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Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 

tárgyalójában 2011. augusztus 8-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés 

határozatképes, távolmaradását Dr. Márai István jelezte. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Árvai István és 

Pammer Ernő képviselő urakat javasolja, kéri a javaslat elfogadását.   

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Árvai István és Pammer Ernő  települési képviselőket. 

 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Dr. Medgyasszay 

Csaba képviselő a júliusi testületi ülésen mandátumáról lemondott, a soron következő Mógor Csaba 

Urat írásban megkereste és tájékoztatta Dr. Medgyasszay Csaba lemondásáról. Mógor Csaba írásban 

jelezte, hogy nem kíván a testületbe belépni. Ezután soron következő Horváthné Csala Ágnest szintén 

írásban megkereste, ő is írásban nyilatkozott arról, hogy a képviselőséget elfogadja, azonban 

akadályoztatás miatt a hivatali esküt a szeptemberi testületi ülésen kívánja letenni. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a napirendi pontok elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat. 
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Napirendi pontok: 

 

Napirend: 

1. Vis maior ügyekben közbeszerzési eljárási döntés  

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

2. Bankszámla nyitásról döntés  

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester   

3. Győr-Szol Zrt-vel kötendő szerződés   

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester  

4. Szolgálati laptop ügye 

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester   

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1) napirend: Vis maior ügyekben közbeszerzési eljárási döntés  
Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

Az előterjesztés anyaga a testületi ülést megelőzően kiosztásra került a képviselő-testület tagjai részére 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Köszönti Páli János Urat, aki közbeszerzési eljárást lefolytatja.   

 

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előző testületi 

ülésen a testület a közbeszerzési eljárás megindításáról döntött, a határozati javaslat kiegészítésre 

került, arról hogy a közbeszerzési eljárás hogyan kerüljön lefolytatásra. 

Az előterjesztés melléklete az az ajánlati felhívás, ami a közbeszerzés megindításához szükséges. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztott írásbeli határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

126/2011.(VIII.08.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy a 2010/14208 igénylési azonosítóval regisztrált (a 

Málé-völgyi utat érintő) illetve a 2010/15489 azonosítóval regisztrált (a 

felső-Erzsébet út 26-32. ingatlanokat érintő) vis maior eseményekhez 

kapcsolódó kérelmüket támogatásban részesítő belügyminisztériumi 

döntések alapján megvalósítandó helyreállítási munkálatok a 

közbeszerzésről szóló 2033. évi CXXIX. Tv. hatálya alá tartoznak. 

2. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2010/14208 igénylési azonosítóval regisztrált (a Málé-völgyi utat érintő) 

illetve a 2010/15489 azonosítóval regisztrált (a Felső-Erzsébet út 26-32. 

ingatlanokat érintő) vis maior eseményekhez kapcsolódó helyreállítási 

munkálatok megvalósítására közbeszerzési pályázatot ír ki. A jelen 

határozat mellékletét képező közbeszerzési ajánlati felhívás tartalmát a 

Képviselő-testület jóváhagyja. 

3. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ajánlati Felhívás 

közzétételéhez szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat 

megtegye, továbbá, hogy a közbeszerzési ajánlattételi felhívást az 

alábbi három ajánlattevőnek megküldje: 
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a. DUVIÉP 2000 KFT. 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6. 

b. Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft. 2900 Komárom, 

Laktanya köz 9. 

c. Thermin Vízgazdálkodási és Szolgáltató Kft. 2800 Tatabánya, 

Táncsics M. u. 1/e. 

 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2) napirend: Bankszámla nyitásról döntés  
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

Az előterjesztés anyaga a testületi ülést megelőzően kiosztásra került a képviselő-testület tagjai részére 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal pályázataihoz szükséges egy új bankszámla nyitása, Győrújbarát Község 

Önkormányzata elnevezéssel. A költségvetési számla elnevezése jelenleg Győrújbarát Község 

Polgármesteri Hivatala, ez az elnevezés a pályázatok finanszírozásához nem megfelelő.  

 

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a számlanyitáshoz szükséges 

okiratok a számlavezető bankhoz benyújtásra kerültek, azonban a számlanyitáshoz szükséges a 

Képviselő-testület számlanyitásról szóló határozata is. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldött írásbeli határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

127/2011.(VIII.08.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, 

hogy az OTP Bank Nyrt-nél Győrújbarát Község Önkormányzata nevére 

és javára pénzforgalmi számlát nyit.   

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a 

számlanyitáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a szükséges 

szerződéseket megkösse és okiratokat aláírja. 

 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3) napirend: Győr-Szol Zrt-vel kötendő szerződés  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Győr-Szol Zrt.-vel folynak a 

különböző egyeztetések, a testület korábban döntött az önrész megfizetésének ütemezéséről a 

Nagytérségi Hulladékgazdálkodással kapcsolatosan, a szerződéskötés folyamatban van. Ezúton is 

köszöni Jegyző Asszonynak a szerződés alapos áttekintését, amely ezen feltételekkel nem elfogadható, 

így további egyeztetések szükségesek a Győr-Szol Zrt-vel. 

 

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Győr-Szol Zrt. egy 

hitelszerződésre tett ajánlatot, mely szerint az önkormányzat hitelt vegyen fel a Győr-Szol Zrt-től, ezt 

egyértelműen elutasításra javasolja. Győrújbarát Község Önkormányzata sem és a többi 112 település 
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sem vett fel hitelt, mikor a KEOP pályázathoz az önrészt biztosítani kellett, hanem a Társulás fizette 

meg az önrészt, oly módon hogy a Győr-Szol Zrt-vel, mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú 

céggel felvetették a hitelt. A Győr-Szol Zrt. gazdasági igazgatójával történt egyeztetés után, javasolja a 

további egyeztetéseket a szerződéssel kapcsolatban. A testület elé ezen okok miatt jelen ülésen nem 

tud szerződés tervezetet elfogadásra előterjeszteni. 

 

A napirend tájékoztató jellegű, tudomásulvételre szolgál. 

 

 

4) napirend: Szolgálati laptop ügye 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztató jelleggel elmondja, hogy a korábbi testületi döntés 

értelmében Jegyző Asszony több igazságügyi szakértőt keresett meg. 

 

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a legjobb árajánlat tevőtől 

megkérte az árajánlatot a szolgálai laptop ügyében. Ezután kiosztotta megtekintésre a jelen levő 

testületi tagoknak az eredeti szakértői véleményt, melyet 3 példányban CD-vel megküldött a 

kiválasztott szakértő. Szolgálati laptop értéke februárban és júniusban is bruttó 130.000 Ft +/- 10 % 

értékben állapítható meg. Javasolja Győrújbarát volt jegyzőjének ismételt felszólítását a laptop 

ellenérték megfizetésére vagy visszaszolgáltatására. 

 

A napirend tájékoztató jellegű, tudomásulvételre szolgál. 

 

A napirendi pontok megtárgyalása után Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatta a képviselő-

testületet, hogy bejárást tartottak az Élhető Településközpont beruházással kapcsolatos vízfolyás 

ügyében. A szakemberek szerint ez nem a beruházás hibája, erről írásos szakvéleményt fognak 

küldeni. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy elkészült a turista pontok találkozási helye. Továbbá 

folyamatban van Liszt Ferenc szobor bronzba öntése, erről jövő héten érkezik az árajánlat 

látványtervekkel együtt. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 18 óra 18 perckor bezárja.  

 

 

 

 

 

Szalainé dr. Németh Annamária 

jegyző 
Juhászné Árpási Irma  

polgármester 

 

 

 

Árvai István 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

Pammer Ernő 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


