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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2020. november 3. napján a 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésen 
 
Helye: Községháza tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.) 
 
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Pulai Nikoletta polgármester, Horváth Károly alpolgármester, 
Arvanitidu-Major Éva, Halmos-Polyánki Anett, Siska Károly képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Karácsonyné Mayer Éva képviselő 
 
Távolmaradását nem jelezte: dr. Sallay András képviselő 

 

 

Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Arvanitidu-Major Éva és Siska Károly képviselőket kijelölte. Ezt követően 
ismertette a napirendi pontokat, majd az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Döntés az „Iskola bővítés III. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárásról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2020. (XI. 3.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Döntés az „Iskola bővítés III. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárásról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
1. napirendi pont: Döntés az „Iskola bővítés III. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárásról 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az iskolai tetőtér beépítése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás eredményét. 
Részletesen ismertette a benyújtott három ajánlatot és az ajánlatok értékelését, a döntési szempontokat.  A legjobb ár-
érték arányt nyújtó ajánlat nettó 27.461.931,-Ft. Tekintettel arra, hogy a legjobb ár-érték arányt nyújtó ajánlattevő 
ajánlati ára jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet, ezért a Bíráló bizottság tagjai a Kbt. 75. § (2) bek. b) 
pontja alapján az eljárás eredménytelenné nyilvánítását javasolták. Javasolja, hogy erre tekintettel a Képviselő-testület 
nyilvánítsa eredménytelenné a közbeszerzési eljárást. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:  
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Határozati javaslat 
Döntés „Győrzámoly, Általános iskola bővítés III. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a „Győrzámoly, Általános iskola bővítés 
III. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatokat, a bíráló bizottság javaslatát és úgy határozott, hogy a 
legjobb ár-érték arányt nyújtó ajánlattevő ajánlati ára is jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet, ezért a 
közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket tájékoztassa. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2020. (XI. 3.) határozata 
Döntés „Győrzámoly, Általános iskola bővítés III. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a „Győrzámoly, Általános iskola bővítés 
III. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatokat, a bíráló bizottság javaslatát és úgy határozott, hogy a 
legjobb ár-érték arányt nyújtó ajánlattevő ajánlati ára is jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet, ezért a 
közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket tájékoztassa. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pulai Nikoletta polgármester javasolja, hogy a közbeszerzési eljárást ismételten írják ki. Az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
„Győrzámoly, Iskola bővítés III. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
1. A közbeszerzési eljárás tárgya: „Győrzámoly, Iskola bővítés III. ütem” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 115. §-a szerint lefolytatott eljárás. 
A projekt megvalósítási helye: Győrzámoly, Iskola u. 1.; 327 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 tagjává dr. Torma Viktória jegyzőt, Illés Szilvia pénzügyi ügyintézőt, Herm 
László műszaki szakértőt és dr. Szabóné dr. Pimpedli Tímea közbeszerzési szakértőt választja. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2020. (XI. 3.) határozata 
„Győrzámoly, Iskola bővítés III. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
1. A közbeszerzési eljárás tárgya: „Győrzámoly, Iskola bővítés III. ütem” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 115. §-a szerint lefolytatott eljárás. 
A projekt megvalósítási helye: Győrzámoly, Iskola u. 1.; 327 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 tagjává dr. Torma Viktória jegyzőt, Illés Szilvia pénzügyi ügyintézőt, Herm 
László műszaki szakértőt és dr. Szabóné dr. Pimpedli Tímea közbeszerzési szakértőt választja. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a tankerület 11 millió forint támogatást tudna nyújtani a beruházáshoz 
és a bútorokat is beszerezné az új termekbe. Ehhez együttműködési megállapodás megkötése szükséges. Felhatalmazást 
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kér a szerződés aláírására, azért, mert az a szándékuk, hogy az iskola bővítés 2 új osztályteremmel a tetőtér beépítésével 
megvalósuljon. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Együttműködési megállapodás iskola bővítésére 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy indokolt az általános iskola 
bővítése 2 új tanteremmel úgy, hogy az új épületszárnyban megvalósul a tetőtér beépítése, ezért együttműködési 
megállapodást köt a Győri Tankerületi Központtal. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2020. (XI. 3.) határozata 
Együttműködési megállapodás iskola bővítésére 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy indokolt az általános iskola 
bővítése 2 új tanteremmel úgy, hogy az új épületszárnyban megvalósul a tetőtér beépítése, ezért együttműködési 
megállapodást köt a Győri Tankerületi Központtal. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 
 
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a nyilvános ülésre tartozó napirendi pontok tárgyalásával 
végeztek, megköszönte a munkát, a nyilvános ülést 16.14 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

   Pulai Nikoletta                                                                                             dr. Torma Viktória  
    polgármester                                                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
           Arvanitidu-Major Éva                           Siska Károly 
                    képviselő                                         képviselő 


