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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2007. július 13-i rendkívüli üléséről 
 

 

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint 

 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

 

Pátrovics Benedek   polgármester 

Békési Géza    alpolgármester 

Dr. Andrásfalvy András Ders  képviselő 

Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő 

Hornyák András   képviselő 

Kajzer Antalné    képviselő 

Oláh Gábor    képviselő 

 

Összesen: 7 képviselő 

Igazoltan távol maradó: Orosz Béla képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

 

Javasolt napirend 

 

1. KMOP-2007-4.6.1 Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása c. 

   pályázathoz önerő biztosítása 

   Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, hallgatóságot, megállapítja, hogy a testület határozatképes 

létszámmal, 7 fővel jelen van. 

Megkérdezi, van-e valakinek a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül más napirendi 

pontra javaslata.  

Nem volt. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
 

 

1. napirendi pont 

 

KMOP-2007-4.6.1 Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása c. pályázathoz 

önerő biztosítása 
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Pátrovics Benedek polgármester 

Ismerteti a pályázatban foglaltakat. A kiírás szerint 90%-ban támogatott a pályázat és csupán 

10% önrészt kell biztosítaniuk. 

 

Békési Géza alpolgármester 

Elmondja, hogy amennyiben 30 millió forintnyi eszközt kapunk és ehhez 3 millió forint 

önrészt kell biztosítani, támogatja a pályázatot és javasolja, hogy az általános tartalékkeret 

terhére biztosítsák az önrészt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Megkérdezi van-e még kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja az önerő biztosítását az óvodai eszközpályázathoz.  

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

 

34/2007. (07.13.) számú Képviselő-testületei határozat 

Tárgy: KMOP-2007-4.6.1 Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása c. 

pályázat 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közép-

Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, a KMOP-2007-4.6.1 Közoktatási 

intézmények beruházásainak támogatása c. pályázaton a Napköziotthonos Óvoda 

eszközbeszerzésének vonatkozásában részt kíván venni. A pályázat benyújtásához 

szükséges 10% önerőt, maximum 3.000.000 forintot a 2007. évi költségvetésben a 

tartalékkeret terhére  biztosít. 

 

Határidő: 2007. július 16.               Felelős: polgármester, jegyző 
 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester 

Megkérdezi, van e még valakinek hozzászólása az egyebek napirendi ponthoz. 

Nem volt. 

 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 21:30-kor berekesztette. 

  

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

 jegyző            polgármester 

 


