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Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, a közmeghallgatást
megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Benes Gábor és Horváth Károly képviselőket kijelölte.
Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent állampolgárokat.
Tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy az Önkormányzat 2014. évi feladatairól, aktuális kérdésekről fog beszélni, ezt
követi a jegyzőnő beszámolója az önkormányzati gazdálkodásról, majd az intézményvezetők tájékoztatója. Utal arra,
hogy az elmúlt ciklus, az elmúlt 4 év Győrzámoly életében nagyon sikeresnek tekinthető, mert több, nagy volumenű
beruházást is meg tudtak valósítani és a lakosság száma is örvendetesen nőtt, közel 400 fővel. Ez azt jelenti, hogy
Győrzámolyon az életkörülmények jók és az intézmények megfelelő színvonalúak, így az ide költözés továbbra is
vonzó. A bölcsődében közel 20 gyermek van elhelyezve, így a létszámot tekintve teljes a kihasználtság, sőt az igények
meg is haladják a felvehető gyermekek számát. Az ott dolgozók nagy odaadással végzik a munkájukat, a gyermekek
pedig nagyon jó helyen vannak, mert megfelelő törődést és gondoskodást kapnak. A létszámokat illetően még egy
bölcsődei csoport létrehozása lenne indokolt, a szándék erre meg is van az Önkormányzat részéről, azonban az illetékes
minisztérium erre ezidáig nem adott engedélyt, ugyanis a bölcsőde működtetése csak a 10 ezer főnél nagyobb
lakosságszámú városoknak kötelező feladat. Sajnos elutasító választ kaptak a minisztériumtól, annak ellenére, hogy az
országgyűlési képviselő, Dr. Nagy István úr is felkarolta ezt az ügyet. Az elutasításba nem nyugszanak bele és mindent
megtesznek azért, hogy a második bölcsődei csoport is megkezdhesse a működését. Úgy néz ki, hogy a mostani
csoporthoz hozzá lehet illeszteni még egyet. Ez egy olyan feladat, ami a jövőt illetően munkát ad az Önkormányzatnak
és addig is a lakosság türelmét kérik, amíg ezt nem tudják megoldani. Az óvodát illetően elmondta, hogy a 2011-es
felújítás óta a gyermekek elhelyezése megoldott. Öt óvodai csoport működik, ami 120 gyermek elhelyezését teszi
lehetővé. Ez ideális állapot, és ha még nőne a gyermeklétszám, akkor is tudnak a régi épületben csoportot kialakítani. Az
a feladat, hogy azt a színvonalat, amit az óvoda munkatársai kialakítottak, továbbra is fent tudják tartani. Ezért
köszönetét fejezi ki az óvoda valamennyi munkatársának és a vezető óvónőnek. Az iskola is szerencsés helyzetben van a
2011-es beruházás óta, mert ideális körülmények között folyhat az oktató-nevelő munka. Ezt a helyzetet az iskola
vezetése és a pedagógusok úgy ki tudták használni, hogy 60-70 fővel nőtt az ide járó gyermekek száma, 130-ról, 200
főre. 25 fő körüli osztályok vannak, és benne van a fejlesztés lehetősége is, mert ha osztályt kellene bontani, akkor erre
is lenne mód, a szaktantermek igénybevételével. Így elképzelhető, hogy 200 fölé megy az iskola létszáma. Csak gratulálni
tud a pedagógusoknak, az általuk végzett munkához. Jelenleg a mindennapos testnevelés megoldása jelent gondot, mert
most már 6 olyan osztály van, ahol mindennap van testnevelés óra, ami a téli időszakban nehezen oldható meg. Ezért a
Tornacsarnokot két részre kell osztani, hogy egyszerre két osztály is tornázhasson. Ennek megoldására már többször is
egyeztettek az igazgató úrral, de még nem alakult ki a végleges megoldás. A Kormány elképzelése az, hogy az
úszásoktatást minél több helyen valósítsák meg. Reméli, hogy lesznek olyan pályázatok, amik tanuszodák létesítését
célozzák. Lehetőség szerint a jövőben mindent megtesznek és minden segítséget igénybe vesznek azért, hogy ez
megvalósulhasson. A bölcsőde bővítést is csak egy mondattal említette az idősek napi rendezvényen Kozma Imre
atyának, aki minden segítséget megígért ezzel kapcsolatban.
1

Az egészségügyi ellátásról elmondta, hogy háziorvosi ellátásról több pozitív visszajelzést is kapnak, sőt az orvosi rendelő
átalakításával, felújításával a körülmények is megváltoztak. Reméli, hogy egyre kevesebb beteg lesz és a megelőzésre is
nagy hangsúlyt fektetnek. A fogorvosi ellátással sosem merült fel kritika, ez reméli, hogy a jövőben is így lesz. A
gyermekorvos és a védőnő is nagy számú gyermeket lát el. A gond az, hogy a tanácsadás és a rendelés elválasztása nem
megoldott. Ennek oka, hogy a doktornő 5 községet lát el, így nem tud sok szünetet tartani a rendelés és a tanácsadás
között. A váróban nem lehet elkülöníteni a beteg gyermeket és azt, aki a tanácsadásra jött. Ez csak időbeli eltolással
lenne lehetséges, de ennek az előbb említett személyi kérdés szab gátat, nevezetesen az, hogy a doktornő munkaideje
nagyon zsúfolt. Ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, és meg kell találni az optimális helyzetet.
Az önkormányzati hivatallal kapcsolatban elmondta, hogy még a ’90-es évek elején alakultak ki azok a feladatkörök és
az a létszám is, amivel jelenleg is működik a hivatal. A különbség az, hogy akkor alig 1400 fő lakott a községben, most
meg 2700 fő. Ez jóval több munkát jelent a hivatali munkatársaknak, ráadásul az adminisztrációs kötelezettség is
megnőtt, mert vannak olyan jelentések, amiket már havi szinten kell teljesíteni, korábban pedig csak negyedévente, vagy
félévente kellett. Mivel a munka ellátása zavartalan, megköszöni a hivatali munkatársak szorgalmas és lelkiismeretes
munkáját, valamint a jegyzőnő irányítását és munkáját. Hozzátette, hogy az egyes pályázatok elkészítése, beadása,
bonyolítása és figyelemmel kísérése, valamint azok 5 éves fenntartásáról szóló jelentések is a hivatal feladatát képezik, és
erre nincs külön ember. ’90 és ’94 között egy pályázat volt, most pedig milyen sok van, amit mind figyelemmel kell
kísérni.
