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JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  

ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2011. SZEPTEMBER 01-ÉN TARTOTT 

RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 

 

 

Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 

tárgyalójában 2011. szeptember 01-én 15.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 

 

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

határozatképes, távolmaradását dr. Márai István és Zólyomi Péter képviselő urak jelezték. Tájékoztatja 

a képviselő-testületet, hogy dr. Medgyasszay Csaba lemondását követően Mógor Csaba urat kereste 

fel hivatalos levélben, hogy írásban tegyen nyilatkozatot, a tekintetben, hogy a képviselői mandátumot 

elfogadja-e. Mógor Csaba úr írásban azt nyilatkozta, hogy nem kívánja elfogadni a képviselőséget, ezt 

követően Horváthné Csala Ágnest kérte fel ugyanezen nyilatkozat megtételére, aki elfogadta a 

képviselői mandátumot. Szükséges, hogy írásos nyilatkozatát követően esküt tegyen.  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester az eskü szövegét előolvassa, Horváthné Csala Ágnes az esküt 

leteszi. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti az ülésen megjelent dr. Tóth István jegyző urat. 

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy jegyző úr az esküt a mai napon letette. Megköszöni az 

ülésen szintén részt vevő Szalainé dr. Németh Annamária helyettes jegyzőnek a munkáját, további 

munkájához sok sikert kíván.  

Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy amikor vállalják a jegyzőkönyv hitelesítést, akkor gondolják 

végig, hogy az ülést követő két hétben elérhetőek lesznek e, mivel a hitelesített jegyzőkönyveket ezen 

időtartamon belül kell a Kormányhivatalnak megküldeni. Kéri, hogy az elkészített jegyzőkönyvet 24 

órán belül hitelesítsék. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. Bálló Ferenc és Rácz György képviselő urakat javasolja, kéri a javaslat 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja jegyzőkönyv 

hitelesítőnek dr. Bálló Ferenc és Rácz György települési képviselőket. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy egy pót napirendi 

pont felvételére van szükség, mely a Győrszol Zrt és az Önkormányzat között megkötendő 

szerződésről szóló tájékoztatás.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja pót napirendi pontként a Győrszol Zrt-vel kötendő 

szerződésről szóló tájékoztatást. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat. 

 

Napirend:  

1. Döntés vis maior közbeszerzési ügyben 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

(Az előterjesztés anyaga a testületi ülésen kerül kiosztásra, figyelemmel arra, hogy a bíráló 

bizottság ülése közvetlenül a testületi ülés előtt lesz.) 

2. Döntés közbeszerzésről csapadékvíz elvezetés tervezése ügyében 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

3. Liszt Ferenc mellszobor öntéséről döntés 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

4. Tájékoztató Győrszol Zrt önrész megfizetésével kapcsolatos szerződés megkötéséről 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. napirend: Döntés vis maior közbeszerzési ügyben 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

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

tagjai részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy tavaly októberben történt döntés arról, hogy az 

önkormányzat a vis-maior pályázatot megnyerte, azóta sajnos ebben sem történt továbblépés. 

Megbízott jegyző asszony kezdett foglalkozni vele a belépése után, a háttérmunkát a 

településmérnökkel elvégezte. A közbeszerzés elindítására azonban nem került sor. Az eljárás 

lefolytatása megtörtént, felkéri Páli János közbeszerzési referenst, hogy röviden tájékoztassa a 

képviselő-testületet. 

 

Páli János közbeszerzési referens tájékoztatja a testületet, hogy amikor az Önkormányzat döntött az 

eljárás megindításáról, akkor három ajánlattevő kapott felkérést ajánlattételre, mindhárom cég átvette 

az ajánlattételi dokumentációt, augusztus 29. hétfő 13 óra volt az ajánlattételi határidő, három ajánlat 

érkezett be, melyről 13 órakor bontási jegyzőkönyv készült. Ismerteti a képviselő-testülettel a 

jegyzőkönyv tartalmát, melyet a melléklet tartalmaz. Két ajánlattevőt hiánypótlásra szólított fel a 

bizottság, a hiánypótlási határidő szeptember 01. 14 óra volt. Eddig a határidőig a DUVIÉP 2000 Kft 

teljesítette, a WF Kft a hiánypótlást nem teljesítette, ezért az ő ajánlatuk érvénytelennek tekintendő. A 

két érvényes ajánlat az ajánlati ár alapján került összehasonlításra, ebben első helyen a Thermin Kft, 

második helyen a DUVIÉP 2000 Kft ajánlata szerepel. A bíráló bizottság a javaslatot elfogadta, ezt 

terjeszti a képviselő-testület felé. Amennyiben a testület ezt elfogadja, szeptember 12-én aláírásra 

kerülhet a szerződés a kivitelezővel, a teljesítési határidő pedig október 24. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester megköszöni a tájékoztatást, megkérdezi a képviselő-testületet, 

hogy kérdése van-e.  

