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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. augusztus 18. (kezdődött 18.00 órakor) 

 

Jelen vannak:  a csatolt jelenléti ív szerint  

 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

 

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    képviselő 

Csibrikné Pátrovics Krisztina   képviselő 

Garainé Kiss Gabriella  bejelentett távollét 

Hornyák András     képviselő 

Oláh Gábor      képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

 

Összesen: 6 képviselő-testületi tag 

 

dr. Újházi Miklós   jegyző 

 

          1 fő hallgatóság 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszöntöm a rendkívüli testületi ülésen megjelent képviselő társaimat, egy fő igazoltan 

hiányzik. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Valakinek van további 

napirendi pontra javaslata? Én javasolom felvenni a napirendi pontok közé a községi 

ösztöndíj kérelmek elbírálását.   

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja az új napirendi pont felvételét. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a kiegészített napirendi javaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
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Napirend 

 

1.) Előterjesztés a tornaterem tetőfelújítására kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására.  

Előterjesztő: Pátrovics Benedek 

 

2.) Előterjesztés utak, árkok felújítására, karbantartására.  

Előterjesztő: Pátrovics Benedek 

  

3.) Előterjesztés az óvodai csoportlétszámoknak a 2014/2015 nevelési évre történő 

meghatározására és a kapcsolódó döntések meghozatalára.  

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

4.) Községi ösztöndíj kérelmek elbírálása 

 

5.) Egyebek 

 

 

1.) napirendi pont 

Előterjesztés a tornaterem tetőfelújítására kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A testületi ülés előtt volt a Bíráló Bizottsági ülés, amely eredményesnek és érvényesnek 

tekintette a közbeszerzést és javasolja a képviselő-testület felé, hogy fogadja el a Bradzó-Ép 

Kft. ajánlatát és bízza meg a munkálatok elvégzésére.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A költségvetésben előirányzott bő keretet meg kell emeli, hogy biztosítva legyen a szükséges 

kerete a munkálatok elvégzésre.  

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő- a tornaterem tetőfelújítására kiírt egyszerű 

közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva eredményesnek nyilvánítja. Az 

eljárás nyertesének a Bradzó-Ép Kft.-t (székhely: 2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 7/a) 

nyilvánítja. A nyertes ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás 4.074.615 Ft + ÁFA, melynek 

fedezete a költségvetésben erre a célra elkülönített keret, valamint az általános tartalék.  A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, valamint utasítja 

őt és a jegyzőt a költségvetés módosításának előkészítésére.    

Határidő: szükség szerint               Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot.  

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
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67/2014.(VIII.18) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő- a tornaterem tetőfelújítására kiírt egyszerű 

közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva eredményesnek nyilvánítja. Az 

eljárás nyertesének a Bradzó-Ép Kft.-t (székhely: 2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 7/a) 

nyilvánítja. A nyertes ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás 4.074.615 Ft + ÁFA, melynek 

fedezete a költségvetésben erre a célra elkülönített keret, valamint az általános tartalék.  A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, valamint utasítja 

őt és a jegyzőt a költségvetés módosításának előkészítésére.    

Határidő: szükség szerint               Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

2.) napirendi pont 

     Előterjesztés utak, árkok felújítására, karbantartására. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Minden évben az utak és árkok szükséges felújítását és karbantartását elvégezzük. A 

munkálatokra árajánlatot kaptunk a Vértes-út Építő és Szolgáltató Kft.-től, az Útéppark 

Útépítő és Mélyépítő Kft.-től, valamint az 1. sz. Mélyépítő Kft.-től. Az ajánlatkérés 

meghívásos volt. Én a legolcsóbb ajánlatnak az Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. 

ajánlatának elfogadását javasolom. Az ő munkájukat ismerjük és megbízhatóak is. A 

szükséges fedezet a költségvetésben el lett különítve az utak felújítására.  

 

Békési Géza  alpolgármester: 

Az adatokat ki szolgáltatta? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az ajánlattevők az önkormányzat megbízottjával, Lukács Miklóssal, a LUMIX Mérnökiroda 

vezetőjével egy helyszínbejárás keretein belül mérték fel a szükséges feladatokat.   

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi utak, árkok felújítására, 

karbantartására az Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. bízza meg a benyújtott árajánlatuk 

szerint.  A további intézkedések megtételére megbízza a polgármestert.   

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot.   

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

 

68/2014.(VIII.18) számú Képviselő-testületi határozat: 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi utak, árkok felújítására, 

karbantartására az Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. bízza meg a benyújtott árajánlatuk 

szerint.  A további intézkedések megtételére megbízza a polgármestert.   
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3.) napirendi pont 

Előterjesztés az óvodai csoportlétszámoknak a 2014/2015 nevelési évre történő 

meghatározására és a kapcsolódó döntések meghozatalára.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az anyagot mindenki megkapta, két javaslatot találtunk ki. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

A beíratott gyerekek teljes létszámmal sosem tartózkodnak úgysem az óvodában.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Az iskolai részbe fektetni a gyereket azért volna problémás, mert ott állandóan zaj és mozgás 

van.   

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Nem is biztos, hogy valamennyi gyermek alszik. A nagyobbak, vagy akik nem igénylik a 

délutáni alvást az óvónőkkel szoktak beszélgetni. Beszéltem Szoloszkáné Lepnyák Aliz 

óvodavezetővel és elmondta, hogy 2015 szeptemberében 17 gyermeket visznek el az 

óvodából iskolába és 9 fő várható így ez a 60 fő le fog csökkeni 52-53-ra. 

