Győrzámoly Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Készült: 2014. január 14. napján a 16 órakor kezdődő Képviselő-testületi ülésen
Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Andorka Kálmán János
alpolgármester, Bognárné Koteczki Ibolya, Pulai Nikoletta, Siska Károly, Tóthné Major Éva, Viola Vilmosné
települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Távolmaradását jelezte: Csontos Miklós alpolgármester
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Andorka Kálmán János és Bognárné Koteczki
Ibolya képviselőket kijelölte. Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Ezt követően szavazásra
bocsátotta a napirendi javaslatot.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 14.) számú határozata
1. Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának a
felülvizsgálatára
2. Javaslat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
3. A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntés meghozatala
4. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
1. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjának a felülvizsgálatára
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat megváltoztatta a pozícióját az Áfa
vonatkozásában, ami azt jelenti, hogy az idei évtől a bérleti díjak is áfa kötelessé váltak. Minderre azért volt
szükség, hogy az áfa visszaigénylési jogukat érvényesíteni tudják. Ez azt jelenti, hogy az orvosi rendelőre és a
gyógyszertárra is bérleti díjat kell megállapítani, az eddigi gyakorlattól eltérően, így az építéssel kapcsolatos áfa
visszaigényelhetővé válik. Nem a bérleti díj nagyságán van a hangsúly, hanem azon, hogy az legyen megállapítva,
amit 20 ezer forint összegben javasol megállapítani. Cserébe a háziorvos és a patikus is olyan épületet kap,
aminek a fenntartási költségei jóval alacsonyabbak lesznek, mint korábban, hiszen a fűtés biztos, hogy kevesebbe
fog kerülni, így a kiadásaik nem növekednek. Az ott épült lakások rezsiköltsége is alacsony lesz, köszönhetően a
beépítésre került szigetelő anyagoknak. Elmondja a javaslatát, aztán kéri a véleményeket. Az orvosi rendelő
tetőterében épült két nagyobb lakás 65 ezer Ft/hó, a kisebb lakás 40 ezer Ft/hó bérleti díjon kerülhetne kiadásra.
Természetesen bérlő is van mindegyikre, aki bérbe venné a lakásokat. Szerinte egyidejűleg jelöljék ki a bérlőket is,
akiket ismertet. A Szent István utcai lakás díját 40 ezer Ft-ra, a hivatal melletti lakást 50 ezer Ft-ra emelnék. Mind
a kettő méltányos összeg, nem piaci ár, hanem annál alacsonyabb, de nem is lehet céljuk, hogy az ott élőket olyan
helyzetbe hozzák, hogy ne tudják kifizetni a bérleti díjat. Várja a hozzászólásokat.
Pulai Nikoletta képviselő nem teljesen érti, hogy miért kell minden bérleti díjra rátenni az áfát.
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a nyomtatványon nem lehetett szétválasztani, hogy csak adott
ingatlan bérbeadását teszik áfa kötelessé, hanem a nyilatkozatot általánosságban, valamennyi ingatlan
vonatkozásában lehetett megtenni. Az áfa visszaigényléshez adóköteles bevételszerző tevékenységnek kell
kapcsolódni.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy ez minden bérletre vonatkozik, nem csak a lakásokra?
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy igen, de egyelőre a lakások bérleti díjának meghatározását
javasolta a Polgármester Úr.
Pulai Nikoletta képviselő szerint a bérlőket ne határozzák meg, hanem írjanak ki pályázatot, mert ő sokkal
több érdeklődőről tud, mint akiknek a neve elhangzott. Az elhangzott bérleti díjak összegét humánusnak tartja,
inkább alacsonynak, ahhoz képest, amiket hallani lehet arról, hogy mennyiért hirdetnek albérleteket.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint, ha most nem fogadják el a bérlők személyét, és pályázatot
írnak ki, akkor előfordulhat, hogy egy lakásra több azonos pályázat érkezik, és a licitálásnak nincsen értelme.
Ezek kedvező árak, főleg, hogy az új épületnek minimális lesz a rezsiköltsége és aki most tudja, hogy mit akar, és
szerződést akar kötni, annak meg kell adni a lehetőséget, aki meg három év múlva ébred, azt el kell engedni.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy eddig egy lakás készült el, még konyhabútor nincs bent. Azt
szeretné, ha a másik két lakás is elkészülne. Erre úgy tűnik, hogy megvan a fedezet. Ha április 1-jével ki tudnák
adni a lakásokat, akkor az 1 millió forint bevételt eredményezne ebben az évben. A két lakás befejezése további
8,5 millió forint lenne, ami a bérleti díjjal kalkulálva azt jelentené, hogy 6 év alatt megtérülne a beruházás, tehát
nem hoznának rossz döntést. A lakások hőszigetelése megtörtént, és a gipszkartonozás, az aljzat is készen van.
Javasolja, hogy rendeljék meg a lakások befejezését és utána adják ki azoknak, akik erre jelentkeztek. A korábbi
bérlő visszajönne, aki eddig ott lakott, azaz egy bérlő adott.
16.20 órakor Tóthné Major Éva képviselő belépett a Képviselő-testület ülésére. Horváth Gábor
polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint is meg kell csinálni, főleg ha 6 év alatt megtérül a beruházás a
beszedett bérleti díjakból.