A falu rendjével és működtetésével kapcsolatos feladatokkal kapcsolatban elmondta, hogy a község rendjének a
fenntartása nagyon sok feladatot ad, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy a portájuk környékét tartsa rendben az
önkormányzat. Azért sokan vannak még olyanak is, akik tudják, hogy az utca rendjének fenntartása is hozzá tartozik az
udvaruk rendjéhez és lenyírják a füvet az utcán és összetakarítanak és nem dobják át a szomszédba a lenyírt füvet,
akkor sem, ha az adott esetben még csak egy kukoricatábla, mert azon nincs még ház. A temető rendjének folyamatos
fenntartása is az önkormányzat dolga, az is rengeteg feladatot jelent. Az utóbbi egy-két évben a közmunka programban
is mindig részt vettek és azok, akik ebben a programban dolgoznak egészen minimális fizetésért, kiváló munkát
végeznek és ezeket a feladatokat nélkülük nem is tudnák megvalósítani. Megköszöni közfoglalkoztatottak munkához
való hozzáállását. Felmerült már korábban, hogy fűnyírást, égetést kössék határidőhöz. Erre azt tudja mondani, hogy a
fűnyíráshoz kell egy jó szomszédi viszony, gazt pedig egyáltalán nem szabad égetni, mert a légköri szennyezés az emberi
egészséget veszélyezteti. E mellett, ha valaki meggyújt valamit, nem tudhatja, hogy 5 perc múlva merre fog fújni a szél.
Ezért sem lehet naphoz kötni a tüzelést, és ha rajta múlik, akkor ez nem is lesz soha meghatározva. Vannak
hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvar, ahova a hulladékot el lehet helyezni.
Herczegné Nagy Katalin helyi lakos a témához kapcsolódva elmondta, hogy rendszeresen tapasztalja a temetőben is
a tüzelést.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ott nagyon figyelnek arra, hogy ne füstöljék tele az egész falut, mert ott
azért el tud menni a füst másfele, nem a falu irányába. Elmondta, hogy azt a rengeteg koszorút és gazt nem tudják hova
tenni, azt elszállíttatni milliós költséget jelentene.
Herczegné Nagy Katalin helyi lakos szerint valakinek minél nagyobb a kertje, annál több zöld hulladéka keletkezik,
amit szintén költség elvitetni.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy már többeknek is mondta és most is mondja, hogy nyugodtan vigyék a
zöld hulladékot a lovardánál lévő trágyakupacra, már sokan oda is viszik. Arra viszont nincs munkás, hogy a koszorúkat
szétszedjék, az nagy munka lenne. Az esővízzel kapcsolatban elmondta, hogy azt nagyon sokan kivezetik az útra, pedig
azt a telken belül kell elvezetni, elszikkasztani. Ez pedig azt jelenti, hogy szivattyúzni kell két helyen is a faluban a
nagyobb esőzésekkor. Jó lenne, ha a lakosság is segítene ebben úgy, hogy ne vezesse ki a vizet az utcára. A Dr. Pécsi
Gyula utcában 50-70 m-es szakaszt biztos, hogy fel kell tölteni, mert az mélypont, és hogy ott ne álljon meg a víz, csak a
felöltés és az út újra aszfaltozása jöhet szóba. A másik ilyen hely a Tölgyfa utca, ahol olyan megoldást kellene
megvalósítani, hogy az út alatt átfúrva egy gravitációs csatornával elvezetnék a zámolyi Csatorna felé az esővizet. A
harmadik hely a Rákóczi utcában a járda a Községházánál, ahol szintén megáll a víz esőzéskor. Erre megoldás lehet egy
újabb gyűjtőakna kialakítása. Ezzel egy időben a járdát is rendbe kellene tenni, új burkolattal ellátni, mert azt a
környezetet csak rontja a jelenlegi járda, ahol a község közérdekű, felújított intézményei helyezkednek el. Ez viszonylag
közeli feladat lenne és reméli, hogy ezt meg is tudják valósítani. A közvilágítással kapcsolatban elmondta, hogy ha meg
tudják valósítani a közvilágítás korszerűsítését, amire pályázatot adtak be, akkor a lámpatestek led-es világításra lesznek
lecserélve. Ha ez nyertes lesz, akkor a munka tavasszal megvalósulhat.
Méri Jánosné helyi lakos jelezte, hogy előtte nincs közvilágítás, nagyon sötét van.
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Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy tud erről, megkeresik rá a megoldást. Véleménye szerint fontos lenne
további beruházások megvalósítása, az egyik ilyen a tanuszoda, amiről már beszélt, aztán a Tornacsarnok energetikai
korszerűsítése, mert nagyon sokba kerül a fűtése és a világítása. Keresik a pályázati lehetőségeket, már adtak is be rá
idén, de nem nyertek, ez azonban nem szegi kedvüket. A Tűzoltószertár és a Falumúzeum tetőhéjazata is
rekonstrukcióra szorul, erre is keresik a pályázati lehetőséget. Megvalósult a napkollektor telepítés a Tornacsarnokra,
illetve a napelemek telepítése az új és a régi óvodádra, valamint a Tornacsarnokra. Az elképzelésekhez az is kell, hogy
pénze legyen az Önkormányzatnak. Ehhez nem a lakosságot akarják terhelni újabb adókkal, hanem ahogy eddig is, a
telkek kialakításából kívánnak bevételhez jutni, ezért a telekkialakítást folytatni kell.
