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Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársakat és a hallgatóságot.  

A képviselő-testület 7 fővel megjelent.  

Az önkormányzati törvény előírja, hogy a képviselő-testület és a polgármester köteles évente 

egyszer a lakosságnak beszámolni a végzett munkáról, elképzelésekről. 

Évek óta jellemző, hogy csak 1-2 fő van jelen a közmeghallgatáson. Én jobban örülnék, ha 

többen lennénk és kérdeznének a lakosok. 

Fő célunk az elért eredmények szintem tartása.  Gondolok itt az iskolára, a rendbetett utakra 

és parkokra. A belterületi utjainkat 2000-ben aszfaltoztattuk, idén 13 millió forintot költöttük 

a javításukra, karbantartásukra. Az Erkel utcában le volt csúszva a partoldal, illetve a Móricz 

Zsigmond utcában a csatorna vályúk süllyedtek meg, ezek voltak a nagyobb tételek. A 

Táncsics és a Jókai utca közötti rész lett még megerősítve. Megcsináltattuk továbbá a hivatali 

támfal járdáját is. Továbbra is él az a rendeletünk, hogy aki akar járdát építeni az az 

Önkormányzattól tud hozzá építőanyagot igényelni, de a lakónak kell megépítenie. 

Tavasszal pályáztunk egy energetikai pályázaton, ahol nyertünk is. Ennek keretin belül fog 

megvalósulni az iskola óvoda komplexum szigetelése és egy hőszivattyús rendszer kiépítése 

is. Közel 50 millió forintot nyertünk, ez 83,4 %-os támogatást jelent és 7 millió forint lesz az 

önkormányzati önrész. A héten már a támogatási szerződéseket fogjuk aláírni. A  

munkakezdés időpontja 2013. december 15.  

Kinek van kérdése? 
 

Rózsavölgyi József: 

7 éve lakom Pusztazámoron és a munka, mit a képviselő-testület végez és elért a településsel 

az nagyon tetszik. Javasolnám a következő évekre, hogy a Közmeghallgatás részleteiről egy 

tájékoztatót majd minden házba dobjunk be. Elmondanám a kérdéseimet. Érdeklődnék, hogy 

a Remeteséget mikor tervezitek felújítani. Az óvoda és az iskola udvarát is meg kellene 



csinálni. Keresni kellene valamilyen pályázatot vagy helyi kivitelezőt, akivel rendbe lehetne 

tenni az udvart.  Javasolnám továbbá a műfüves focipálya műfüvének cseréjét, mert eléggé el 

van kopva. Az autóbusz fordulóban levő ház kérdése. Nem lehetne valamit azzal kezdeni? 

Nagyon rontja a faluképet. Rossz állapotban is van a ház, nehogy rádőljön az ott lakókra. A 

képviselő-testület támogatását szeretném kérni egy hendikep futóverseny megrendezésében.  

A rendezvény maga a Margitszigetről indult. Törökbálinton 14, Biatorbágyon 10, Érden 6 és 

Tárnokon 3 éve működik a verseny. Az útvonalat már ki is néztük és abban kérném a 

segítségeteket, hogy verseny napokon az iskola öltözőjét használhassuk.  Az éves díj 

felnőtteknek 1500 Ft, gyerekeken 800 Ft. A Pusztazámor Községért Közalapítvány segíthetne 

nekünk abban, hogy számlát tudjunk ezekről adni.  A sorszám készíttetésben is a testület 

segítségét szeretném kérni. 100 db sorszámot készítenénk, Pusztazámor címerével és az 

esetleges támogatók logójának feltűntetésével.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönöm a felvetéseket, akkor megválaszolnám a kérdéseket.  

A lakosság akkor majd jövőre külön értesíteni fogjuk a közmeghallgatásról.  

A Remeteség felújításáról már beszéltünk korábbi ülésen. A Remeteség az egyház tulajdona.  

A felújítás tervben van, az egyházközösségnek Spányi Antal püspöknek már írtunk is ez 

ügyben egy levelet. A levelezés tárgya, hogy saját forrásból megcsinálhassuk a munkákat. Az 

ügyben Pádár Vilma segítségét kértük, Esztergom Város Önkormányzatának főépítésze már 

tett is egy javaslatot. Ami nehézséget fog okozni, hogy a Remeteség műemlék.  

Az óvoda udvarának felújítására tavaly beadtunk egy pályázatot, de nem nyertünk. Az udvart 

igen, meg kell majd csinálni, a fű eléggé ki van kopva.  

A műfüves pályát pár éve elöntötte a patak, állt rajta az iszap. Akik használják azt mondják, 

hogy még jó a műfű, lehet rajta játszani. Amit kértek korábban tőlünk, hogy legyen világítás.  

Az iskola udvarának rendbe rakása. Valami műanyagot javasoltál? Tudsz ilyen szakembert? 

 

Rózsavölgyi József: 

Nem, én műfűre gondoltam. Szakembert sajnos nem tudunk.  

 

Garainé Ordas Dóra: 

Törökbálinton csinálták meg nemrég az iskola udvarát műfűvel kb. 3 millió forintból. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Akkor majd egyeztetünk velük.  

A futóversenynek semmi akadálya nincs, mindenben támogatunk. 

A buszfordulóban lévő ház kérdése. Az ügy eléggé kényes, megoldást még nem találtunk. 

 

 Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a közmeghallgatást 17.55-kor 

berekesztette. 

 

 

 

 

 

  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

  jegyző polgármester 
 

 


