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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2022. január 31. napján a 8 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, Siska Károly képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Halmos-Polyánki Anett, Karácsonyné Mayer Éva és dr. Sallay András képviselők 

 

 

Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 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 pontot és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 
A napirendi pont meghatározása 
1. A KEHOP-2.2.2-15-2021-00153 azonosítószámú, „Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep korszerűsítése és 
bővítése” c. projekttel kapcsolatos tájékoztató és döntéshozatal; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 

 
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 25/2022. (I. 31.) határozata 
A napirendi pont meghatározása 
1. A KEHOP-2.2.2-15-2021-00153 azonosítószámú, „Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep korszerűsítése és 
bővítése” c. projekttel kapcsolatos tájékoztató és döntéshozatal; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 

 
1. napirendi pont: A KEHOP-2.2.2-15-2021-00153 azonosítószámú, „Kunsziget és térsége szennyvíztisztító 
telep korszerűsítése és bővítése” c. projekttel kapcsolatos tájékoztató és döntéshozatal 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A kunszigeti polgármester asszony a múlt hét 
végén azzal a megkereséssel fordult a kunszigeti szennyvíztisztító telep korszerűsítése miatt folyamatban lévő projekttel 
kapcsolatban az érintett önkormányzatokhoz, hogy módosítani kell a Konzorciumi Együttműködési Megállapodást, 
mert a beérkezett ajánlatok bontását követően egyértelművé vált, hogy az ajánlati árak meghaladják a jelenleg hatályos 
támogatási szerződés szerinti építési költséget. Emiatt összköltség növelés iránti kérelem került benyújtására az Irányító 
Hatósághoz. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. kérte, hogy a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a 
későbbi kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírásához szükséges testületi felhatalmazásokat legkésőbb 
január 31. napjáig. Várja a hozzászólásokat.  
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Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
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 26/2022. (I. 31.) határozata 
Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése c. projekt Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosítása 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat keretében úgy dönt, hogy a KEHOP-2.2.2-15-
2021-00153 azonosítószámú, Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése c. projekt 
vonatkozásában felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. számú 
módosításának aláírására. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
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 27/2022. (I. 31.) határozata 
Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése c. projekt Vállalkozási szerződése 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat keretében úgy dönt, hogy a KEHOP-2.2.2-15-
2021-00153 azonosítószámú, Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése c. projekt 
vonatkozásában felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a napirendi pontok tárgyalásával végeztek, megköszönte a 
munkát és a nyilvános ülést 8.10 órakor berekesztette. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

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