Kiemeli, hogy a lakosság az Önkormányzattal telefonon, elektronikus és papír alapú levelezésben, illetve személyesen
tarthatja a kapcsolatot, de nem különböző közösségi oldalakon, mert az nem minden esetben fog eljutni az
önkormányzathoz.
Horváth Gábor polgármester megköszönte a figyelmet és átadta a szót dr. Torma Viktória jegyzőnek.
dr. Torma Viktória jegyző köszönti a megjelenteket. Elmondta, hogy az Önkormányzat gazdálkodásáról ad
tájékoztatást. Az önkormányzat gazdálkodásán az intézmények, azaz az óvoda és bölcsőde, valamint a hivatal
fenntartását működtetését, a település üzemeltetését, a beruházások, felújítások finanszírozását és a lakosság ellátását
kell érteni. Kiemelte, hogy az önkormányzat gazdálkodását összességében a takarékosság jellemzi, igyekeznek minden
évben a kiadásokat csökkenteni. Ezeket a kiadásokat sosem lehet teljes mértékben az előző évekhez viszonyítani, hiszen
minden évben mások a feladatok, ráadásul a település növekedése miatt az ellátandó feladatok is gyarapodnak, ami mind
azt jelenti, hogy a kiadások emelkednek, ugyanakkor a bevételek nem nőnek ezzel arányosan.
A 2013. évet 91 455 ezer forint pénzmaradvánnyal zárták. A pénzmaradvány jelentősen nőtt az előző évekhez képest,
köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak.
Szeptember 30-ig, azaz háromnegyed évig 342 350 ezer forint bevételt realizáltak, ami a költségvetésben szereplő
426 756 ezer Ft-hoz képest 80%-os teljesítést mutat, így a bevételek beszedése időarányosnak tekinthető.
A 2013. év hasonló időszakában, azaz szeptember 30-ig 203 071 ezer forint bevétele volt az önkormányzatnak. A
bevételek eltérését az előző évhez képest az okozta, hogy nagyobb volt a pénzmaradvány, mint az előző évben, és a
finanszírozás rendszere is változott. Az állam már feladatot finanszíroz, úgy, mint hivatal működésének támogatása,
településüzemeltetés, közvilágítás, köztemető fenntartása, óvodai dolgozók bértámogatása és óvodaműködtetés,
gyermekétkeztetés. Sajnos a finanszírozás nem 100%-os, azaz nem fedezi az összes költséget, tehát azt a saját
bevételekből ki kell egészíteni. A bevételek a működési bevételekből, azaz az un. közhatalmi bevételekből, - helyi
adókból - az intézményi működési bevételekből (térítési díjak, kamatbevételek, áfa bevételek), az átengedett központi
adókból (gépjárműadó 40%-a) az állami támogatásokból (normatív támogatás) és a felhalmozási és tőke jellegű
bevételekből tevődnek össze.
A pénzmaradvány a takarékos és jól megtervezett gazdálkodásból származik, azaz a pénzeket mindig úgy használták
pályázati célokra, hogy az megtérüljön, illetve a jó gazda módjára és gondosságával a szabad pénzeszközöket mindig
lekötik a kamatbevétel reményében, annak érdekében, hogy a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat ebből tudják
finanszírozni, azaz a felújításokat, beruházásokat az ilyen módon származó pénzből fedezik. Jelenleg folyamatban van a
kialakított telkek értékesítése, jóval több telket sikerült eladni, mint amire számítottak, így az értékesítésből származó
bevételek is emelkedtek. A főbb bevételeket ismertetve: a normatív állami hozzájárulás szeptember 30-ig 122 026 e Ft
volt. November 20-ig az iparűzési adóból 28 120 e Ft, a gépjármű adóból 18 650 e Ft bevételt realizáltak, ebből saját
bevétel a 40%, azaz 7 460 e Ft, az állam részére tovább kell utalni a bevétel 60%-át, 11 190 e Ft-ot.
Tavaly ilyenkor az iparűzési adóból 30 millió Ft, a gépjármű adóból 17 millió Ft (saját bevétel a 40% : 6 800 e Ft, az
állam részére továbbutalt a 60%, 10 200 e Ft) bevételük volt.
Említette, hogy a működési bevételek és működési kiadások nem mindig arányosak, azaz az ilyen címen kapott
bevételből nem mindig lehet fedezni a működési kiadásokat. E miatt a tavalyi évben pályáztak az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására, ismertebb nevén ÖNHIKI-re, melynek keretében 5
776 e Ft támogatásban részesültek a 2013. év végén, amit működésre tudtak fordítani. Ugyanezen a pályázaton a 2011.
évben 15 millió forintot, a 2012. évben 13 millió forintot kaptak. Tekintve, hogy az idei évben is hasonló körülmények
között gazdálkodnak, szeptemberben ismét pályáztak a működőképesség megőrzését szolgáló támogatásra, melynek
elbírálása jelenleg folyamatban van. Mivel nem ismer lehetetlent, bízik abban, hogy a pályázatot számukra kedvezően
bírálják el, ezért is nagyon sok munkát fektettek bele a kollegáival együtt, annak érdekében, hogy megítéljék a támogatást
az Önkormányzat számára.
A kiadásokat 426 756 ezer Ft-ra tervezték, és összesen 316 241 ezer Ft-ot költöttek, azaz a kiadások teljesítése 74%-os
szeptember 30-ig. Az előző év hasonló időszakában a kiadások 180 576 ezer forintot tettek ki.
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A kiadások szintén két fő részre lehet osztani. Vannak a működési kiadások és vannak a felhalmozási kiadások. A
működési kiadások egy része a település és az intézmények üzemeltetési, működtetési feladatok, azaz dologi kiadások
finanszírozását jelenti, a másik részét az alkalmazottak személyi juttatásai teszik ki. Összesen a működésre 159 621 ezer
Ft-ot fordítottak, ebből a személyi juttatásokat, a dologi, üzemeltetési kiadásokat, és társadalom és szociálpolitikai
juttatásokat fedezték. A beruházások, felújítások összesen 156 620 ezer Ft-ot tettek ki, ebből történt a háziorvosi
rendelő, gyógyszertár kialakítása és a felette lévő három lakás megépítése. Megvalósították a települési jelzőtáblák
kihelyezését és folyamatban van a napelemek telepítése és üzembe helyezése, ami már a villamos áramot termeli az új és
a régi óvoda épületén, valamint a Tornacsarnokon. Felújították az árvízi védekezésben károsodott lakóutcákat és a
kavicsbányához vezető, un. Sólinka-dűlői utat, továbbá az új részen, a Hunyadi utca folytatásaként ismert, de már nevet
viselő Németh Imre utcában megépítették a víz- és szennyvízhálózatot.