Horváth Gábor polgármester reméli, hogy idén egy-két telket el tudnak adni, azaz lesz bejövő jövedelmük. A
víz-csatorna már készen van, azt ígérték neki, hogy a villanyt a héten elkezdik csinálni, a gáz is legkésőbb
márciusban elkészül, azaz az építési telkeik teljesen közművesek lesznek.
Bognárné Koteczki Ibolya képviselő megkérdezte, hogy a most épült rendelőben és lakásokban vannak-e
külön mérő órák.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy igen, egyedül a víz esetében lesz az, hogy a lakásokban vannak az
almérők, és egy főmérő van az Önkormányzat nevén, azaz a vizet az Önkormányzat fogja fizetni, és az
elfogyasztott mennyiséget továbbszámlázza a használók felé. A gáz és villany külön mérőn van.
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy a gyógyszertár mikor nyit meg és a háziorvos mikor költözik
vissza a rendelőbe.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy a patikának milyen engedélyeket kell megszerezni, illetve
szükséges még a használatba vételi engedély megadása az építéshatóság részéről, amit már megkértek, reméli, ezt
hamarosan megkapják. A bútorokat nem lehet visszatenni, de ígéretük van a Máltai Szeretetszolgálattól arra, hogy
kapnak bútorokat, akár még konyhabútort is, vizsgálóasztalt, a váróterembe mosható székeket, de ezekért fel kell
menni Budapestre. Ez a héten kiderül. Ha nem kapnak meg mindent, akkor kell venni egy-két bútort.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy amikor beléptek az Áfa körbe, az forintálisan mennyi bevételt
jelentett.
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Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy közel 20 millió forintot.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint, ha lesznek beruházások a jövőben, akkor is élhetnek ezzel a
lehetőséggel.
Siska Károly képviselő nem tartaná igazságosnak, ha a bérlőkről úgy döntenének, hogy nem tennék közkinccsé
ezt a lehetőséget, hiszen ha március 1-jére elkészülnek a lakások, akkor is van bő másfél hónapjuk dönteni.
Megkérdezte, hogy ha a lakások olyan készültségi fokban vannak, ahogy elhangzott, akkor mi kerül még további
8,5 millió forintba.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy benne van az aljzat is, és a tetőtér szigetelése is. Azért
csináltatta meg, mert ha valaki ott lakik a harmadik lakásban, és ezek a munkák nem készültek volna el, akkor az
olyan lett volna, mintha a szabadban lakna.
Pulai Nikoletta képviselő szerint ez így nem sok.
Andorka Kálmán János alpolgármester elmondta, hogy pár éve egy 50 m2-es lakás felújítása 3,5 millió forint
volt. Sajnos nagyon magasak az árak.
Siska Károly képviselő szerint, ha most arról akarják meggyőzni, hogy sok-e a 8,5 millió forint, akkor azt
mondja, hogy nagyon sok, főleg annak a tükrében, hogy az elmúlt hónapokban többször is találkoztak. Nem lett
volna baj, ha a Polgármester Úr már akkor elmondta volna, hogy mit tervez a másik két lakással, azaz
megcsináltatja az aljzatot és leszigetelteti a tetőteret. Biztos, hogy egyikőjük sem mondta volna, hogy ne csináljuk.
De jó lett volna, hogyha ez nem utólag jön.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az év vége előtt még nem tudta megmondani, hogy mennyi
pénzük lesz, benne is csak két hete fogalmazódott meg, hogy ezt a két lakást meg kellene csinálni.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy utána készült el a két lakás aljazata?
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy amiről beszéltek még kész sincs teljesen, dolgoznak rajta.
Körülbelül 2/3-ad része megvan a tetőszigetelésnek. Nem készült az el decemberben, még körülbelül két napos
munka van vele. De ezt lehet nézni folyamatában is, nyitva van mindig az épület. Tekintve, hogy több kérdés,
hozzászólás nem volt az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező lakások bérleti díját az alábbi
bruttó összegekben határozza meg 2014. február 1. napjától:
 Győrzámoly, Szent István u. 4.
40.000,-Ft
 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.
50.000,-Ft
 Győrzámoly, Rákóczi u. 49. „1. számú lakás”
65.000,-Ft
 Győrzámoly, Rákóczi u. 49. „2. számú lakás”
40.000,-Ft
 Győrzámoly, Rákóczi u. 49. „3. számú lakás”
65.000,-Ft
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I. 14.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező lakások bérleti díját az alábbi
bruttó összegekben határozza meg 2014. február 1. napjától:
 Győrzámoly, Szent István u. 4.
40.000,-Ft
 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.
50.000,-Ft
 Győrzámoly, Rákóczi u. 49. „1. számú lakás”
65.000,-Ft
 Győrzámoly, Rákóczi u. 49. „2. számú lakás”
40.000,-Ft
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 Győrzámoly, Rákóczi u. 49. „3. számú lakás”
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos

65.000,-Ft

dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a bérleti díjak megállapítását rendeletbe kell foglalni, ezt elkészíti és
a Képviselő-testület elé terjeszti.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megépíti a Győrzámoly,
Rákóczi u. 49. szám alatti orvosi rendelő és gyógyszertár tetőterében lévő „2.” és „3.” számú lakást.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a kivitelezésre kössön vállalkozási
szerződést nettó 8.500.000,-Ft összegben és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (I. 14.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megépíti a Győrzámoly,
Rákóczi u. 49. szám alatti orvosi rendelő és gyógyszertár tetőterében lévő „2.” és „3.” számú lakást.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a kivitelezésre kössön vállalkozási
szerződést nettó 8.500.000,-Ft összegben és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester szerint most jelöljék ki a bérlőket.
