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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2007. augusztus 14-i 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 

Orosz Béla    képviselő 

 

Összesen: 8 képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

 

Javasolt napirend 

 

1. Erkel Ferenc utca kapcsán felmerült rézsű pótmunkái 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, hallgatóságot. Megállapítja, hogy a testület határozatképes 

létszámmal, 8 fővel jelen van. 

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

napirendre javaslata. Nem volt. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ismerteti a képviselőkkel, hogy az Erkel Ferenc utca több szakaszon a vártnál is 

kedvezőtlenebb állapotban van. Az egyik részen annyira megcsúszott a rézsű, hogy a 

gyephézagos alátámasztás már nem fogja megfelelően az utat. A kivitelező és műszaki ellenőr 

azt javasolta, hogy a meglévő burkolatot bontsuk el, s rakassuk ujra zúzott kőbe. A melléklet 

szerint árajánlatot tette a kivitelező. 
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Békési Géza alpolgármester: 

Véleménye szerint, ezt az összeget el kell különíteni, mivel nem egy évre készül az útjavítás.  

 

Hornyák András képviselő: 

Támogatja a munka elvégzését, és a 750 e forint biztosítását a tartalékkeretből. 

 

Párovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e még kérdés. Nem volt. 

Megszavaztatja az előterjesztés elfogadását. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

46/2007. (08.14.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Útépítés pótmunkái 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2007. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére maximum 750 e forint keretösszeget biztosít z 

Erkel Ferenc utca (Jókai M.- Rákóczi F. u. között)  útburkolat felújítási munkáihoz 

kapcsolódóan –pótmunkaként- a meglévő rézsü burkolat elbontására, ujra rakására 

(zúzott kő ágyba). A szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére felkéri 

a polgármestert. 

 

Határidő: 2007. szeptember 30.          Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 22:20 órakor 

berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

 jegyző            polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