Ezt követően ismerteti a helyi adók alakulását a 2014. november 20-i állapotnak megfelelően. Gépjárműadóból 18 650
ezer forint, tavaly ilyenkor 17 000 ezer Ft bevételük származott, aminek 60%-át tovább kell utalni a költségvetés felé. A
kivetett adó nagysága: 20 511 ezer Ft. A kivetett iparűzési adó szeptember 30-ig: 36 784 e Ft, ebből november 20-ig
befolyt 31 620 e Ft, azonban az előző évi bevallások feldolgozását követően a visszautalások figyelembe vételével az
Önkormányzat bevétele 28 120 e Ft. Ez tavaly ilyenkor 30 millió Ft volt, tehát az iparűzési adó bevétel csökkenést
mutat. Magánszemélyek kommunális adójából 5 840 ezer forint bevétel származott, a kivetett adó 6 826 ezer Ft volt.
Felhívja a figyelmet arra, hogy az adófizetési morálon még javítani kell. Sajnos sokan vannak olyanok, akiknek az előző
adóévekről is van hátraléka. Megkezdték a behajtást annak érdekében, hogy az önkormányzat közel 9 160 e Ft
adóhátralékból adódó kintlévősége csökkenjen.
Az idei évben, figyelemmel arra, hogy a választási ciklus utolsó éve volt, három pályázatot valósítottak meg, melyből az
egyiket tavaly az árvízkor adták be. Ez volt az útbaigazító táblák kihelyezése, amire 3,8 millió forintot nyertek LEADER
forrásból. A pályázatot saját maguk – személy szerint ő maga – készítette és számolta is el, a pályázati támogatás
rendben megérkezett az Önkormányzat számlájára. Ezen kívül a lakóutcák burkolatát is támogatásból, az un. vis maior
támogatásból valósították meg. A pályázat rendkívüli mértékű adminisztrációt igényelt, de a hivatal munkatársaival
rendben elvégezték és elszámolták, a pályázati támogatás 47 millió forint volt, amit megkaptak. Kicsit könnyítette a
helyzetüket, hogy ez a pályázat nem utófinanszírozott volt, hanem amikor a vállalkozó benyújtotta a számlát, akkor a
pénzt lehívhatták, viszonylag gyorsan meg is érkezett a számlára és abból ki tudták fizetni.
Elkészült továbbá a napelem rendszer telepítése a két óvodára és a Tornacsarnokra, ami immáron az áramot termeli.
Pályázati lehetőség hiányában önerőből valósították meg az orvosi rendelő felújítását, mert úgy érezték, hogy a
győrzámolyi polgárok megérdemlik azt, hogy egészségügyi problémájuk esetén egy kulturált, minden igényt kielégítő, 21.
századi rendelő fogadja őket. Sikerült elérniük, hogy idéntől van olyan gyógyszertár a községben, ami minden nap nyitva
van, és a rendelő mellett tudja fogadni a gyógyszert kiváltókat. Most már nem kell várni, hogy mikor lesz nyitva a
gyógyszertár, hiszen minden nap fel lehet keresni. Ezen kívül az épület növelte az önkormányzat vagyonát, hiszen
három lakást is sikerült kialakítani a tetőtérben, amire hatalmas volt az igény, és biztos abban, hogy sosem fognak
üresen állni. A bérleti díjból tehát szintén van bevétele az önkormányzatnak.
Kigyűjtötte azt, hogy a 2010-2014. között milyen pályázatokat valósítottak meg, ezeket ismerteti:
1. Játszótér építés: 22.900 ezer Ft pályázati támogatás, önerő 6.200 ezer Ft; megvalósítás időszaka: 2010. év
2. Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása; 49.500 ezer Ft pályázati támogatás, önerő 20.500 ezer Ft;
megvalósítás időszaka: 2010-2011. év
3. Iskola-óvoda újjáépítése; 299.000 ezer Ft pályázati támogatás, önerő 50.000 ezer Ft; megvalósítás időszaka: 2011. év
4. Énekkari- és színjátszóköri próbaterem építés: 5.116 ezer Ft pályázati támogatás, önerő 5.000 ezer Ft; megvalósítás
időszaka: 2012. év
5. Rendezvénysátor- és eszközbeszerzés: 10.000 ezer Ft (Hármashatár Alapítvány); megvalósítás időszaka: 2012. év
6. Mobil lelátó beszerzés és sportpálya fejlesztés: 10.000 ezer Ft (Győrzámolyi Sportegyesület); megvalósítás időszaka:
2012. év
7. Napkollektor telepítés a Tornacsarnokra: 26.259 ezer Ft pályázati támogatás, önerő 3.938 ezer Ft; megvalósítás
időszaka: 2013. év
8. Útbaigazító táblák telepítése: 3.881 ezer Ft pályázati támogatás, önerő 1.049 ezer forint (2013. évben elnyert pályázat);
megvalósítás időszaka: 2014. év
9. Napelem telepítése az új és a régi óvoda épületére, valamint a Tornacsarnokra: 36.690 ezer Ft pályázati támogatás
önerő 6.474 ezer Ft (2013. évben elnyert pályázat); megvalósítás időszaka: 2014. év
10. Vis maior pályázat: 47.000 e Ft, önerő: 4.700 e Ft; megvalósítás időszaka: 2014. év
Az összes pályázati támogatás 508 millió azaz, fél milliárd forint, melyhez 98 millió forint önerőt tett hozzá az
önkormányzat.
