Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2018. április 26. 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, Arvanitidu-Major Éva alpolgármester,
Andorka Kálmán János, Benes Gábor, Horváth Károly, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Távolmaradását jelezte: Pulai Nikoletta képviselő
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Arvanitidu-Major Éva alpolgármestert és Viola Vilmosné képviselőt
kijelölte. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Döntés a TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 azonosító számú pályázat (egészségház) megvalósítása tárgyában
folytatott közbeszerzési eljárás eredményéről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Döntés az általános iskola bővítésének megvalósítása tárgyában folyatott közbeszerzési eljárás eredményéről;
Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt pályázatról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4. Javaslat önkormányzati irattár selejtezésére; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
5. Döntés a Pannon-víz Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
6. Döntés Kunsziget község településrendezési tervének módosításáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
7. Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat (Tornacsarnok, Tűzoltószertár és Falumúzeum)
projektmenedzseréről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2018. (IV. 26.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Döntés a TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 azonosító számú pályázat (egészségház) megvalósítása tárgyában
folytatott közbeszerzési eljárás eredményéről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Döntés az általános iskola bővítésének megvalósítása tárgyában folyatott közbeszerzési eljárás eredményéről;
Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt pályázatról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4. Javaslat önkormányzati irattár selejtezésére; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
5. Döntés a Pannon-víz Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
6. Döntés Kunsziget község településrendezési tervének módosításáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
7. Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat (Tornacsarnok, Tűzoltószertár és Falumúzeum)
projektmenedzseréről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
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1. napirendi pont: Döntés a TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 azonosító számú pályázat (egészségház)
megvalósítása tárgyában folytatott közbeszerzési eljárás eredményéről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az előző ülésen már ismertették az egészségház közbeszerzési
eljárásban kapott ajánlatokat és olyan döntést hoztak, hogy ha a legkedvezőbb ajánlat érvényes, akkor biztosítják a
fedezetet a megvalósításához. Az ajánlatok ellenőrzését a közbeszerzési szakértő elvégezte, két ajánlattevő ajánlata
érvénytelen, a két érvényes ajánlat az FK System Kft-től és a Microép 2000 Kft-től érkezett. A két ajánlat közül az FK
System Kft. ajánlata a kedvezőbb.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy e tárgyban név szerinti szavazást kell tartani a közbeszerzési törvény
alapján. Ez úgy történik az Szmsz szerint, hogy előolvassa a neveket ABC sorrendben és a képviselők a nevük
elhangzása után szavaznak. A polgármester úr is az ABC sorrend szerint szavaz.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ezt követően a képviselők a nevük elhangzása után leadták a szavazatukat, melyet Horváth Gábor
polgármester külön íven összesített (a név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv a képviselő-testületi
ülésről készült jegyzőkönyv melléklete).
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2018. (IV. 26.) 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 eredményéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte „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 során érkezett ajánlatokat, elfogadja a
bíráló bizottság javaslatát és úgy határozott, hogy az FK System Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t hirdeti ki a
közbeszerzési eljárás nyertesének és elfogadja a megajánlott 139.893.864,-Ft+27% áfa vállalási árat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az ajánlattevők értesítésére és a kivitelezési
szerződés megkötésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: Döntés az általános iskola bővítésének megvalósítása tárgyában folyatott közbeszerzési
eljárás eredményéről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az előző ülésen már ismertették az iskola bővítés közbeszerzési
eljárásban kapott ajánlatokat és olyan döntést hoztak, hogy ha a legkedvezőbb ajánlat érvényes, akkor biztosítják a
fedezetet a megvalósításához. Az ajánlatok ellenőrzését a közbeszerzési szakértő elvégezte, a három érvényes ajánlat az
FK System Kft-től, a Dávidbau Kft-től és a Dibusz Építőipari és Kereskedelmi Kft-től érkezett. A három ajánlat közül
az FK System Kft. ajánlata a kedvezőbb.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy e tárgyban név szerinti szavazást kell tartani a közbeszerzési törvény
alapján. Ez úgy történik az Szmsz szerint, hogy előolvassa a neveket ABC sorrendben és a képviselők a nevük
elhangzása után szavaznak. A polgármester úr is az ABC sorrend szerint szavaz.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Ezt követően a képviselők a nevük elhangzása után leadták a szavazatukat, melyet Horváth Gábor
polgármester külön íven összesített (a név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv a képviselő-testületi
ülésről készült jegyzőkönyv melléklete).
