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Jegyzőkönyv 

Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő- testülete által 2006. december 

7-én megtartott közmeghallgatásról 

 

 

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint 6 képviselő és 5 fő hallgatóság 

 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

 

 

Pátrovics Benedek    polgármester, 

                                               Békési Géza     alpolgármester  

                                         dr. Andrásfalvy András Ders  képviselő 

Orosz Béla                képviselő 

Hornyák András               képviselő 

    Kajzer Antalné                         képviselő 

                                               Oláh Gábor                képviselő 

      

Összesen: 7 képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

 

Igazoltan távol:      Holinszkiné Bachoffer Klára          képviselő 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester 
Köszönti a megjelenteket és a közmeghallgatást megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-

testület határozatképes létszámmal jelen van.  

Sajnálattal állapítja, meg hogy a lakosság részéről egy ember jelent meg. Javasolja, hogy az 

elkészült napirendet nem olvassa fel, hanem tegye fel kérdéseit. 

 

Földi Attila: 

Három kérdést szeretne feltenni, mégpedig: 

Tudomása szerint a Pusztazámori Halottasházat felújították, mégis előfordul, hogy az 

elhunytat egy másik település halottasházába viszik el, s oldják meg a hűtést.  A szállítás 

költségeit a hozzátartozóknak ki kell fizetni, de ezek nem szükséges költségek. Kéri ennek 

tisztázását. 

Az őzek még mindig bejárnak az erdőből a temetőbe és lelegelik a virágokat. Javasolja,a hogy 

az erdő felől még nincs bekerítve a temető, hogy ezt a Temető fenntartója keríttesse be szöges 

dróttal, mert nagy bosszúságot okoznak. 

A községi sportélettel kapcsolatosan nehezményezi, hogy a Műfüves pálya átadására 2006. 

szeptember 15-én a régi pusztazámori aranycsapat még élő 3-4 tagja nem kapott meghívást. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 
Az első kérdésre azt tudja válaszolni, hogy nem hallott erről a problémáról, de ki fogja 

vizsgálni, ha konkrét adatokat kap.  

A Temető tulajdonosa a Pusztazámori Katolikus Egyház, a Halottasház viszont a Községi 

Önkormányzat tulajdona. 
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Békési Géza alpolgármester jelen van  mint képviselő és egyben ő az egyház világi 

képviselője, kérdezi mi a véleménye a temető kerítéséről. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Egyetért a javaslattal, s fel fogja mérni mennyi méter kerítés szükséges, s el fogják készíteni 

az önkormányzat, valamint a lakosság segítségével.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, ha mindenki egyetért hozzunk döntést a kérdésben, a kerítés megépítése nem lehet 

pénzkérdés. Javasolja, hogy Békési Géza mérje fel, mennyi méter szögesdrót szükséges és 

legalább 3-4 csíkban rakják fel, közös erővel. Szavazásra teszi fel a javaslatot  

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                                   Elfogadva! 

 

 

 85/2006. (12.07.) Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Kerítés létesítése a Temető erdő felőli oldalán 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felmérés 

után 3-4 soros szöges drótkerítést létesítéséhez hozzájárul, a temető erdő felőli oldalán. 

 

Határidő: azonnal            Felelős: alpolgármester 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

A műfüves kispálya átadására a falu egész lakossága meghívást kapott. Az állófogadásra a 

kivitelezők, valamint az ügyet előmozdítók kaptak meghívást. Sajnálja, de a régi ararnycsapat 

tagokra sajnos senki nem gondolt. 

 

 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az közmeghallgatást 19:00-kor 

lezárta. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma        Pátrovics Benedek 

 jegyző              polgármester 

 
 