Jövőre 3 éves kortól kötelező lesz az óvodába járás, de a szülő kérheti, hogy a gyermek csak 

később menjen óvodába. Nem tudhatjuk tehát, hogy minden 3 évest óvodába fognak-e íratni. 

A 6 éveseknek pedig csak indokolt esetben nem kell iskolába menniük.  

 

Oláh Gábor képviselő: 

Az óvodai beiratkozások alkalmával nem látszódtak ezek a dolgok?   

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Nem, mivel beköltözött több család is.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Ez most egy sürgős eset, de én az mellett vagyok, hogy az óvoda maradjon az óvodában. 

Vannak is tervek arra, hogy egy úgy terem ki lesz alakítva az óvodában. Persze lehet, hogy 

jövőre az óvodát is államosítani fogják.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megéri nekünk egy új terem kialakítása? Két óvónőt és egy dadát kellene felvenni.  

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

Az egészséges, hogy 30 gyermek van egy szobában? 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Nem egészséges, de ez egy átmeneti időszak. 

 

Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselő: 

Már régóta átmeneti időszak.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Hosszú távú megoldást kellene találnunk.  
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Oláh Gábor képviselő: 

Orosz Bélával értek egyet. A problémára hosszú távú megoldást kell találni, mert ez a helyzet 

bármikor újra előállhat.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Igen a tervek megvannak, de az elmúlt években úgy alakult a demográfiai hullám, hogy nem 

volt szükség bővítésre. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

El lehet indítani az ügyet, hogy kiépítsünk egy csoportszobát vizesblokkal együtt.  

 

 

Határozati javaslat 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. tv. 83. § (2) d) pontjában biztosított hatáskörében a törvény 25. § (7) 

bekezdése, valamint IV. melléklete alapján úgy dönt, hogy az önkormányzat fenntartásában 

lévő Napköziotthonos Óvodában a 2014/2015. nevelési évben 2 óvodai csoport indítható, 

továbbá hozzájárul a maximális létszámtól való 20%-kal történő túllépéséhez. Azaz a 

2014/2015-es nevelési év tekintetében a csoportok száma 2 csoport, csoportonként 30 fővel. A 

maximális gyermeklétszám az alapító okiratban rögzítetteknek megfelelően 50 fő, a 20%-kal 

történő túllépésre vonatkozó döntésnek megfelelően 60 fő.  
 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, és a Jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére 

 

Határidő: azonnal                Felelős: polgármester, jegyző 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot.   

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

69/2014.(VIII.18) számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./ A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. tv. 83. § (2) d) pontjában biztosított hatáskörében a törvény 25. § (7) 

bekezdése, valamint IV. melléklete alapján úgy dönt, hogy az önkormányzat fenntartásában 

lévő Napköziotthonos Óvodában a 2014/2015. nevelési évben 2 óvodai csoport indítható, 

továbbá hozzájárul a maximális létszámtól való 20%-kal történő túllépéséhez. Azaz a 

2014/2015-es nevelési év tekintetében a csoportok száma 2 csoport, csoportonként 30 fővel. A 

maximális gyermeklétszám az alapító okiratban rögzítetteknek megfelelően 50 fő, a 20%-kal 

történő túllépésre vonatkozó döntésnek megfelelően 60 fő.  
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, és a Jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére 

 

Határidő: azonnal                Felelős: polgármester, jegyző 
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4.) napirendi pont 

Községi ösztöndíj kérelmek elbírálása 

 

Pátrovics Benedek polgármester ismerteti az ösztöndíjpályázatra érkezett kérelmeket 

 

 

Községi ösztöndíj kérelmek 

Kérelmező neve 
Oktatási intézmény 

neve 
Évfolyam 

Kérelmező 

átlaga 

8/2013.(VI.24.) 

sz. 

önkormányzati 

rendelet alapján 

adható ösztöndíj 

összege (Ft) 

Klucsik Bence 

Andreetti Károly 

Általános Iskola és 

Művészeti Iskola 

2. osztály 5 10 000 

Horváth Bence 

Andreetti Károly 

Általános Iskola és 

Művészeti Iskola 

3. osztály 5 10 000 

Horváth Péter 

Andreetti Károly 

Általános Iskola és 

Művészeti Iskola 

1. osztály 5 10 000 

 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület a 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet 9-10. §-ai 

alapján döntsön úgy, hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg a 2013/2014-as tanévben elért 

eredményekre tekintettel a felsorolt személyeknek, a rendeletben meghatározott összegben.  
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta az 

ösztöndíj kérelmek elfogadását. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 

 

70/2014.(VII.18.) számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testület a Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet 

9-11. §-ai alapján úgy dönt, Községi Ösztöndíjat állapít meg a 2013/2014-as tanévben elért 

eredményekre tekintettel: 

 

Klucsik Bence      pusztazámori lakos részére  10 000 Ft       összegben  

Horváth Bence  pusztazámori lakos részére  10 000 Ft       összegben  

Horváth Péter  pusztazámori lakos részére  10 000 Ft       összegben  
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5.) napirendi pont 

 

Egyebek 

 

Választási különszám 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A választási különszámunk idén is megjelenne. A képviselő jelöltek számától függően kb. egy 

A5-ös oldal jutna személyenként a bemutatkozásra. Az újság szeptember 30-án jelenik meg. 

 

 

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

volt, a polgármester az ülést 19.45-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

  jegyző polgármester  

 

 


