. Orosházi Eszter
2. Klucsik Bence

A 2. osztályosok (24 gyermek) 3-dimen-
ziós faluképet készítettek, melyért külön-
díjat kaptak.

A 3. osztályosok Pusztazámor jellegze-
tes fáiról (kocsányos tölgy, gesztenyefa és
lucfenyő) készítettek nagyon kifejező
„domborművet” és négyen egyéni alkotá-
sokkal is szerepeltek. 1. helyezett Fodor
Kitti lett.

A 4. osztályosok fogalmazást írtak sze-
retett falujukról.  A nyolc iskolás közül
Csóli Zsanett 1., míg Kenéz Martina 2.
helyezett lett.

A Sóskútra járó felső tagozatosak közül: 
1. Kovács Barbara
2. Czeglédi Ágnes
3. Rakonczai Diána
4. Szabó Fruzsina

Különdíjat kapott még a zámori iskola
1. osztálya a 4 m hosszú, gyönyörűen
megalkotott faluképért.

A díjazottak a rajzoláshoz, festéshez,
papírhajtogatáshoz szükséges kellékeket,
illetve könyveket kaptak ajándékba.

Érdeklődésre tarthat számot a szakmai
zsűri véleménye, melyet ezúton közrea-
dunk: „Nehéz volt ennyi szép munka
közül választani. Azoknak a gyerekeknek
is köszönjük a munkáját, akiknek az alko-
tásait most nem emeltük ki. A zsűri érté-
kelésében a kiválasztott rajzoknál elsőd-
leges szempont volt a kreativitás, az egye-
diség és a spontaneitás. Másodlagos
szempont volt a technikai teljesítmény.
Értékeljük a tanárok befektetett munkáját
is. Örültünk, amikor azt éreztük, hogy a
gyerekek belső világának a kifejezését
segítették elő. Köszönet érte!“ 

A kiállításon szereplő egyéni alkotások-
ra a közönség is leadhatott két szavazatot,
melynek eredményeképpen Pechnyó
Adél és Steibli Daniella nyerte az értékes
ajándékot, melyet Páli Anna (mindannyi-
unk Panni nénije) ajánlott fel. A két gyer-

meket Panni néni az általuk választott
magyarországi helyre elviszi egynapos
kirándulásra.

Az Emlékkönyvbe jegyzett írásokból
idézünk néhány gondolatot: „A kiállítás
és a képek, alkotások azt mutatják és
érzékeltetik, hogy az elképzeléseket
lényegesen felülmúló gondolat és minő-
ség rejlik  a gyermekek ismeret- és képze-
letvilágában. Öröm, hogy ez most a láto-
gatók és lakosok előtt meglepetéssel és
nagy örömmel megvilágosodott. Ezt foly-
tatni kell, és a kiemelkedő képességüket a
fejlődés útjára kell irányítani. Kitűnik,
hogy az eltérő évjáratokban milyen meg-
lepő rajz- és színes technikai gazdagság
mutatkozik. Gratuláció a vezetőknek és a
szervezőknek (Tóth András)”.

„Ha falunap, akkor Zámori Kör. Ha
Zámori Kör, akkor igényesség. Éppen
ezért megtisztelő, hogy az itt élő legki-
sebb »művészek« munkáit állították ki
2013-ban. Ezek az alkotások méltókép-
pen mutatták be a szülőfaluhoz való
kötődést. Köszönet az ötletért, a meghí-
vásért és a csodás kiállításért (Mészáros
Ildikó).”

„A Pusztazámori Tagiskola tanítói és
tanulói nevében hálásan köszönöm a
Zámori Körnek iskolánk számára nyújtott
támogatását (Garainé Kiss Gabriella).”

Végül szeretnénk köszönetünket kife-
jezni az Óvoda vezetőinek a rendkívül
aktív és példamutatóan precíz munká-
ért, a zámori tagiskola vezetőjének és
pedagógusainak az áldozatos és kreatív
tevékenységért, a sóskúti iskola tanárai-
nak és a szakmai zsűri tagjainak, vala-
mint Csibrikné Pátrovics Krisztina
önkormányzati képviselőnek a közre-
működésért.

Külön megkülönböztetett köszönet ille-
ti a Dénes Natúr Műhely részéről Dénes
Ágnest, aki nagylelkűen könyvekkel járult
hozzá a gyermekek jutalmazásához.
Hasonlóképpen nagyra értékeljük Puszta-
zámor község önkormányzati képviselő-
testületének anyagi támogatását. 

