Győrzámoly Községi Önkormányzat
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2014. december 2. napján a 16.15 órakor kezdődő ülésen
Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme
(9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Horváth Károly, Pulai Nikoletta, Siska
Károly, Tóthné Major Éva, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Távolmaradását jelezte: Benes Gábor képviselő

Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Horváth Károly és Viola Vilmosné képviselőket kijelölte. Ezt követően
ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására
2. Javaslat a helyi építési szabályzat módosítására
3. Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okiratának elfogadására
4. Javaslat a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadására
5. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra érkezett kérelmek elbírálása
6. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
7. Segélyezések – zárt ülés –
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2014. (XII. 2.) számú határozata
1. Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására
2. Javaslat a helyi építési szabályzat módosítására
3. Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okiratának elfogadására
4. Javaslat a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadására
5. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra érkezett kérelmek elbírálása
6. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
7. Segélyezések – zárt ülés –
1. napirendi pont: Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló rendelet megalkotására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Várja a hozzászólásokat.
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Tóthné Major Éva alpolgármester megjegyezte, hogy tulajdonképpen érdemi változás nem történik, a
hulladékszállítás változatlan és a hulladékudvar is megmarad. Megkérdezte, hogy az újabb szelektív gyűjtősziget
kihelyezése hogy áll.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy több levelet is írtak, a végén már választ sem kaptak a Győr-Szol-tól. A
helyzet annyit javult, hogy a papír és a műanyag hulladékgyűjtőből duplát raknak ki az Óvoda elé. Az emberek annyira
fegyelmezetlenek, hogy vasárnap reggelre odavittek kommunális hulladékot zsákban, abban a kutyaeledeles doboztól
kezdve a tojáshéjig minden volt és a kutyák is megkezdték az éjjel. Szörnyű látvány fogadta. A Tölgyfa utcában lévő
hulladékszigetnél az ott lakó rendszeresen figyelemmel kíséri a környezetet és már több feljelentés is történt, mert ott is
több volt a szabályszegő.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy az Óvoda előtti hulladékszigetnél nem lehet-e kamerát
elhelyezni.
Horváth Gábor polgármester szerint ez egy nehéz ügy, hiszen már megkérték a környéken lakó egyik személyt, hogy
a rendszámát írja fel az autóknak, amiből a szemetet kiteszik, de nem vállalta, mert fél. Való igaz, hogy egyes emberek
mindenre képesek és apró dolgoktól is kinyílik a bicska a zsebükben. Sajnos a szemétgyűjtés nem annyira örvendetes
dolog, mint amilyen lehetne. Gondoljanak abba is bele, hogy azoknak, akik ezt összeszedik, azoknak sem örvendetes,
hiszen mennyivel könnyebb dolguk lenne, ha témánként lenne gyűjtve a szemét.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet teszi fel szavazásra.
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelete a
települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét
képezi)
2. napirendi pont: Javaslat a helyi építési szabályzat módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az építési szabályzat módosítására egy
magánszemély kezdeményezésére került sor. A főépítész nem emelt kifogást a tervezett módosítás ellen. Azon a részen
550 m2 lett a minimális teleknagyság.
Horváth Gábor polgármester hozzátette, hogy ez azt is jelenti, hogy a Falumúzeum melletti területen kijárási
lehetőséget kap a kérelmező.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy a Bartók B. utca és a Kossuth utca között terveznek utcát?
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ezt már régóta tartalmazza a rendezési terv.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy folyamatban van a rendezési terv kötelező felülvizsgálata. Erre
vonatkozóan a tervező Talent-Plan Kft. már készített koncepciókat.
Horváth Gábor polgármester hozzátette, hogy felkérik a tervezőket, hogy az elképzeléseket a Képviselő-testülettel is
ismertessék.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy ez a kihajtás a Takarék telkét nem zavarja?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy az a másik oldalon van, a Tűzoltószertárnál.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy az épület és a kerítés között elfér egy kihajtó?
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Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy igen, mivel az megvan 6 méter. Ahhoz, hogy ott utca alakulhasson ki,
kell egy magánszemély területéből is, és kellene ott sok ember területéből is, meg sok ember beleegyezése is, de
tudomása van arról, hogy már az elején lévő telkek tulajdonosai sem egyeznek ebbe bele. A rendezési tervben, mint
lehetőség benne van, de az csak a tulajdonosokon múlik, hogy ott mikor lesz utca.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet teszi fel szavazásra.