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2018. (IV. 26.) határozata
„Iskola bővítés I. ütem kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az „Iskola bővítés I. ütem kivitelezési
munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlatokat, elfogadja a bíráló bizottság javaslatát és úgy határozott,
hogy az FK System Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének és elfogadja a
megajánlott 43.427.000,-Ft+27% áfa vállalási árat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az ajánlattevők értesítésére és a vállalkozási
szerződés megkötésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy hány gyereket írattak be első osztályba?
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester úgy tudja, hogy 32 körül van a beíratott gyerekek létszáma, de ez a
beköltözések függvényében változhat. Az óvodában 10 gyereket fogtak vissza, így jövőre megint 40 körül lesz a várható
elsősök száma. Azt még nem lehet tudni, hogy a tankerület engedélyezi-e a csoportbontást, de több szülő is jelezte,
hogy ha ilyen nagy létszám várható, akkor elviszi máshova a gyerekét.
Horváth Gábor polgármester nem helyesli, hogy az óvodában ennyi gyereket visszafogtak, mert azok a szülők, akik
egyszer úgy döntenek, hogy nem ide íratják a gyereküket, azok már nem fognak visszatérni, és lehet, hogy ez
megakasztja azt a fejlődést az iskolában, amit reméltek.
Viola Vilmosné képviselő szerint sok szülő úgy van vele, hogy jobb a gyereknek az óvodában, ott nincs akkora
követelmény.
Horváth Gábor polgármester szerint az óvónőknek mindent meg kellene tenni annak érdekében, hogy a gyerekek ne
7, hanem 6 évesen menjenek iskolába, az ország vezetése is ezt várja el.
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy a gyerekeket felmérik és ha nem érik el a megfelelő szintet, akkor tartják
csak vissza őket.
Horváth Gábor polgármester szerint az óvónők is döntenek arról, hogy a gyermek iskola érett vagy nem, illetve a
szülők véleményét is tudják befolyásolni. Sok országban 6 éves kor után kötelező iskolába menni.
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint igaza van a polgármester úrnak, ugyanakkor a magyar és a külföldi
iskolákat nem lehet összemérni, ugyanis sok helyen az első osztály iskola előkészítőként működik, játékos formában,
míg a magyar iskolákban az első osztály komoly képességeket kíván a gyerekektől és nagyon nehéz az átállás. Sok
kisgyerek, még akkor is, ha visszafogják, küszködik az első osztállyal. Úgy tudja, hogy ha beíratnak még egy gyereket,
akkor már bontják az osztályt és akkor fel lehet venni azokat a gyerekeket is, akiket eddig férőhely hiány miatt
elutasítottak.
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy addig is fennáll az a veszély, hogy a nagy létszámra tekintettel
visznek el gyerekeket másik iskolába, ahol tárt karokkal fogadják őket.
3. napirendi pont: Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt pályázatról
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Képviselő-testület a múlt ülésén döntött arról, hogy az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton a Búzavirág és a Mórvető utcák építésére pályázik. A
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tervezői költségbecslés szerint a Búzavirág utca bruttó 15.841.024,-Ft, a Mórvető utca bruttó 16.371.658,-Ft, összesen:
32.212.682,-Ft-ba kerülne. A pályázaton 15 millió forint támogatás igényelhető maximum, a fennmaradó rész önerőként
biztosítandó, ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy adják be a pályázatot. 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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2018. (IV. 26.) határozata
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra az alábbi alcélra:
➢ c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása, melynek keretében a tulajdonát képező, győrzámolyi 935 hrsz-ú
Búzavirág és Mórvető utcához igényel támogatást.