Természetesen elismerés illeti a Zámori
Kör tagjait és a zámori lakosokat, akik
önzetlenül segítették a kiállítás megrende-
zését.

Zámori Kör

„A mi falunk”

Hírek, információk községünkről a 
www.pusztazamor.hu honlapon olvashatók.
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A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 8/2013.(VI.24.) önkor-
mányzati rendelete a Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete 
által adományozandó elismerésekről szóló
10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet

módosításáról

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában biztosí-
tott jogkörében a Pusztazámor fejlődését, hírének öreg-
bítését elősegítők tevékenységének elismerésére, vala-
mint a helybeli tehetségek támogatására elfogadott, a
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által adomá-
nyozandó elismerésekről szóló 10/1995.(IV.27.) önkor-
mányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § 
A 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiak-
ban: R) bevezető szövegében a „helyi önkormányzatok-
ról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény
10.§. c) pontjában” szövegrész helyébe a „Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 42. § 3. pontjában” szövegrész lép.

2. § 
Az R. 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„9. §
(1) Községi Ösztöndíjat kaphat évente egy alkalom-
mal az a pusztazámori lakóhellyel rendelkező, általá-
nos iskolában, vagy középfokú oktatási intézményben
tanulmányokat folytató tanuló, aki:

a) iskolai tanulmányaiban az alsó tagozatban kitű-
nő, felső tagozatban 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 helye-
zett között végez, vagy országos tanulmányi ver-
seny döntőjébe jut;

b) kiemelkedő sportteljesítményt nyújt; 
c) a művészet területén sikereset alkot (pl. szavaló-

versenyen, irodalmi pályázaton ér el kimagasló
eredményt stb.);

d) akire az oktatási intézmény vezetője javaslatot tesz. 
(2) A javaslatot a polgármesterhez lehet benyújta-

ni. A Községi Ösztöndíjra javaslatot tehet a polgár-
mester, a Képviselő-testület bizottsága, bármely tele-
pülési képviselő, társadalmi szervezetek, az érintett
oktatási intézmény igazgatója és az osztályfőnök,
valamint bármely pusztazámori lakos.

(3) A Községi Ösztöndíj adományozásáról a Képvi-
selő-testület soron következő rendes ülésén dönt.”

3. §
Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(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 részesíthető tanuló a
9. § (1) a)-c) pontjaiban meghatározott területeken nem-
zetközi versenyen vesz részt, akkor a Községi Ösztöndíj
magasabb összegben, de legfeljebb 50.000 Ft-ban is
megállapítható.”  

4. § 
Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §
Középiskolai Községi Ösztöndíj 

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

a) teljes idejű, nappali tagozatos tanulói jogvi-
szonnyal rendelkezik,

b) középiskolai tanulmányaiban jó (4,0) vagy a
feletti átlageredményt ér el,

c) családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a mindenkori nyugdíjmini-
mum legkisebb összegének há rom szorosát.

(2) A Középiskolai Községi Ösztöndíj iránti kére-
lem minden tárgyév augusztus 30. napjától tárgyév
szeptember 30. napjáig nyújtható be a polgármester-
hez a jelen rendelet 1. sz. mellékletét képező adatlap
kitöltésével és benyújtásával. 

(3) A Középiskolai Községi Ösztöndíj adományo-
zásáról a Képviselő-testület soron következő rendes
ülésén dönt.

(4) A Középiskolai Községi Ösztöndíj: 
a) Évente legfeljebb 10 fő részére állapítható meg.

Ha a kérelmezők száma meghaladja az éves
támogatható létszámot az elbírálásánál előny-
ben kell részesíteni azt, aki tanulmányait ered-
ményesebben végzi, illetve azt, akinek szociális
helyzete hátrányosabb.

b) Minden év szeptember 1-től, következő év júni-
us 30-ig, 10 hónapra szól.

c) Bruttó összege 4.000,- 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 ösz-
töndíj összege 5.000 Ft/hónap. 

(5) Ha a nem tanköteles tanuló tanulmányait a
tanév vége előtt abbahagyja, akkor a tanulmányok
abbahagyását követő hónaptól megszűnik a Középis-
kolai Községi Ösztöndíjra való jogosultsága.” 