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Jelenleg egy beadott pályázatuk van, amit még a választások előtt, rendkívül rövid határidő mellett, de be tudtak adni. Ez
a közvilágítás korszerűsítését célozza, 52 millió forintra pályáztak, és a támogatás a költségek 100%-át fedezi. Azért
tartja fontosnak ezt a pályázatot, mert be kellett szerezni hozzá a Belügyminiszter támogató nyilatkozatát is, amit meg is
kaptak, így reméli, hogy a támogatást el is nyerik és az egész településen le tudják cserélni a jelenlegi fényforrásokat ledesre, amitől megtakarítást is remélnek. Hozzátette, hogy náluk nincs pályázati referens, illetve külön személy, aki csak
ezzel foglalkozik, első sorban a polgármester úr és saját maga bonyolítja, illetve járja körül ezeket a pályázatokat.
Felhívja a figyelmet, hogy jelenleg folyamatban van a településrendezési terv felülvizsgálata, javasolja, hogy azt mindenki
tekintse meg azt, amikor a kifüggesztés megtörténik, annak érdekében, hogy ne érje később meglepetés.
Tekintettel arra, hogy megkérdezték a véleményüket, hogy miket szeretnének megvalósítani, jelezték is a Megyei
Önkormányzat felé, akik azt beleépítették a Területi Operatív Programokba (TOP). Célul tűzték ki a Tornacsarnok
energetikai korszerűsítését, padlózatának felújítását, valamint a belső felújítást, a gyermekorvosi rendelő, védőnői
szolgálat, fogászat épületének energetikai korszerűsítését és belső felújítását, az esővíz elvezetésének megoldását a Dr.
Pécsi Gyula és a Tölgyfa utcákban, valamint a Falumúzeum és Tűzoltószertár felújítását. Mindenképp fontosnak tartja a
Falumúzeumban elhelyezett tárgyak bővítését, ezért ha van valakinek bármilyen kincse, amit felajánl ilyen célra, azt
szívesen veszik. Reményét fejezi ki, hogy ezekre mind lesz pályázati kiírás és minden önkormányzati épület végre
korszerű lesz. Megköszönte a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, hogy szorgalmas és lelkiismeretes munkájukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy az egyre sokasodó feladatokat el tudták látni.
dr. Torma Viktória jegyző megköszönte a figyelmet és átadta a szót Erdélyi Csillának a Bölcsőde szakmai
vezetőjének.
Erdélyi Csilla szakmai vezető köszöntötte a jelenlévőket és elmondta, hogy a Bölcsőde már a 6. éve segíti a
kisgyermekes családokat ebben a közösségben, ahova nem csak helyi, de a környező településekről is járnak gyermekek.
A létszám feltöltöttsége 150-160%-os, három szakképzett kisgyermekgondozó és egy bölcsődei kisegítő várja a
gyermekeket. Ezt az ideális létszámot köszöni az Önkormányzatnak. Már régóta törekvés egy második bölcsődei
csoport létrehozása, amire a 2013-as törvénymódosítások miatt van is igény, mert a nőknek lehetővé vált, hogy gyed
folyósítása mellett, tehát a gyermek 1 éves korától visszatérjenek a munka világába. Ezzel még inkább megnőtt az igény
a bölcsőde iránt, de ezidáig még mindig akadályokba ütköztek, amikor megkísérelték a második csoport létrehozását.
Januártól még több gyermekre számítanak a bölcsődében, ezért továbbra is a bölcsőde bővítése mellett lesznek.
Erdélyi Csilla szakmai vezető megköszönte a figyelmet és átadta a szót Bognárné Koteczki Ibolya
intézményvezetőnek.
Bognárné Koteczki Ibolya óvodavezető megköszönte a polgármester úr elismerő szavait az óvoda minden
munkatársa nevében. Elmondta, hogy a 2013. évben történt bérrendezés hozzájárult ahhoz, hogy még színvonalasabb
munkát tudjanak végezni az óvodában. Egy példán keresztül bemutatta, hogy egy 30 éves szakmai gyakorlattal
rendelkező óvodapedagógus 2013. szeptemberig bruttó 181.500,-Ft-ot keresett, amiből 126.000,-Ft-ot kapott kézhez,
2013. szeptembertől 270.000,-Ft-ra emelkedett a fizetése, ami azt jelenti, hogy 177.300,-Ft-ot vihet haza. Lehet, hogy ez
valakinek soknak tűnik, de úgy gondolja, hogy a 126 ezer Ft-os bér lealacsonyító volt egy pedagógus számára. Nagyon
jó dolognak tartja, hogy megtörtént a pedagógusok bérrendezése. Bérfeszültséget jelentett volna azonban, ha csak a
pedagógusok bére emelkedik, a technikai dolgozóké, a bölcsőde személyzetéé nem. Megköszönte, hogy a polgármester
úr és a Képviselő-testület felismerte ezt a problémát és úgy döntöttek, hogy a fizikai dolgozók bérét is megemelik.
Hozzátette, hogy ugyan a közalkalmazottakat bértábla szerint kell besorolni, de ez már szinte semmi jelentőséggel nem
bír, hiszen van olyan közalkalmazott, akinek a bértábla szerinti bérét 30.200,-Ft-tal kell kiegészíteni ahhoz, hogy elérje a
garantált bérminimumot. Elmondta, hogy a bérrendezés előtt nem talált óvodapedagógust, a fiatalok tömegével hagyták
el a pályát. Azt is ki meri jelenteni, hogy aki most pedagógusként dolgozik, biztos, hogy nem tudja, hogy mennyit keres,
mert nem anyagias, hanem szívvel-lélekkel végzi a munkáját. Ehhez kaptak egy kicsi lökést a béremeléssel. Elkezdődtek
a minősítések is. Ezek nem egyszerű eljárások, komoly követelményeknek kell megfelelni a pedagógusoknak, de ez
egyfajta megújulást is jelent, és ösztönzését ad a pedagógusoknak, hiszen átsorolhatóak lesznek magasabb kategóriába.
