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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2017. május 9. 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 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
 

 

Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Andorka Kálmán János és Benes Gábor 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 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című 
(VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) pályázat benyújtásáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória 
jegyző 
2. Tájékoztató és döntés TOP-os pályázatról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2017. (V. 9.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Döntés a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című 
(VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) pályázat benyújtásáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória 
jegyző 
2. Tájékoztató és döntés TOP-os pályázatról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 

 

1. napirendi pont: Döntés a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) pályázat benyújtásáról 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy helyi piac fejlesztésre nem tudnak pályázni, mert egy teljes 
infrastruktúrával rendelkező, megközelíthető piac fejlesztésére lehetne csak pályázni a kiírás szerint, ilyen 
Győrzámolyon azonban jelenleg nincs. A konyhával kapcsolatban azonban a pályázat beadható, felújításra kerülne az 
ott lévő mosdó-wc helyiség, az étkező helyiségben történne felújítás, parketta felújítás, festés, illetve új étkező bútorokat 
szereznének be, továbbá nagy teljesítményű konyhai gépeket vásárolnának.  
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a pályázatba bruttó 10.941 ezer forint építési költséget állítanak be, ebből 
felújítanák a vizesblokkot, az étkezőt, illetve a teljesítménybővüléshez szükséges munkákat finanszíroznák. Kiemelte, 
hogy kiszámolták azt, hogy az E.on felé közel fél millió forintot kell majd fizetni a teljesítmény bővítés miatt, ez a díj 
azonban a pályázatból nem számolható el, csak a munkadíj. Konyhai gépek beszerzésére bruttó 5.809 ezer forint 
értékben pályáznának, ez többek között egy főző üstöt, falizuhanyt, burgonyakoptatót, gőzpárolós sütőt, ipari 
mosogatógépet, edényeket, zsúrkocsit, állványokat, rozsdamentes ráfutóasztalt jelent. Ezen kívül szelektív 
hulladékgyűjtőket, új étkezőbútorokat szereznének be. Elszámolható a pályázatból a tervezés, műszaki ellenőrzés, a 
nyilvánosság költsége és a projektmenedzsment. Összességében mintegy 5 millió forint önerőt igényel a pályázat, 
melyből a konyhatechnológia és az épület egy része is megújulhat. A konyha fejlesztését az étkezők nagy száma 
mindenképpen indokolja.   
 
A Képviselő-testület tagjai egyhangúan támogatják a pályázatot. 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Döntés a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 
című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) pályázat beadásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a „Helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című kiírásra. 
2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az önkormányzat költségvetésében biztosítja. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos 
valamennyi jognyilatkozat megtételére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2017. (V. 9.) határozata 
Döntés a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 
című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) pályázat beadásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a „Helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című kiírásra. 
2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az önkormányzat költségvetésében biztosítja. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos 
valamennyi jognyilatkozat megtételére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

2. napirendi pont: Tájékoztató és döntés TOP-os pályázatról 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az egészségházas pályázatot, melynek keretében megújulhat a 
gyermekorvosi, fogorvosi és a védőnői ellátás helyszíne, az önkormányzat számára kedvezően bírálták el, és 100.814 
ezer forint támogatásban részesültek. Az értesítést megkapták a döntésről, várható, hogy még ebben a hónapban 
megkötik a támogatási szerződést. Ebből 77 millió forint az építés, 14 millió forint az eszközbeszerzés, illetve a 
támogatási összeg tartalmazza a tervekre, műszaki ellenőrzésre, projektmenedzsmentre, közbeszerzésre,  nyilvánosságra 
fordítható összeget. A megyei önkormányzati hivatallal korábban konzorciumi megállapodást kötöttek, ezért a 
projektmenedzsmentet ők látják el, mivel elég bonyolult és összetett feladatról van szó, reméli, hogy erre megfelelően 
felkészültek.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az idő nagyon sürget, hiszen a pályázatot tavaly, a tavalyi árakon adták be, 
azóta emelkedtek a munkabérek és az építőanyagok költségei is, ezért a projektet indítani kell, azzal nem szabad 
késlekedni. Ajánlatokat kértek a kiviteli tervekre, legkedvezőbbet a Talent-Plan Kft. adta bruttó 5.715 ezer forint 
összegben. Kiviteli tervek nélkül nem indítható el a közbeszerzés sem, ezért fontos, hogy azok minél előbb 
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rendelkezésre álljanak. Kiemelte, hogy a megajánlott ár nem tartalmazza a statikai tervek költségét. Ha a pályázatot 
megvalósítják, akkor az épületen belül a funkciókat el lehet majd különíteni, a felső szinten kapnak helyet az 
egészségügyi létesítmények és egy multifunkciós terem, a középső szinten az óvoda, az alsó szinten pedig a bölcsőde. A 
múltkori ülés után beadták a pályázatot a bölcsőde fejlesztésre is.   
 
Horváth Gábor polgármester javasolta, hogy a kiviteli tervek elkészítését rendeljék meg, és az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges kiviteli tervekről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győrzámoly, Szent István u. 11. szám 
alatti épület tervezett átalakításának kiviteli terveire adott ajánlatokat és a Talent-Plan Kft. ajánlatát elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Talent-Plan Kft-vel kössön a kiviteli tervek 
elkészítésére tervezési szerződést és azt írja alá. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal   
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2017. (V. 9.) határozata 
TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges kiviteli tervekről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győrzámoly, Szent István u. 11. szám 
alatti épület tervezett átalakításának kiviteli terveire adott ajánlatokat és a Talent-Plan Kft. ajánlatát elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Talent-Plan Kft-vel kössön a kiviteli tervek 
elkészítésére tervezési szerződést és azt írja alá. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal   
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az egészségház területéből körülbelül 120 m2-t foglalnak el az orvosi 
rendelők, aztán a közlekedésre alkalmas terület és a lift is elfoglal egy részt és körülbelül 180 m2 marad, ahol a 
multifunkciós terem lesz, illetve marad egy kisebb terület, ahol akár még egy osztályterem is kialakítható.  
 
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy mit tudnak a takarékszövetkezetről. 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy június 1-től már csak Dunaszegen fog működni. Tudomása szerint 
helyet keresnek a településen egy ATM automatának, ebben mindenképpen segíteni fognak nekik. 
 
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy ugyanott fognak bejárni az épületbe az óvodások, mint azok, akik az 
orvoshoz mennek? 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy az egészséges és a beteg forgalom el lesz különítve, a tervek így 
készülnek. Az orvosi rendelőket liften keresztül lehet majd megközelíteni, oda teherliftet írtak elő, a tervnek ezen részét 
a népegészségügyi szakigazgatási szervvel egyeztette a tervező.    
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést 
berekesztette 16.22 órakor. 
 

kmf. 

      Horváth Gábor                                                                                             dr. Torma Viktória  
       polgármester                                                                                                          jegyző 
 
 
Andorka Kálmán János                                  Benes Gábor 
        képviselő                                                        képviselő  
   