5. §
Az R. 11/A. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11/A. §
Főiskolai Községi Ösztöndíj

„(1) Főiskolai Községi Ösztöndíjat kaphat az a pusz-
tazámori lakóhellyel rendelkező felsőfokú tanulmá-
nyokat folytató hallgató, aki első alap- vagy mester-
képzésén, vagy felsőfokú szakképzésben 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 félév első napjától nyújtható be a
polgármesterhez a jelen rendelet 2. sz. mellékletét
képező adatlap kitöltésével és benyújtásával. 

(3) A Főiskolai Községi Ösztöndíj adományozásá-
ról a Képviselő-testület soron következő rendes ülé-
sén dönt

(4) A Főiskolai Községi Ösztöndíj: 
a) Évente legfeljebb 10 fő részére állapítható meg. Ha

a kérelmezők száma meghaladja az éves támogat-
ható létszámot az elbírálásánál előnyben kell
részesíteni azt, aki tanulmányait eredményesebben
végzi, illetve azt, akinek szociális helyzete hátrá-
nyosabb.

b) A Főiskolai Községi Ösztöndíj összege egy
tanulmányi félévre bruttó 20.000,- Ft. Annak a
hallgatónak, aki az előző félévet legalább jó
(4,0-4,49) tanulmányi eredménnyel zárta, az
ösztöndíj összege 35.000,- Ft, aki az előző félé-
vet jeles, vagy kitűnő (4,5-5,0) eredménnyel
zárta, az ösztöndíj összege 50.000,- Ft.”

6. § 
Az R. kiegészül jelen rendelet 1. és 2. sz. mellékleteivel. 

7. §
Jelen rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba,
majd a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.  

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

A rendeletet a Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve 2013. június 24.-én
dr. Újházi Miklós jegyző

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 10/2013.(VII.10.) önkor-
mányzati rendelete a Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete által adományozandó elis-

merésekről szóló 10/1995.(IV.27.) önkor-
mányzati 

rendelet módosításáról

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában biztosított jogkö-
rében a Pusztazámor fejlődését, hírének öregbítését előse-
gítők tevékenységének elismerésére, valamint a helybeli
tehetségek támogatására elfogadott, a Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete által adományozandó elis-
merésekről szóló 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rende-
letét a következők szerint módosítja:

1. § 
A 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet (a továb-
biakban: R) a következő 11/B. §-sal egészül ki:

„11/B. §
Általános Iskolai Községi Ösztöndíj

(1) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a támogatást nyújt az általános iskolai tanu-
lók tanulmányaihoz a tankönyvek megvásárlásának
támogatásával az alábbiak szerint: 

a) az Andreetti Károly Általános és Művészeti Isko-
la Pusztazámori Tagintézményének valamennyi
tanulója részére, 

b) az Andreetti Károly Általános és Művészeti Isko-
la sóskúti épületében tanuló valamennyi puszta-
zámori lakos gyermek részére, 

c) mindazoknak a pusztazámori lakos gyermekek-
nek, akik orvosi, vagy szakértői javaslatra általá-
nos iskolai tanulmányaikat más település speci-
ális iskolájában folytatják. 

(2) A Képviselő-testület tárgyév július 15.-ig pályá-
zatot hirdet a tankönyvtámogatásra. Pályázni a jelen
rendelet 3. sz. mellékletét képező pályázati adatlap
kitöltésével és benyújtásával lehet. A Képviselő-testület
a támogatás mértékét, a pályázat benyújtásának határ-
idejét és módját, a támogatás kifizetésének feltételeit a
pályázati hirdetményben határozza meg.   

(3) A pályázatokról a polgármester dönt. 

2. § 
Az R. kiegészül a jelen rendelet mellékletével megál-
lapított 3. sz. melléklettel.

3. § 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, majd a
hatályba lépést követő napon hatályát veszti.  

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

Önkormányzati rendeletek, határozatok
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A rendeletet a Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013. július 4-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve 2013. július 10-én
dr. Újházi Miklós jegyző

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 7/2013.(VI.24.) önkor-

mányzati rendelete a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 

6/2003. (X. 1.) rendelet módosításáról

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1.
pontjában és a 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel a Mötv. 84-86. §-ainak rendelkezéseire
Szervezeti és Működési Szabályzata ( továbbiakban
SZMSZ) módosítására a következő rendeletet alkotja: 

1. § 
Az SZMSZ 1. § helyébe az alábbi bekezdés lép:

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.)
42. § 1. pontjában és a 53. §-ában kapott felhatalma-
zás alapján, figyelemmel a Mötv. 84-86. §-ainak ren-
delkezéseire működésének részletes szabályait Szer-
vezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.

