Győrzámoly Községi Önkormányzat
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2014. október 21. napján a 16. 30 órakor kezdődő alakuló ülésen
Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme
(9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Benes Gábor, Horváth Károly, Pulai
Nikoletta, Siska Károly, Tóthné Major Éva, Viola Vilmosné települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Jelen vannak továbbá: G. Varga Istvánné a Helyi Választási Bizottság Elnöke, Lakatos Jenőné és Neuperger Balázs a
Helyi Választási Bizottság tagjai

1. napirendi pont: A Képviselő-testület tagjainak köszöntése
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester: Tisztelettel köszönti a megválasztott új Képviselő-testületet. Köszönti G. Varga
Istvánnét a Helyi Választási Bizottság Elnökét, továbbá a Helyi Választási Bizottság tagjait. Elmondja, hogy
Magyarország Alaptörvényének 35. cikk (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület megbízatása a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választásának napjáig tart. A polgármester megbízatása az új polgármester
megválasztásáig tart.
Győrzámoly községben a 2014. október 12. napján tartott választás érvényes és eredményes volt, így megválasztásra
került a polgármester és a 6 fő települési képviselő.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (1)
bekezdése szerint az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül meg kell tartania a Képviselő- testületnek. Az
alakuló ülést a polgármester határidőn belül összehívta. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület alakuló ülése
határozatképes, majd az ülést megnyitja. A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében felkéri Horváth
Károly és Siska Károly képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek. Ezt követően felkéri a Helyi Választási Bizottság
Elnökét tájékoztatójának megtartására.
2. napirendi pont: Győrzámoly Község Helyi Választási Bizottságának tájékoztatója az önkormányzati
képviselők és a polgármester megválasztásáról
Előadó: G. Varga Istvánné HVB Elnök
G. Varga Istvánné a Helyi Választási Bizottság Elnöke: köszönti a jelenlévőket, majd ismerteti a 2014. október 12-i
helyhatósági választások eredményét:
Győrzámoly községben 2036 szavazójoggal rendelkező választópolgár közül 943 fő jelent meg a szavazóurnáknál, ez
46,3%-os részvételi arányt jelent.
A polgármester jelölteknél az alábbi eredmény született:
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Horváth Gábor független jelölt: 573 szavazat
Pulai Nikoletta független jelölt: 353 szavazat
Polgármesterré Horváth Gábor Urat választották a győrzámolyi választópolgárok. Gratulál és sok sikert, kitartást,
egészséget kíván az elkövetkezendő feladatokhoz.
A képviselő-jelölteknél az alábbi eredmény született:
Benes Gábor független jelölt:
Horváth Edit Anna független jelölt:
Horváth Károly független jelölt:
Tolnay Péter független jelölt:
Szabó-Gerebenics Ágnes független jelölt:
Andorka Kálmán János független jelölt:
Tóthné Major Éva független jelölt:
Siska Károly független jelölt:
Pulai Nikoletta független jelölt:
Virágh Csaba független jelölt:
Fekecs-Papp Henriett független jelölt:
Viola Vilmosné független jelölt:

389 szavazat
287 szavazat
548 szavazat
323 szavazat
167 szavazat
319 szavazat
433 szavazat
442 szavazat
466 szavazat
210 szavazat
187 szavazat
401 szavazat

A választás eredményes volt.
A megválasztható képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület összetétele:
Benes Gábor független jelölt
Horváth Károly független jelölt
Tóthné Major Éva független jelölt
Siska Károly független jelölt
Pulai Nikoletta független jelölt
Viola Vilmosné független jelölt
A fenti eredmény jogerős. Rendkívül esemény nem történt, a választás lebonyolítása a jogszabályoknak megfelelően
történt. A képviselőknek is sok sikert kíván munkájukhoz.
3. napirendi pont: A napirend elfogadása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester: ismerteti az alakuló ülés napirendi pontjait. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
1. A Képviselő-testület tagjainak köszöntése
2. Győrzámoly Község Helyi Választási Bizottságának tájékoztatója az önkormányzati képviselők és a polgármester
megválasztásáról
3. A napirend elfogadása
4. Az önkormányzati képviselők eskütétele
5. A polgármester eskütétele
6. A polgármesteri program ismertetése
7. Alpolgármester megválasztása
8. Alpolgármester eskütétele
9. A polgármester, alpolgármester tiszteletdíja és egyéb juttatásaik megállapítása
10. A bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása
11. A képviselői tiszteletdíjak megállapítása
12. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
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13. A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
14. A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
15. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Zárt ülés:
1. Segélyezések
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2014. (X. 21.) számú határozata
1. A Képviselő-testület tagjainak köszöntése
2. Győrzámoly Község Helyi Választási Bizottságának tájékoztatója az önkormányzati képviselők és a polgármester
megválasztásáról
3. A napirend elfogadása
4. Az önkormányzati képviselők eskütétele
5. A polgármester eskütétele
6. A polgármesteri program ismertetése
7. Alpolgármester megválasztása
8. Alpolgármester eskütétele
9. A polgármester, alpolgármester tiszteletdíja és egyéb juttatásaik megállapítása
10. A bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása
11. A képviselői tiszteletdíjak megállapítása
12. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
13. A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
14. A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
15. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
4. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Mötv. 28. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a
települési képviselőnek az alakuló ülésen esküt kell tenniük. Felkéri a megválasztott képviselőket, hogy az Mötv. 1.
melléklete szerinti esküt a HVB elnök előmondásával tegyék le.
G. Varga Istvánné a Helyi Választási Bizottság Elnöke előmondásával a képviselők az esküt letették. (A
képviselők esküokmányai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
5. napirendi pont: A polgármester eskütétele
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Mötv. 63. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az
alakuló ülésen a polgármester a Képviselő-testület előtt esküt tesz.