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete a helyi
építési szabályzatról szóló 14/2003. (XI. 26.) számú rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét
képezi)
3. napirendi pont: Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okiratának
elfogadására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ebből még bármi lehet, ugyanis Győrújfalu és Vámosszabadi is úgy
döntött, hogy meg akarják szüntetni a közös hivatalt, de ez nem jelenti azt, hogy meg is szűnt. Együtt akarnak közös
hivatalt létrehozni, győrújfalui székhellyel. Ez csak szándék a részükről, ami akkor válik valóra, ha ennek a
törzskönyvezése is megtörténik. A gond az, hogy Győrladamér nem jelezte a megszüntetési szándékát Győrújfaluval,
elnapolták a döntést. Ha december 11-ig meghozzák a megszüntetésről a döntést, akkor létrejöhet az új közös hivatal
Győrújfalu és Vámosszabadi részvételével, és akkor lesz külön hivatala Győrzámolynak, de azt nem lehet tudni, hogy
Győrladamérral mi lesz, kihez csatlakozik. Hallani olyasmit a győrladaméri önkormányzat részéről, hogy ők önállóan is
tarthatnak fenn hivatalt, mert nekik a Belügyminiszter meg fogja engedni, hogy a törvénnyel ellentétben önállóak
lehessenek. Nagyon sok tehát a kérdés még, arra is kell számítani, hogy úgy fognak a jövőben működni, ahogy az
pillanatnyilag van.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy mit mond a törvény akkor, ha mindkét önkormányzat meg akarja szüntetni
a közös hivatalt.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta, hogy ez azért nem egyszerű kérdés, mert a megszüntető és az alapító
okiratokat a Magyar Államkincstárhoz kell beküldeni, ahol az az álláspont, hogy a törzskönyvezés csak akkor fog
megtörténni, ha a folyamatban érintett összes önkormányzattól megérkeznek a szükséges iratok. Az az útmutató, amit a
Kincstár kiadott, és ami alapján dolgozik, az nem egy jogszabály, hanem az ő jogszabály értelmezésük.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy mi történik akkor, ha Győrladamér nem hozza meg a döntését.
dr. Torma Viktória jegyző szerint az Mötv. azt mondja, hogy az érintett önkormányzatoknak 60 napjuk van a
megállapodásra a közös hivatal létrehozásáról és megszüntetéséről. Ha ez nem sikerül, akkor a kormánymegbízott dönt.
Pulai Nikoletta képviselő nem érti, hogy Győrladamér miért ragaszkodik Győrújfaluhoz. Azt is mondták a képviselői
képzésen a képviselőik, hogy majd jöhetnek ide kuncsorogni.
Siska Károly képviselő már az előző testületi ülésen is elmondta, hogy ide ne jöjjön senki kuncsorogni, mert a
leghatározottabban tiltakozni fog az ellen, hogy még egy ilyen baklövést ne kövessenek el és ne vegyenek egy olyan
gondot a nyakukba, ami nem kötelező. Hogy mekkora a gond Vámosszabadi vagy akár Győrladamér esetében, erről
most nem kíván vitatkozni.
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Pulai Nikoletta képviselő szerint ez olyan, hogy direkt tegyünk keresztbe a másiknak. Ladamér kitolja a határidőt
egészen a legvégéig.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy ők is azért hívták össze az ülést mostanra, hogy határidőben minden el
legyen fogadva, mert a törzskönyvezés, bankszámla nyitás is hosszabb időt vesz igénybe, és ahhoz, hogy január 1-jén fel
tudjon állni az új hivatal még több mindent kell megtenni, el kell járni a Kincstárnál, az OTP-nél.
Pulai Nikoletta képviselő szerint mindezt az ünnepek alatt kell megtenni.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy most még időben vannak, hiszen Vámosszabadin már a múlt héten
elfogadták a megszüntető okiratot, tehát innen minden dokumentum el tud menni. Csak az a gond, hogy
Győrladamértól nem lesz semmi irat a Kincstárban.
