Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Készült: 2017. január 10. napján a 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésen
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Tóthné Major Éva alpolgármester,
Andorka Kálmán János, Benes Gábor, Horváth Károly, Pulai Nikoletta, Viola Vilmosné képviselők
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Tóthné Major Éva és Pulai Nikoletta képviselőket kijelölte. Ezt követően
ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Döntés a Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programra benyújtott BIKE&BOAT/A Kis- és Mosoni-Duna
felfedezése kerékpárral és kenuval c. projekt önerejének előfinanszírozásáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16” pályázat keretében történő eszközbeszerzésről; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I. 10.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Döntés a Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programra benyújtott BIKE&BOAT/A Kis- és Mosoni-Duna
felfedezése kerékpárral és kenuval c. projekt önerejének előfinanszírozásáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16” pályázat keretében történő eszközbeszerzésről; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
1. napirendi pont: Döntés a Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programra benyújtott
BIKE&BOAT/A Kis- és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval c. projekt önerejének
előfinanszírozásáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a pályázati ötlet felmerülésekor arról volt szó, hogy kajak-kenu kiemelő
és sója lesz Győrzámolyon. Mivel minden nem fért bele, ezért az összes településen csökkentették a műszaki tartalmat
és végül az úszómű állomás került bele a tervbe. Ahhoz, hogy a pályázat beadható legyen, a terveket és a pályázati
anyagot el kell készíteni, erre vonatkozóan a gesztor mosonmagyaróvári önkormányzat kikalkulálta az önerő mértékét.
A pályázat nyertessége esetén az önerőként befizetett összeg 95%-a visszajár, így a tényleges költség az önerő 5%-a lesz.
Az a kérdés, hogy vállalja-e az önkormányzat ennek az összegnek a kifizetését.
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Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy ha nem nyer a pályázat, akkor az önkormányzat pénzéből fog
megvalósulni?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy nem. A beruházás csak a pályázat nyertessége esetén valósul meg,
viszont az önerő összegét csak akkor kapják vissza 95% mértékben, ha a pályázat nyer. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (I. 10.) határozata
BIKE&BOAT/A Kis- és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval c. projekt önerejének
előfinanszírozásáról
1. Győrzámoly Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szlovákia-Magyarország Együttműködési
Programra benyújtott BIKE&BOAT / A Kis- és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval című projekt
benyújtásáról a gesztor Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Szigetköz – Felső-Duna mente Térségi
Fejlesztési Tanács által megküldött tájékoztató levél tartalmát. A pályázatban kérelmezett vízi közlekedést biztosító
kisműtárgyak létesítéséhez szükséges tervezés és engedélyezés költségeihez hozzájárul.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy 1.040.000,-Ft tervezési és engedélyezési költséget 2017. január 15-ig átutal a
gesztor, Mosonmagyaróvár Önkormányzat Duna projekt számlájára: 11737076-15367400-13540001.
3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a gesztor önkormányzat által lefolytatott tervezési beszerzés nyertes
vállalkozójával együttműködik a létesítési tervek elkészítésében, a szükséges adatokat és információkat biztosítja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2. pont esetében: 2017. január 15.; 3. pont esetében: értelem szerint
2. napirendi pont: Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16” pályázat keretében történő eszközbeszerzésről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy sikeres pályázatot nyújtottak be
az ASP rendszer bevezetését szolgáló KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati kiírásra. A pályázati támogatásból
3,3 millió forintot lehet eszközbeszerzésre fordítani, ebből megújulhatnak a Polgármesteri Hivatal informatikai eszközei.
A pályázati támogatás fennmaradó részét a bevezetésre kerülő új szakrendszerek kialakítására, adattisztításra, migrációra,
szabályzatok elkészítésére kell fordítani. A támogatás nem átcsoportosítható, azaz a megállapított összegen túl
eszközbeszerzésre nem lehet fordítani, ugyanez igaz a pályázat további részére. Az ajánlatkérések megtörténtek, a
legkedvezőbb ajánlatot az EMB-System Kft. adta.
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (I. 10.) határozata
Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16” pályázat keretében történő eszközbeszerzésről
1. Győrzámoly Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16” pályázat keretében
történő eszközbeszerzésre érkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy az EMB-System Rendszerház Kft. 3.300.001,-Ft
összegű ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az eszközbeszerzésre kössön szerződést és
azt írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése megkezdődött, a különböző
szakrendszereket folyamatosan vezetik be, ehhez a most használt szakrendszerekből az adatokat migrálni, tisztítani kell,
szabályzatokat kell készíteni. Arra kér felhatalmazást, hogy ezt bonyolíthassák.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Határozati javaslat
Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16” pályázat megvalósításáról
Győrzámoly Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a „KÖFOP-1.2.1VEKOP-16” pályázat bonyolítására, a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében az ajánlatok bekérésére, a
legkedvezőbb ajánlatokat tevőkkel a szerződéskötésekre, a pályázattal kapcsolatos megbízások adására és a pályázattal
kapcsolatos teljes körű ügyintézésre.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (I. 10.) határozata
Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16” pályázat megvalósításáról
Győrzámoly Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a „KÖFOP-1.2.1VEKOP-16” pályázat bonyolítására, a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében az ajánlatok bekérésére, a
legkedvezőbb ajánlatokat tevőkkel a szerződéskötésekre, a pályázattal kapcsolatos megbízások adására és a pályázattal
kapcsolatos teljes körű ügyintézésre.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 16.25 órakor.
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