G. Varga Istvánné a Helyi Választási Bizottság Elnöke előmondásával a polgármester az esküt letette. (A
polgármester esküokmánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6. napirendi pont: A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismerteti programját. (A polgármester programja a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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7. napirendi pont: Alpolgármester megválasztása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a meghívóban közölt napirendek szerint a következőkben a Képviselőtestület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkája
segítésére a Szervezeti és Működési szabályzat szerint alpolgármestert választ.
Ez azt jelenti, hogy az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot, a minősített többség azt jelenti, hogy a
megválasztott képviselők több mint felének az egybehangzó akarata szükséges, tehát 4 igen szavazat. A titkos azt jelenti,
mindenki megkapja a szavazólapot, feláll egy bizottság, mely neve szavazatszámláló bizottság. Ez a bizottság lefolytatja
a titkos szavazást, majd ismerteti annak eredményét. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely jelen ülésről
készült jegyzőkönyv mellékletét képezi. A szavazatszámláló bizottság tagjainak Horváth Károlyt és Viola Vilmosnét,
elnökének Siska Károlyt javasolja.
Viola Vilmosné, Horváth Károly és Siska Károly jelöltek elfogadják a szavazatszámláló bizottságba történő
jelölésüket, beleegyeznek megválasztásuk nyilvános ülésen történő lebonyolításához, egyúttal bejelentik
személyes érintettségüket.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottság megválasztása során a szavazásból
nem zárja ki Viola Vilmosné, Horváth Károly és Siska Károly képviselőket.
Felelős: Viola Vilmosné korelnök
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2014. (X. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottság megválasztása során a szavazásból
nem zárja ki Viola Vilmosné, Horváth Károly és Siska Károly képviselőket.
Felelős: Viola Vilmosné korelnök
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ideiglenes szavazatszámláló bizottságot hoz lére az
alpolgármester választás lebonyolításra.
A bizottság elnöke: Siska Károly képviselő. A bizottság tagjai: Viola Vilmosné és Horváth Károly képviselők. A
bizottság megbízatása a titkos szavazás eredményének bejelentésével megszűnik.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2014. (X. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ideiglenes szavazatszámláló bizottságot hoz lére az
alpolgármester választás lebonyolításra.
A bizottság elnöke: Siska Károly képviselő. A bizottság tagjai: Viola Vilmosné és Horváth Károly képviselők. A
bizottság megbízatása a titkos szavazás eredményének bejelentésével megszűnik.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester az alpolgármesteri tisztség betöltésére Tóthné Major Éva képviselőt javasolta.
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Tóthné Major Éva képviselő bejelentette személyes érintettségét, továbbá beleegyezett abba, hogy
megválasztása nyilvános ülésen történjen.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztása során a szavazásból nem zárja
ki Tóthné Major Éva képviselőt.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2014. (X. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztása során a szavazásból nem zárja
ki Tóthné Major Éva képviselőt.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester ezt követően az alábbi határozati javaslatot teszi fel titkos szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóthné Major Éva képviselőt Győrzámoly Község
alpolgármesterének megválasztja 2014. október 22. napjától.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az esküt az alpolgármestertől vegye ki.
Felelős: 2. pont vonatkozásában Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően Horváth Gábor polgármester felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy a szavazólapokat a
polgármesteri jelölésnek megfelelően készítsék el és bonyolítsák le a titkos szavazást.
A Szavazatszámláló Bizottság elkészítette a szavazólapokat és ismertette a szavazás módját. A szavazólapok
kiosztása után titkos szavazás következett.
A titkos szavazás lebonyolítását és az eredmény megállapítását a Szavazatszámláló Bizottság az
Önkormányzati Hivatal másik helyiségében végezte. A titkos szavazás eredményének megállapításáról külön
jegyzőkönyv készült, ami jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Siska Károly a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette a titkos szavazás eredményét:
Tóthné Major Éva alpolgármester jelölt vonatkozásában: 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazat
A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-testület titkosan, 4 fő igen szavazatával, 2 fő ellenszavazata és
1 fő tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2014. (X. 21.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóthné Major Éva képviselőt Győrzámoly Község
alpolgármesterének megválasztja 2014. október 22. napjától.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az esküt az alpolgármestertől vegye ki.
Felelős: 2. pont vonatkozásában Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A Helyi Választási Bizottság tagjai elhagyták az ülés helyszínét.
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8. napirendi pont: Alpolgármester eskütétele
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester előmondásával Tóthné Major Éva alpolgármester az esküt letette. (Az
alpolgármester esküokmánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9. napirendi pont: A polgármester, alpolgármester tiszteletdíja és egyéb juttatásaik megállapítása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a polgármester és alpolgármester tiszteletdíjára
2014. október 13-tól az Mötv. szabályait kell alkalmazni. A főállású polgármester esetében, lakosságszámhoz igazodva,
az Mötv. 71. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy 1501-10000 lakosságszám között 448.700 Ft az illetmény összege.
