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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. március 7-i üléséről 

  

 

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint. 

  

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    alpolgármester    

Hornyák András    képviselő 

Oláh Gábor     képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

Holinszkiné Bachoffer Klára   képviselő 

 

Összesen: 6 képviselő 

 

Távol maradó: Garainé Kiss Gabriella  képviselő 

 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Kivitelező kiválasztása a Pusztazámor, 087 hrsz-ú ingatlan (GKSZ övezet) víz-és 

szennyvízellátásának kivitelezésére kiírt közbeszerzés alapján 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

2. Egyebek 

 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket és a hallgatóságot. 

Megállapítja, hogy a testület 6 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: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

1. napirendi pont 

 

Kivitelező kiválasztása a Pusztazámor, 087 hrsz-ú ingatlan (GKSZ övezet) víz-és 

szennyvízellátásának kivitelezésére kiírt közbeszerzés alapján 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság megtartotta ülését és az előterjesztésben 

foglaltakat javasolja elfogadásra. 
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Az előterjesztés szerint javasolja, hogy a testület nyilvánítsa eredménytelennek a közbeszerzési 

eljárást az előterjesztésben foglalt okok miatt. 

Megkérdezi van-e kérdés a témával kapcsolatban. 

Megszavaztatja a határozati javaslat elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

10/2011. (03.07.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: „Pusztazámor Község területén az Önkormányzat tulajdonát képező Hrsz.: 087/7 út 

és a Hrsz.: 087/10-11-12. Gazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási terület ivóvíz és szennyvíz-

csatorna közművek és létesítményei építési munkái elvégzése” beszerzés tárgyában megindított 

egyszerű (meghívásos és tárgyalásos) közbeszerzési eljárás eredményéről 

 
Pusztazámor Község Képviselő-testülete a 105/2010.(11.22.) számú határozatával egyszerű 

(meghívásos és tárgyalásos) közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a Pusztazámor Község 

területén az Önkormányzat tulajdonát képező Hrsz.:087/7. út és a Hrsz.: 087/10-11-12. 

Gazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási terület ivóvíz és szennyvíz-csatorna közművek és 

létesítményei építési munkái elvégzésére. 

 

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a MIKROLINE KFT-t bízta meg. 

 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján a Képviselő-testület döntésének 

megfelelően az egyszerű (meghívásos és tárgyalásos) közbeszerzési eljárás értékelése 

eredményesen és érvényesen lezáródott. 

 

1. Az Ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció öt (5) vállalkozás számára lett megküldve. 

2. Ajánlatot négy (4) ajánlattevő nyújtott be. 

1. ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Bt. 
(székhely: 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.); 

2. ÉTV Érd és Térsége Víziközmű Kft. 

(székhely: 2030 Érd, Fehérvári u. 63/b-c.); 

3. ZIMAX Építő és Szolgáltató Kft. 

(székhely: 2030 Érd, Csanád u. 98.); 

4. HWF konzorcium  
(1048 Budapest, Homoktövis u. 119.). 

 

3. A lebonyolítással megbízott MIKROLINE Kft. előkészítő értékelése, valamint az azt 

jóváhagyó Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján érvényes és alkalmas a  

1. ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Bt. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.); 

2. ÉTV Érd és Térsége Víziközmű Kft. (székhely: 2030 Érd, Fehérvári u. 63/b-c.); 

3. ZIMAX Építő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2030 Érd, Csanád u. 98.); 

4. HWF konzorcium (1048 Budapest, Homoktövis u. 119.). 

ajánlata. 

 

A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a 2011. évi 

előirányzott költségvetési keret figyelembe vételével a közbeszerzési eljárásban az 

értékelést elfogadva az ajánlati felhívás alapján hirdet eredményt a  

 

01. Rész: Pusztazámor Község területén az Önkormányzat tulajdonát képező Hrsz.: a 

87/7 úton, a Hrsz.: 087/10-11-12. Gazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási területet 
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kiszolgáló ivóvíz vezeték és nyomásfokozó kiépítése (az ivóvíztározótól a 

nyomásfokozón keresztül a Hrsz.: a 87/7 út végéig) építési munkáinak 

  

02. Rész: Pusztazámor Község területén az Önkormányzat tulajdonát képező Hrsz.: a 

87/7 úton, a Hrsz.: 087/10-11-12. Gazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási területet 

kiszolgáló szennyvíz-csatorna és szennyvízátemelő kiépítése építési munkáinak 

 

03. Rész: Pusztazámor Község területén az Önkormányzat tulajdonát képező Ivóvíz 

körvezeték (V1 jelű ivóvíz-csatlakozástól) kiépítése (Hunyadi utca– Petőfi utca – 

Zámori utca – Vörösmarty utca) építési munkáinak 

megvalósítására vonatkozóan. 