2. §
Az SZMSZ 2. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat hivatala:
Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal
székhelye: 2038 Sóskút, Szabadság tér 1.
kirendeltsége: 2039 Pusztazámor, Munkácsy
Mihály u. 1.

3. § 
Az SZMSZ 10. § (8) bekezdésében, 27. § (5) bekez-
désében, 30. § (2) bekezdésében, a 34. § (2) bekez-
désében 37. § d) és e) pontjaiban, a 47. § (4) bekez-
désében, az 50. § (2) h) pontjában, az 53. §-ában, az
56. § (2) d) pontjában és az 56. § (5) bekezdésében,
valamint az 1. sz. mellékletben a „polgármesteri hiva-
tal” kifejezés és annak megfelelően ragozott alakjai
helyébe a „hivatal” kifejezés és annak megfelelően
ragozott alakjai lépnek. 

4. §
Az SZMSZ 8. § (2) bekezdésében, a 34. § (2) bekez-
désében és az 50. § (2) g) pontjában a „ Pest Megyei
Közigazgatási Hivatal” kifejezés helyébe a „ Pest
Megyei Kormányhivatal” kifejezés lép.

5. §
(1) Az SZMSZ 35. §-ában a „a Polgármesteri Hivatal”
kifejezés helyébe „az Önkormányzat” kifejezés lép. 

(2) Az SZMSZ 36. § (1) bekezdésében az „Ötv.”
kifejezés helyébe a „Mötv.” kifejezés lép.

6. §
Az SZMSZ 50. § (3) bekezdése helyébe az alábbi
bekezdés lép:
„(3) A jegyző:

a) vezeti a közös önkormányzati hivatalt;
b) rendszeresen ügyfélfogadást tart a kirendeltsé-

gen;
c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe

tartozó államigazgatási ügyeket;
d) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben

előírt államigazgatási feladatot, hatósági jogkört;
e) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
f) szervezi a közös önkormányzati hivatal kiren-

deltségének ügyfélszolgálati tevékenységét;

g) ellátja a közigazgatási tevékenység korszerűsíté-
sével és fejlesztésével összefüggő feladatokat;

h) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a
kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói
jogokat hivatalának köztisztviselői tekinteté-
ben.”

7. §
Az SZMSZ 51. § -a helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek:

„51. §
A közös önkormányzati hivatal

(1) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Sóskút Község Önkormányzat Képvise-
lő-testületével együtt, az erre kötött megállapodás
alapján, egységes hivatalt hoz létre Sóskúti Közös
Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. A képviselő-tes-
tületek megállapodtak a hivatal fenntartásával kap-
csolatos kérdésekben, továbbá elfogadták a hivatal
alapító okiratát és a megállapodásban rögzítették a
hivatal működésével kapcsolatos döntések rendjét
ideértve a hivatal felépítését is.

(2) A hivatal a jogszabályokban meghatározott fel-
adatokon túl az azt létrehozó képviselő-testületek
által kötött megállapodásban meghatározott önkor-
mányzati ügyeket készíti elő, az önkormányzati dön-
téseket hajtja végre, s ellátja a testületek, a bizottsá-
gok, a képviselők, és a nemzetiség önkormányzat
működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

(3) A hivatal előkészíti és végrehajtja a polgármes-
ter és a jegyző részére jogszabályokban előírt igazga-
tási feladatokat is. E körben a képviselő-testület nem
irányítja a hivatal tevékenységét, konkrét ügyben uta-
sítást nem adhat, ellenőrzést nem végezhet.

(4) A hivatal a jegyző által elkészített, a hivatal lét-
rehozására kötött megállapodásnak megfelelően
jóváhagyott ügyrend szerint működik, amely részlete-
zi a hivatal feladatait és a belső munkamegosztást.  

(5) A hivatal munkatársai feladatkörüknek megfele-
lően kötelesek részt venni a képviselő-testületi és
bizottsági ülések napirendjeinek előkészítésében, a
döntések végrehajtásában.”

8. § 
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, majd
a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.  