Társadalmi megbízatású polgármester esetén a főállású polgármesterre meghatározott illetmény 50%-a a tiszteletdíj
mértéke, azaz 224.400,-Ft. Ennek egészéről, vagy egy meghatározott részéről az polgármester a Képviselő-testülethez
intézett írásbeli nyilatkozattal lemondhat. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Képviselő-testület
állapítja meg az önkormányzat társadalmi megbízatású polgármestere számára meghatározott, tiszteletdíj 70-90 %-a
közötti összegben. Ennek egészéről, vagy egy meghatározott részéről az alpolgármester a Képviselő-testülethez intézett
írásbeli nyilatkozattal lemondhat az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján. A főállású és a társadalmi megbízatású
polgármester, alpolgármester a számára megállapított illetmény, tiszteletdíj 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult az Mötv. 71. § (6) és 80. § (3) bekezdései alapján. Ennek mértéke 33.660,-Ft. Annak ellenére,
hogy az Mötv. pontosan tartalmazza az illetmény, illetve a költségtérítés mértékét, azt javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy azt határozatban is állapítsa meg azért, hogy a Kormányhivatal számára is ellenőrizhető legyen.
Horváth Gábor polgármester bejelentette személyes érintettségét.
dr. Torma Viktória jegyző felkérte Tóthné Major Éva alpolgármestert, hogy a polgármester személyes érintettsége
miatt az ülés vezetését vegye át.
Tóthné Major Éva alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményének megállapítása során a szavazásból
nem zárja ki Horváth Gábor polgármestert.
Felelős: Tóthné Major Éva alpolgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2014. (X. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményének megállapítása során a szavazásból
nem zárja ki Horváth Gábor polgármestert.
Felelős: Tóthné Major Éva alpolgármester
Határidő: azonnal
Tóthné Major Éva alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Gábor polgármester tiszteletdíját havi 224.400,Ft-ban, költségtérítését 33.660,-Ft-ban állapítja meg 2014. október 12. napjától.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2014. (X. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Gábor polgármester tiszteletdíját havi 224.400,Ft-ban, költségtérítését 33.660,-Ft-ban állapítja meg 2014. október 12. napjától.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az alpolgármester írásban nyilatkozott, hogy tiszteletdíj és költségtérítés
megállapítását nem kéri.
Tóthné Major Éva alpolgármester bejelenti személyes érintettségét.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása során a szavazásból nem zárja ki Tóthné Major Éva alpolgármestert.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (X. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása során a szavazásból nem zárja ki Tóthné Major Éva alpolgármestert.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóthné Major Éva alpolgármester részére írásbeli
nyilatkozata alapján nem állapít meg tiszteletdíjat és költségtérítést.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2014. (X. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóthné Major Éva alpolgármester részére írásbeli
nyilatkozata alapján nem állapít meg tiszteletdíjat és költségtérítést.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: A bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a Képviselő-testületnek a hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzat szerint két állandó bizottsága van az Összeférhetetlenségi- és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság és a
Pénzügyi Bizottság. Elmondja, hogy az Mötv. 39. § (1)-(2) bekezdései szerint az önkormányzati képviselő
megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele
közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. A (2)
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bekezdés szerint a vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati képviselő e
tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.
Új szabály az Mötv. 38. § (4) bekezdése, mely szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc
napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes
adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának
hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének
megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről
írásban értesíti a Képviselő-testületet és a Kormányhivatalt. E szerint a képviselőnek november 11-ig kell kérelmeznie
felvételét az adatbázisba. Mivel az adatbázisba való felvétel megtörténtét a Képviselő-testületnél köteles a képviselő
igazolni, ezért ennek a ténynek a képviselő-testületi üléséről szóló jegyzőkönyvben mindenképpen szerepelnie kell, a
fenti szabályok alapján legkésőbb 2014. december 31-ig.
Horváth Gábor polgármester az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság elnökének Siska Károlyt,
tagjainak Viola Vilmosnét és Horváth Károlyt javasolja.
A Siska Károly, Viola Vilmosné és Horváth Károly jelöltek elfogadják a bizottságba történő jelölésüket,
beleegyeznek megválasztásuk nyilvános ülésen történő lebonyolításához, egyúttal bejelentik személyes
érintettségüket.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő
Bizottság megválasztása során a szavazásból nem zárja ki Viola Vilmosné, Siska Károly és Horváth Károly képviselőket.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2014. (X. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő
Bizottság megválasztása során a szavazásból nem zárja ki Viola Vilmosné, Siska Károly és Horváth Károly képviselőket.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő
Bizottság elnökévé Siska Károly képviselőt, tagjává Viola Vilmosné és Horváth Károly képviselőket választja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2014. (X. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő
Bizottság elnökévé Siska Károly képviselőt, tagjává Viola Vilmosné és Horváth Károly képviselőket választja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester elmondja, hogy a kétezernél nagyobb lakosságszámú településen pénzügyi bizottság
választása kötelező. A Pénzügyi Bizottság elnökének Benes Gábort, a bizottság tagjának Pulai Nikolettát és Horváth
Károlyt javasolja.
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Benes Gábor, Pulai Nikoletta és Horváth Károly jelöltek elfogadják a bizottságba történő jelölésüket,
beleegyeznek megválasztásuk nyilvános ülésen történő lebonyolításához, egyúttal bejelentik személyes
érintettségüket.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság megválasztása során a szavazásból
nem zárja ki Pulai Nikoletta, Benes Gábor és Horváth Károly képviselőket.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2014. (X. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság megválasztása során a szavazásból
nem zárja ki Pulai Nikoletta, Benes Gábor és Horváth Károly képviselőket.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökévé Benes Gábor képviselőt,
tagjává Pulai Nikoletta és Horváth Károly képviselőket választja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2014. (X. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökévé Benes Gábor képviselőt,
tagjává Pulai Nikoletta és Horváth Károly képviselőket választja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Siska Károly képviselő örömét fejezi ki, hogy most sikerült, a négy évvel ezelőttivel ellentétben, a Képviselő-testület
tagjai közül megválasztani a bizottsági tagokat, nem került sor külsős bizottsági tag bevonására.