Horváth Gábor polgármester emlékeztet arra, amikor Győrladamér elvitte az újfalusi iskolát tőlük. Nem éppen
úriemberhez illő dolog volt, hogy elmentek oda az iskolába és megfűzték az iskolát és az önkormányzatot. Odamentek a
közös iskolába és meggyőzték a szülőket, hogy jobb a ladaméri iskola. Nagyon udvariatlan lépés volt ez, hogy a hátuk
mögött megfúrták a győrzámolyi önkormányzatot. Eddig is és ezután is csínján kell bánni azzal, hogy mit mondanak és
mit csinálnak. A polgármesterük azonban biztosan jól csinálja, amit csinál, hiszen ott épül az első sportcsarnok Tao-s
támogatásból.
Pulai Nikoletta képviselő szerint hatalmas lesz az a csarnok.
Siska Károly képviselő szerint addig nincs nagyon oka ünnepelni annak a képviselő-testületnek, amíg rá nem jönnek,
hogy miből tartják fenn.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy tudomása szerint a tao-s támogatást még össze kell szedniük, ehhez
legyen szerencséjük, véleménye szerint lesz is. A fenntartás más kérdés, mert amíg ott üzemek lesznek, addig fenn
tudják tartani, más kérdés, hogy érdemes-e. Bár ha belegondolnak abba, hogy az iskolát is fenntartják, és kifizetnek több
millió forintot érte, az a pénz is mehetne máshova. De hiába fizetik a működési kiadásokat, mert így sincs beleszólásuk
semmibe.
Siska Károly képviselő beszélgetett a képviselői képzésen az egyik győrladaméri képviselővel, és szerinte egyáltalán
nincsenek annak tudatában, hogy mivel jár a sportcsarnok építése. Azt hitte a ladaméri képviselő, hogy építik a
csarnokot, megjön a számla, azt beviszik valahova és ki lesz fizetve. Mondta neki, hogy ez nem így van, mert
utófinanszírozott és nem néztek rendesen utána, vagy aki ezzel kapcsolatban mást mondott, az nem adott kellő
tájékoztatást a döntéshozó képviselő-testületnek. A tao-s pénz másképp működik.
Pulai Nikoletta képviselő szerint tartsák magukat az eredeti döntésükhöz, szüntessék meg a közös hivatalt és ne
közösködjenek senkivel.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy nem lehet-e nyomást gyakorolni Győrladamérra.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy ezt hogyan gondolja a képviselő úr, hiszen abba nem szólhatnak
bele, hogy Győrladamér mikor tart ülést. Véleménye szerint direkt az ellenkezőt csinálnák, mint amit mondanak. Annak
idején sem kereste meg Győrladamér az önkormányzatot, amikor elvitték az iskolát, csak kifúrták onnan Győrzámolyt.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2014. (XII. 2.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrzámolyi Közös
Önkormányzati Hivatal Megszüntető Okiratát (a Megszüntető Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a Megszüntető Okiratot a törzskönyvi
nyilvántartásba vétel érdekében a Magyar Államkincstárhoz küldje meg.
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Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Javaslat a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Horváth Gábor polgármester hozzátette, hogy az előző napirend következménye ez a napirend, hiszen az új hivatal
alapító okiratát el kell fogadni és dönteni kell az önálló költségvetési bankszámla megnyitásáról is.
Tekintve, 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 6 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2014. (XII. 2.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrzámolyi Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratát (az Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba
vétel érdekében a Magyar Államkincstárhoz küldje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2014. (XII. 2.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az irányítása alatt álló Győrzámolyi
Polgármesteri Hivatal nevű intézménynek önálló költségvetési elszámolási számla megnyitását.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a bankszámla megnyitása iránt a számlavezető OTP
és Kereskedelmi Bank Nyrt-nél intézkedjen.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra érkezett kérelmek elbírálása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy 21-en pályáztak, javasolja, hogy mindenkinek egységesen 2.500,-Ft
támogatást állapítsanak meg a korábbi gyakorlatnak megfelelően. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj
kiírásra benyújtott pályázatokat.
2. A Képviselő-testület mind a 21 pályázót támogatja 2.500,-Ft/fő x 10 hó összeggel.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az ösztöndíjak összegét az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésébe tervezze be, és azok átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2014. (XII. 2.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj
kiírásra benyújtott pályázatokat.