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

A rendeletet a Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve 2013. június 24-én
dr. Újházi Miklós jegyző

Pusztazámor Község Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 9/2013. (VII.16) önkormány-

zati rendelete az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) számú

rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
42. § 1. pontja, és a 111. § rendelkezései, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.
§ (1) felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve
a pénzügyi bizottság véleményét a 2013. évi költség-
vetés módosításáról  az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
Az  önkormányzat 1/2013. (II.15.) rendeletének
(továbbiakban: „R”) 3. § (1) a) pontja helyébe az aláb-
biak lépnek:

„a) Önkormányzat:

214 436 e Ft Költségvetési bevétellel
469 008 e Ft Költségvetési kiadással

Költségvetési hiány/többlet
- 254 572 e Ft Költségvetési hiány, melynek

fedezete
254 572 e Ft  Előző évi pénzmaradvány

igénybevétele”  

2. §
Az „R” 4. § (6) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(6) Az önkormányzat a kiadások között 279 568 e
Ft általános, 9.507 e Ft céltartalékot állapít meg. A
polgármester az általános tartalék felhasználásáról a
költségvetési évben alkalmanként 500.000 Ft-ig önál-
lóan rendelkezhet, azonban az összes felhasználás a
tárgyévben együttesen nem haladhatja meg a
2.000.000 Ft-ot. Az általános tartalék felhasználásáról
a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-
testületet 30 napon belül tájékoztatja. A tartalékkal
való rendelkezés ezen felüli jogát a képviselő-testület
fenntartja magának.”

3. §
Az „R” 1., 2/a., 2/b., 3., 4. és 6. sz. mellékletei helyé-
be jelen rendelet 1., 2/a., 2/b., 3. és 4. és 5 sz. mel-
lékletei lépnek. 

4. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, majd
a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.  

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

A rendeletet a Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013. július 4-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve 2013. július 16-án
dr. Újházi Miklós jegyző

*

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013. május 15-i ülésének

jegyzőkönyvéből

43/2013. (V.15.) számú Képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja
a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
vel és Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testü-
letével létrehozott Esély Szociális Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy aláírja a Társulási Megállapodás módosítását.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

44/2013. (V.15.) számú Képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja
a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
vel és Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testü-
letével létrehozott Esély Szociális Társulás módosítás-
sal egységes szerkezetű  Társulási Megállapodását.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy aláírja a módosított Társulási Megállapodást.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

45/2013. (V.15.) számú Képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a Buda-
örs Kistérség Többcélú Társulása megszüntető okiratát. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy aláírja a BTT megszüntető okiratát. 

*



2013/413 / ZÁMORI HÍREK

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésének

jegyzőkönyvéből

46/2013. (VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2012. évi gyer-
mekjóléti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

47/2013. (VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat: 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete jelen határozat 1. sz. melléklete szerint jóvá-
hagyja a közterület-felügyelet működtetésére Tárnok és
Sóskút önkormányzataival létrehozott társulás társulási
megállapodásának módosítását, valamint 2. sz. mellék-
letként az egységes szerkezetű társulási megállapodást. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások
aláírására. 
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

48/2013. (VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete az Andreetti Károly Általános és Művészeti
Iskola és Könyvtár 2012. évi költségvetési beszámoló-
ját jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

49/2013. (VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete elviekben úgy dönt, hogy a Móricz Zsigmond
utca egy részének; a Bartók Béla, Park, Dobó, Kereszt,
Barcza, Öveges, Naphegy, Táncsics, Rákóczi, Erkel
utcák és a Táncsics-Erkel torkolatának, valamint az isko-
la előtti útburkolat szükséges felújítását elvégezteti. A
végleges döntést a Móricz Zsigmond utca felújítandó
része költségvonzatának ismeretében hozza meg. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

50/2013. (VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában álló Pusztazá-
mor, Móricz Zsigmond utca 363 hrsz-ú ingatlanból
314 m2-t Kovács Gyula részére eladásra bocsássa a
szakértői véleményben meghatározott 659 000 Ft áron. 
Határidő: szükség szerint 
Felelős: polgármester

51/2013. (VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdoná-
ban álló Pusztazámor, Szilvás utca 545 hrsz-ú ingat-
lan egészét eladásra bocsájtja a szakértői vélemény-
ben meghatározott 1000 000 Ft áron.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

52/2013. (VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Benta Sport Egyesülettől a
továbbiakban az iskola tornatermének használatára
nem kér terembérleti díjat. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

53/2013. (VI.10.) képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-

testülete jelen határozat melléklete szerint elfogadja a
2013. évi II. féléves munkatervét. 
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

54/2013. (VI.10.) képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy 2013. július 1-től az Esély
Szociális Társulás fenntartásában működő Szociális és

Gyermekjóléti Központ 2013. II. félévi működéséhez
1.225.000 Ft-ot, az Esély Szociális Társulás részére
biztosít a költségvetésben átadott pénzeszközre elkü-
lönített keret terhére. 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő –
testülete felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz-
átadási megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

55/2013. (VI.10.) képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy együttműködési megállapo-
dást köt az Agárdi Popstrand szervezőivel a 2013.
nyári programokra. Felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására. 