11. napirendi pont: A képviselői tiszteletdíjak megállapítása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja jelenlévőket, hogy az Mötv. 143. § (4) bekezdés f) pontja alapján:
„Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: az önkormányzati
képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást.”
Új szabály, hogy az eddigiekhez képest az Mötv. 35. § (2) bekezdésében foglalt korlátozáson túl nincs törvényi előírás a
képviselők juttatásainak megállapításával kapcsolatban, annak mértékét és formáit a Képviselő-testület szabadon
állapítja meg. Korábban nem volt gyakorlat a településen, hogy a képviselők tiszteletdíjat vesznek fel, hanem egy keret
került megállapításra a költségvetési rendeletben, amivel testületi jóváhagyást követően rendelkeztek a köz érdekében,
például, eszközbeszerzés az intézményekbe, civil szervezetek támogatása.
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Horváth Gábor polgármester azt javasolja, hogy továbbra se kerüljön tiszteltdíj megállapításra, hanem legyen egy
keret, amit a köz érdekében lehet felhasználni. Az idei évi költségvetés nem tartalmaz a hátralévő két hónapra ilyen
keretösszeget, ezért célszerű lenne januárban erre visszatérni.
Pulai Nikoletta települési képviselő szerint a költségvetés tárgyalásakor beszéltek arról, hogy a két hónapról majd az
alakuló ülésen tárgyalnak.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az általános tartalék terhére lehet átcsoportosítást eszközölni, kérdés az,
hogy mekkora összeget.
Pulai Nikoletta települési képviselő szerint havi 30 ezer Ft volt a képviselői és 60 ezer Ft az alpolgármesteri keret.
Horváth Gábor polgármester szerint ezt nem most kell eldönteni, hanem akkor, amikor tárgyalják a költségvetést.
dr. Torma Viktória jegyző szerint azt kell eldönteni, hogy az idei évben is akar a Képviselő-testület egy keretösszegről
rendelkezni, vagy csak a jövő évtől kíván ezzel foglalkozni.
Pulai Nikoletta települési képviselő szerint februárban arról beszéltek, hogy az alakuló ülés után visszatérnek rá. Ő a
maga részéről mindenképpen szeretne ebben a két hónapban is élni a lehetőséggel.
Siska Károly települési képviselő szerint a költségvetésben a képviselői keretet 10 hónapra állapították meg, és akkor
arról beszéltek, hogy a maradék két hónapra is adott a lehetőség az általános tartalék terhére. Az összegen nem
változtatna.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete képviselői tiszteletdíjat nem állapít meg.
2. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a képviselők részére a 2014. november-december hónapokra havi 30.000,Ft, az alpolgármester részére havi 60.000,-Ft képviselői-keretet állapít meg az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére, összesen 420.000,-Ft összegben.
3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a képviselői-keretet kizárólag a köz javára, a település érdekében lehet
felhasználni.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2014. (X. 21.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete képviselői tiszteletdíjat nem állapít meg.
2. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a képviselők részére a 2014. november-december hónapokra havi 30.000,Ft, az alpolgármester részére havi 60.000,-Ft képviselői-keretet állapít meg az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére, összesen 420.000,-Ft összegben.
3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a képviselői-keretet kizárólag a köz javára, a település érdekében lehet
felhasználni.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
12. napirendi pont: Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alakuló
vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról
szóló rendeletét.
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dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatást ad arról, hogy az SzMSz felülvizsgálatát megkezdte, bízik abban, hogy arról a
következő ülésen tárgyalhatnak.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatát vizsgálja felül, amennyiben szükséges, dolgozza át és a változásokat
tartalmazó rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület ülésére.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: 2014. december 31.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2014. (X. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatát vizsgálja felül, amennyiben szükséges, dolgozza át és a változásokat
tartalmazó rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület ülésére.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: 2014. december 31.
13. napirendi pont: A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a megelőző ülések egyikén módosították az intézmény alapító okiratát,
mellyel kapcsolatban a Kincstár hiánypótlást adott ki, melyet ismertet.
Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatokat teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2014. (X. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 72/2014. (VIII. 14.) és 73/2014. (VIII. 14.) számú
határozatait hatályon kívül helyezi.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2014. (X. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosítását (alapító okirat módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2014. (X. 21.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, egyidejűleg a 142/2012. (XII. 19.) számú határozattal elfogadott alapító
okirat hatályát veszti (az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület utasítja Horváth Gábor polgármestert, hogy az alapító okiratot küldje meg Magyar
Államkincstár Államháztartási Irodájához.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
11

14. napirendi pont: A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a megelőző ülések egyikén módosították a Hivatal alapító okiratát, mellyel
kapcsolatban a Kincstár hiánypótlást adott ki, melyet ismertet.
Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatokat teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2014. (X. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2014. (VIII. 14.) és 75/2014. (VIII. 14.) számú
határozatait hatályon kívül helyezi.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2014. (X. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító
okiratának módosítását (alapító okirat módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2014. (X. 21.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát egyidejűleg a 60/2013. (III. 1.) számú határozattal elfogadott alapító okirat
hatályát veszti (az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület utasítja Horváth Gábor polgármestert, hogy az alapító okiratot küldje meg Magyar
Államkincstár Államháztartási Irodájához.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
15. napirendi pont: Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről:
1. A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Közös Hivatal létrehozása, és az eltel közel két év rengeteg munkát
adott a hivatali ügyintézőknek és legtöbbet a jegyzőnőnek. Nagyon sokat küzdöttek azért, hogy a vámosszabadi hivatal
is működjön. Örökösen létszámhiány volt, begyakorlott ügyintézők nem voltak, ezért nehéz volt a munka, hiszen
normális munkát akkor lehet elvárni, ha valaki jól ismeri az adott területet. Két éve személy szerint is azon volt, hogy a
vámosszabadi kérést, hogy fogadják be a közös hivatalba, elfogadtassa a testülettel. Akkor ezt azért tette, mert a megyei
Kormányhivatal kérése is az volt, hogy próbálják megoldani, és ne kelljen a kijelöléshez folyamodni. Azt gondolta, hogy
ha ettől a kellemetlen helyzettől megmentik őket és befogadták az ismeretlen Vámosszabadit, akiket azóta már jobban
ismernek, az részükről egy gesztus lesz a megyei Kormányhivatal felé és nem lesz a későbbiekben a kárukra a döntés.
