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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. december 10-i közmeghallgatásáról 

  

 

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint. 

  

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    alpolgármester    

Oláh Gábor     képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

Összesen: 4 képviselő 

 

Igazoltan távol: Garainé Kiss Gabriella 

                          Holinszkiné Bachoffer Klára 

                          Hornyák András 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, hallgatóságot. Megállapítja, hogy a testület 4 fővel jelen van. 

Ismerteti a 2013. évi költségvetési koncepciót és beszámolt a 2011. évben végzett munkáról. Felkéri a 

hallgatóságot, amennyiben bármilyen témában kérdése van valakinek, tegye azt fel. 

 

Páli Anna lakos: 

Megköszöni a testület eddigi munkáját. Elmondja, hogy Törökbálint Öregfalu részében egy egész 

utcában fel vannak szerelve a házak napkollektorokkal. Kéri a tetületet, hogy nézzen utána EU-s 

pályázatoknak, mer Zámoron is lenne igény rá. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megígéri, hogy utána jár, van-e pályázat kiírva. 

 

Páli Anna lakos: 

Javasolja, hogy Pádár Vilma és Fekete Zsuzsanna Pusztazámorért Emlékéremben részesüljenek a 

Zámori Körben végzett munkájukért. Átadja a polgármester úrnak az indítványt. 

Megkérdezi, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal érinti-e az önkormányzatiságot. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az Önkormányzat az eddigiek szerint fog működni. Azt szeretnénk, hogy a jelenlegi 

hivatal állandó kirendeltségként működhessen, bármelyik Hivatalhoz csatlakozunk. A törvény alapján 

egy járásba tartozó településhez lehet csatlakozni amely határos, vagy egy község kihagyásával soron 

következik, közigazgatási határ szerint. Pusztazámor tekintetében leginkább Sóskút, Tárnok, 

Százhalombatta, Érd jöhet számításba. 
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dr. Kosztyi Emma jegyző:  

 

Szeretne eloszlatni egy téveszmét, miszerint sokan a Közös Hivatal létrehozását és az önálló Hivatal 

megszűnését azonosítják az Önkormányzat megszűnésével. Szeretné ezeket eloszlatni, az 

Önkormányzat nem szűnik meg, a Képviselő-testület és a polgármester marad a helyén. Az történik, 

hogy az Önkormányzat végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal 2000 fő lakosságszám alatt önállóan 

nem működhet. Törvényi kötelezettségünknek legkésőbb március 2-ig eleget kell tennünk azzal, hogy 

közös Hivatal létrehozása tárgyában folytatunk tárgyalásokat.  

A Képviselő-testület kifejezte állandó 

kirendeltség létrehozása iránti szándékát, hogy a lakosok minden ügyet, ahogy eddig helyben 

intézhessenek. 

 

Páli Anna lakos: 

Megköszöni a tájékoztatást. 

 

Továbbra is javasolja az ökumenikus kereszt felállítását a temetőben. Sajnos a Zámori Kör Közhasznú 

egyesületnek még nem sikerült ebben a témában pályázni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

2012-ben nem sikerült kivitelezni az ökumenikus kereszt felállítását, azonban 2013. évben betervezik 

és utánanéznek a megvalósításnak. 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester a közmeghallgatást 19:05 órakor 

berekesztette. 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma      Pátrovics Benedek 

 jegyző          polgármester 