Pulai Nikoletta képviselő szerint ez most nem lenne igazságos, mert ő is tud olyat, akinek ez lenne a lehetőség,
de nem adott be igényt. Egyetért Siska Károly képviselővel abban, hogy pályáztassák meg. Nem jutott eszébe,
hogy beküldje az érdeklődőket a hivatalba, hiszen eddig az volt az elképzelés, hogy csak egy lakás épül meg,
ahová visszajönnek a régi bérlők. Még csak két hete realizálódott, hogy a másik két lakás is elkészülhet.
Tóthné Major Éva képviselő szerint is hirdessék meg.
Horváth Gábor polgármester szerint tolhatják maguk előtt a döntést, de akkor sem lesznek előbbre, mert két
lakást nem tudnak hat embernek bérbe adni.
Tóthné Major Éva képviselő szerint lehet, hogy nem hoznak jobb döntést, de igazságosabb döntést hozhatnak,
ha ezt nyilvánosságra hozzák, és az él a pályázati lehetőséggel, aki akar. Pillanatnyilag nem volt publikus, hogy ott
hány lakás készül el.
Andorka Kálmán János alpolgármesternek az a problémája, hogy később sem fognak jobb döntést hozni,
mert lehet, hogy a 12 jelentkezőből nehezebb lesz választani. Ráadásul, amikor a projekt elindult, mindenki tudta,
hogy a tetőtérben három lakás lesz, az egyik elkészül az orvosi rendelővel együtt, a másik kettő meg valamikor
később. Tehát, aki nem otthon lapult, hanem beadta az igényt a lakásra, az tette jól.
Siska Károly képviselő szerint ő is csak negyed órája tudja, hogy a másik két lakás is megépül április 1-jéig.
Tóthné Major Éva képviselő szerint sokkal igazságosabb döntést hoznak akkor, ha meghirdetik, és akkor az is
beadhatja az igényét, aki eddig nem tette. Biztos nehéz lesz dönteni, de ez így korrekt.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint, amikor ő vette a telkét 2000-ben, arra jött a Polgármester Úr
és megkérdezte, hogy mennyiért vette. Elmondta neki, mire a Polgármester Úr mondta, hogy ezt három hónapja
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480 ezerért adták el, ő meg a háromszorosáért vette meg. Nyilván ha tudta volna, akkor megveszi három
hónappal korábban 480 ezer Ft-ért, de lemaradt róla. Győrben is hirdetnek meg üzlethelyiségeket, amit az kap
meg, aki korábban pályázik.
Tóthné Major Éva képviselő szerint egy profitorientált üzlethelyiséget és egy lakást nem lehet összehasonlítani.
Győrben is felállítanak egy szempontrendszert, ami alapján meghozzák a döntést, hogy ki kapja meg a lakást.
Adják meg a lehetőséget, az is lehet, hogy senki nem fog jelentkezni.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, kijelenti, hogy holnap feltesznek egy hirdetést a
honlapra, az igényeket január 31-ig lehet beadni.
Tóthné Major Éva képviselő szerint ez így korrekt, aki nem olvassa a honlapot, az vessen magára.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az orvosi rendelő és a gyógyszertár árnyékolás-technikájára
kaptak ajánlatot, ami közül a legkedvezőbbet Tolnay Péter helyi vállalkozó adta, a szalagfüggöny sínnel 160.500,Ft+áfa, a szúnyogháló 48.500,-Ft+áfa, aminek az elfogadását javasolja. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámoly, Rákóczi u.
49. szám alatti orvosi rendelő és gyógyszertár lamellás függönyeinek és szúnyoghálóinak elkészítésére Tolnay
Péter által adott ajánlatot elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a munkát rendelje meg bruttó
265.430,-Ft összegben
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (I. 14.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámoly, Rákóczi u.
49. szám alatti orvosi rendelő és gyógyszertár lamellás függönyeinek és szúnyoghálóinak elkészítésére Tolnay
Péter által adott ajánlatot elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a munkát rendelje meg bruttó
265.430,-Ft összegben
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester szerint meg kell határozni a patika és az orvosi rendelő bérleti díját is. Az alábbi
határozati javaslatot tesz fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, Győrzámoly, Rákóczi u. 49.
szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő és gyógyszertár bérleti díját alábbi bruttó összegekben határozza meg 2014.
február 1. napjától:
 háziorvosi rendelő
20.000,-Ft
 gyógyszertár
20.000,-Ft
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (I. 14.) számú határozata
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Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, Győrzámoly, Rákóczi u. 49.
szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő és gyógyszertár bérleti díját alábbi bruttó összegekben határozza meg 2014.
február 1. napjától:
 háziorvosi rendelő
20.000,-Ft
 gyógyszertár
20.000,-Ft
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
Horváth Gábor polgármester javasolja az egyéb, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának a
meghatározását, azaz a Tornacsarnok, Kultúrház esetében. Várja az ezzel kapcsolatos véleményeket.
Pulai Nikoletta képviselő nem tartja elfogadhatónak, ha 27%-kal emelik a bérleti díjakat.