Emlékszik arra, amikor erről tárgyaltak, több képviselő is feltette a kérdést, hogy kell-e ez nekünk és lesz-e ennek
bármilyen hozadéka. Most azt kell mondja, hogy hozadéka nem volt, de egyre idegesebb volt itt is a légkör, hiszen
amikor valaki két munkahelyen is dolgozik, és nem látja azt az igyekezetet, hogy a munkát ott is értékelni és
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megbecsülni akarják, akkor ez a munkavégzés elég nehéz. Más lett volna, ha nem lett volna az az ellentétes magatartás a
képviselő-testület egy része, és egyéb civilek részéről. A Képviselő-testület munkáját olyan mértékben kritizálták, ami
szinte a Képviselő-testület ellehetetlenüléséhez vezetett. Olyan állapotok voltak, ami nem segített a munkát. Arra kéri a
testület, hogy ezek ismeretében, azt is tudva, hogy Vámosszabadi fel fogja mondani a szerződést, mondják fel maguk,
mert akkor talán nem tudják annyira kizsigerelni a munkatársakat és bűnbakot keresni a valós és vélt problémáikra.
Példaként említi, hogy a polgármesteri munkakör átadás-átvétel is egy napig tartott, ilyen még soha, sehol nem fordult
elő. Javasolja a megállapodás felmondását, aminek dátuma december 31., vagyis a közös hivatal csak akkor szűnhet meg.
Győrzámoly nincs ilyen helyzetben, nincs társulási kényszere, de ha a szomszédos települések közül bármelyik
közeledne, akkor azt nem zárná ki. Erre vagy sor kerül, vagy nem. Azt nem tartaná rossznak, ha Szigetköz ezen részén
lehetne egy társulást létrehozni, de semmi ilyennek nem mennek elébe.
Viola Vilmosné települési képviselő egyetértését fejezi ki.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Képviselő-testületeknek 60 napjuk van arra, hogy a megállapodásokat
felülvizsgálják.
Pulai Nikoletta települési képviselő megkérdezte, hogy az új polgármester asszony is abból a civil szervezetből jött?
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a polgármester asszony azt mondja, hogy független tőlük, de a képviselők
abból a körből kerültek ki, akik a menekülttábor ellen voltak.
Pulai Nikoletta települési képviselő is így látja ezt a közösségi oldalon.
Siska Károly települési képviselőnek furcsa a téma aktualitása. Az nem titok, hogy ellene volt a közös hivatal
létrehozásának, mert nem értette akkor sem és most sem, hogy miért volt erre szükség, mert ahogy a polgármester úr is
mondta nem volt semmi előnyük, sőt inkább hátrányuk, mert a dolgozókat pluszban terhelték. Ő megvárná, hogy az
érintett település lépjen, nem menne elé az ő döntésüknek, még úgy sem, hogy ő ellene volt ennek a közös hivatalnak,
hiszen ott megváltozott a Képviselő-testület. Azt gondolja, ha most maguk lépnek, akkor kicsit olyan színezete van a
dolgoknak, mintha belátnák ezt a hibát és próbálnának kilépni a közös hivatalból, megvárná, hogy ők mit reagálnak.
Horváth Gábor polgármester már kifejtette az érveit, ehhez hozzáteszi, hogy teljesen jó szándékkal voltak és arra nem
számított, hogy az ottani hivatal helyett is nekik kell dolgozni és ott olyan mértékű a káosz, amilyen, például a helyi
adókkal kapcsolatos ügyintézésben. Sajnos nem is igazán sikerült változtatni, mert azok, akiknek ebben segíteni kellett
volna, nem segítettek. Nincs anyakönyvvezető se a településen, már hosszú évek óta. Az lenne a kérése, hogy
Győrzámoly lépjen ki először, ne mondhassák, hogy nem kelletek, nem akarunk itt látni benneteket. Nyilván a közös
hivatal kifuttatását és megszüntetését annak rendje és módja szerint megcsinálják. Annak tudatában, hogy ez már csak
két hónapig tart, könnyebb a kollégákban is tartani a lelket, mert nem könnyű ott a munkavégzés.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint ők azért ülnek itt, hogy a győrzámolyi polgárok érdekeit képviseljék. A
győrzámolyi polgárok érdeke az, hogy ha bejönnek a hivatalba ügyintézni, akkor itt találják azt, akit keresnek. Két év
bebizonyította, hogy nekik és a falu lakosságának is jobb lesz, amikor bejönnek a hivatalba, akkor megtalálják, akit
keresnek, például a jegyzőnőt.
Siska Károly települési képviselő szerint milyen jó lett volna, ha két éve is ezt mondják.
Viola Vilmosné települési képviselő szerint akkor még nem tudhatták ezt, amikor csatlakoztak.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint két év azt is bebizonyította, hogy ebből nem származott semmi nyereséges
dolog, mert úgy indult, hogy ebből az önkormányzatnak is származhat előnye. Nem származott, ahogy a falu
lakosságának sem.