Az óvodában egy-egy rendezvényen több száz ember mozdul meg, nincs semmiféle megkülönböztetés a tősgyökeres és
a betelepült győrzámolyiak között. Egy újabb eredménnyel, egy fejlesztő szobával is büszkélkedhetnek, ketten egy
kolleganőjével megtanulták az Ayres módszert, amivel hozzájárulhatnak a gyermekek fejlődéséhez. Köszöni azon
képviselőknek, akik az intézménynek ajánlottak a képviselői keretükből, mert mindig megvan ennek a pénznek a helye.
Egy kicsit dicsekedni is szeretne, mert nem sok környező óvodában van így, hogy a délelőtti fejlesztésekért, amit az
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óvónők végeznek, nem kell a szülőknek fizetni és minden nagycsoportos részt vehet okosító tornán, tartásjavító tornán
és most már az Ayres-terápián is. A logopédia szakszolgálati feladat lett, már nem az önkormányzat, mint fenntartó
feladata ennek biztosítása, csak azon gyermekek esetében, ahol szakértői vélemény rendelkezik arról, hogy a gyermek
sajátos nevelési igényű és ennek keretében logopédiai fejlesztésre szorul. Ennek biztosítása továbbra is az önkormányzat
feladata. Akinek gyógypedagógiai fejlesztésre van szüksége, azt csak külsős emberrel tudják megoldani, ami plusz
költséget jelent az óvodának és a fenntartónak. Arra biztatja a kollégáit, hogy a jövőben a szükséges végzettséget
szerezzék meg és saját maguk tudják megoldani ezt a fejlesztést is.
Bognárné Koteczki Ibolya óvodavezető megköszönte a figyelmet és átadta a szót Németh László iskola
igazgatónak.
Németh László iskolaigazgató köszöntötte a megjelenteket. Az iskolát kicsit másképp érinti a pedagógus életpályamodell, de ebbe nem megy bele. Az iskola ebben a tanévben elérte a felvehető gyermekek maximum létszámát, ezért
kérték az alapító okirat módosítását, így a felvehető gyermek száma 250-re emelkedett. A térségi iskolái, és azon iskolák
közül, melyek nem körzetesek, a győrzámolyi iskolába jár a legtöbb gyermek. Amikor ide került, 130 gyermek járt ide.
Vannak olyan osztályok, ahol 28 fő van, ezt már soknak tartja, mert a községi iskolai osztálynak azt kell tükröznie, amit
a lakókörnyezet is tükröz, ezért a 20, maximum a 25 főt látja értékteremtőnek. Nagyon érdeklődnek a szomszéd
községekből is az iskola iránt. A győri tankerület nem is engedett mást felvenni, csak győrzámolyi gyermeket, mert
különben csoportbontásra került volna sor, ami, ha az óvodás gyermekek számát nézik, lehet, hogy a jövő tanévben be
is következik. Győrújfaluról tavalyelőtt 9-en, idén 5-en iratkoztak be 5. osztályba, és már most 6-7 szülő jelezte, hogy
szeretné beíratni a gyermekét 5. osztályba. Mindegyiknek azt kellett mondani, hogy csak 1 gyereket vehetnek fel, mert
akkor meglesznek 28-an, a többit el kellett utasítani. Sokan szerették volna, ha a győrújfalui iskola a győrzámolyi iskola
tagiskolájává vált volna, ez azonban nem tud megvalósulni, mert nem tudnak helyet biztosítani az 5. osztályos
gyermekeknek. Azt gondolja, hogy ha ekkora a kereslet az iskola iránt, az annak a pedagógiai munkának köszönhető,
amit folytatnak. A legfontosabb érték a gyerek és a szülő. Két objektív mérce minősíti az iskolát: egyrészt, hogy a
gyerekek hol tanulnak tovább. Az elmúlt négy évben a gyerekek ¾ része az érettségit adó középfokú intézményekbe
került. Ez azért szép eredmény, mert nem válogatott gyerekekkel dolgoznak. Az iskolában a társadalom tükröződik le,
nem tehetnek különbséget a jó és a gyengébb teljesítményű diákok között. A másik a kompetencia mérés, amin a 6. és 8.
osztályosok vesznek részt. Ezen magyarból Pulai Nikoletta tanítványait csak egy másik iskola előzte meg községi
szinten. A tavalyi évben a felső 10%-ban voltak községi és a felső 20%-ban országos szinten. Ez azt mutatja, hogy
ebben az intézményben a jó képességű gyermekek nem vesznek el. A tavalyi 8. osztályosok 81%-a tudott érettségit adó
intézményben továbbtanulni. A működést az állam biztosítja, de ez alatt a leltár nem változott semmit, azaz semmit
nem kaptak az államtól. A különböző szakmai és egyéb programokat csak úgy tudják megtartani, hogy a győrzámolyi
önkormányzat támogatja az iskolát, amiért a köszönetét fejezi ki a polgármester úrnak és a Képviselő-testületnek, akiket
az az elv vezérel, hogy ne legyen visszalépés. Csak így tudtak megvalósulni a hagyományos programok, mint a szigetközi
népdaléneklési verseny, a versmondó verseny. Ha 5 liter hypót szeretne venni, akkor három árajánlattal kell bemennie a
tankerülethez. A munkája egy részét az teszi ki, hogy árajánlatokat kér, illetve adatokat szolgáltat arról, hogy hány tanár
van, stb. A cél az, hogy ezt a tanulók és a szülők ne vegyék észre. Szerencsések, hogy van mögöttük egy jó épület és egy
önkormányzat, tehát tud hova fordulni. Az iskolának nincs karbantartója, és a győrzámolyi önkormányzat javasolta a
tankerületnek, amit már több intézmény is átvett, hogy az önkormányzat látja el szerződés alapján a karbantartási
feladatot. Itt mond köszönetet Dara László és Schreiner Imre karbantartóknak. Tudja, hogy más intézményben ez
mekkora gondot okoz. Azt gondolja, hogy kiemelt helyzetben vannak és a győri járásban el is terjedt, hogy az iskolát az
önkormányzat nem hagyta magára és így tudnak működni. Ebben az évben pályáztak, a gönyűi iskolával közösen
programokra, pl. madarak-fák napjára, színjátszóra, erdő titkaira és nyertek 600 ezer forintot. 2013. nyarán informatikai
fejlesztésre pályáztak, amin az intézmény 25 notebookot kapott, ebből 16 tanulói laptop lett beállítva. Ez nagy hátrány
volt eddig, mert régi gépparkjuk volt. Ez 5-6 millió forint értéket képvisel a programokkal együtt. E mellett az iskola
még kap 4 interaktív táblát, ez azt jelenti, hogy a 8 tanteremből 6-ban lesz interaktív felület. Ha ezt a pedagógusok jól
tudják alkalmazni, akkor ebből a gyerekek sokat tanulhatnak és az alsó tagozatban is megjelenik az interaktív tananyag.
