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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2008. január 21-i üléséről 

 

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint 

 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

 

Pátrovics Benedek   polgármester 

Békési Géza    alpolgármester 

Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő 

Kajzer Antalné    képviselő 

Oláh Gábor                              képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

Hornyák András                      képviselő 

Összesen: 7 képviselő 

Igazoltan távol: Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Pusztazámor 036/35 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása Pusztazámor HÉSZ-éről szóló 

9/2007. (XI.05.) számú rendelet alapján 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

2. Egyebek 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a képviselő testület tagjait, valamint a megjelent hallgatóságot.  

Megkérdezi, hogy van e valakinek plussz napirendi pontra javaslata. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

1. napirendi pont 

 

Pusztazámor 036/35 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása Pusztazámor HÉSZ-éről szóló 

9/2007. (XI.05.) számú rendelet alapján 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tájékoztatta a képviselőket a Közigazgatási Hivatal Törvényességi  Főosztálya Kajzer 

Antalné képviselő beadványára irt levelét. 

Felhívja a képviselők figyelmét, ha valami problémájuk van elsősorban a Hivatalba intézzék. 
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Pátrovics Benedek polgármester 

Megkérdezi, hogy van e még valakinek kérdése. 

Nem volt. 

Szavazásra bocsátja, hogy aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat kézfenntartással 

jelezze. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1   Elfogadva! 

 

1/2008. (01.21.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A pusztazámori 036/35. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása  

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

9/2007.(XI.05.) rendeletével módosított Helyi építési Szabályzata és a 65/2007. (10.29) 

határozatával elfogadott szerkezeti terv szerinti  a 036/ 35 hrsz. ingatlant, melynek 

területe 9507 m2 belterületbe vonja Különleges terület céljára, amelyre Idősek Otthona, 

Oktatási és Egészségügyi Intézmény kerülhet.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 
Felelős: polgármester      Határidő: azonnal 

 

 

2. Egyebek 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

Elmondja, hogy a  parkban a pinceajtó nyitva van, valamint a templom melletti ingatlan 

nagyon szemetes, ami rontja a településképet. Kéri a Hivatal intézkedését.  

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Sajnálja, hogy háziorvos nincsen jelen a testületi ülésen, mivel meg szerette volna kérdezni, 

hogy a szakellátások tekintetében melyik kórházhoz, kórházakhoz fog tartozni Pusztazámor. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Nehezményezi az utóbbi testületi üléseken a hallgatóság részéről tanúsított viselkedést (pl. 

bekiabálások). Elmondta, hogy 3 városba elment testületi ülésre ahol ezt nem tapasztalta. 

Javasolja, hogy szüntessük meg a hallgatóság részére a szó megadásának lehetőségét.  

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Javasolja, hogy az SZMSZ módosításánál térjenek vissza erre a kérésre. 

Felolvassa Bánó László az Utilis Kft. ügyvezetőjének levelét. Nagyon sajnálja, hogy Bánó 

László 1997-ben kapott kitüntetéséről úgy gondolta, hogy a faluban történt események miatt 

vissza kell adnia. Minden pusztazámori lakoshoz eljuttatott egy újságot, amelyben leírja, hogy 

elállt a pertől, valamint az ezzel kapcsolatos gondolatait is ismerteti. 

 

Mivel több kérdés hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 18:25-kor berekesztette. 

 

 

dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

 jegyző            polgármester 