Horváth Gábor polgármester is csatlakozik ehhez, ő is számított arra, hogy lesz valami hozadéka is, de nem lett.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint, még ha ki is jött nullára a költség, de munkát, embert elvitt, és ha két év
alatt erre rájöttek, és belátták ezt, akkor időben változtatni kell.

13

Horváth Gábor polgármester nem tartja tragikusnak, hogy akkor miért döntöttek így, ezt bármikor fel is vállalja.
Ebből nem származott senkinek rossz a hivatali dolgozókon kívül.
Pulai Nikoletta települési képviselő úgy gondolja, hogy ők tettek szívességet Vámosszabadinak az első perctől fogva,
és megvárná, hogy jöjjenek ide és mondják el, hogy mit akarnak, de ha az emberi oldalát nézi, akkor nem várna egy
percet sem. Attól fél, hogy a Kormányhivatal majd azt mondja, hogy be kell fogadni őket.
Horváth Gábor polgármester találkozott a kisbajcsi polgármesterrel, aki azt mondta neki, hogy várják Vámosszabadit,
oda társulhat.
Pulai Nikoletta települési képviselő szerint két éve is az lett volna a normális, ha abba az irányba mennek, de akkor
is valami feszültség volt köztük. Nem szeretné azt, hogy most kimondják, hogy nem kérnek belőlük, mert elég volt, sőt
sok is, utána meg iderakják őket a nyakukra.
Siska Károly települési képviselő kijelentette, hogy ha bármelyik környező település, Győrújfalu, vagy Győrladamér
felbontja a köztük fennálló szerződést és megkeresi a győrzámolyi önkormányzatot, akkor a leghatározottabban el fogja
ezt utasítani, továbbra is azt mondja, hogy nem kötelező senkit sem befogadniuk, és ebből a két éves tortúrából az is
következik, hogy nem is érdemes senkit befogadni. Érzelmi és észérvei is vannak, ha arra kerül a sor majd el fogja
mondani. Azt is furcsának tartja, hogy a vámosszabadi hivatal nem működik úgy, mint egy átlag hivatalnak működnie
kellene. Mi lehet az oka, min múlt ez?
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy amikor tavaly januárban oda ment helyettesíteni, már azt megelőzően,
illetve azt követően mentek el ügyintézők, szinte teljesen kicserélődött a hivatal, volt olyan, akik felvettek, de nem volt
alkalmas, ezért próbaidő alatt szűnt meg a jogviszonya, volt olyan ügyintéző, aki nagyon ügyes volt, azonban családi
okokból külföldre költözött, illetve volt olyan is, aki szülni ment. Akit felvettek az más területről jött, nem tudott
megszokni a pénzügyön, ezért más munkát keresett. Januártól havi adatszolgáltatási kötelezettség van, teljesen
megváltozott a számvitel, nagyon nehezen tanulnak bele a pénzügyi ügyintézők, sokan el is hagyják a területet. Sok
települést meg is bírságolt a Kincstár, mert teljesítette az adatszolgáltatást, náluk ilyen nem fordult elő, mert azon volt
mindig, hogy mindkét településen minden meglegyen. Hozzáteszi, hogy ő maga is rengeteget dolgozott, az állandó
testületi ülések előkészítése, a jegyzőkönyvek megírása rá hárult, sokszor éjjelekig dolgozott otthon.
Siska Károly települési képviselő megkérdezte, hogy ki volt a hivatal munkáltatója.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy ő maga.
Horváth Gábor polgármester szerint mindenki azzal főz, ami van, ez ebben a helyzetben is igaz. Ami hála isten
Győrzámolyon az idők kezdetétől úgy volt, hogy az emberek itt jól érezték magukat ez nem mondható el minden
településre. Volt olyan ügyintéző, aki a körjegyzőség alatt áttettek másik településre, kényszerűségből, mert ott nem volt
ügyintéző, de az első adandó alkalmat megragadta és visszajött ide. Innen egy ember ment csak el, mert több pénzzel
csalogatta egy vállalkozás, de két hónap múlva már jött volna vissza. Innen nem ment el senki, mert úgy gondolta, hogy
pokol az élet. Vámosszabadin egy csomó olyan dolog fertőzte az önkormányzat munkáját, aminek nem lett volna
szabad, ilyen volt a menekülttábor is, ezt is belevitték a mindennapi életbe és befolyásolta az önkormányzat munkáját.
Lehetett volna ellene küzdeni, csak nem kellett volna, hogy emiatt a Képviselő-testület is két részre oszoljon. A
polgármesternek nem is igazán volt lehetősége a hivatallal törődni, mert olyan helyzetet teremtettek neki, hogy még bele
is betegedett és csomó probléma felmerült. Azt kéri, hogy most mondják ki, hogy nem akarnak közös hivatalt
fenntartani Vámosszabadival és ahogy a jogszabályok megszabják a legkevesebb problémával átéljék az elkövetkező
átmenteti időszakot. Abban biztos, hogy aki ide bejön, azt látja, hogy az emberek dolgoznak, vagy ügyfelekkel
foglalkoznak. Ez az állapot biztos nem fog változni, és olyan sem lesz ezek után, hogy a jegyző, vagy adott ügyintéző
miért nincs itt, miért van Vámosszabadin.
Pulai Nikoletta települési képviselő nagyon sajnálja, hogy ezzel vártak eddig és ki kellett készülnie ebben az
embereknek. Ő is látja azt a csoportot, voltak ott olyanok, hogy rágalmazásért fel lehetett volna nyomni az egész
társaságot.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az önkormányzati választásokig nem lehetett volna felmondani a
megállapodást.
