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Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Andorka Kálmán János
alpolgármester, Csontos Miklós alpolgármester, Bognárné Koteczki Ibolya, Pulai Nikoletta, Siska Károly, Tóthné
Major Éva, Viola Vilmosné települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Pulai Nikoletta és Tóthné Major Éva képviselőket
kijelölte. Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Ezt követően szavazásra bocsátotta a napirendi
javaslatot.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (II. 11.) számú határozata
1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása
2. Döntés az önkormányzati lakásokra érkezett pályázatokról
3. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette a költségvetési előterjesztésben foglaltakat. Úgy véli, hogy ez a
költségvetés, amit előterjesztettek, el is fogadható, hiszen az a hiány, amit a költségvetés tartalmaz, az kezelhető
lesz. Ha az intézmények, a civil szervezetek igényeit ki akarják elégíteni, legalább a tavalyi szinten, akkor a számok
adottak a kiadási oldalon és a költségvetési törvény alapján, az állami támogatás tekintetében a bevételi oldalon is.
Az egyéb bevételekkel óvatosan terveztek, bízik abban, hogy a telkek eladásából több bevétel is származni fog, és
nem csak egy telket adnak el, mint amit beterveztek. A Hulladékudvar melletti és azzal szembeni terület lehet
kritika tárgya a telkek iránt érdeklődők részéről, ezt úgy lehetne enyhíteni, hogy két oldalról tujasort telepítenek a
kerítés mellé. Ezek egy-két éven belül megnőnének és akkor a telkekről nem lehetne látni, hanem csak a
zöldnövényzetet. A tervezett hiány nem működési, hiszen azt nem lehet tervezni, hanem a tervezett beruházások
kapcsán felmerült hiány. Működési hiányt nem lehet tervezni, ezért a pénzmaradványt is működési célra kell
fordítani. A múlt ülésen döntöttek arról, hogy megcsinálják az orvosi rendelő feletti két másik lakást, ezek
nagyjából el is készültek, 1-2 héten belül teljesen készen lesz. Amíg a lakásokat nem adják bérbe, illetve a rendelőt
nem használják, addig a közüzemi költségek az Önkormányzatot fogják terhelni. Minden bérleménynek külön
órája van, egyedül a víznél van úgy, hogy egy főmérő van, amit az Önkormányzat fizet és a helyiségeket almérőn
lehet mérni. Ezt majd tovább számlázzák a bérlemények felé. Idén fordítani kell a rendezési terv módosításra is,
ez egy kötelező feladat, hiszen 10 évenként a rendezési tervet felül kell vizsgálni, ebbe bele lehet építeni a
lakossági igényeket. Úgy tűnik, hogy idén a legtöbb ráfordítás az óvodára lesz, mert az 5. csoport kihasználtsága
nem teljes, reméli, hogy ez őszre megváltozik, és akkor kevesebbet kell hozzátenni. Egyébként a tavalyi évhez
viszonyítva semmilyen plusz támogatást sem vettek el. Véleménye szerint ezt a költségvetést el lehet fogadni.
Várja a hozzászólásokat.
Pulai Nikoletta települési képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság másik két
tagja akadályoztatva volt, ezért a Bizottság nem hozott még döntést a költségvetést érintően, ez akadálya annak,
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hogy a mai ülésen a költségvetést el tudják fogadni. Ő megjelent az ülésen, át is beszélték a költségvetési
tervezetet a jegyzőnővel.
Bognárné Koteczki Ibolya települési képviselő megkérdezte, hogy elmegy valaki, mert látta, hogy
ajándéktárgyat is terveztek.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a visszajön gyes-ről a védőnő, és a helyettes védőnőtől ilyen
módon köszönhetnének el. Elmondta, hogy arra az időszakra, amíg a védőnő a szabadságát tölti, addig két
védőnő díjazását kellett tervezni.
Tóthné Major Éva települési képviselő megkérdezte, hogy milyen költséget terveztek telekvásárlásra az orvosi
rendelőnél.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a szomszéd telkéből meg kell vásárolni egy 14 m2 nagyságú
területet ahhoz, hogy a közlekedés biztosított legyen a gyógyszertár mellett.
