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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. július 15-i rendkívüli üléséről 

  

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint. 

  

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    alpolgármester    

Garainé Kiss Gabriella   képviselő 

Hornyák András    képviselő 

Oláh Gábor     képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő  

 

Összesen: 7 képviselő 

 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Pusztazámor Általános Iskola iskolai tanterem egyesítésére beérkezett árajánlatok 

elbírálása                 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

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

létszámban 7 fővel jelen van.  

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

napirendi pontra javaslata. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

1. napirendi pont 

 

Pusztazámor Általános Iskola iskolai tanterem egyesítésére beérkezett árajánlatok 

elbírálása                 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy három árajánlatot kért be,  
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1.) GÉTI BT, ajánlatát (Sóskút, Árpád u. 14.), ajánlati ár: bruttó 800.000,-Ft, 

2.) Brandzo-ÉP Kft. (Pusztazámor, Petőfi u.7.) ajánlatát, ajánlati ár: bruttó: (60.000,-Ft 

kedvezménnyel): 866.615,-Ft, valamint  

3.) Gajárszky Gábor (Érd, Szinva u. 4. ) ajánlatát, ajánlati ár: bruttó 921.265,-Ft 

 

Felolvassa az ajánlatokat. Megkérdezi, van e kérdés. Nem volt.  

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Elmondja, hogy a GÉTI BT ajánlatát támogatja, mert már többször dolgoztak itt, s a 

legalacsonyabb árajánlatot adta. Megjegyzi, hogy 10-20 e forint különbség lett volna a 

Pusztazámori vállalkozó és közte akkor nem lett volna kérdés.  

Megszavaztatja, hogy nyertes ajánlatként a GÉTI BT-t válassza ki a testület (Sóskút Árpád u. 

14.)  

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

44/2011.(07.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Általános Iskola iskolai tanterem egyesítésére beérkezett 

árajánlatok elbírálása                 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámori 

Általános Iskola iskolai tanterem egyesítésére beérkezett ajánlatok közül a GÉTI BT. 

ajánlatát fogadja el. Az ajánlat szerint a tervnek megfelelően a kiviteli költség bruttó 

összege 800.000,-Ft. Ezen összeget a képviselő-testület a 2011. évi általános tartaléka 

terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2011. július 30.      Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18:20 órakor 

berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

 jegyző            polgármester 


