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Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 11. napján 
megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Jelen vannak:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
                                   Pintér József - alpolgármester 
   Bors István képviselő 
   Kalló János képviselő 
   Hegyi István - képviselő 
    
   Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő jelen van.  
 
A rendkívüli testületi ülés összehívására az árvíztározó pályázat megvalósításához szükséges 
testületi határozatok meghozatalának szükségessége miatt kerül sor. 
 
A képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta: 
 
 
Nyílt ülés 
 

1. Napirendi pont 
Felhatalmazás az árvíztározó megvalósításával kapcsolatos projektben történő részvételre 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 

2. Napirendi pont 
A „Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” 
projekt kivitelezési munkáihoz, műszaki feladatok tárgyban, három ajánlattevő 
meghatározása. Az ajánlattételi felhívás tartalmának megismerése és elfogadása. 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

3. Napirendi pont 
A „Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” 
projekt kivitelezési munkáihoz, projektmenedzseri feladatok tárgyban, három ajánlattevő 
meghatározása. Az ajánlattételi felhívás tartalmának megismerése és elfogadása. 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 
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1. napirendi pont 
 
Felhatalmazás az árvíztározó megvalósításával kapcsolatos projektben történő részvételre 

 
(Írásos előterjesztés) 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, felvetés nem hangzott el. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  

50/2012. (VI.11.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Nagylózs 
Község Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatalát, hogy az Európai Uniós támogatással 
megvalósuló, NYDOP – 4.1.1/B-11-0040816/169 
számú, Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi 
csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése projekt 
megvalósításában részt vegyen. 
 
 
Felkéri Tóthné Szigeti Éva polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

 
2. napirendi pont 

 
A „Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” 

projekt kivitelezési munkáihoz, műszaki feladatok tárgyban, három ajánlattevő 
meghatározása. 

Az ajánlattételi felhívás tartalmának megismerése és elfogadása. 
 

(Írásos előterjesztés) 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, felvetés nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

51/2012. (VI.11.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy „ Nagylózsi árvíztározó 
építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztése”  projekt kivitelezési munkáihoz, 
műszaki feladatok tárgyában az alábbi három cég 
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(egyéni vállalkozó) részére kerüljön kiküldésre az 
ajánlattételi felhívás: 
 
Petrőcz Bálint ev. 
9026 Győr Irinyi János út 20. 
 
Távlat-Terv Mérnöki Tervező és Tanácsadó Bt.  
Pintér Attila ügyvezető                          
9023 Győr, Török István u. 6. 4/3. 
 
Konzum Bt. 
Böröcz Ferenc ügyvezető     
9029 Győr, Votinszky u. 61. 
 

A képviselő-testület az ajánlattételi felhívás 
tartalmát megismert és elfogadja. 
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert az 
ajánlattételi elhívások kiküldésével. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 
 

3. napirendi pont 
 

A „Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” 
projekt kivitelezési munkáihoz, projektmenedzseri feladatok tárgyban, három ajánlattevő 
meghatározása. Az ajánlattételi felhívás tartalmának megismerése és elfogadása. 

(Írásos előterjesztés) 
 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, felvetés nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  

 
52/2012. (VI.11.) határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy „ Nagylózsi árvíztározó 
építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztése”  projekt kivitelezési munkáihoz, 
projektmenedzseri feladatok ellátása  tárgyában az 
alábbi három cég  részére kerüljön kiküldésre az 
ajánlattételi felhívás: 
 
Aqualine Magyarország Kft. 
Pausits Gábor ügyvezető 
9028 Győr, Dohánypajta utca 14. 
 
AQUA+NATURA Bt. 
Dr. Bárdi Pál ügyvezető 



 4 

9025 Győr, Rónay J. u. 9/B. 
 
TGF-TRANS KFT.  
Tóth Ferenc ügyvezető 
9071 Gönyű Deák Ferenc utca 2/A. 
 
 
 
A képviselő- testület az ajánlattételi felhívás 
tartalmát megismert és elfogadja. 
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert az 
ajánlattételi elhívások kiküldésével. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

 
 
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 18 óra  50 
perckor bezárta. 
 
 

Kmf.  
 

 Tóthné Szigeti Éva Olaszyné Fülöp Anita 
 polgármester jegyző  


