Jegyzőkönyv
Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. december 7-i közmeghallgatásáról

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül:
Pátrovics Benedek
Békési Géza
Garainé Kiss Gabriella
Holinszkiné Bachoffer Klára
Hornyák András
Oláh Gábor
Orosz Béla

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Összesen: 7 képviselő
Pátrovics Benedek polgármester:
Köszönti a megjelent képviselőket, hallgatóságot. Megállapítja, hogy a testület teljes
létszámban, 7 fővel jelen van.
Ismerteti a ciklusprogram fő célkitűzéseit, valamint a 2010. évi koncepció fő sarokszámait, és
a település 2011. év fejlesztési elképzeléseit.
Felkéri a hallgatóságot, amennyiben bármilyen témában kérdése van valakinek, tegye azt fel.
Balogh József lakos:
A patakkal kapcsolatosan a szennyezésre hívja fel a figyelmet. Megkérdezi, hogy
mindenkinek van-e a Naphegy utcában szennyvízcsatornája.
Szeretné javasolni, hogy foglalkoznia kellene a testületnek azokkal a felvetésekkel, amelyek a
FIDESZ programjában kerültek megfogalmazásra az időskoruk támogatását illetően. A
szociális támogatások rendszerét át kellene nézni.
Félelme, van egy családdal kapcsolatosan. Volt ügye velük, s kérdezi, mit lehetne tenni a
bűnözés megelőzése érdekében.
Pátrovics Benedek polgármester:
A patakkal kapcsolatosan elmondja, hogy köszöni a bejelentést, de akkor kellene megtenni, ha
észleli a jeleket. Tudomása szerint van engedély a csatornára, hiszen a Naphegy utcában, s az
egész faluban az összközmű biztosított.
A bűnözés megelőzésével kapcsolatosan elmondja, hogy nem lehet tudni, hogy a lopásokat
kik követik el, egyébként tettenérés szükséges valamint feljelentés. Nem elegendő a gyanú.
Dr. Kosztyi Emma jegyző:
Elmondja, hogy az OTÉK valamint a helyi építési szabályzat előírja, a meglévő
csatornahálózatra való kötelező rákötést már az építési engedélynél, s a használatbavételi
engedély megkérésekor ez ellenőrzésre kerül.
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Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő:
A szociális bizottság sokat foglalkozik a szociálisan rászorultak segélyezésével. A
jogszabályok alapján kell eljárnunk és a jövedelemhatárokat figyelembe kell vennünk, attól
nem lehet eltérni. Sajnos előfordul, hogy olyanok kérnek segítséget, akik be tudják
bizonyítani papíron, hogy rászorultak, de egyébként tudjuk, hogy ez nem mindig van így.
Vannak, akik rászorultak mégsem kérnek, vagy jövedelmük miatt nem tudjuk őket segíteni.
Dr. Kosztyi Emma jegyző:
Jól működik a Budaörsi Kistérségben a szociális háló, családsegítés, gyermekjólét, nevelési
tanácsadás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres segítségnyújtás, támogatói szolgálat.
Megerősíti, hogy amennyiben van bejelentés, vagy a közterület felügyelő, vagy a hivatali
dolgozó ki fog menni és szemlét fog tartani, ha szennyezés van a patakot illetően, vagy a
környezetet.
Kéri a bejelentés megtételét, észlelés esetén.
Rózsavölgyi József lakos:
Sajnálja, hogy kevesen vannak jelen, mert csak akkor lehet tenni egy településért, ha eljönnek
az emberek és akarják közösen a fejlődést. Most 6 fővel vagyunk jelen, így nem lehet tenni a
falunkért hatékonyan.
Javasolja, hogy a könyvtárba újságokat rendeljünk, hogy beülhessenek az emberek olvasgatni.
Hiányolja és kérdezi, hogy a kulturális és sport ügyekkel melyik bizottság foglalkozik.
Nem látta a bizottsági elképzeléseket.
Javasolja plusz információs táblák kitételét pl. az Egészségház és a Posta közelében.
Civil szervezetek támogatását hogyan oldja meg az önkormányzat, illetve ki nyújt támogatást
részükre.
Kevésnek találja a települési képviselők és bizottsági tagok, elnökök tiszteletdíját.
Felveti a helyi piac létesítését.
Orosz Béla képviselő:
Szerinte nincs igazán szükség piacra. 1976-ban még volt értékesíteni való termék, sertést is
tartottak, de most ezek zavaró tényezőnek számítanak.
Pátrovics Benedek polgármester:
Tulajdonképpen nincs ilyen bizottságunk, ad-hoc jelleggel hozza létre a testület egy-egy
rendezvény ill. ügy kapcsán.
A hirdető táblák kitételét jó ötletnek tartja és meg fogják vizsgálni a helyi piac létesítésének
lehetőségét.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester a közmeghallgatást 20:03
órakor berekesztette.

Dr. Kosztyi Emma
Jegyző

Pátrovics Benedek
polgármester
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