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Pulai Nikoletta települési képviselő szerint nemet sem mondhatnak, meg fel sem lehet mondani milyen helyzet ez?
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a Vámosszabadi Község
Önkormányzatával a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására 2013. március 1. napján kötött társulási
megállapodást, és úgy határozott, hogy a megállapodás 2.3.2 pontjában rögzített jogkörében eljárva a megállapodást
felmondja.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatot Vámosszabadi Község
Önkormányzata részére küldje meg.
3. A Képviselő-testület utasítja dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a megszüntető okiratokat készítse el és felkéri Horváth
Gábor polgármestert, hogy azt terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: 2. pont esetében azonnal, 3. pont esetében 2014. november 30.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2014. (X. 21.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a Vámosszabadi Község
Önkormányzatával a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására 2013. március 1. napján kötött társulási
megállapodást, és úgy határozott, hogy a megállapodás 2.3.2 pontjában rögzített jogkörében eljárva a megállapodást
felmondja.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatot Vámosszabadi Község
Önkormányzata részére küldje meg.
3. A Képviselő-testület utasítja dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a megszüntető okiratokat készítse el és felkéri Horváth
Gábor polgármestert, hogy azt terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: 2. pont esetében azonnal, 3. pont esetében 2014. november 30.
2. Németh Imre út javítása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az új utcában a túlsó oldalon lévő telekre is van vevő. Az a véleménye,
hogy az utat olyan mértékig ki kell alakítani, hogy az járható legyen. Le kell kavicsolni, gréderrel, úthengerrel be kell
dolgozni, ezt lehetőség szerint még ősszel kell elvégezni, hogy ha ott dolgozni akarnak, akkor a teherautó be tudjon
menni. Már kért ajánlatot, de fuvarra és ilyen munkákra nagyon nehéz itt Győr térségében embert találni, mert nagyon
sok építkezés, útépítés zajlik. Egyelőre a SZAMÉH adott ajánlatot, egyelőre szóban, de majd kér írásban is. Csináltak
már olyat, hogy maguk hordták a kavicsot és rendezték el. A munka több, mint 300 méter kavicsozást jelent és kb. 300
m3 anyag kellene. Ezt 500,-Ft-ért meg lehet venni, annyiért ide is hozzák és 1000,-Ft-ért bedolgozzák, tehát azt jelenti,
hogy körülbelül 600 ezer Ft-ba kerülne nettóban, azaz egymillió forint alatt lenne. Megkeres még további vállalkozókat,
de nem sok esély van arra, hogy talál is. Felhatalmazást kér, hogy ezt intézhesse, hogy legkésőbb novemberben legyen
rendbe téve az út.
Viola Vilmosné települési képviselő szerint is csak jöjjenek a vevők és költözzenek Győrzámolyra.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Németh Imre utcában az utat
kialakítja, annak érdekében, hogy az járható legyen.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a munkát az Önkormányzat költségvetésének
általános tartaléka terhére rendelje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
15

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2014. (X. 21.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Németh Imre utcában az utat
kialakítja, annak érdekében, hogy az járható legyen.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a munkát az Önkormányzat költségvetésének
általános tartaléka terhére rendelje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Hozzászólások:
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatást ad arról, hogy benyújtották a közvilágítás korszerűsítési pályázatot, LED-es
lámpatestekre cserélnék le az összes közvilágítási lámpát. A Belügyminiszter megadta a támogató nyilatkozatát, ami a
benyújtás feltétele volt. A nyilvánosság biztosítása, audit, műszaki ellenőrzés elszámolható költségek, ahogy a tervezés
költsége is, ezeket mind beépítették a pályázatba, az összköltség megközelítőleg 52 millió forint és 100%-ban
támogatott. Bízik abban, hogy a pályázat nyertes lesz, és meg tudják hamarosan valósítani. Egyedül a feltételes
vállalkozási szerződéséért járó plusz pontot nem fogják megkapni, mert előzetesen nem folytatták le a közbeszerzési
eljárást, hiszen erre nem volt idő a pályázat megjelenése és a benyújtás között, tekintettel a rendkívül rövid határidőre.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az idősek napi rendezvény november 14-én lesz, mert Kozma Imre
atyának az az időpont jó és a plébános úrral is egyeztetett. A könyvtáros most is hoz egy együttest, akik operetteket
fognak énekelni. Meghívja dr. Nagy István és Kara Ákos államtitkárokat és dr. Medgyasszai Lászlót is. A
közmeghallgatásra november 21-ét javasolja.
Tóthné Major Éva alpolgármester az iskola igazgatójának a kérését szeretné közvetíteni, hogy a Tornacsarnok
szűkös, közeledik a rossz idő, jó lenne, ha a termet meg lehetne osztani. Szeretnék, ha olyan megoldás születne, ami
nem csak tűzoltás lenne, hanem hosszabb időre megoldást találnának, mert a kötelező testneveléssel egyre több lesz a
testnevelés óra.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy az igazgató úrral már megbeszélték és a legrövidebb időn belül
elmennek és megnézik a lehetőségeket. El tud képzelni egy könnyen kihúzható függönyt, ami nem magasabb, mint 2,5
méter, két oldalról kihúzható és a bordásfalhoz erősíthető. Biztos van ennél jobb megoldás is, de szerinte az nem
járható, hogy a mennyezetről lógassák le, mert az más sportokat zavar. Az sem mindegy, hogy mennyibe kerül.
Benes Gábor települési képviselő el tud képzelni egy hálót is, amit ki lehet feszíteni.
Horváth Gábor polgármester ezt jó ötletnek tartja és ehhez jöhet kiegészítésként a függöny.
