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NAPIRENDI PONTOK 

1. Beszerzési eljárás/Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása 

kivitelezésének közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. Beszerzési eljárás/Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása 

kivitelezésének műszaki ellenőrzési munkáira 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. Beszerzési eljárás/Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása című 

projekt projektmenedzsmenti feladat ellátására 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. Beszerzési eljárás/Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása kiviteli 

terveinek felülvizsgálatára 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

HATÁROZATOK 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2021. (XI. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2021.11.22. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2021. (XI. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

beszerzési eljárás eredményéről (Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása 

kivitelezésének közbeszerzési szakértői feladatok ellátására) 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2021. (XI. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

beszerzési eljárás eredményéről (Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása 

kivitelezésének műszaki ellenőrzési munkáira) 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2021. (XI. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

beszerzési eljárás eredményéről (Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása 

című projekt projektmenedzsmenti feladat ellátására) 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2021. (XI. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

beszerzési eljárás eredményéről (Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása 

kiviteli terveinek felülvizsgálatára) 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén 

 

Az ülés helye: 9121 Győrszemere, Posta utca 5. – Sportcsarnok 

 

Az ülés kezdete: 18:30 óra 

 

Az ülés vége: 20:30 óra 

 

Jelen vannak: 

• Horváth Gyula polgármester 

• Ravazdi Istvánné alpolgármester 

• Horváth Frigyes képviselő 

• Sipőcz Anna Szilvia képviselő 

• Tar Ildikó képviselő 

• Radics Bertalanné képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

• dr. Szalay Péter jegyző 

 

Távollévők: 

• Tokovicz Györgyné képviselő 

 

Meghívottak: - 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Köszöntöm a megjelent Képviselő társaimat, Jegyző Urat. Megállapítom, hogy a testület 

összehívása szabályosan történt, illetve a 6 megjelent képviselővel határozatképes. 

Horváth Gyula polgármester: 

Akinek a tervezett napirenddel kapcsolatosan ellenvetése, észrevétele, javaslata van, jelezze. 

 

A képviselőknek észrevétele a napirenddel kapcsolatosan nincs. 
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A Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2021. (XI. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2021.11.22. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021.11.22. napi testületi 

ülésének napirendi pontjai a következőek: 

1. Beszerzési eljárás/Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása 

kivitelezésének közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. Beszerzési eljárás/Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása 

kivitelezésének műszaki ellenőrzési munkáira 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. Beszerzési eljárás/Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása című 

projekt projektmenedzsmenti feladat ellátására 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. Beszerzési eljárás/Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása kiviteli 

terveinek felülvizsgálatára 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

1. NAPIRENDI PONT – BESZERZÉSI ELJÁRÁS/GYŐRSZEMERE NAGYSZENTPÁL 

TELEPÜLÉSRÉSZ UTCÁINAK FELÚJÍTÁSA KIVITELEZÉSÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZAKÉRTŐI 

FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Lefolytattuk a beszerzési eljárásokat a Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása című 

projekt kapcsán, kérem a Képviselő-testülettől az eljárás eredményének megállapítását. 
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A Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2021. (XI. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

beszerzési eljárás eredményéről (Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása 

kivitelezésének közbeszerzési szakértői feladatok ellátására) 

I. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Győrszemere Nagyszentpál településrész 

utcáinak felújítása” projekt keretein belül közbeszerzési szakértői feladatok 

ellátására beszerzési eljárás került lefolytatásra. 

II. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a beszerzés tárgya nem közbeszerzésköteles 

beszerzés. 

III. Az árajánlattételi felhívás kiküldése szabályszerűen történt, azt a címzettek átvették. 

IV. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a felhívásban szereplő 2021. október 13. 

10:00 órás határidőig 3 db árajánlat érkezett be, amiknek formai vizsgálata 

megtörtént, mind a három árajánlat érvényes. 

V. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beérkezett 3 db érvényes árajánlat közül a 

bírálati szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot az Aureum Malum Kft. 

(székhely: 9155 Lébény, Fő út 65., adószáma: 25422438-2-08) adta, akit a beszerzési 

eljárás nyerteseként állapít meg. 

VI. A nyertes árajánlat összege: nettó 1.400.000 Ft (bruttó 1.778.000 Ft) 

VII. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az árajánlattéti 

dokumentáció mellékletét képező vállalkozási szerződés megkötésére a nyertes 

pályázóval. 

 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2021. november 30. 

 

2. NAPIRENDI PONT – BESZERZÉSI ELJÁRÁS/GYŐRSZEMERE NAGYSZENTPÁL 

TELEPÜLÉSRÉSZ UTCÁINAK FELÚJÍTÁSA KIVITELEZÉSÉNEK MŰSZAKI ELLENŐRZÉSI 

MUNKÁIRA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Lefolytattuk a beszerzési eljárásokat a Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása című 

projekt kapcsán, kérem a Képviselő-testülettől az eljárás eredményének megállapítását. 

 Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2021. (XI. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

beszerzési eljárás eredményéről (Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása 

kivitelezésének műszaki ellenőrzési munkáira) 

I. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Győrszemere Nagyszentpál településrész 

utcáinak felújítása” projekt keretein belül műszaki ellenőrzési feladatok ellátására 

beszerzési eljárás került lefolytatásra. 

II. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a beszerzés tárgya nem közbeszerzésköteles 

beszerzés. 

III. Az árajánlattételi felhívás kiküldése szabályszerűen történt, azt a címzettek átvették. 

IV. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a felhívásban szereplő 2021. október 13. 
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10:00 órás határidőig 3 db árajánlat érkezett be, amiknek formai vizsgálata 

megtörtént, mind a három árajánlat érvényes. 

V. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beérkezett 3 db érvényes árajánlat közül a 

bírálati szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot az NYÉK SOFT Kft. (székhely: 

9023 Győr, Fehérvári út 28A., adószáma: 13584874-2-08) adta, akit a beszerzési 

eljárás nyerteseként állapít meg. 

VI. A nyertes árajánlat összege: nettó 1.400.000 Ft (bruttó 1.778.000 Ft) 

VII. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az árajánlattéti 

dokumentáció mellékletét képező vállalkozási szerződés megkötésére a nyertes 

pályázóval. 

 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2021. november 30. 

 

 

3. NAPIRENDI PONT – BESZERZÉSI ELJÁRÁS/GYŐRSZEMERE NAGYSZENTPÁL 

TELEPÜLÉSRÉSZ UTCÁINAK FELÚJÍTÁSA CÍMŰ PROJEKT PROJEKTMENEDZSMENTI FELADAT 

ELLÁTÁSÁRA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Lefolytattuk a beszerzési eljárásokat a Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása című 

projekt kapcsán, kérem a Képviselő-testülettől az eljárás eredményének megállapítását. 

 Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2021. (XI. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

beszerzési eljárás eredményéről (Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása 

című projekt projektmenedzsmenti feladat ellátására) 

I. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Győrszemere Nagyszentpál településrész 

utcáinak felújítása” projekt keretein belül projektmenedzsment feladatok ellátására 

beszerzési eljárás került lefolytatásra. 

II. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a beszerzés tárgya nem közbeszerzésköteles 

beszerzés. 

III. Az árajánlattételi felhívás kiküldése szabályszerűen történt, azt a címzettek átvették. 

IV. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a felhívásban szereplő 2021. október 19. 

16:00 órás határidőig 3 db árajánlat érkezett be, amiknek formai vizsgálata 

megtörtént, mind a három árajánlat érvényes. 

V. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beérkezett 3 db érvényes árajánlat közül a 

bírálati szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot a Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési 

Nonprofit Kft. (székhely: 9300 Csorna, Szent István tér 22., adószáma: 25505863-2-

08) adta, akit a beszerzési eljárás nyerteseként állapít meg. 

