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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
Készült: 2018. május 30. 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, 
Horváth Károly, Viola Vilmosné képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Andorka Kálmán János, Benes Gábor és Pulai Nikoletta képviselők 
 

 

Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 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 „Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok energetikai korszerűsítése a 
Vidékfejlesztési program keretein belül, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat kivitelezési munkáiról 
(Tornacsarnok, Tűzoltószertár és Falumúzeum); Előadó: Horváth Gábor polgármester 
2. Döntés Nyírfa ligettől délre eső 40 telek víz-szennyvízcsatorna építés közbeszerzési eljárásának megindításáról; 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  

 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2018. (V. 30.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Döntés „Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok energetikai korszerűsítése a 
Vidékfejlesztési program keretein belül, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat kivitelezési munkáiról 
(Tornacsarnok, Tűzoltószertár és Falumúzeum); Előadó: Horváth Gábor polgármester 
2. Döntés Nyírfa ligettől délre eső 40 telek víz-szennyvízcsatorna építés közbeszerzési eljárásának megindításáról; 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  

 

1. napirendi pont: Döntés „Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok energetikai 
korszerűsítése a Vidékfejlesztési program keretein belül, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat 
kivitelezési munkáiról (Tornacsarnok, Tűzoltószertár és Falumúzeum) 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a projektmenedzser átnézte a közbeszerzési anyagot és számszaki hibát 
talált a nyertes ajánlatban. Az a véleménye, hogy ez kihatással lehet a pályázat későbbi elszámolásra, ezért azt javasolta, 
hogy a vállalkozási szerződést bontsák fel és új közbeszerzési eljárást folytassanak le. Ez persze nem zárja azt ki, hogy 
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ugyanaz a kivitelező induljon újra a közbeszerzési eljáráson. Sajnos nehéz megfelelő közbeszerzési szakértőt találni, 
akivel korábban rendszeresen dolgoztak együtt, már nem vállal bonyolítást. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Felhatalmazás a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat kivitelezési munkáira kötött vállalkozási 
szerződés megszüntetésére 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító 
jelű pályázat kivitelezési munkáira a HUN-TRIGEO Kft-vel kötött vállalkozási szerződést megszünteti, mert a 
szerződés olyan jelentős mértékű módosítása volna szükséges, amely alapján a Kbt. 143. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
elállási jogot gyakorolhatnák, mivel a módosítás lényeges jellegére tekintettel új közbeszerzési eljárás lefolytatása vált 
szükségessé. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a megszűntető okirat aláírására és az ahhoz 
kapcsolódó valamennyi jognyilatkozat megtételére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2018. (V. 30.) határozata 
Felhatalmazás a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat kivitelezési munkáira kötött vállalkozási 
szerződés megszüntetésére 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító 
jelű pályázat kivitelezési munkáira a HUN-TRIGEO Kft-vel kötött vállalkozási szerződést megszünteti, mert a 
szerződés olyan jelentős mértékű módosítása volna szükséges, amely alapján a Kbt. 143. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
elállási jogot gyakorolhatnák, mivel a módosítás lényeges jellegére tekintettel új közbeszerzési eljárás lefolytatása vált 
szükségessé. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a megszűntető okirat aláírására és az ahhoz 
kapcsolódó valamennyi jognyilatkozat megtételére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy új közbeszerzési eljárást kell kiírni, amire döntést kell hozni.  

Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 

„Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok energetikai korszerűsítése a 
Vidékfejlesztési program keretein belül, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
1. A közbeszerzési eljárás tárgya: „Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok energetikai 
korszerűsítése a Vidékfejlesztési program keretein belül, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat keretében” 
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerint lefolytatott eljárás. 
A projekt megvalósítási helye:  
I. rész: 9172 Győrzámoly, Rákóczi Ferenc utca 33/a. hrsz.: 327, Tornacsarnok 
II. rész: 9172 Győrzámoly, Rákóczi utca 28. hrsz.: 376/51, Tűzoltószertár és Falumúzeum 
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. pontban nevesített projekt 
megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indít. 
3. A Képviselő-testület a bíráló bizottság tagjairól a későbbiekben határoz. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
 



3 

 

 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2018. (V. 30.) határozata 
„Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok energetikai korszerűsítése a 
Vidékfejlesztési program keretein belül, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
1. A közbeszerzési eljárás tárgya: „Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok energetikai 
korszerűsítése a Vidékfejlesztési program keretein belül, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat keretében” 
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerint lefolytatott eljárás. 
A projekt megvalósítási helye:  
I. rész: 9172 Győrzámoly, Rákóczi Ferenc utca 33/a. hrsz.: 327, Tornacsarnok 
II. rész: 9172 Győrzámoly, Rákóczi utca 28. hrsz.: 376/51, Tűzoltószertár és Falumúzeum 
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. pontban nevesített projekt 
megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indít. 
3. A Képviselő-testület a bíráló bizottság tagjairól a későbbiekben határoz. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

2. napirendi pont: Döntés Nyírfa ligettől délre eső 40 telek víz-szennyvízcsatorna építés közbeszerzési 
eljárásának megindításáról 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 

dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy hamarosan megkapják a vízjogi létesítési engedélyt, így el kell indítani a 

közbeszerzési eljárást. Az eljáráshoz közbeszerzési szakértőt is kell keresni.  

Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 

„Nyírfa ligettől délre eső 40 telek víz-szennyvíz csatorna építése (Győri u. II. ütem)” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
1. A közbeszerzési eljárás tárgya: „Nyírfa ligettől délre eső 40 telek víz-szennyvíz csatorna építése (Győri u. II. ütem)” 
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerint lefolytatott eljárás. 
A projekt megvalósítási helye: Győrzámoly, 1016 és 1108 hrsz. 
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. pontban nevesített projekt 
megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indít. 
3. A Képviselő-testület a bíráló bizottság tagjairól a későbbiekben határoz. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2018. (V. 30.) határozata 
 „Nyírfa ligettől délre eső 40 telek víz-szennyvíz csatorna építése (Győri u. II. ütem)” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
1. A közbeszerzési eljárás tárgya: „Nyírfa ligettől délre eső 40 telek víz-szennyvíz csatorna építése (Győri u. II. ütem)” 
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerint lefolytatott eljárás. 
A projekt megvalósítási helye: Győrzámoly, 1016 és 1108 hrsz. 
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. pontban nevesített projekt 
megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indít. 
3. A Képviselő-testület a bíráló bizottság tagjairól a későbbiekben határoz. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést 
berekesztette 16.20 órakor. 
 
 
 

kmf. 

 
 
 
 
      Horváth Gábor                                                                                                    dr. Torma Viktória  
       polgármester                                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
      Arvantidu-Major Éva                            Viola Vilmosné  
         alpolgármester                                                       képviselő  
   