Pályáztak az intézményi egészségmegőrző programra, amin 288 iskola nyert, 3 millió forintot tudnak fordítani a
mindennapi testnevelésre, és egyéb egészségmegőrző programokra.
Németh László iskolaigazgató megköszönte a figyelmet.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a karbantartás esetenként ad munkát, nyilván egy fűtési szezon
kezdetén többet, de ezért megbízási díjat kapnak a tankerülettől. A különböző programok, amit az igazgató úr említett,
mint a népdaléneklési verseny is, csak pár 10 ezer forint hozzájárulást jelentett, és ha a jövőben is erre a támogatásra
szüksége lesz az iskolának, azt meg fogják adni. Megköszönte a beszámolókat és várja a hozzászólásokat.
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Gruttó Tamás helyi lakos megkérdezte, hogy a közvilágítás korszerűsítésre mikor kerül sor.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy egy sikeres pályázat estében várhatóan a tavasszal, hiszen közbeszerzési
eljárást kell lefolytatni. Ha nem nyertes a pályázat, akkor is egy-két helyen meg kell csinálni a közvilágítást, de mivel az
E.on hálózatáról van szó, meg kell terveztetni, tehát tavasznál előbb semmiképp nem várható.
Gruttó Tamás helyi lakos megkérdezte, hogy az Ancsali út környékén a murvás feltöltés szinte teljesen eltűnt, azzal
mit lehet kezdeni.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy ilyen jellegű megoldandó feladat van több helyen is, például az Óvoda
melletti részen. Folyamatosan kell az utakat karbantartani. Ha jó idő lesz, akkor még tudnak ilyennel foglalkozni az idén.
Ha minden jól megy, akkor bővülni fog a közfoglalkoztatotti létszám, és tudnak felvenni férfi munkaerőt, akkor még
inkább tudnak az ilyen feladatokra koncentrálni.
Gruttó Tamás helyi lakos megköszönte a választ.
Tolnay Péter helyi lakos a honlappal kapcsolatban kérte, hogy gyakrabban frissüljön, és az aktuális információk
elérhetőek legyenek.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a tavalyi évben a tárhely szolgáltatónál gond volt, e miatt a honlap sokáig
nem működött és sok információ elveszett róla. Egy helyi lakos társadalmi munkában készíti az új honlapot, bízik
abban, hogy hamarosan elkészül vele és akkor megtöltik a szükséges információkkal.
Rácz Tamás helyi lakos megkérdezte, hogy a Szent László utca hiányzó burkolata mikor lesz megcsinálva, mert 200
m-es szakasz hiányzik.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a munka egy része elkészült a postánál, és mart aszfalttal a kátyúkat is
igyekeztek javítani. Sajnos az útépítő cégnek kapacitás gondjai vannak, reméli, hogy tavasszal sor kerülhet a munkára.
Az út nincs összetörve, csak elhasználódott.
Herczegné Nagy Katalin helyi lakos megjegyezte, hogy az önkormányzati intézmények sorában csupa olyat
hallottak, ahova csak fiatalok járnak. Véleménye szerint önkormányzati szinten gondolni kellene az idősebb
korosztályra, hiszen a nyugdíjkorhatár megemelkedésével szerinte nem csak az ő családjának jelent gondot az idős
szülők ellátása, gondozása. Megkérdezte, hogy az önkormányzat nem gondolkodik-e azon, hogy idősek számára
napközit hozna létre.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy gondolkodik, és eljutott hozzá, hogy a plébánia helyiségei nincsenek
teljesen kihasználva. Beszélt is a plébános úrral kb. másfél hónapja, és abban maradtak, hogy végiggondolja, hogy az
üres helyiségeket erre a célra lehet-e használni. Tehát az egyházzal közösen végezhetnék ezt a fajta feladatot és
próbálnák megteremteni az idősek napközi otthonának feltételeit. Nem tudja, hogy ebből lesz-e valami, ha nem, akkor
is foglalkoznak vele. Ha lenne rá pályázati lehetőség, akkor könnyebb lenne, még nem találkozott ilyennel, de reméli,
hogy lesz megoldás.
Kónya Ferenc helyi lakos szerint a tüzelésre nem szabad időpontot kinevezni, mert ahol a zöldhulladékot elviszik, ott
tilos tüzelni. A győri önkormányzat is ezt fontolgatja, véleménye szerint a szervezeti és működési szabályzatban kell ezt
megtiltani. Közel lakik Győrladamérhoz, és onnan is folyamatosan jön a füst, mert építkezések vannak és meggyújtják a
hungarocelt, a fóliát, amik az emberi szervezetre a leginkább károsak. A füstjük rámegy a gyümölcsökre, almára, nem
lehet róla lemosni. Kér mindenkit, hogy az itteni jó levegőre vigyázzanak. A másik a csapadékvíz kérdése. Az új részen
az esővíz mindenhol ki van vezetve az árokba. Amikor ő építési engedélyt kapott, abba bele volt írva, hogy az esővizet a
telken belül kell elszikkasztani. Aki nem ezt teszi, azt kötelezni kell rá. Szépen megoldotta otthon, el lehet menni hozzá
megnézni. Azt a pénzt pedig, amit a csatornázásra akartak fordítani, inkább adják az iskolának. Ennek érvényt kell
szerezni minden utcában. Most állt fel a testület, 5 évre, most erős. Nem ért egyet azzal, hogy a Tölgyfa utcát vezessék
bele a csatornába, azt a pénzt lehet is másra is költeni. Köszöni a figyelmet.