 

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: 
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129/2011.(IX.01.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszerű 

közbeszerzési eljárást folytatott le „Vis maior kivitelezési munkák – Győrújbarát” 

címen, vis maior károk helyreállítása tárgyában, a Málé-völgyi utat érintő 

2010/14208 és a Felső-Erzsébet út 26-32. ingatlanokat érintő, 2010/15489 igénylési 

azonosítóval regisztrált kivitelezési munkálatokra. 

2. Az ajánlattételi határidőig az alábbi 3 ajánlattevő, az alább megjelölt nettó 

szerződéses áron tett ajánlatot: 

a. Ajánlattevő neve: WF Építőipari és Szolgáltató Kft 

Ajánlattevő címe: 2900 Komárom, Laktanya köz 9. 

Szerződéses nettó ár: 36 266 450,- HUF 

b. Ajánlattevő neve: DUVIÉP 2000 Kft 

Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6. 

Szerződéses nettó ár: 32 777 310,- HUF 

c. Ajánlattevő neve: Thermin Vízgazdálkodási és Szolgáltató Kft 

Ajánlattevő címe: 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 1/e 

Szerződéses nettó ár: 29 908 000,- HUF 

3. A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy kettő ajánlattevő (DUVIÉP 2000 Kft és 

Thermin Vízgazdálkodási és Szolgáltató Kft) érvényes ajánlatot tett és – 

figyelemmel az ajánlatételi felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági 

szempontokra – alkalmasak a szerződés teljesítésére. 

A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy a WF Építőipari és Szolgáltató Kft 

ajánlattevő a Kbt. 88.§ (1) bekezdés f) pont alapján érvénytelen ajánlatot tett: a 

hiánypótlási felszólításban foglaltakat nem teljesítette, az ajánlat nem tartalmaz 

organizációs műszaki leírást és vonalas építési/pénzügyi ütemtervet. 

4.   Győrújbarát Képviselő-testülete megállapítja, hogy jelen határozat 1. pontjában  

meghatározott közbeszerzési eljárás nyertese a Thermin Vízgazdálkodási és 

Szolgáltató Kft, címe: 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 1/e, szerződéses nettó 

ár: 29 908 000,- HUF 

5. A legkedvezőbb ajánlatot követő második legkedvezőbb ajánlatot a DUVIÉP 2000 

Kft adta nettó 32 777 310,- Ft-os ajánlati árral. 

6. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről 

értesítse. 

7. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést 

megkösse és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 Határidő:  azonnal 

 Felelős:   Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

2. napirend: Döntés közbeszerzésről csapadékvíz elvezetés tervezése ügyében 

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 jegyző asszony észrevételezte, 

hogy a vízrendezési ügyben közbeszerzés nélkül nem lehetett volna kiválasztani a nyertest. A nyertest 

ezek után azonnal értesítette, aki megértette, és úgy nyilatkozott, hogy szívesen felbontja a szerződést. 

Felkéri jegyző asszony, hogy esetleges kiegészítését tegye meg az ügyben. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző elmondja, hogy közbeszerzés megkerülésével hozott 

szerződés egyébként is semmis, de a szerződés a megkötés időpontjára visszamenőleges hatállyal 

szűnik meg, tehát mintha létre sem jött volna, de ha szerződéssel kerül megszüntetésre, akkor mindkét 

fél részéről a tudomásulvétel nem lehet kérdéses. Ha felbontja a szerződést a polgármester asszony, azt 
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követően kerülhet sor haladéktalanul közbeszerzési eljárásban a szakcég kiválasztására, majd az 

ajánlati felhívás haladéktalan összeállítására, azután lehet az egész eljárást lefolytatni közbeszerzési 

eljárási szinten. Fontos a mielőbbi döntés, hogy ne csússzon ki a testület, és az őszi, de legkésőbb a 

tavaszi pályázati lehetőségeken tudjon pályázni. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester megkérdezi, hogy kíván e hozzászólni a képviselő-testület az 

előterjesztéshez. 