Bognárné Koteczki Ibolya képviselő, óvodavezető elmondta, hogy a Kultúrház esetében azokkal, akik ott
foglalkozásokat tartanak, szeptemberben szerződést kötött a tanév végéig 1.500,-Ft/óra összegre. Senki nem
mondta, hogy szeptembertől decemberig kössön szerződést.
Horváth Gábor polgármester szerint ezt így nem kellett volna, hiszen év elején általában felülvizsgálják a bérleti
díjakat.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy mennyi a bérleti díjból származó bevétel.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy most nem nézett utána, de úgy emlékszik, hogy a Kultúrház
bérbeadásából tavaly szeptemberig körülbelül 600 ezer Ft bevétel származott.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy a Tornacsarnok esetében ez mit jelent.
Horváth Gábor polgármester szerint ez évről-évre kevesebb. Ma megkapták a bérlő felmondását.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a tavalyi évben vállalkozói díjat fizettek a bérlőnek, így az ott
keletkező bevételeket ez a vállalkozói díj csökkentette.
Siska Károly képviselő szerint akkor is van egy körülbelül 2,4 millió Ft-os bevétel ezekből a bérbeadásokból.
Ha nem teszik rá az Áfát a bérleti díjakra, és megmaradnak azon a szinten, amin most vannak, az körülbelül 5600 ezer Ft bevétel kiesést jelent, szemben a 20 millió forinttal, amit a befizetendő áfán megtakarítanak. Amikor
beléptek az áfa körbe, akkor ez a következmény nem hangzott el, vagy lehet, hogy csak ő nem emlékszik.
Horváth Gábor polgármester szerint a két összeg nem hasonlítható össze.
Siska Károly képviselő szerint sem, hiszen a bevételi oldalon jelentkezik a különbözet, több, mint 19 millió Ft.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy minden évben ilyenkor meg szokták emelni a bérleti díjakat valahány
százalékkal. Nyilván, ha most nem emelik meg 27%-kal, akkor annyival fog csökkenni a bevételük. Szerinte
emeljenek, de ne 27%-ot.
Siska Károly képviselő szerint ezt ellentételezni lehet a rezsicsökkentésből származó megtakarítással, valamint
azokkal a már megvalósított pályázatokkal, amik csökkentik a költségeket, mint a napkollektor és az elkészülő
napelem.
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti a jelenlegi bérleti díjakat.
Andorka Kálmán János alpolgármester továbbra sem érti azt, hogy miért van ez a differencia. Egységes
óradíjat kellene meghatározni. Már három éve mondja, hogy ez így hülyeség.
Siska Károly képviselő szerint akkor az még nagyobb hülyeség, hogy van olyan település, ahol a helyi
sportegyesületnek egyáltalán nem kell fizetni, például Dunaszegen a saját falujuk által fenntartott csarnokban.
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Öttevényen és Lébényben sem fizetnek, a helyi sportkör elnökét kérdezte meg, ha rosszul mondja, akkor őutána
mondja rosszul.
Horváth Gábor polgármester szerint Dunaszegen az ingyenes használaton túlmenően mondjuk a kézilabda
csapat nem is kap semmilyen támogatást.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint, amíg megmarad ez a differencia, addig ő nem is foglal állást,
mert ez így badarság.
dr. Torma Viktória jegyző szerint Dunaszegen átvette a tankerület a Tornacsarnok üzemeltetését.
Horváth Gábor polgármester szerint a dunaszegi önkormányzat azért sem szedhet bérleti díjat, mert nem ő a
fenntartó, hanem a tankerület.
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti a Győrzámolyi KTC Tennis Club beadványát, mely szerint
sportegyesületként működnek. Kérték, hogy a bérleti díj ne emelkedjen, különös tekintettel arra, hogy az edzési
lehetőségeik száma csökkent az idei évtől.
Andorka Kálmán János alpolgármester elmondta, hogy a teniszesek létrehoztak egy alapítványt, hogy
fogadhassanak felajánlásokat. Azon van felháborodva, hogy a kézilabdások, akik vannak tizenegy-ketten nem
tudnak 500,-Ft-nál több bérleti díjat kifizetni. Nem muszáj a véleményével egyetérteni, de ez így igazságtalan.
Pulai Nikoletta képviselő szerint ne mindig a kézilabdával példálózzanak, mert személyes érintettség is van, a
foci és a kendó is ekkora bérleti díjat fizet. Azon a véleményen van, hogy a teniszezők által fizetendő bérleti díjat
ne változtassák.
Andorka Kálmán János alpolgármester igazságtalannak tartja, hogy van, aki 500,-Ft-ot, és van, aki 3.500,-Ft-ot
fizet egy óráért, ez hétszeres különbség. Ezt nem tudja támogatni, mint ahogy eddig se támogatta.
Horváth Gábor polgármester szerint egyik egyesület se olyan szegény, hogy ne tudna nagyobb összegű bérleti
díjat fizetni. Ha pedig bármelyik egyesület működésében pénzügyi zavar keletkezne, akkor az Önkormányzat
megvizsgálná azt, hogy hogyan és milyen módon tud segíteni.
Siska Károly képviselő szerint, ha a kézilabdásoknak 2.800,-Ft/óra bérleti díjat kellene fizetni, akkor a most
használt időben éves szinten 560 ezer forintot kellene kifizetniük. Ők akkor is bérlik a csarnokot, amikor más
nem, azaz a nyári időszakban, amikor se fűtést, se világítást nem használnak.