Horváth Gábor polgármester megköszönte az észrevételt, elmondta, hogy ez sajnos nem egyszerű dolog, nem megy
egyik napról a másikra, de bízik abban, hogy a lakosság is partner lesz benne. Nem kell erre külön helyi szabályozás,
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hiszen az építési törvény előírja, hogy az esővizet a telken belül kell elvezetni, ennek kell érvényt szerezni. Megtalálják
annak is módját, hogy a temetőben lévő koszorúkkal mi legyen, azokat ne kelljen elégetni.
Kovács Antal helyi lakos szerint a lakosság a zöldhulladékot ne vigyék ki a határba, a ladaméri útra, a „Kopaszra” a
szomszédok is figyelmeztessék erre egymást, mert szeméttelep az egész. Azért, hogy az utcán megáll az esővíz, nem az
önkormányzat a hibás, mert az árkot megcsináltatta az önkormányzat, hanem azok, akik azt betemették. Megkérdezte,
hogy a Csinód előtt nem lehet-e tenni valamit, mert attól a rengeteg autótól nem lehet látni semmit, a Fornettiről már
nem is beszélve, mert ott is életveszélyes.
Horváth Gábor polgármester megköszönte az észrevételt. Sajnos a szelektív gyűjtőszigeteknél is rossz a helyzet, oda
is úgy rakják le a hulladékot, hogy nem tartják be a szabályokat és sok mindent a kukák mellé raknak. Ezért a Tölgyfa
utcában a szelektív gyűjtő mellett lakó hölgy rendszeresen figyelemmel kíséri a területet és jelzi a körzeti rendőrnek, ha
szabálytalanságot tapasztal. Azóta nincs annyi illegális hulladéklerakás.
Tolnay Péter helyi lakos szerint a polgármester úr is említette, hogy milyen szép már a Községháza, Orvosi rendelő
környéke. Sajnos az út másik oldaláról, a Csinód vállalkozás telephelyéről ez nem mondható el, mindenki láthatja, hogy
mi van ott, tele van autókkal, az épület állaga rendetlen, folyamatos ott a zaj. Megkérdezte, hogy az önkormányzat tud-e
tenni valamit, lehet-e ráhatással arra, hogy rend legyen?
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ilyen értelemben nem hatóságok, hogy bizonyos tevékenységeket
megtiltsanak. Ha a Csinód megjelent volna bármilyen rendezvényen, akkor tudnák, hogy mik az önkormányzat
törekvései, de ők pont az a cég, aki sem az önkormányzattal, sem a faluval nem keresik a kapcsolatot. Egyetért a
felvetéssel, mert nem azért alakították ki azt a parkolót, hogy ott a Csinód kocsijai álljanak. Ha ott lenne üres parkoló,
akkor a Fornetti körül sem lenne olyan a helyzet reggelente. Reméli, hogy már jutottak annyi beruházáshoz, hogy a saját
telephelyükön is rendet tegyenek.
Nagy Sándor helyi lakos elmondta, hogy saját maguk tehetnek a környezetükért, ő például rengeteg szemetet felszed.
Van jó példa is a faluban, mert vannak olyanok, akik megfelelően gondozzák a területüket.
Horváth Gábor polgármester ezzel egyetért és reméli, hogy a negatív példák csak ideiglenesek és sokan másként
gondolkodnak és cselekszenek.
Herczegné Nagy Katalin helyi lakos megkérdezte, hogy az önkormányzat tervezi-e új utcák nyitását, például az ő
kertjük végében.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy tervezi, hiszen a rendezési terv is tartalmazza azoknak a kerteknek a
telekké történő alakítását és csak a tulajdonosokon, az ő akaratukon múlik, hogy ott mikor lesz telek. Az önkormányzat
a lehetőséget teremtette meg, mást nem tud tenni, a tulajdonosoknak kell megegyezni.
Herczegné Nagy Katalin helyi lakos megkérdezte, hogy hogyan lesz ott közmű.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy akkor, amikor a tulajdonosok megcsináltatják a közművet. Az
önkormányzat segít mindenben. Célszerű erre társulást létrehozni. Az önkormányzat a tulajdonosok nélkül nem tud
lépni, legfeljebb segíteni tudja őket.
Gruttó Tamás helyi lakos megkérdezte, hogy a CBA-val szembeni erdő kinek a tulajdona és lesz-e fakivágás.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy az önkormányzaté. Az, ami tavasszal is történt a másik oldalon,
amikor mindenki erdőfelügyelőnek gondolta magát, és azt hitte, hogy a fák kivágását meg tudja tiltani nem járható út,
hiszen az élet rendje, hogy ha az erdőben megnőnek a fák, akkor vágni kell. A fásítás is nagyon szépen megtörtént. Ha
itt is vágásérettek lesznek a fák, akkor ez meg is fog történni. Volt már gyérítés is, az alja szépen ki van takarítva, és ezt
folytatni is fogják, de a munkaerő is véges.
Megköszönte az érdeklődést és a részvételt és tájékoztatást ad az elkövetkező programokról: megrendezik az adventi
időszakban minden vasárnap a gyertyagyújtást, az első alkalom november 30-a lesz, illetve az önkormányzat és az iskola
közös szervezésében, december 19-én lesz a hagyományos „Mindenki Karácsony” rendezvény, melyre szeretettel
várnak minden érdeklődőt.
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Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a közmeghallgatás végére értek. Megköszönte a
megjelentek részvételét, a közmeghallgatást berekesztette 19.10 órakor.

kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Horváth Károly
képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Benes Gábor
képviselő

9