2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 17.212.682,-Ft önerőt az önkormányzat költségvetésében
biztosítja, felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos valamennyi,
így a saját forrás biztosítására vonatkozó nyilatkozat megtételére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2018. május 2.
4. napirendi pont: Javaslat önkormányzati irattár selejtezésére
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az önkormányzat irattárában utoljára a ’80-as évek közepén történt
selejtezés, illetve az iratok beszállítása a levéltárba. Az elmúlt több, mint 30 évben keletkezett iratok mennyisége
indokolja az irattár szakember által történő felülvizsgálatát, selejtezését és az iratok átadását a levéltár részére. A
legkedvezőbb ajánlatot a BAKU 2001 Bt. adta, aki szinte az összes környékbeli önkormányzatnál már végzett hasonló
munkát. Érdeklődésére az érintett önkormányzatok jegyzőinek egyöntetűen az volt a véleménye, hogy megbízható és
precíz munkát végeznek. Az ajánlati ár az elvégzendő feladat nagyságához igazodva bruttó 800 e Ft, melyet a 2018. évi
költségvetésbe beterveztek. 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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2018. (IV. 26.) határozata
Önkormányzati irattár selejtezése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzati irattár selejtezését és az
iratok levéltár részére történő átadását.
2. A Képviselő-testület elfogadja a BAKU 2001 Bt. ajánlatát a munka elvégzésére és felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt
annak megrendelésére.
Felelős: dr. Torma Viktória
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Döntés a Pannon-víz Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Pannon-Víz Zrt. azzal a kéréssel fordult a kunszigeti szennyvízviziközmű gesztorához Kunsziget Község Önkormányzatához, hogy a vagyonkezelési szerződés módosítását az összes
érintett településsel közölje. A módosítás azért szükséges, mert Lébény városa új viziközművet létesített, amit a Pannonvíz üzemeltetésébe adott. Várja a hozzászólásokat.
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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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2018. (IV. 26.) határozata
Pannon-víz Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kunsziget-SZV megnevezésű 21-316261-009-00-15 számú hivatali azonosítóval rendelkező szennyvíz ellátás biztosítására szolgáló viziközmű rendszerre
vonatkozó vagyonkezelési szerződés 1/2018. számú módosítását és azt jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Döntés Kunsziget község településrendezési tervének módosításáról
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy Kunsziget község módosítja a településrendezési tervét. A tervezett
módosításokat az előterjesztés tartalmazza. Mint szomszédos településnek, nyilatkozniuk 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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2018. (IV. 26.) határozata
Kunsziget Község Településrendezési Terv módosítás (Msz.: 18038) – Egyszerűsített eljárás, véleményezési
szakasz
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Kunsziget 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 Kunsziget Község polgármesterét
értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat (Tornacsarnok, Tűzoltószertár és
Falumúzeum) projektmenedzseréről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Tornacsarnok, Tűzoltószertár és Falumúzeum pályázat további
bonyolításához projektmendzser kiválasztása szükséges. Három ajánlat érkezett az Arrabona EGTC bruttó 952.500,-Ft,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal bruttó 1.019.817,-Ft, a Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési
Nonprofit Kft. bruttó 1.244.600,-Ft összegű ajánlatot adott.
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot fogadják el, és az alábbi határozati javaslatot
teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat (Tornacsarnok, Tűzoltószertár és Falumúzeum)
projektmenedzseréről
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű
pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátására beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy az Arrabona EGTC
bruttó 952.500,-Ft összegű ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az Arrabona EGTC-vel kössön szerződést és
azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2018. (IV. 26.) határozata
Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat (Tornacsarnok, Tűzoltószertár és Falumúzeum)
projektmenedzseréről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű
pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátására beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy az Arrabona EGTC
bruttó 952.500,-Ft összegű ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az Arrabona EGTC-vel kössön szerződést és
azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 16.24 órakor.

kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Arvanitidu-Major Éva
alpolgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

Viola Vilmosné
képviselő
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