 

Az Ajánlatkérő megvizsgálta az ajánlatokat a Kbt. 92. § szerint. 

A Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelen az eljárás, ha egyik ajánlattevő sem vagy az 

összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló 

anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot. 

 

 Becsült érték 

/5%-os tartalékkerettel/ 

(Nettó) [Ft] 

Legalacsonyabb Ajánlati ár 

/5%-os tartalékkerettel/ 

(Nettó) [Ft] 

01. Rész 27.183.009 28.880.000 

02. Rész 17.197.551 18.000.000 

03. Rész 17.390.835 18.000.000 
 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság a beszerzés becsült értékének és a legalacsonyabb 

ajánlati árak összehasonlításának eredményeképpen, az alábbi megállapítást teszi: 
 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság a beérkezett érvényes ajánlatok alapján az Önkormányzat 

a 2011. évi költségvetési keret figyelembe vételével, mivel az ajánlatok mindegyike 

meghaladja a beszerzés becsült értékét és a 2011. évi költségvetési keretből biztosított 

forrást, a Kbt. 92. § c) pontja alapján a „Pusztazámor Község területén az Önkormányzat 

tulajdonát képező Hrsz.: 087/7. út és a Hrsz.: 087/10-11-12. Gazdasági, kereskedelmi és 

szolgáltatási terület ivóvíz és szennyvíz-csatorna közművek és létesítményei építési munkái 

elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelennek értékeli. 

 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében költségvetési keret átcsoportosítására került 

sor az Önkormányzat egyéb irányú pályázati nyertessége miatt, ezért jelen közbeszerzési 

eljárás során a becsült érték és a beérkezett ajánlatok figyelembe vételével jelenleg nem 

biztosítható a beruházás teljes anyagi fedezete. Az eljárás eredménytelenné nyilvánítását 

támasztja alá a közművesítés engedélyezési eljárásának jelentős elhúzódása is.  

 

Fenti tárgyú egyszerű (meghívásos és tárgyalásos) közbeszerzési eljárás eredménytelennek 

kerül kihirdetésre, tekintettel arra, hogy egyik ajánlattevő sem vagy az összességében 

legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet 

mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot. 

 

4. A Képviselő-testület ezen határozatának kihirdetésére, a közbeszerzési eljárás 

eredményhirdetésére 2011. március 10.-én, 10 órakor kerül sor. 
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2. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

 

1. Patakra kiírt pályázat közbeszerzés kiírása, ajánlatok bekérése 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ismerteti a testülettel, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázaton 67.952.160 forintot 

nyertek a Zámori-patak belterületi szakaszának rendezésének céljára. (KMOP-3.3.1/B-10 

„Pusztazámor, Zámori-patak belterületi szakaszának rendezése”) 

A múlt testületi ülésen elfogadott közbeszerzési terv szerint egy közbeszerzési eljárást kell kiírniuk 

mégpedig a kivitelezésre, melynek nettó becsült összege 56.305.920 ezer forint.  

A közbeszerző és egyéb közreműködő – műszaki ellenőr, könyvvizsgáló - kiválasztásához három-

három ajánlat bekérése kötelező, ami nem esik közbeszerzés alá. A pályázatban közbeszerző és 

egyéb közreműködő (szolgáltatás) kiválasztására nettó becsült érték 2.600.000 forint, műszaki 

ellenőrre (szolgáltatás) 1.200.000 Ft, könyvvizsgálóra (szolgáltatás) 296.000 forint van beállítva. 