VI. A nyertes árajánlat összege: nettó 2.000.000 Ft (bruttó 2.540.000 Ft) 

VII. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az árajánlattéti 

dokumentáció mellékletét képező vállalkozási szerződés megkötésére a nyertes 

pályázóval. 

 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2021. november 30. 
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4. NAPIRENDI PONT – BESZERZÉSI ELJÁRÁS/GYŐRSZEMERE NAGYSZENTPÁL 

TELEPÜLÉSRÉSZ UTCÁINAK FELÚJÍTÁSA KIVITELI TERVEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Lefolytattuk a beszerzési eljárásokat a Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása című 

projekt kapcsán, kérem a Képviselő-testülettől az eljárás eredményének megállapítását. 

 Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2021. (XI. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

beszerzési eljárás eredményéről (Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása 

kiviteli terveinek felülvizsgálatára) 

I. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Győrszemere Nagyszentpál településrész 

utcáinak felújítása” projekt keretein belül kiviteli tervek felülvizsgálata feladatok 

ellátására beszerzési eljárás került lefolytatásra. 

II. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a beszerzés tárgya nem közbeszerzésköteles 

beszerzés. 

III. Az árajánlattételi felhívás kiküldése szabályszerűen történt, azt a címzettek átvették. 

IV. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a felhívásban szereplő 2021. november 20. 

10:00 órás határidőig 3 db árajánlat érkezett be, amiknek formai vizsgálata 

megtörtént, mind a három árajánlat érvényes. 

V. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beérkezett 3 db érvényes árajánlat közül a 

bírálati szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot Tóth Csaba e.v. (székhely: 9023 

Győr, Földes G. u. 8/A. 6/23., adószáma: 61140844-1-28) adta, akit a beszerzési 

eljárás nyerteseként állapít meg. 

VI. A nyertes árajánlat összege: nettó 889.000 Ft (bruttó 889.000 Ft) 

VII. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az árajánlattéti 

dokumentáció mellékletét képező vállalkozási szerződés megkötésére a nyertes 

pályázóval. 

 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2021. november 30. 

 

5. NAPIRENDI PONT – EGYÉB 

Horváth Gyula polgármester: 

Az Egyebek napirendi pont keretében szeretne valaki valamit megtárgyalni? 

Hozzászólás nem érkezik. 

Horváth Gyula polgármester: 

További kérdés, észrevétel hiányában a mai nyílt ülést berekesztem. 
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1. sz. melléklet – Meghívó 

 

Győrszemere Község Polgármesterétől 

9121 Győrszemere, Fő utca 20. Tel: 96/551-056 

 

MEGHÍVÓ 

 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 45. § alapján Győrszemere Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületi ülését 

2021. november 22. napján (hétfő) 

14:00 órai kezdettel összehívom. 

 

Az ülés helye: GYŐRSZEMERE, POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 9121 Győrszemere, Fő utca 20. 

 

N A P I R E N D : 

1. Beszerzési eljárás/Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása 

kivitelezésének közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. Beszerzési eljárás/Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása 

kivitelezésének műszaki ellenőrzési munkáira 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. Beszerzési eljárás/Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása című 

projekt projektmenedzsmenti feladat ellátására 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. Beszerzési eljárás/Győrszemere Nagyszentpál településrész utcáinak felújítása kiviteli 

terveinek felülvizsgálatára 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

Kérem, hogy az ülésen pontosan szíveskedjék megjelenni. 

 

Győrszemere, 2021. november 18 

 

 

 Horváth Gyula s.k. 

 polgármester 
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2. sz. melléklet – Jelenléti ív 
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3. sz. melléklet - 1. napirendi pont 
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4. sz. melléklet - 2. napirendi pont 
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5. sz. melléklet - 3. napirendi pont 
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6. sz. melléklet - 4. napirendi pont 
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