2. A Képviselő-testület mind a 21 pályázót támogatja 2.500,-Ft/fő x 10 hó összeggel.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az ösztöndíjak összegét az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésébe tervezze be, és azok átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
6. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről:
1. Javaslat fogászati ügyeleti ellátást biztosító szerződés megkötésére
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Győrzámoly Község Önkormányzata az
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győrrel 2011. decemberében kötött szerződést a fogászati ügyeleti
ellátásra ez év végéig. A megállapodás alapján településünk lakosai igénybe vehették Győrben a fogászati ügyeleti
ellátást. Az egyes ellátottak után felmerülő költséget az EESZI félévente kiszámlázza az Önkormányzatnak és név
szerint közlik, hogy kit, milyen ellátásban részesíttek. Tekintettel arra, hogy kötelező feladat ellátásáról van szó, ami az
előző évek tapasztalatai szerint az EESZI-vel kötött megállapodás alapján megfelelően működött, javasolja újabb 3 éves
időtartamra a szerződés megkötését. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2014. (XII. 2.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy szerződést köt az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézménnyel (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.) (a továbbiakban: EESZI) fogászati ügyeleti
ellátásra 2015. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatot az EESZI részére küldje meg, és a
megállapodást a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kiemelte, hogy a társulás székhelye
Dunaszentpál lett.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy így, hogy Győr kilépett, van-e még értelme a társulásnak.
Horváth Gábor polgármester szerint ez majd a jövőben derül csak ki. Eddig 40,-Ft/fő tagdíjat fizettek, most ez nagy
valószínűséggel 100,-Ft/lakos összegre emelkedik, mert fel kell venni egy ügyintézőt, aki intézi az ügyeket. Ez már
majdnem 300 ezer Ft-os tagdíj hozzájárulást jelenthet. Feltételezi, hogy ezt sok helyen nem fogják elfogadni. A társulás
már csak a belső ellenőrzést látja el közösen, aminek az a lényege, hogy ha egyben ki tudják adni a munkát, akkor azt
talán kedvezőbb díjért végzi el a belső ellenőr. Ezen kívül a futó projektek fenntartását végzik még. Sajnos az nem
történt még mindig meg, hogy kiszámolják, hogy mennyibe fog kerülni a fenntartás. Az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
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Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győri Többcélú Kistérségi
Társulás Tanácsa 18/2014. (IX. 23.) Tanácshatározatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatot a Győri Többcélú Kistérségi Társulás
részére küldje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2014. (XII. 2.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győri Többcélú Kistérségi
Társulás Tanácsa 18/2014. (IX. 23.) Tanácshatározatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatot a Győri Többcélú Kistérségi Társulás
részére küldje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
3. Javaslat terembérleti díjak fizetési határidejére
Horváth Gábor polgármester kéri, hogy hozzanak arról is döntést, hogy minden bérleti díjat előre kelljen fizetni.
Ennek oka, hogy van olyan bérlő, akinek közel két éves elmaradása van. Ezzel az intézkedéssel az ilyen helyzeteket meg
tudnának akadályozni. Sajnos az a kollega, aki ezzel a feladattal volt megbízva, és már nem dolgozik itt, nem figyelte azt,
hogy a bérleti díjak be legyenek fizetve. Természetesen, ha a bérlő nem tud jönni, akkor a következő havi bérleti díjból
az az óra beszámításra kerül, de a lényeg, hogy innentől kezdve előre kell fizetni.
Pulai Nikoletta képviselő egyetértését fejezi ki, így legalább komolyabban veszik a fizetést.
