Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2018. március 13. 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, Arvanititidu-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 Viola Vilmosné és Horváth Károly képviselőket kijelölte. Ezt követően
ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Javaslat az általános iskola bővítése és az új egészségház megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárások megindítására;
Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Döntés az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
3. Döntés Vámosszabadi község rendezési tervének módosításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
4. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester

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 42/2018. (III. 13.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Javaslat az általános iskola bővítése és az új egészségház megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárások megindítására;
Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Döntés az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
3. Döntés Vámosszabadi község rendezési tervének módosításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
4. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester

1. napirendi pont: Javaslat az általános iskola bővítése és az új egészségház megvalósítása érdekében
közbeszerzési eljárások megindítására
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy döntést kell hozni a tervezett közbeszerzési eljárások megindításáról.
Az iskola esetében a közbeszerzés becsült értéke bruttó 39.880 ezer forint, az egészségház bruttó 106.125 ezer forint a
tervezői költségbecslések alapján.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az egészségház közbeszerzését a pályázat keretében biztosított
közbeszerzési szakértő bonyolítja, az iskolai közbeszerzésre ajánlatot kértek, az Inforex 3G Bt. ajánlata bruttó 533.400,Ft.
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Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy az általános iskola bővítésének közbeszerzésére vonatkozó ajánlatot
fogadják el és hozzanak döntést az eljárás megindításáról. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Általános iskola bővítés akkreditált közbeszerzési szaktanácsadójának kiválasztásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános iskola bővítés felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadójának az Inforex 3G Bt-t választja és elfogadja a megajánlott bruttó 533.400,-Ft vállalási
árat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a közbeszerzési szaktanácsadóval kössön
megbízási szerződést.
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 43/2018. (III. 13.) határozata
Általános iskola bővítés akkreditált közbeszerzési szaktanácsadójának kiválasztásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános iskola bővítés felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadójának az Inforex 3G Bt-t választja és elfogadja a megajánlott bruttó 533.400,-Ft vállalási
árat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a közbeszerzési szaktanácsadóval kössön
megbízási szerződést.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Az „Iskola bővítés I. ütem kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, a becsült érték
megállapításáról és a bíráló bizottság tagjainak megválasztásáról
1. A közbeszerzési eljárás tárgya: „Iskola bővítés I. ütem kivitelezési munkái” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 115. §-a szerint lefolytatott eljárás.
A projekt megvalósítási helye:
9172 Győrzámoly, Iskola u. 1.; hrsz: 327
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. pontban nevesített projekt
megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indít és a beruházás becsült értékét nettó 31.402.000,-Ft-ban határozza
meg.
3. A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjává dr. Torma Viktória jegyzőt, Szabóné Vaszari Edit gazdálkodási
ügyintézőt, Gasztonyi István felelős akkrediált közbeszerzési szaktanácsadót és Herm László műszaki szakértőt
választja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
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 44/2018. (III. 13.) határozata
Az „Iskola bővítés I. ütem kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, a becsült érték
megállapításáról és a bíráló bizottság tagjainak megválasztásáról
1. A közbeszerzési eljárás tárgya: „Iskola bővítés I. ütem kivitelezési munkái” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 115. §-a szerint lefolytatott eljárás.
A projekt megvalósítási helye:
9172 Győrzámoly, Iskola u. 1.; hrsz: 327
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. pontban nevesített projekt
megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indít és a beruházás becsült értékét nettó 31.402.000,-Ft-ban határozza
meg.
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3. A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjává dr. Torma Viktória jegyzőt, Szabóné Vaszari Edit gazdálkodási
ügyintézőt, Gasztonyi István felelős akkrediált közbeszerzési szaktanácsadót és Herm László műszaki szakértőt
választja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az egészségház megvalósítása érdekében is szükséges a döntés a
közbeszerzési eljárás megindításáról és az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
„A TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 kódszámú pályázat keretében elnyert támogatáshoz kapcsolódó projekt
keretében – „Gyermekeink egészségére és fogaink épségére vigyázó szakorvosoknak, védőnőknek,
egészségügyi alkalmazottaknak helyet adó épület jogszabályi előírásoknak megfelelő átalakítása
Győrzámolyon” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, a becsült érték megállapításáról és a bíráló
bizottság tagjainak megválasztásáról
1. A közbeszerzési eljárás tárgya: „A TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 kódszámú pályázat keretében elnyert
támogatáshoz kapcsolódó projekt keretében – „Gyermekeink egészségére és fogaink épségére vigyázó szakorvosoknak,
védőnőknek, egészségügyi alkalmazottaknak helyet adó épület jogszabályi előírásoknak megfelelő átalakítása
Győrzámolyon” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerint lefolytatott eljárás.
A projekt megvalósítási helye:
9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 49.; hrsz: 310
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. pontban nevesített projekt
megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indít és a beruházás becsült értékét nettó 84.563.000,-Ft-ban határozza
meg.
3. A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjává dr. Torma Viktória jegyzőt, Szabóné Vaszari Edit gazdálkodási
ügyintézőt, dr. Laczkó Katalin felelős akkrediált közbeszerzési szaktanácsadót és Herm László műszaki szakértőt
választja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
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 45/2018. (III. 13.) határozata
„A TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 kódszámú pályázat keretében elnyert támogatáshoz kapcsolódó projekt
keretében – „Gyermekeink egészségére és fogaink épségére vigyázó szakorvosoknak, védőnőknek,
egészségügyi alkalmazottaknak helyet adó épület jogszabályi előírásoknak megfelelő átalakítása
Győrzámolyon” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, a becsült érték megállapításáról és a bíráló
bizottság tagjainak megválasztásáról
1. A közbeszerzési eljárás tárgya: „A TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 kódszámú pályázat keretében elnyert
támogatáshoz kapcsolódó projekt keretében – „Gyermekeink egészségére és fogaink épségére vigyázó szakorvosoknak,
védőnőknek, egészségügyi alkalmazottaknak helyet adó épület jogszabályi előírásoknak megfelelő átalakítása
Győrzámolyon” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerint lefolytatott eljárás.
A projekt megvalósítási helye:
9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 49.; hrsz: 310
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. pontban nevesített projekt
megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indít és a beruházás becsült értékét nettó 84.563.000,-Ft-ban határozza
meg.
3. A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjává dr. Torma Viktória jegyzőt, Szabóné Vaszari Edit gazdálkodási
ügyintézőt, dr. Laczkó Katalin felelős akkrediált közbeszerzési szaktanácsadót és Herm László műszaki szakértőt
választja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: Döntés az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
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dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a tervben azokat a
beruházásokat, felújításokat szerepeltette, amelyeket elhatározott a Képviselő-testület. Amennyiben ez év közben
változik, akkor a tervet is módosítani szükséges. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, 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 az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2018. (III. 13.) határozata
2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési
tervét.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: Döntés Vámosszabadi község rendezési tervének módosításáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Vámosszabadi község módosítja a településrendezési tervét. Mint
szomszédos településnek, nyilatkozni kell a tervezetről. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, 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 47/2018. (III. 13.) határozata
Vámosszabadi Község Településrendezési Terv módosítás - „14. számú főút-Sziget utca-Bácsai csatorna által
határolt telektömb területén belül található 019/10 hrsz-ú ingatlan lakócélú vizsgálata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Vámosszabadi Község településrendezési
tervének tervezett módosítását, az ellen kifogást nem emel és az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről Vámosszabadi Község polgármesterét
értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 16.25 órakor.
kmf.
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polgármester
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Horváth Károly
képviselő
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képviselő
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