Megszavaztatja az egyszerű meghívásos közbeszerzés kiírását a Kbt. 251.§ (2) bekezdése szerint, 

közvetlen ajánlattételi felhívás küldésével, valamint a három ajánlat bekérését a fenti 

szolgáltatások megrendelésére. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

11/2011. (03.07.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Közbeszerzés kiírása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ajánlatot kér a 

Közbeszerzési törvény 251.§ (2) bekezdése alapján a Pusztazámor, Zámori-patak belterületi 

szakaszának rendezésének kivitelezésére. 

A közbeszerző és egyéb közreműködő – műszaki ellenőr, könyvvizsgáló szolgáltatások 

megrendeléséhez 3 ajánlat bekérésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére 

felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal                                                                            Felelős: polgármester 

 

 

 

2. Rendőrség támogatása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a rendőrségnek a 2011. évi költségvetésből 450.000 forint MOL kártya feltöltésre 

átutalásra került. Javasolja, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésében civil szervezetek 

támogatása soron szereplő 500.000 forintot, az elfogadásra kerülő pénzmaradvány terhére 500.000 

forinttal emelje meg. 

 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 
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12/2011. (03.07.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2011. évi költségvetésében civil szervezetek támogatása soron szereplő 500.000 

forintot, az elfogadásra kerülő pénzmaradvány terhére 500.000 forinttal megemeli. 

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy az összeg a 2011. évi költségvetésbe 

beépítésre kerüljön. 

 

Határidő: 2011. április 30.      Felelős: polgármester,jegyző 

 

 

 

3. Napköziotthonos Óvoda beiratkozási rendje 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az előterjesztést mindenki megkapta. 

Megkérdezi, van-e kérdés a témával kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a Napköziotthonos Óvoda beiratkozásának időpontját. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

13/2011.(03.07.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Óvodai beiratkozás rendje 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közigazgatási 

területén a beiratkozási időpontokat az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2011. április 6 – tól, 7 – ig az alábbiak szerint:  naponta:  8 – 16 óráig 

 

Helye: Pusztazámor, Napközi otthonos Óvoda, Petőfi Sándor u. 27. 

A közzétételről az intézményvezetők a helyben szokásos módon gondoskodnak. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: intézményvezetők  

 

 

 

4. Napköziotthonos óvoda nyári zárvatartása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az előterjesztést mindenki megkapta. Várja a hozzászólásokat. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Elmondja, hogy túl hosszúnak tartja a négy hetes zárvatartást, mert sok szülő nem tudja megoldani 

a gyermek elhelyezését. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy eddig nem volt gond, több mint 20 éve így működik, hozzá egyetlen szülő sem 

érkezett ezügyben panasszal. 
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Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1   Elfogadva! 

 

14/2011. (03.07.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 

Napköziotthonos Óvoda éves nyitvatartásának rendjét – zárva tartását – az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

Nyári időszakban zárva tart: 2011. július 11- től, 2011. augusztus 08-ig. 

 

A Képviselő-testület megbízza az intézményvezetőt, hogy a kihirdetésről és a végrehajtásról 

intézkedjék. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: intézményvezető 

 

 

 

5. Óvodai státusz létesítése 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy változtak a közhasznú foglalkoztatás szabályai, ebből kifolyólag a konyhán 

besegítő közhasznú munkás nem tud a továbbiakban a konyhai előkészítésében, csupán a 

beszerzésben segíteni reggelente. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Hozzáfűzi, hogy nem kell ahhoz státuszt létesíteni csak egy boltossal megegyezni, hogy reggelit, 

10 órait és uzsonnát a konyhára szállítsa. Másrészt a gépesítést kellene fokozni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Nem csak erről van szó, hanem az étel előkészítésben való segítéséről is. A vezető óvónő 6 órás 

alkalmazottat kér az óvoda konyhájára, aki plusz két órában kézbesítői feladatokat látna el a 

Hivatalban. Mint tudják eddig ezeket a feladatokat egy közhasznú munkás oldotta meg. Sajnos a 

törvényi változások folytán ebből csak annyi maradt meg, hogy valaki föltolja a reggelit a 

konyhára. Az ebédelők száma szeptembertől kb. 10 fővel megnő. A vezető óvónő ezért kéri az új 

státusz létesítését. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Elmondja, hogy nagyon sok munkahelyen gond van a ledolgozott órákkal. Ki ellenőrzi az 

önkormányzat intézményeinél a munkaidő betartását? Ezzel kapcsolatosan negatívak a 

tapasztalatai. Úgy gondolja, hogy ezt a vezető óvónőnek kellene erre megoldásokat kidolgozni. 