Siska Károly képviselő szerint ez azért lehet gond, mert a Tornacsarnokot használják olyan baráti társaságok, akik a
helyszínen fizetnek.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy ez ilyen esetekre nem vonatkozik, csak a rendszeres bérlőkre és a
Kultúrházra értendő, mert ott nincs máshol fizetési lehetőség. Igazából nem csinálnak mást, csak azt, amit eddig is
kellett volna. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nem lakás célú helyiségek bérleti díjait
azon bérlők, akik ezen helyiségeket rendszeresen, előre meghatározott időpontban bérbe veszik, kötelesek előre,
minden hónap 10. napjáig megfizetni.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatról a bérlőket tájékoztassa.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2014. (XII. 2.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nem lakás célú helyiségek bérleti díjait
azon bérlők, akik ezen helyiségeket rendszeresen, előre meghatározott időpontban bérbe veszik, kötelesek előre,
minden hónap 10. napjáig megfizetni.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatról a bérlőket tájékoztassa.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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Hozzászólások
dr. Torma Viktória jegyző a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő képviselői felvételekkel kapcsolatban
elmondta, hogy ez még nem teljes körű, mert többen is csak nemleges adóigazolást hoztak. A NAV kiadott egy
tájékoztatót, amit mindenkinek kiküldött, ennek megfelelően kell eljárni és kérni az adatbázisba történő felvételt.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az Ancsali úton lévő erdőnek, ami az Önkormányzat tulajdona, egy
része tarvágásra érett, a fűzfák utáni részen. A kitermelt fa mennyisége körülbelül annyi lesz, hogy millió forint fölött
kapnak érte. A vágást az újratelepítéssel együtt rendelik meg, annak mikéntjént pedig az erdőfügyelőség fogja
meghatározni. Az erdő elején pedig csak gyérítésre kerül sor.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy ki vágja ki a fákat.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy a győrújfalui Vingler Gyula, aki ezzel foglalkozik. Végig fogja vágni,
körülbelül márciusig ez meg is történik. Reméli, hogy a télen lesz ember és a Sólinka-dűlői úton is tudnak még fákat
kivágni, azokat, amik a közlekedést akadályozzák.
Viola Vilmosné képviselő elmondta, hogy a Győrzámolyon és a Győrladaméron élő sérült embereket viszik a
Máltaiakhoz napközibe, körülbelül 7-8 főt. Eddig egész nap ott voltak, de az, aki szállította őket, most más munkát
vállalt és már délben hazahozza őket. A sofőrt vállalkozóként alkalmazza a Máltai Szeretetszolgálat. Ezzel az a
probléma, hogy a délutáni foglalkozásokon nem tudnak ott maradni, pedig mindegyik szeret ott lenni. A szállításuk nem
megoldott, ebben kellene segítség.
Horváth Gábor polgármester megígérte, hogy beszél dr. Bláthy Györgynével a Máltaiak egyik győri vezetőjével és
keresnek erre valami megoldást.
Siska Károly képviselő jelezte, hogy a Tornacsarnokban több javítani való dolgot vett észre, jó lenne, ha a karácsonyi
ünnepre ezeket megjavítanák.
Horváth Gábor polgármester ígérte, hogy megnézik, oda küldi a karbantartókat.
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy tartanak-e közös vacsorát karácsony előtt. Már olyan régen volt ilyen és
véleménye szerint jó lenne, ha az önkormányzat összes dolgozója, beleértve az iskolát is, a közfoglalkoztatottakat is,
összejönnének egy ilyen alkalomra.
Horváth Gábor polgármester szerint ez csak attól függ, hogy a Képviselő-testület mit szól hozzá. Felveszi a
kapcsolatot az óvodavezetővel és az iskolaigazgatóval és keresnek egy olyan időpontot, ami vélhetően mindenkinek jó.
Tóthné Major Éva alpolgármester javasolja a december 18-át, mert a tantestülettel ebben az időpontban állapodtak
meg.
Horváth Gábor polgármester megkérdezi az óvodát, ha ők már döntöttek, akkor csatlakoznak hozzájuk.
Viola Vilmosné képviselő szerint az iskolát is vonják be, mert úgy lenne a legjobb.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy az iskolai-óvodai befizetéseket nem lehet-e egyszerűbbé tenni,
bankkártyával vagy utalással.
Pulai Nikoletta képviselő szerint ez az iskolában is gond, mert a szülőnek nem kellene a gyereket 10 ezer Ft-okkal
elengedni. Sajnos vannak megbízhatatlan gyerekek is, és probléma, hogy többször sorban kell állni a befizetéskor.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy erről az élelmezésvezetővel és a könyveléssel kell egyeztetnie, jövőre már
bevezetésre kerül a számlázó program.
Horváth Károly képviselő szerint nem futnak össze a hiányzások és befizetések.
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Tóthné Major Éva alpolgármester szerint ez a szülő kötelezettsége, mert azt az iskolában nem tudják, hogy a szülő el
akarja-e vinni a beteg gyereknek az ebédet. A szülőknek kell lemondani az élelmezésvezetőnél, ha nem kérnek ebédet.
Tóthné Major Éva szerint az élelmezésvezetőnek kellene végigjárni az osztályokat és beszedni a térítési díjakat.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 17.15 órakor.
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