Andorka Kálmán János alpolgármester megkérdezte, hogy hányan vannak.
Siska Károly képviselő elmondta, hogy 30-an.
Andorka Kálmán János alpolgármester kérte, hogy osszák el az 560 ezer forintot 30-al, az így kapott összeg
18.000,-Ft, ami azt jelenti, hogy minden játékosnak havi 1.500,-Ft-ot kellene befizetni bérleti díjra.
Siska Károly képviselő szerint ennyit be is fizetnek tagdíj címén havonta.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint a képviselő úr néhány üléssel ezelőtt azt mondta, hogy ezt nem
minden hónapban fizetik be, csak akkor bajnokság van, azaz 10 hónappal számolva, ha csak havi 2.000,-Ft-ot
fizet be mindenki, csak azért, hogy sportolhasson, már megvan a bérleti díjra való. Ez még a tanulóknak se
jelenthet akkora megterhelést. A Polgármester Úr is javasolta, hogy mindenki fizessen egységes bérleti díjat, ha
pedig működési gondja van, akkor forduljon az Önkormányzathoz, aztán megnézik, hogy tudnak-e segíteni vagy
nem.
Siska Károly képviselő szerint a labdarúgók nem fizetnek semmit a sportpálya használatáért és az öltőző
használatáért sem, az is támogatásnak számít.
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Horváth Gábor polgármester szerint a Tornacsarnokban is van öltöző, annak a használatáért sem kell fizetni.
Siska Károly képviselő szerint a Tornacsarnok öltözőjét mások is használják, így a költségek megoszlanak.
Horváth Gábor polgármester szerint valóban, de nem ugyanabban az időben, amikor a például a kézilabdások.
De ne beszéljenek csak a kézilabdáról, illetve a fociról, hanem beszéljenek általánosságban.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint közelítsék a bérleti díjakat, és ez vonatkozzon egyformán a
focira és a kézilabdára is. Megkérdezte, hogy ez így elfogadható Siska Károly képviselő úr számára is.
Siska Károly képviselő szerint nem.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint ezt sem fogadja el. Akkor mi az, amit el tud fogadni? Maradjon
minden így, vagy esetleg az 500,-Ft-ot még csökkentsék is? Mi a javaslata? Hülyeségeket beszél a képviselő úr.
Siska Károly képviselő szerint igen, mert ő csak azt tud, mert nem olyan jól képzett, mint az Alpolgármester
Úr.
Andorka Kálmán János alpolgármester nem érti, hogy az miért nem fogadható el, ha mindenki azonos
arányban fizet bérleti díjat.
Siska Károly képviselő szerint azért, mert az itt ülők nincsenek érintve abban, hogy mennyi a bérleti díj. Az
alpolgármester úr már mondott olyat is, hogy a Tornacsarnokot ki kell adni raktárnak, és akkor nem lesz
veszteség rajta. Az a véleménye, hogy a Tornacsarnok, mint olyan, soha nem lesz nyereséges, de még 0-ra se fog
kijönni.
Andorka Kálmán János alpolgármester megjegyezte, hogy mióta képviselő, a Tornacsarnok az, ami a
legnagyobb problémát okozza az egész önkormányzaton belül. Miért nem lehet ezeket a dolgokat egységessé
tenni, ezeket a nagy különbségeket nem érti.
Siska Károly képviselő szerint az alpolgármester úr tegyen javaslatot a bérleti díjra, aztán majd meglátják, hogy
fogja-e bérelni valaki a Tornacsarnokot.
Bognárné Koteczki Ibolya képviselő szerint tegyenek különbséget a bérleti díjak között, itt a kézilabda, a
kendó, nincs edző, akinek fizetni kellene, saját maguk tartják az edzéseket. Míg a tenisz esetében a gyerekek
óradíjat fizetnek a Tennis Clubnak, addig a többi egyesületnek a tagdíjon kívül nincs bevétele. Ebből a
megfontolásból kell különbséget tenni, a kettő nem összehasonlítható.
Horváth Gábor polgármester szerint a Rosszcsont Focisuli is teljes díjat fizet, mert vannak pályázati pénzeik.
Bognárné Koteczki Ibolya képviselő szerint ők a szülőktől is szednek pénzt.
Horváth Gábor polgármester szerint igen, de a gyerekek sok mindent is kapnak, pl. táskát, melegítőt.
Bognárné Koteczki Ibolya képviselő szerint a teniszt és a Focisulit össze lehet hasonlítani.
Horváth Gábor polgármester szerint nem, mert a tenisz csak most került a támogatott sportok közé, és
mostantól tudják majd lehívni a tao-s támogatást. Ehhez azonban pályázni kell, dolgozni kell érte.
Siska Károly képviselő mindig is szerette a Polgármester Úr elejtett mondatait. A kézilabdások azért nem
pályáztak a tao-ra, mert nem jutott eszükbe idejönni és támogatást kérni az önrészre.
Horváth Gábor polgármester szerint ő soha nem mondja azt, hogy ha van valahol egy nagyobb lehetőség,
akkor azt egy kisebb dolog miatt el kell szalajtani. Ha valamiből ki lehet venni a 10 milliót, akkor ahhoz
hozzátesznek 1 milliót. Tenni kell és akkor sokkal könnyebben vannak. Általában működésre és eszközre lehet
pályázni és van, amihez 10%, van amihez 30% önrészt kell tenni.