*

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013. június 25-i ülésének

jegyzőkönyvéből 

57/2013. (VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete kinyilvánítja szándékát arra, hogy továbbra is sze-
retné a Tárnok önkormányzata által létrehozni kívánt
rendészeti szervet október 1-től társulásban működtetni
Tárnok Nagyközség és Sóskút Község Önkormányzatá-
val amennyiben lehetséges, hogy a társulás által ellátott
feladatok közül ne kelljen kötelezően minden feladatot
vállalni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert arra, hogy ebben az ügyben tárgyalásokat folytasson
a két másik település képviselőivel. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

58/2013. (VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Pusztazámori Tagiskola tornaterme parket-
tájának felújítására az SP Intarzia Kft. árajánlatát
fogadja el jelen határozat melléklet szerint.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a
munka elvégeztetéséhez szükséges intézkedéseket. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

59/2013. (VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete elviekben úgy dönt, hogy a 49/2013. (VI.10.)
számú Képviselő-testületi határozatnak megfelelően
útjavításokra, útfelújításokra 14 millió forint felhaszná-
lását irányozza elő és utasítja a jegyzőt, hogy a lehető
leghamarabb készítse el a költségvetés módosítását. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

60/2013. (VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete elviekben úgy dönt, hogy a Pusztazámoron jelenleg
dohányterméket forgalmazó valamennyi vállalkozó,
vállalkozás mindegyik kötődik az önkormányzathoz,
ezért a képviselő-testület nem tud és nem is akar közü-
lük egyet javasolni, hanem azt javasolja a Nemzeti
Dohánykereskedelmi Zrt.-nek, hogy amennyiben a jog-
szabályi keretek lehetővé teszik, mind a négy vállalko-
zás tovább folytathassa az árusítást. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

*

Kivonat Pusztazámor Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. július 4-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

61/2013. (VII.04) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Többcélú Kistérsé-
gi Társulás, Társulási Megállapodás Megszüntető
Okiratát jóváhagyó 37/2013.(IV.25). számú képvise-
lő-testületi határozatában a megszűnés időpontját
augusztus 31-re módosítja.

62/2013. (VII.04) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete támogatást biztosít a 2013/2014 tanévre az
általános iskolai tanulók tankönyveinek megvásárlá-
sához az Andreetti Károly Általános és Művészeti
Iskola Pusztazámori Tagintézményének valamennyi
tanulója részére, az Andreetti Károly Általános és
Művészeti Iskola sóskúti épületében tanuló vala-
mennyi pusztazámori lakos gyermek részére, vala-
mint mindazoknak a pusztazámori lakos gyermekek-
nek, akik orvosi, vagy szakértői javaslatra általános
iskolai tanulmányaikat más település speciális iskolá-
jában folytatják. 

A Képviselő-testület jelen határozat melléklete sze-
rint jóváhagyja a támogatásra vonatkozó pályázati
hirdetményt és utasítja a polgármestert és a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: a hirdetmény szerint
Felelős: polgármester, jegyző

63/2013. (VII.04) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete térítésmentesen tulajdonába vesz a Veolia
Víz Zrt.-től (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sán-
dor u. 4.; cégjegyzékszám: 01-10-044937) az „Érd és
Térsége” Regionális Víziközmű Kft.-ben lévő üzletré-
széből 10.000 Ft névértékű üzletrészt. Felhatalmazza
a polgármestert az üzletrészek átruházásához szüksé-
ges szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző

64/2013. (VII.04) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete egyetért azzal, hogy az Érd és Térsége Vízi-
közmű Kft. könyvvizsgálatát 2013. június 1. – 2016.
május 31. közötti újabb öt évre az NC & C Könyv-
szakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft.
(Cg. 01-09-681731, 1025 Budapest, Vihorlát u. 14.),
személyében felelős könyvvizsgálóként Czibulkáné
dr. Németh Emília végezze. A könyvvizsgáló havi díja
2013. június 1.-től 310.000 Ft + ÁFA