 

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: 

 

130/2011.(IX.01.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község komplex 

vízrendezése tervezése tárgyában hozott 81/2011. (V.10.) számú határozatát visszavonja, 

egyúttal felhívja a Polgármestert, hogy a fenti számú határozat alapján a Fehérvári 

Víziterv Mérnöki Kft-vel megkötött tervezési szerződést felbontsa, a jelen előterjesztés 

mellékletét képező Megállapodás aláírásával.  

2. Egyúttal felhívja a Polgármestert, hogy soron kívüli beszerzési eljárásban válassza ki a 

közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzési szakcéget és haladéktalanul 

intézkedjék a közbeszerzési eljárás megindítása iránt.  

3. Felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a szerződés felbontásához és a 

közbeszerzési eljárás előkészítéséhez és megindításához szükséges jognyilatkozatokat 

megtegye, beszerzési eljárást haladéktalanul lefolytassa és szerződéseket aláírja.  

Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

3. napirend: Liszt Ferenc mellszobor öntéséről döntés 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

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

tagjai részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester ismételten tájékoztatja a testületet arról, hogy a település 

Önkormányzata F. Csapó Irén szobrászművésztől Liszt Ferenc szobrot kapott ajándékba, melyből 

köztéri szobrot kíván állítani. Ehhez szükséges annak bronzba öntése. Az Önkormányzat Beszerzési 

szabályzata lehetővé teszi speciális helyzetekben egyetlen árajánlat bekérését, ez megtörtént egy 

budapesti cégtől, a Szabó Öntészeti Kft-től, aki nettó 450.000 Ft-os beszerzési áron ajánlotta fel ennek 

elkészítését. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester megkérdezi, hogy kíván e hozzászólni a képviselő-testület az 

előterjesztéshez. 

 

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: 

 

131/2011.(IX.01.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 

Polgármester az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzata VI. 2.1. pontja alapján, 

a Szabó Öntészeti Kft. (1107 Budaörs, Barabás u. 5.) ajánlattevőtől, mint alkalmas 
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beszállítótól 450.000,- Ft –s nettó beszerzési áron megrendelje a jelenleg agyagból 

kiöntött Liszt Ferenc mellszobor bronzöntött mását.  

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tárgyban szerződést kössön és a szükséges 

jognyilatkozatokat megtegye.  

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozat 1. pontjában meghatározott összeget 

Győrújbarát Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének tartalékából fedezze és 

a költségvetési rendelet módosítása során jelen határozatban foglaltakra legyen 

figyelemmel.  

Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő:  Beszerzési Szabályzat szerint 

 

 

4. napirend: Tájékoztató Győrszol Zrt önrész megfizetésével kapcsolatos szerződés 

megkötéséről 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

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

tagjai részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester megkérdezi, hogy kíván e hozzászólni a képviselő-testület az 

előterjesztéshez. 

 

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: 

 

132/2011.(IX.01.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 

mellékletét képező Társulási önrész engedményezéséről és megfizetéséről szóló NPT-

2011/058. számú, a Győr Nagytérség Hulladékgazdálkodási Társulás, a GYŐR-SZOL 

Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. továbbá Győrújbarát Önkormányzata közötti 

háromoldalú Megállapodást elfogadja és jóváhagyja.  

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést aláírja, az ahhoz kapcsolódó egyéb 

jognyilatkozatokat megtegye és a szerződésben foglaltak szerint a 2011. évi önrész-

hányad elutalása iránt haladéktalanul intézkedjen.  

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetés rendelet módosításáról a fentiek 

figyelembe vételével gondoskodjék, továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a 2012. évtől 

kezdődően az önrész visszafizetésének időszakában gondoskodjék a tárgyévre eső önrész 

törlesztés összegének költségvetésben történő tervezéséről.  

Felelős:  Juhászné Árpási Irma Polgármester 

  Jegyző      3. pontra 

Határidő:  azonnal illetve 

folyamatos  

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 15 óra 50 perckor bezárja.  

 

 

Dr. Tóth István 

jegyző 
Juhászné Árpási Irma  

polgármester 

 

 

 

Dr. Bálló Ferenc 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

Rácz György 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
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