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Bognárné Koteczki Ibolya képviselő el tudja fogadni, hogy a helyi egyesületeket ilyen kedvező bérleti díjjal
támogassák, viszont akkor ne kérjenek plusz támogatást, ahogy azt tavaly a kézilabdások tették.
Andorka Kálmán János alpolgármester kéri a képviselő asszonyt, hogy magyarázza meg azt neki, hogy 45,-Ft
helyett miért okoz nehézséget 2.000,-Ft-ot kifizetni egy óráért, ha valaki sportolni akar, hiszen a minimálbér is
már 105 ezer forint.
Horváth Gábor polgármester szerint először döntsenek arról, hogy változtatnak-e az arányokon.
Andorka Kálmán János alpolgármester azt javasolja, hogy bérleti díjak közelítsenek és ne legyenek ekkora
különbségek.
Horváth Gábor polgármester szerint először arról döntsenek, hogy változtatnak-e a megállapított díjak
arányán, egyelőre összeg nélkül. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tornacsarnok bérbe
vételéért megállapított díjak arányán nem változtat.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 3 fő igen szavazatával, 2 fő tartózkodása és 2 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot
hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (I. 14.) számú határozata
A Képviselő-testület a határozati javaslatot elutasította.
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a döntés lényege az, hogy változtatnak az arányokon. Vitára
bocsátja, hogy mekkorák legyenek a megállapításra kerülő bérleti díjak.
Pulai Nikoletta képviselő ennek nem látja értelmét, már három és fél éve mindig ezt csinálják a bérleti díjak
meghatározásakor. Nem tartja ésszerűnek, hogy az Önkormányzat egyik zsebéből a másikba tegye a pénzt, hiszen
ha több a bérleti díj, akkor lehet, hogy több önkormányzati támogatásra tartanak majd igényt az egyesületek.
Andorka Kálmán János alpolgármester megjegyezte, hogy már azt is többször elmondta, hogy alakít egy
sakkszakkört és követelni fogja, hogy fizessék ki a repülőjegyét Tokióba.
Tóthné Major Éva képviselő szerint vannak olyan győrzámolyi sportolók, akik bérlik a Tornacsarnokot, de
nem alkotnak egyesületet. Ezért szerinte úgy kellene különbséget, hogy valaki győrzámolyi vagy nem, és a
helyieknek adni kedvezményt, mert nekik van fenntartva a csarnok, nem pedig az innen-onnan összeverbuvált
egyesületeknek. Az árak közelítsenek.
dr. Torma Viktória jegyző szerint sajnos ezt nem lehet kivitelezni, hiszen ha egyesület bérli a csarnokot, akkor
az egyesület fizeti a bérleti díjat, amiben lehetnek helyi és vidéki játékosok, míg ha több fiatal kibéreli például egy
óra focira, akkor fizetheti a helyi lakos a bérleti díjat, de játszhatnak ott más településről érkezettek.
Andorka Kálmán János alpolgármester elmondta, hogy neki ez az egész nem arról szól, hogy még több
haszon legyen a Tornacsarnokon, hanem arról, hogy szűnjenek meg végre ezek az aránytalan különbségek, mert
ez mindennek a megrontója. Ez a csarnok egyfolytában gondot, problémát ad, kezdve a gondnokok személyétől,
a takarítástól, bérleti díjaktól. Ne legyenek különbségek, ezt fogadja el mindenki, mert akkor a gondok is
megszűnnek és akkor nem kell minden évben másfél órákat erről beszélni és a csarnok is stabilan fog működni.
Siska Károly képviselő szerint rendben, közelítsenek, de az 500,-Ft-hoz vagy a 3.500,-Ft-hoz?
Horváth Gábor polgármester szerint nyilván nem az 500,-Ft-hoz.
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Andorka Kálmán János alpolgármester mondta, hogy ugyan mondta, hogy az 500,-Ft-ot csökkenthetik is,
annak biztos a képviselő úr is jobban örülne.
Siska Károly képviselő nem mondta, hogy jobban örülne, de az is egyfajta közelítés.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint, ha a képviselő úr így áll hozzá, az elég nagy gond és probléma.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy ki béreli a legnagyobb mértékben a csarnokot.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint talán a kézilabdások vagy a teniszezők.
Siska Károly képviselő szerint a KIK, napi 8 órát. Ők mennyit fizetnek? Egy fillért sem.
Tóthné Major Éva képviselő szerint az iskolai testnevelést nem kell az egyesületekhez hasonlítani, ebbe ne
menjenek bele. Szerinte az 500,-Ft-on lehet nyugodtan emelni, mert azt kevésnek tartja.
Pulai Nikoletta képviselő szerint a bérleti díjat nem tudják úgy meghatározni, hogy helyiek és nem helyiek
számára.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint azt kell megérteni, hogy attól, aki sportolni akar, többet kell
szedni. Abból kell kiindulni, hogy az 500 Ft óradíj nagyon kevés, és igenis fizessen többet az, aki mondjuk
kézilabdázni akar. Nem kell az Önkormányzatnak mindent hozzáadni, teremtsék elő. Látja azt, hogy Siska Károly
képviselő úrnak szívügye a kézilabda, és ezt biztos ügyesen is csinálja, de ha elhatározta, hogy biztosítja számukra
az ingyenes sportolást, akkor oldja meg, de ne úgy, hogy 500,-Ft legyen a bérleti díj.