 

Pártovics Benedek polgármester: 

Több mint 20 éve megszokták, hogy van egy ilyen kisegítő ember, ezért jelzik ezt az igényt. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy sajnálja, hogy se a novemberi koncepcióban, sem pedig a költségvetés 

előkészítésekor a vezető óvónő eziránti igényét nem jelezte. Az államháztartási törvény szerint 

plusz státusz növelésére csak plusz feladata jelentkezésekor van lehetőség a költségvetés 

elfogadása után. 
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Pártovics Benedek polgármester: 

Ha törvényi lehetőségünk nincs, akkor mi legyen a megoldás a konyhán. A hivatal a postázást 

megoldja helyi küldeményként a postai kézbesítővel, viszont nem tudja mi a megoldás, és hogy 

fogadják majd a dolgozók, hogy nem kapnak plusz embert segítségként. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Többször ismertette ezzel kapcsolatban a véleményét, támogatja azt a javaslatot, hogy bízzák a 

vezető óvónőre ennek a kérdésnek a megoldását, nem a képviselő testület feladata legyen. 

Amit támogatni tud, hogy biztosítsanak egy 4 órás közhasznú munkást a konyhára. Válassza ki az 

óvodavezető. Más megoldást nem tud javasolni. Mivel nincsenek állandó közhasznú munkásaik, a 

faluban sokkal több az elhagyott hulladék, mint máskor. Támogatná 2012. évben egy állandó 

ember felvételét a közterületek tisztaságának biztosítása érdekében. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

A következő újságszámban kellene egy cikket közreadni, hogy mindenki vigyázzon a saját 

környezetére és ne dobálja el a hulladékot. Kellene kérni a környező településeken működő 

konyhákról tapasztalati adatokat, hogy ott hányan főznek, hány adagra. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy Sóskút, Tárnok, Diósd, Érd településeken nem tartanak fenn konyhát, hanem 

vállalkozásba adják ki. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Számára ez is nagyon sokat mondd. Ezek szerint átgondolandó, hogy milyen lépéseket tesznek. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Szeretné, ha nem igazolódna be a félelme, hogy a dolgozók ezt negatívan fogják lereagálni. 

 

Vita alakult ki, Pátrovics Benedek polgármester összegzésként szavazásra teszi fel, hogy a 

testület a közfoglalkoztatási pályázatból 1 fő 4 órás közhasznú munkást biztosítson a konyha 

részére. A vezető óvónőre bízva a kiválasztást és a munkakezdés idejét. 

 

Igen: 4 

Nem: 1 

Tartózkodik: 1   Elfogadva! 

 

15/2011. (03.07.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Óvodai konyhára plusz státusz felvételével kapcsolatos kérelem 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elutasítja 

konyha létszámát érintő plusz státusz létesítésre vonatkozó kérelmet. Egy közhasznú 

munkást biztosít a konyhára a közfoglalkoztatási pályázat alapján. A személy és a 

munkakezdés időpontjának kiválasztásával megbízza az óvodavezetőt. 

 

Határidő: 2011. december 31.      Felelős: polgármester 

 

 

6. TÁRNOKŐR Egyesület 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa a Tárnokőr Egyesület ajánlatát, melyből kiderül, hogy havi 50 e forintért vinnék el a 

kutyákat korlátlan számban, vagy eseti jelleggel kell fizetni: Kan kutyáért 35.000 Ft-ot, szuka 

kutyáért 40.000 Ft,-ot valamint a kölyökkutyáért 30.000 Ft,-ot. 
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Éves szinten a havi átalány 600 e forintot jelentene. Nem biztos, hogy lesz ennyi kóbor eb a 

faluban.  

Javasolja, hogy kössenek szerződést úgy, hogy a számlázás esetenként történjen. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

16/2011. (03.07.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: TÁRNOKŐR Egyesület ajánlata 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön szerződést a Tárnokőr Egyesülettel 

Pusztazámor község területén található kóbor ebek befogására és elszállítására úgy, hogy a 

díj kifizetése eseti jelleggel történjen. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 19:20-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

 jegyző            polgármester 