65/2013. (VII.04) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete az 59/2013.(VI.25.) számú határozatának
megfelelően megrendeli az utak javítását, kátyúzását
és az Erkel utca felújítását a helyszíni bejárás alapján.
Erre elfogadja az Utéppark Kft. árajánlatát és felhatal-
mazza a polgármestert, hogy a bruttó 14 millió forin-
tos áron kösse meg a vállalkozási szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

66/2013. (VII.04) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a  58/2013. (VI.25.) számú Képviselő-testü-
leti határozatát módosítva a Pusztazámori Tagiskola
tornaterme parkettájának felújítására az SP Intarzia
Kft. módosult árajánlatát fogadja el jelen határozat
melléklete szerint.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a
munka elvégeztetéséhez szükséges intézkedéseket. 

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

(Az önkormányzati rendeleteket és határozatokat
betűhíven közöljük! Szerk.)
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Helyzetkép a rendőrség munkájáról

Június 28-án megtartotta éves beszá-
molóját a Pest Megye Közgyűlése előtt
dr. Mihály István dandártábornok,
megyei rendőrfőkapitány. 

Jelenleg közel 3000 rendőr dolgozik a
megyében. A dandártábornok hangsú-
lyozta, hogy a Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság (PMRFK) az alapvető célkitű-
zéseit teljesítette 2012-ben: a főbb bizto-
sítási feladatokat zökkenőmentesen haj-
tották végre a sportrendezvényeken,
illetve a nagyobb rendezvényeken egya-
ránt. Fontos középtávú célkitűzés volt a
rendőrőrsök szakmai, logisztikai és
humánerőforrás-támogatása, illetve új
rendőrőrsök létrehozása. Az erről szóló
koncepciót kidolgozták, és hosszas elő-
készítő munkát követően 2013. első félé-
vében 8 új rendőrőrs kezdte meg műkö-
dését (Acsán, Budakalászon, Dunavar-
sányban, Isaszegen, Jászkarajenőn, Kis-
kunlacházán, Ócsán és Zsámbékon).

2012-ben 48 360 bűncselekményt rög-
zítettek a megyei bűnügyi statisztikában.
Az egy évvel korábban ismertté vált 43
383 bűncselekményhez viszonyítva ez
11,5 %-os emelkedést (+ 4 977) jelent. A
személy elleni bűncselekmények száma
1,9 %-kal (2098-ról 2059-re) mérséklő-
dött, míg a gazdasági bűncselekmények
száma emelkedett.

A PMRFK szervei 2012-ben 56 864
nyomozást fejeztek be, amely 13 %-kal
több az előző évi 50 317 nyomozás-befe-
jezésnél.

Pest megye területén 2012-ben 3884
bűncselekmény jutott 100 000 lakosra.
Az országos 4742-es átlagnál alacso-
nyabb érték alapján Pest megye bűnügyi-
leg kevésbé fertőzött közigazgatási egy-
ségnek tekinthető. A megyén belül bűn-
ügyileg a legfertőzöttebb térség a Ceglédi
(5480), a Nagykátai (4920), a Dunakeszi
(4830), a Szentendrei (4556), a Ráckevei
(4361)  és a Váci Rendőrkapitányság
(4020) illetékességi területe, de a három
utóbbi még így is jóval az országos átlag
alatt maradt.

A leterheltséget megvizsgálva a főkapi-
tány kijelentette, hogy a Budapest agglo-

merációs övezetében szolgálatot ellátó
rendőrkapitányságok területén jelentke-
zik a közterületi állomány számára a leg-
több feladat.

Pest megyében a 2011/2012. tanévben
208 iskola csatlakozott  Az iskola rendőre
programhoz, és 162 fő tevékenykedett
iskolarendőrként. Elmondható, hogy
évről-évre egyre több iskola – általános és
most már középiskola egyaránt – igényt
tart a programra.

Az elmúlt tanévben több oktatási intéz-
ményben is beindult – Az iskola rendőre
program keretein belül – a Szuperbringa-
program. A speciális kezdeményezés
lényege, hogy a gyermekek az előírások-
nak megfelelő műszaki felszereltségű
kerékpárokkal, illetve megfelelő elméleti
tudással vegyenek részt a közúti közleke-
désben.