Siska Károly települési képviselő szerint a megoldás egy felső felfüggesztés, amit villanymotor mozgat és
átláthatatlan. Kimondottan tornacsarnokokba készül. Ha jól tudja az igazgató úr hozott erre katalógust. Időleges
megoldást nem javasol, mert jövőre már minden osztálynak mindennap lesz testnevelés órája. Véleménye szerint az
nem biztos, hogy előremozdulás, hogy egyszerre két osztálynak lehet megtartani az órát.
Horváth Gábor polgármester szerint meg fogják keresni azt a céget.
Siska Károly települési képviselő megkérdezte, hogy lehet az, hogy a Tornacsarnokban nincs mindig melegvíz, az új
rendszer nem biztosítja?
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a kivitelező felé már jelezték a problémát a garanciális időn belül.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy ismerik a problémát, az új rendszernek egyelőre még nem látja a
hasznát, azt nem mondja, hogy nem működik. Október elejére ígérték a javítást, majd számon kell kérni rajtuk.
Siska Károly települési képviselő úgy látja, hogy a Tornacsarnokban az új napelem rendszer még nem üzemel.
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Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy be van üzemelve, de még nem működik, mert az E.on rátelepítette,
amit rá kellett, de még nem indította el.
Siska Károly települési képviselő megjegyezte, hogy az elmúlt üléseken volt szó róla, hogy a Liget utcában még
mindig kint vannak a műanyag bóják, amik balesetveszélyesek. Ha polgármester úr gondolja, szívesen szól a
tulajdonosnak, hogy szedje ki azokat.
Horváth Gábor polgármester szerint ez egy beláthatatlan terület, gyorsan mennek ott az autók, akkor is
bekövetkezhet baleset, ha a bóják nincsenek ott. Inkább sebességkorlátozást tudna elképzelni arra a részre.
Pulai Nikoletta települési képviselő szerint, ha nincsenek ott a bóják, akkor nagyobb a hely a szembejövőt kikerülni.
Véleménye szerint ez közterület használat, amire van rendelet. Szólítsák fel az illetőt. Legutóbb azt mondta a
polgármester úr, hogy ha nem veszik ki, akkor kiveteti.
Horváth Gábor polgármester szerint rengeteg helyen vannak letéve kövek, akkor ilyen értelemben azokkal is
foglalkozni kell, és mindenkit fel lehet szólítani.
Siska Károly települési képviselő szeretne betekinteni a Győrzámolyért Alapítvány működésébe.
Horváth Gábor polgármester szerint ennek nincs akadálya.
dr. Torma Viktória jegyző elmondja, hogy az Alapítvány bankszámláinak kivonatát a pénzügyes kolleganő meg tudja
mutatni természetesen. Mind az Alapítvány, mind a Polgárőr Egyesület anyaga Kiss József ügyvéd úrnál van, mert a
jogszabályváltozásokat át kell vezetni.
Siska Károly települési képviselő polgármester úrnak címezve nehezményezi, hogy az előző ciklust egy értekezlettel
nem zárták le. Ha jól emlékszik négy éve is az utolsó ülésen értékelték a ciklust. Ezt most hiányolja, mert úgy kerek, ha
van alakuló ülés, akkor zárják is le a ciklust, nézzék át, hogy mi valósult meg és esetleg mire nem került sor. Szólt is
polgármester úrnak, amire azt a választ kapja, hogy átgondolja, de végül nem került rá sor.
Horváth Gábor polgármester szerint kérdés lehet az, hogy hogyan zárják le. A véleménye az, hogy tartsanak egy
összejövetelt, ahol jelen vannak azok a képviselők, akik most nincsenek bent a testületben. Az elmúlt négy évről nem
akar tájékoztatást adni a képviselőknek, hiszen aki itt volt, úgyis tudja, hogy mi történt. De arra, hogy milyen formában
teszik emlékezetessé a négy évet, valami kis ajándékot, esetleg egy koccintást tud javasolni.
Siska Károly települési képviselő biztos abban, hogy azoknak a képviselőknek, akik most nem tagjai a testületnek, is
jól esne ez, és a ma megalakult testület új energiával tudná belevetni magát a munkába.
Horváth Gábor polgármester szerint ezt a közmeghallgatás után is meg lehet tenni és arra gondoltak, hogy mindenki
számára vásárolnának emlékül arany karkötőt.
Horváth Gábor, Tóthné Major Éva, Pulai Nikoletta, Viola Vilmosné és Siska Károly bejelentik személyes
érintettségüket.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület munkájának elismerése érdekében
ajándéktárgy vásárlásra vonatkozó döntés meghozatalánál a szavazásból nem zárja ki Horváth Gábort, Tóthné Major
Évát, Pulai Nikolettát, Viola Vilmosnét és Siska Károlyt.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2014. (X. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület munkájának elismerése érdekében
ajándéktárgy vásárlásra vonatkozó döntés meghozatalánál a szavazásból nem zárja ki Horváth Gábort, Tóthné Major
Évát, Pulai Nikolettát, Viola Vilmosnét és Siska Károlyt.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010-2014. önkormányzati ciklus lezárásaként a
polgármester, a települési képviselők és a jegyző részére a község érdekében végzett munkájukért arany karkötőt
adományoz.
2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a vételárat Győrzámoly Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe
tervezett általános tartalékból finanszírozzák.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2014. (X. 21.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010-2014. önkormányzati ciklus lezárásaként a
polgármester, a települési képviselők és a jegyző részére a község érdekében végzett munkájukért arany karkötőt
adományoz.
2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a vételárat Győrzámoly Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe
tervezett általános tartalékból finanszírozzák.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 18.45 órakor.
kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Horváth Károly
települési képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Siska Károly
települési képviselő
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