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Jegyzőkönyv 

 
Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 

testületi üléséről 

 

Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) 

 

Az ülés időpontja: 2014. június 25. (kezdődött 12.30 órakor) 

 

Jelen vannak:  a csatolt jelenléti ív szerint  

 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

 

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    alpolgármester 

Csibrikné Pátrovics Krisztina   bejelentett távollét 

Garainé Kiss Gabriella  képviselő 

Hornyák András     képviselő 

Oláh Gábor      képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

 

Összesen: 6 képviselő-testületi tag 

 

dr. Újházi Miklós   jegyző 

 

  

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszöntöm az SZMSZ alapján telefonon összehívott testületi ülésen megjelent képviselő 

társaimat, egy fő igazoltan hiányzik. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. 

Javasolom, hogy az ülésen a tornaterem tetőhéjazatának felújítását tárgyalják meg. Valakinek 

van további napirendi pontra javaslata?  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a napirendi javaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

 

Napirend 

 

1.) Előterjesztés a tornaterem tetőhéjazatának felújítására. 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

2.) Egyebek 

 

 

1.) napirendi pont 

Az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola Pusztazámori Tagiskolájának 

tető héjazatának felújítása  
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Korábbi ülésünkön már beszéltünk róla, hogy az iskola tornatermének tetejéről már csúsznak 

le a cserepek. A munkálatok elvégzéséhez először meghívásos közbeszerzésre van szükség. 

Ez ügyben beszéltem dr. Mohácsi Ildikó ügyvédnővel, ő 200 ezer Ft + ÁFA díj ellenében 

tudja vállalni a közbeszerzés lebonyolítását.  Eddig a SZU-PÉ Bádog Kft.-től kaptam 

árajánlatot, amelynek összköltsége bruttó 2.892.704 Ft.                   A cserepeket le kell 

szedni, az oromszegélyeket és csatornákat bontani kell és cserélni kell a léceket, majd az 

egészet vissza kell szerelni. A folyamat elindításához legalább további két árajánlatot kell 

bekérnünk. A Géti Bt. vezetője, Mátrai Miklós már jelezte, hogy indulna a közbeszerzésen.    

 

Békési Géza alpolgármester: 

Én ismerek egy vállalkozót, Mészáros Istvánt. Tőle is kérhetünk árajánlatot.  

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Az ügyvédnő majd összekészít egy ajánlati felhívást erre a munkára és erre a felhívásra kell 

majd az ajánlatokat megküldeniük a cégeknek. A képviselő-testületnek kell döntenie róla, 

hogy megcsináljuk-e a felújítást, és ha igen, akkor annak már nyáron neki állunk vagy majd 

csak később. A beruházás nagysága ügyvédi díjjal együtt kb. 3,5 millió forint.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Úgy gondolom, hogy a beruházást minél hamarabb meg kellene csinálnunk, mielőtt valakinek 

baja esik.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Véleményem szerint egy olyan vállalkozót kell választani, aki azért már „látott tetőt”. 

Ajánlatokat is csak megfelelő szakembertől kérjünk.  

 

Oláh Gábor képviselő: 

Ez a beruházás engedélyköteles? 

 

dr. Újházi Miklós, jegyző: 

Amíg a tartószerkezetet nem érintik a munkálatok, addig nem. A héjazat cseréje nem 

engedélyköteles. 

A költségvetési rendeletet pedig majd a beruházáshoz megindításáig módosítjuk.  

Meg kell határoznunk továbbá a bírálati szempontokat. A legolcsóbb ajánlat vagy az 

összességében legkedvezőbb ajánlatot adó cég nyerje el a közbeszerzést? A határidőket lehet 

esetleg még szem előtt tartani. 

Úgy gondolom, hogy a legolcsóbb ajánlatot lenne érdemes választani.   

 

Határozati javaslat 

 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tornaterem tető 

héjazatának felújítására egyszerű közbeszerzési eljárást indít. Felhatalmazza a polgármestert, 

hogy bízzon meg szakértőt a hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatására, úgy, 

hogy az ajánlati felhívásban a bírálati szempont a legolcsóbb ajánlat legyen. Utasítja a 

jegyzőt, hogy készítse elő a költségvetés szükséges módosítását.   
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot.   

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

 

63/2014.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tornaterem tető 

héjazatának felújítására egyszerű közbeszerzési eljárást indít. Felhatalmazza a polgármestert, 

hogy bízzon meg szakértőt a hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatására, úgy, 

hogy az ajánlati felhívásban a bírálati szempont a legolcsóbb ajánlat legyen. Utasítja a 

jegyzőt, hogy készítse elő a költségvetés szükséges módosítását.   

  

 

 

A képviselő-testület több napirendi pontot nem tárgyalt. Több kérdés, hozzászólás nem 

volt, a polgármester az ülést 13.00-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

  jegyző polgármester  

 

 