Mihály István összegzésként úgy
fogalmazott, hogy a bűnügyi szolgálati
ág eredményességében egyértelmű
javulást vár 2013-ban. Továbbra is cél
a titkos információgyűjtő munka foko-
zása, a humán hírszerzési pozíciók
lényeges emelése, a bűncselekmény-
szám növekedésének megállítása, vala-
mint a lakosságot leginkább irritáló
bűncselekmények további visszaszorí-
tása.

A beszámolót a közgyűlés 26 igen, 4
nem és 5 tartózkodással elfogadta.

www.pestmegye.hu

Új vezetők
Ünnepélyes állománygyűlés kereté-
ben június 18-án iktatták be a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság új igazgatóját, Branyiczky
Márk tűzoltó alezredest, volt igazga-
tóhelyettest, valamint a megye új
igazgatóhelyettesét, Pásztor József
tűzoltó alezredest, aki eddig a
megye polgári védelmi főfelügyelői
teendőit látta el.

Pintér Sándor belügyminiszter
2013. június 18-i hatállyal kinevezte
Branyiczky Márk tűzoltó alezredest
megyei igazgatónak, valamint Bakon-
di György tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság főigazgatója kinevezte Pásztor József
tűzoltó alezredest igazgatóhelyettesnek. A kinevezéseket a

vezetők Bakondi Györgytől vették át
a megyei állomány, valamint a meg-
hívott társszervek képviselőinek
jelenlétében. Az eseményen Tarnai
Richárd kormánymegbízott, a Pest
Megyei Védelmi Bizottság elnöke is
részt vett.

A kinevezések átadását követően
dr. Bakondi György mondott beszé-
det, amelyben méltatta a leköszönő
igazgató eddigi tevékenységét, illetve
elismeréssel szólt Branyiczky Márk
kinevezett igazgató eddigi szakmai
munkásságáról.

Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal, 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Kerítésdrótok, kiegészítők közvetlenül a gyártótól.
Termelői áron kaphatók: drótfonatok, csibeháló,
vadháló, hegesztett rácsok, huzalok, feszítők,

beton-, fémoszlopok, nádszövetek, árnyékoló hálók. 
Kerítés építés, ingyenes kiszállítás, folyamatos akciók.
Érd, Gábor u. 11. 06-70/317-4671, www.erdikerites.hu

Fakivágást, gallyazást, fűnyírást, kaszálást, telektisztítást, 
kertépítést, kertészeti munkákat, öntözőrendszer 

telepítést, kerítés-, járdaépítést, térburkolást vállalok 
igényesen, precízen, referenciákkal. 

Gallyat, kaszálékot elszállítom.

ifj. Hancsovszki János: 06-70/317-4671

A Kornétás Kiadó Kft. hosszú évek óta szívesen
működik közre könyvek, kiadványok papíralapú és
digi tális megjelentetésében.

Küldje el megjelentetésre szánt kéziratát, szer-
kesztőink elolvassák, lektori, szerkesztői véleményt
adnak, szakmai, irodalmi, tipográfiai tanácsokkal,
tördeléssel segítik a megjelenést.

Könyve egy hónapon belül 
az olvasók kezébe kerülhet!

Keressen bennünket!

KORNÉTÁS KIADÓ Kft.
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/C.
Telefon: 239-0146; 789-7149
E-mail: kornetas@chello.hu
www.kornetas.hu
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A Stúdió könyvesbolt ajánlata

50% KEDVEZMÉNNY!

3000 Ft helyett 1500 Ft
Túrakalauz sorozatunk megrendelhető, illetve megvásárolható
a Stúdió könyvesboltban:  1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök 8–16 óráig, péntek 8–15 óráig

Telefon: 06-1-359-6461, 06-1-359-1964 
e-mail: studiokonyvesbolt@ufomagazin-net.hu



Az ajánlat 2013. március 1-től visszavonásig érvényes.. Az árak forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák. Az árváltozás jogát fenntartjuk A műszaki vizsga előzetes átvizsgálással ajánlat csak a 
kétkerék meghajtású autókra vonatkozik. A tájékoztatás nem teljes körű. A részletek felől érdeklődjön márkakereskedésünkben.

Autócentrum Szabó Kft .
2030 Érd, Kis-Duna u. 9. Tel.: +36 23/524-028
Web: www.autocentrumszabo.hu

Nálunk nem ériNálunk nem éri
meglepetés.
Fix árakkal, és költségekkelFix árakkal, és költségekkel
várjuk márkaszervizünkben.várjuk márkaszervizünkben.




