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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2007. január 23-i üléséről 

 

 

 

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint 

 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

 

Pátrovics Benedek   polgármester 

Békési Géza    alpolgármester 

Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő 

Hornyák András   képviselő 

Kajzer Antalné    képviselő 

Oláh Gábor    képviselő 

Orosz Béla    képviselő 

 

Összesen: 7 képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Helyi népszavazás kiírása 

    Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

 

2. Egyebek 

 

 

 

1. napirendi pont 

 

Helyi népszavazás kiírása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket s elmondja, hogy a mai testületi ülés egyetlen napirendje a 

népszavazás kitűzése és a népszavazásra bocsátandó kérdés meghatározása. 

Az előterjesztés szerint a népszavazás időpontját 2007. március 4. vasárnapra javasolja 

kitűzni. 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a létesítendő szennyvíziszap kezelő üzemmel kapcsolatosan 

a Zámori Hírek külön lapszáma 2007. február elején fog megjelenni. A lapkiadás költségeit az 

Utilis Kft. finanszírozza. Szeretnék a lakosságot széles körben megismertetni az 

elképzelésekkel a létesítendő üzem működésével kapcsolatosan. Az írásbeli anyagon túl 

február 27-28-án falugyűlések megtartását tervezik. Az egyik falugyűlés helyszíne a 

Pusztazámori Általános Iskola aulája, a másik pedig a Halmai Vendégház lenne. 
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Orosz Béla képviselő: 

Megkérdezi, hogy elég-e az idő ahhoz, hogy a lakosságot megfelelően tájékoztassák. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Megkérdezi, hogy ki javasolta a népszavazás időpontjául 2007. március 4-ét. Felhívja a 

figyelmet a lakosság széles körű és pontos tájékoztatására. 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Megkérdezi, ki tudja megmondani, hogy a létesülendő üzemből mennyi lesz a részesedése az 

önkormányzatnak. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Nem lehet előre tudni, csupán arról kellene most döntést hoznia a testületnek, hogy 

befogadják-e egyáltalán ezt a beruházást. A regionális hulladéklerakóhoz hasonlóan a 

tárgyalások során szeretnének egy egyszeri nagyobb összegű támogatást, aztán folyamatos 

részesedést elérni. 

 

Kosaras István a hallgatóság soraiból szót kér. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A szót megadja. 

 

Kosaras István: 

Felhívja a figyelmet, hogy megjelent a szennyvíziszap kezelésben a konkurencia, és 

gondoskodni kell előre a kezelendő szennyvíziszapról 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, hogy van-e még kérdés hozzászólás a témával kapcsolatban. Nem volt. 

Javasolja, hogy a népszavazás kiírására vonatkozó előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot fogadja el a testület. 

Megszavaztatja a javaslatát. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

1/2007. (01.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Népszavazás kiírása 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 45-51. 

§-ai és a Pusztazámor Község Önkormányzatának 15/2006. (IX. 15.) sz. rendelete 

alapján 2007. március 4. napjára helyi népszavazást ír ki a következő kérdésben: 

  

„Egyetért-e Ön azzal, hogy környezetkímélő szennyvíziszap kezelő üzem létesüljön a 

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ mellett?” 

 

 

Határidő: 2007. március 4.               Felelős: dr. Kosztyi Emma jegyző 
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2.napirendi pont 

 

Pusztazámori Polgárőr Egyesület beszámolója 

 

 

Csernyák Péter  Sóskúti Polgárőr Egyesület Elnöke: 

Ismerteti, hogy nagyon sok nehézség árán jött létre Sóskúton is a Polgárőr Egyesület.  

Elmondja, hogy Tárnok, Sóskút, Pusztazámor településeken szeretnének egy olyan 

kártyanaptárt kibocsátani, amelyen rajta van a három település polgárőrségének elérhetősége, 

telefonszáma. Ennek a kártyanaptárnak 7-10 Ft/db a költsége. Ennek elkészíttetéséhez kéri 

Pusztazámor Önkormányzatának anyagi segítségét. A másik két településtől már ígéretük van 

a támogatásról. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a Képviselő-testület a kártyanaptár elkészítéséhez szükséges költségeket 

biztosítani fogja. 

 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző kiosztja a Polgárőrség eddigi működéséről szóló beszámolót, 

ugyanis ez a következő testületi ülés egyik napirendje lett volna. 

 

 

Békési Balázs Pusztazámori Polgárőr Egyesület Elnöke: 

Segítséget kér a polgárőrség működéséhez a beszámolóban leírtak szerint. Véleménye szerint 

égetően fontos lenne 6-7 db fényvisszaverő mellény beszerzése Pusztazámori Polgárőrség 

felirattal, az autóra mágnessel felszerelhető villogó, valamint szükségük lenne egy kártyás 

mobiltelefonra, amin elérhetőek lennének. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Célszerű lenne az utcatáblákhoz hasonlóan, olyan táblák kihelyezésére, amelyre a 

„Községünkben Polgárőrség működik” felirat kerülne. Árajánlatot fognak kérni 4 db ilyen 

táblára. 2006. évben mind a Képviselő-testület, mind a Pusztazámor Községért Közalapítvány 

200-200 ezer forint támogatást szavazott meg a polgárőrség részére, de sajnos az egyesület 

bejegyzése elhúzódott, s mivel a bíróság jogerősen nem jegyezte be, a támogatásokat nem 

tudják átutalni. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Felajánlja, hogy a 6 db fényvisszaverő mellényt, valamint az autóra a villogót megvásárolja az 

egyesület számára. 

 

Békési Balázs Pusztazámori Polgárőr Egyesület Elnöke: 

Kéri az önkormányzat segítségét a kért mobiltelefon megvásárlásához. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy nem tartja jó ötletnek, hiszen így az önkormányzat leltárába kerül és ezáltal a 

tulajdonába is.  Megtalálják a megoldást rövid időn belül. 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Jelzi, hogy le van szakadva egy vezeték a kereszt és a Barcza utca sarkán. Intézkedést tart 

szükségesnek, mielőtt nagyobb baj lenne. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Jelzi, hogy a következő testületi ülés témája a 2007. évi költségvetés lesz. Az állami 

támogatás évről évre kevesebb lesz. Azt tervezik, hogy amire jogilag lehetőség van, azokat a 

feladatokat és költséghelyeket át fogják adni a Pusztazámor Községért Közalapítványnak. 

Sajnos 2007. évben Pusztazámor állami támogatása mindössze 17,5 millió forint lesz.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Hangsúlyozni szeretné, hogy a közalapítvány alapítója az önkormányzat és jó lenne, ha ez 

minden pusztazámori lakosban tudatosodna. A közalapítvány támogatói az önkormányzat 

kapcsolatrendszeréből kerülnek ki, tehát annyi mintha az önkormányzatot támogatná. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy érkezett egy javaslat, miszerint a községben élő idős embereket 

születésnapjukon az önkormányzat egy üdvözlőlappal köszöntse. Várja a javaslatokat, hogy 

hány éves kortól, mely időponttól kezdődjön a köszöntés. Javasolja, hogy 65 éves kortól 

legyenek köszöntve az idősek.  

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Elmondja, hogy ezzel a hivatalnak lesz több a munkája. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Véleménye szerint ebből sértődések lesznek a faluban. 

 

Hornyák András képviselő: 

Milyen időponttól születetteket köszöntsék, hány éveseket, mi van azokkal, akik ide vannak 

bejelentve, de nem itt tartózkodnak. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megállapítja, hogy nincs egyetértés a kérdésben,  nem született döntés. 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 20:00 órakor 

berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

 jegyző            polgármester 

 


