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r e n d k í v ü l i   képviselő-testületi ülésén

Az ülés helye: Művelődési Otthon és Faluház

Jelen vannak: Juhászné Árpási Irma, polgármester
Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Ifj. Árvai István 
Bojtor Ferenc
Bruszt László
Kálovics Géza 
Kocsár Károly
Dr. Márai István
Dr. Medgyasszay Csaba
Mógor Csaba 
Németh Csaba
Ott László
Vass Zoltán 
Zólyomi Péter települési képviselők

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a 
megválasztott 14 fő képviselő megjelent, így az ülést határozatképesnek tartja és megnyitja. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja ifj. Árvai István és Vass Zoltán települési képviselőket, 
melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Ismerteti,  hogy  a  rendkívüli  testületi  ülésre  azért  került  sor,  mivel  a  2008.  március  11-i 
testületi ülésen döntött a testület arról, hogy pályázni kíván az „Élhető faluközpont” pályázati 
felhíváson. Az eltelt egy hét egyeztetése eredményezte, hogy a pályázat benyújtásához két, 
pénzügyi  teljesítést  is  igénylő  feladat  jelentkezik,  amely  kérdésben  kéri  a  testület 
állásfoglalását.

Polgármester  javaslatot  tesz  a  napirendi  pontra,  melyet  a  képviselők  egyhangúlag  
elfogadtak. 

Napirendi javaslat:

1./ Élhető faluközpont kialakítása pályázat pályázati feltételeinek megteremtése
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester



Napirend tárgyalása

Napirend 1./ pontjának tárgyalása
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

Ismerteti, hogy 2008. március 11-én döntött a képviselő-testület arról, hogy pályázatot nyújt 
be  az „Élhető  faluközpont  kialakítására”.  A pályázat  elkészítéséhez  meghatározta  a  tervet 
készítő szervezetet, illetve elfogadta az tervezési ajánlatot. Ennek megfelelően történt meg a 
tervező megbízása, illetve a terület bejárása. Konkrét terület az Erzsébet utcai tükör, Erzsébet 
utca a Tájházzal,  Kegyeleti  parkkal, Kis János u. az Evangélikus templommal,  Kis János-
Mátyás körút-István u.-László u.-Veres P. u. találkozásánál található kereszt, vissza a Veres 
Péter utcán a Gárdonyi utcáig, Civilház és környéke, Gárdonyi utcán vissza a Sportcsarnokig, 
Kontra-sarok,  innen vissza a  Liszt  Ferenc utcán  a  tükörig.  Ezen területtel  kapcsolatban  a 
bejárás  megtörtént,  a  tervezői  feladat  meghatározásra  került,  a  Kert  Művek  Táj-  és 
Kertépítészeti Kft a munkát megkezdte. A munkához a segítséget a Talent-Plan Kft részéről 
az ő tervezési feladatukban meghatározott munkák erejéig megkapta. Megerősítést kaptunk a 
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Igazgatóság Igazgatójától azzal kapcsolatban, hogy 
jó lehet Győrújbarát pályázata, hiszen Nyugat-Dunántúlon egyetlen 5000 fő feletti település 
található, ez pedig Győrújbarát község. De ebben a pályázatban alapvetően városok vesznek 
részt.  Ilyen  formátumban javasolja,  hogy integrált  fejlesztési  stratégia  készüljön,  ami nem 
feltétele a pályázat benyújtásának, azonban pontot jelent a pályázat elbírálásánál. Javasolta, 
hogy ez az IVS rövid határidőn belül készüljön el. A pályázatunkat készítő HHP Contact Kft 
vállalta ennek elkészítését, amelynek költsége a következő:

- Integrált Városfejlesztési Terv készítése (I. fordulóra): 800.000 Ft + Áfa
- Elő-Akcióterületi Terv (I. fordulóra): 300.000 Ft + Áfa
- Akcióterületi Terv (II. fordulóra): 300.000 Ft + Áfa
- Összesen:          1.400.000 Ft + Áfa

Javasolja  a  képviselő-testületnek,  hogy  ezt  a  stratégiát  készíttesse  el,  hiszen  más 
pályázatokhoz is felhasználható.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza:

47/2008.(III.18.) sz. képviselő-testületi határozat
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Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elkészítéséről dönt.
Az IVS elkészítésével a HHP Contact Kft (9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.) 
bízza meg az általa adott 1.400.000 Ft + Áfa összegért.
Utasítja a polgármestert, hogy úgy készíttesse el a tervet, hogy
a pályázat benyújtásához rendelkezésre álljon, és azt
pontokkal tudja támogatni.
Felelős: Juhászné Árpási Irma, polgármester
Határidő: 2008. április 26.
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Juhászné Árpási Irma, polgármester
Ismerteti  továbbá Juhászné Árpási Irma, polgármester,  hogy a HHP Contact Kft-vel kötött 
keret-megállapodás  minden  esetben  tartalmazza  azt,  hogy mennyi  a  pályázat  megírásának 
díja, de természetesen azt is tartalmazza, hogy ez a pályázati díj csak akkor kerül kifizetésre, 
ha  a  pályázat  nyer.  Ennek  a  konkrét  „Élhető  faluközpontnak”  a  tervezéséért  az  alábbi 
pályázatírási ajánlatot adta a HHP Contact Kft:
Kéri  a képviselő-testületet,  fogadja el,  hogy ennek a pályázatnak az elkészítésének a díja: 
pályázati  dokumentáció összeállítása: 400.000 Ft + Áfa, megvalósíthatósági tanulmányrajz: 
400.000 Ft + Áfa, projektmenedzsment: nettó az elnyert támogatás 3,5%-a + Áfa összeg. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza:

48/2008.(III.18.) sz. képviselő-testületi határozat
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HHP Contact Kft (9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.)
által adott pályázatírási ajánlatot az alábbiak szerint elfogadja: 
Pályázati dokumentáció összeállítása: 400.000 Ft + Áfa,
Megvalósíthatósági tanulmány:       400.000 Ft + Áfa,

                       Projektmenedzsment:                   nettó az elnyert   
                                                                                        támogatás 3,5%-a + Áfa

A pályázat elkészítéséért járó díj kifizetésére csak eredményes pályázati
elbírálás után kerül sor.
Felelős: Juhászné Árpási Irma, polgármester
Határidő: folyamatos beszámolás a pályázat benyújtása után a

      képviselő-testületi üléseken.

Egyéb napirendi pont nem lévén, polgármester az ülést 21.30 órakor bezárta.

K.m.f.

………………………………………. ……………………………………
Juhászné Árpási Irma Komjáti János
    polgármester      jegyző

………………………………………. ……………………………………
ifj. Árvai István       Vass Zoltán

     jegyzőkönyv hitelesítő          jegyzőkönyv hitelesítő
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