Siska Károly képviselő szerint ezt elmondhatta volna már az elején is az alpolgármester úr, nem kellett volna
három és fél évig erre várnia. Ezek szerint mindenkinél emelnek bérleti díjat, ahol pedig nem volt, ott
megállapítanak?
Tóthné Major Éva képviselő megkérdezte, hogy hol nem volt megállapítva?
Siska Károly képviselő szerint a labdarúgók ingyen használják a község sportpályáját és öltözőjét.
Horváth Gábor polgármester szerint miért, a kézilabdások nem használják az öltözőt? Azért fizetnek? Szerinte
ez a vita öncélúvá vált.
Siska Károly képviselő megjegyezte, hogy ő tartózkodott attól a szavazástól, aminek ez a vita lett az eredménye.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy a kézilabda csapat fizetett valamit, amikor használta a
sportpályát. Egyébként meg nyugodtan használhatnák edzés céljára.
Siska Károly képviselő szerint a kézilabdások eddig csak segíteni voltak a pályán, például falunapkor vagy
gyereknapról.
Horváth Gábor polgármester szerint ennek a parttalan vitának véget kell vetni, ezért javasolja, hogy az 500,-Ftos bérleti díjat emeljék fel 1.000,-Ft-ra.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint ezzel igaz, hogy a duplájára emelnék a bérleti díjat, de még így
is alacsony lenne. Az 1.500,-Ft-tal azonban már egyet tudna érteni.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámoly, Rákóczi u. 33/a. szám alatti
Tornacsarnokra megállapított 500,-Ft/óra kedvezményes terem bérleti díjat megemeli, és 2014. február 1.
napjától bruttó 1.000,-Ft/óra összegben határozza meg.
10

Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, 3 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (I. 14.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámoly, Rákóczi u. 33/a. szám alatti
Tornacsarnokra megállapított 500,-Ft/óra kedvezményes terem bérleti díjat megemeli, és 2014. február 1.
napjától bruttó 1.000,-Ft/óra összegben határozza meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Pulai Nikoletta képviselő részéről elhangzott korábban, hogy azt
nem tudja elfogadni, hogy az áfa összegével megemeljék a bérleti díjakat, ezért közbülső megoldásként javasolja,
hogy átlagosan 13,5%-kal emeljék meg a bérleti díjakat, természetesen úgy, hogy viszonylag kerek számok
jöjjenek ki.
Pulai Nikoletta képviselő szerint vegyék figyelembe a Tennis Club kérését, az ő bérleti díjukat ne emeljék.
Tóthné Major Éva képviselő ezzel egyetért.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámoly, Rákóczi u. 33/a. szám alatti
Tornacsarnokra és a Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti Kultúrházra megállapított bérleti díjakat
megemeli 2014. február 1. napjától, átlagosan 13,5%-kal.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 2 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (I. 14.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámoly, Rákóczi u. 33/a. szám alatti
Tornacsarnokra és a Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti Kultúrházra megállapított bérleti díjakat
megemeli 2014. február 1. napjától, átlagosan 13,5%-kal.
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az ennek megfelelően alakuló bérleti díjakat.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámoly, Rákóczi u. 33/a. szám alatti
Tornacsarnok terem bérleti díját 2014. február 1. napjától az alábbi bruttó összegekben határozza meg:
 terem bérleti díj
4.000,-Ft/óra
 egy összegben egy hónapra előre
kifizetett terem bérleti díj
3.200,-Ft/óra
 egy napra fizetendő bérleti díj
50.000,-Ft/nap
 Kézilabda Club, Szigetközi Junior Kendo Klub,
Győrzámolyi Sportegyesület részére
1.000,-Ft/óra
 Győrzámolyi KTC Tennis Club részére
2.000,-Ft/óra
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámoly, Rákóczi u. 45. szám alatti
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér nagytermének bérleti díját 2014. február 1. napjától az alábbi bruttó
összegekben határozza meg:
 terem bérleti díj
2.300,-Ft/óra
11

 egy napra fizetendő bérleti díj
12.000,-Ft/nap
3. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti
Óvoda-Kultúrház nagytermének bérleti díját 2014. február 1. napjától az alábbi bruttó összegekben határozza
meg:
 terem bérleti díj
1.700,-Ft/óra
 egy napra fizetendő bérleti díj
7.000,-Ft/nap
4. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti
Óvoda-Kultúrház folyosójának a bérleti díját 2014. február 1. napjától az alábbi bruttó összegekben határozza
meg:
 bérleti díj
1.700,-Ft/óra
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 2 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 14.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámoly, Rákóczi u. 33/a. szám alatti
Tornacsarnok terem bérleti díját 2014. február 1. napjától az alábbi bruttó összegekben határozza meg:
 terem bérleti díj
4.000,-Ft/óra
 egy összegben egy hónapra előre
kifizetett terem bérleti díj
3.200,-Ft/óra
 egy napra fizetendő bérleti díj
50.000,-Ft/nap
 Kézilabda Club, Szigetközi Junior Kendo Klub,
Győrzámolyi Sportegyesület részére
1.000,-Ft/óra
 Győrzámolyi KTC Tennis Club részére
2.000,-Ft/óra
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámoly, Rákóczi u. 45. szám alatti
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér nagytermének bérleti díját 2014. február 1. napjától az alábbi bruttó
összegekben határozza meg:
 terem bérleti díj
2.300,-Ft/óra
 egy napra fizetendő bérleti díj
12.000,-Ft/nap
3. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti
Óvoda-Kultúrház nagytermének bérleti díját 2014. február 1. napjától az alábbi bruttó összegekben határozza
meg:
 terem bérleti díj
1.700,-Ft/óra
 egy napra fizetendő bérleti díj
7.000,-Ft/nap
4. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti
Óvoda-Kultúrház folyosójának a bérleti díját 2014. február 1. napjától az alábbi bruttó összegekben határozza
meg:
 bérleti díj
1.700,-Ft/óra
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
2. napirendi pont: Javaslat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (I. 14.) számú határozata
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győri Többcélú Kistérségi
Társulás Tanácsa 21/2013. (VI. 03.) Tanácshatározatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
3. napirendi pont: A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntés
meghozatala
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás 4 község ellen bírósági
eljárást indított az önrész meg nem fizetése miatt. A bíróság tanúként kívánja meghallgatni az alapító okiratot
készítő ügyvédet és ehhez hozzájárulást kell adni.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Győri Járásbíróság előtt
folyó G.22.561/2013. számú perben (Győrszemere, Egyed, Rábacsécsény és Kisbabot Községek Önkormányzata
ellen a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által, az önrész meg nem fizetése miatt
indított perben) az eljáró bíró tanúként hallgassa meg dr. Pónya Zoltán ügyvédet. A hozzájárulás felmentést ad a
titoktartás alól az eljáró ügyvéd részére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2014. január 31.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (I. 14.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Győri Járásbíróság előtt
folyó G.22.561/2013. számú perben (Győrszemere, Egyed, Rábacsécsény és Kisbabot Községek Önkormányzata
ellen a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által, az önrész meg nem fizetése miatt
indított perben) az eljáró bíró tanúként hallgassa meg dr. Pónya Zoltán ügyvédet. A hozzájárulás felmentést ad a
titoktartás alól az eljáró ügyvéd részére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2014. január 31.
4. napirendi pont: Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Horváth Gábor polgármester tájékoztatás ad a döntést igénylő ügyekről:
1. Tornacsarnok gondnoki feladatait ellátó vállalkozó felmondása
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Tornacsarnok gondnoki feladatait ellátó vállalkozó a mai
napon felmondott. Sajnos a vállalkozó nem úgy látta el a feladatait, ahogy kellett volna, nem volt ott, amikor a
Tornacsarnok nyitva volt, csak kinyitotta az épületet. Javasolja, hogy fogadják el a felmondást, és a
közfoglalkoztatás időtartama alatt ezt a feladatot közfoglalkoztatottal oldják meg.
Siska Károly képviselő szerint a gondnok adja le a kulcsokat, és a nála lévő számlatömböket.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tornacsarnok gondnoki feladatait ellátó
Kovács Zoltánné vállalkozó felmondását és eltekint a vállalkozási szerződésbe foglalt 30 napos felmondási
időtől.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
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Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (I. 14.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tornacsarnok gondnoki feladatait ellátó
Kovács Zoltánné vállalkozó felmondását és eltekint a vállalkozási szerződésbe foglalt 30 napos felmondási
időtől.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tornacsarnokban felmerülő
takarítási, gondnoki feladatokat a közfoglalkoztatás időtartama alatt, előreláthatólag 2014. április 30-ig,
közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy útján látja el.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (I. 14.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tornacsarnokban felmerülő
takarítási, gondnoki feladatokat a közfoglalkoztatás időtartama alatt, előreláthatólag 2014. április 30-ig,
közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy útján látja el.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2. Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatást ad a 2014. évi belső ellenőrzés témaköréről. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (I. 14.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évre szóló belső ellenőrzési témakört a
következőkben határozza meg:
 A számítástechnikai rendszerek, honlap-fejlesztés és az e-adatrendszer, közzététel ellenőrzése.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: értelem szerint
Tájékoztatók
dr. Torma Viktória jegyző elmondja, hogy készíti a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló új rendelet-tervezetet, mely az új önkormányzati törvény indokol. A rendelet-tervezet hamarosan kiküldésre
kerül és a Képviselő-testület megtárgyalja.
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Siska Károly képviselő bejelentette, hogy a kézilabdások valamelyik hétvégén, a legkevésbé kihasznált hétvégi
napon, valószínűleg vasárnap délelőtt, egy napon felkészülési tornát tart, kérte, hogy a bérleti díj fizetéstől
tekintsen el a Képviselő-testület.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a közfoglalkoztatás keretében lehetőség lesz eszközbeszerzésre,
1,6 millió forint bruttó összegig. Ez az Önkormányzat esetében azt jelenti, hogy beszerezhetnek kisebb
eszközökön, munkaruhákon kívül egy kistraktort hótoló lappal. Ezt használtan veszik, hiszen ebből a pénzből
újat nem lehet venni, de a Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint van lehetőség használt traktor vásárlása is.
Ez meg is történt, már használatba vették a traktort, amivel hó esetén rengeteg munkát tudnak elvégezni.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 18.25 órakor.

Kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Bognárné Koteczki Ibolya
képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Andorka Kálmán János
képviselő
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