Pulai Nikoletta települési képviselő megjegyezte, hogy a gyermekjóléti feladatellátás kiadása megnőtt, de a
jegyzőnő tájékoztatta, hogy valószínűleg fel kell venni oda még egy embert. Arról is szó volt, hogy ezt
megpróbálják a családsegítővel összevonni.
Tóthné Major Éva települési képviselő megkérdezte, hogy idén újra lesz-e kistraktor vásárlás.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a téli közfoglalkoztatás keretében volt lehetőség
eszközbeszerzésre, mert erre is kaptak támogatást, abból fogják megvásárolni, mind a kiadási, mint a bevételi
oldalra betervezték.
Pulai Nikoletta települési képviselő elmondta, hogy aránytalannak tartja, hogy a falu- és gyermeknapra 450450 ezer Ft-ot terveztek, az idősek napi rendezvényre pedig 400 ezer Ft-ot. Megnézték és arra az előző évben is
csak 110 ezer Ft körüli összeget fordítottak.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az iskola igazgató úrnak az volt a kérése, hogy az úszásoktatást
ismét tervezzék be azzal az összeggel, mint tavaly, annak ellenére, hogy azt tavaly nem használták fel. Nem tudni,
hogy idén hogyan tudják az úszásoktatást megvalósítani. Betervezték továbbá az ingyenes tankönyvekre
vonatkozó kiegészítő támogatást is, amit tavaly is biztosítottak. A rendezési terv módosítás költsége 2.800 ezer
Ft+áfa összeg, de feltételezhetően ez idén nem kerül teljes összegben kifizetésre, mert a rendezési terv módosítás
hosszú folyamat. Elmondta, hogy a kötelező orvosi vizsgálat költségét azért dupla összegben tervezték, mert a
tavalyi évi költséget nem tavaly decemberben, hanem idén januárban fizették ki, ugyanez a helyzet a vizitársulati
hozzájárulással is, amit az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek után kell fizetni. Megjelent az információ
biztonságról szól jogszabály, ami szerint az önkormányzati szerveket is biztonsági osztályba kell sorolni. Ehhez
az Információ Biztonsági Hatósághoz be kell regisztrálni, szabályzatot kell készíteni az információ biztonságról
és ezt követően kockázatelemzést kell végezni, ami alapján megtörténhet a szervezetek biztonsági szintbe
sorolása, és ezt követően cselekvési tervet kell készíteni. Ez rendkívül nagy munka lesz, ha ennek nem tesznek
eleget, akkor bírságot is kaphatnak. Erre a munkára megkapták az árajánlatot, amit szintén be kell tervezni a
költségvetésbe, körülbelül 400 ezer+Áfa összegben. Ez maga után vonhat egyéb költséget, szoftverek, vírusirtók
beszerzését.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ezt a munkát csak olyan személy végezheti, aki erre
jogosultsággal rendelkezik.
Bognárné Koteczki Ibolya települési képviselő jelezte, hogy megkérdezte és minisztérium állásfoglalást
kapott arról, hogy a Tisztaszoftver-program az óvodában nem használható, csak az iskolákban.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a költségvetésbe nem tervezték be azt bevételként, amiben az
E.onnal és GDFSuezzel is megállapodtak, hogy ha az új telkeknél valaki ráköt a rendszerre, akkor visszakapja az
Önkormányzat a befizetett összeget, tehát ha ilyen lesz, az majd plusz bevételként fog jelentkezni és a
költségvetés módosításnál figyelembe veszik. Elmondta, hogy bevételként tervezték a KIK-kel az iskola
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karbantartói feladatokra kötött szerződésből származó bevételt, a tavaly szeptembertől decemberig terjedő
időszakot, amit januárban számláztak ki, továbbá idén májusig kötendő szerződésből származó bevétellel
számoltak. Elképzelhető, hogy a napelemes pályázatnál benyújtható lesz az önerő pályázat, ennek majd utána
néz.
Pulai Nikoletta települési képviselő megkérdezte, hogy a bölcsődei dolgozóknál miért változott a bérezés.
Bognárné Koteczki Ibolya települési képviselő elmondta, hogy mióta ki kell egészíteni a garantált
bérminimumra a béreket, azóta eltűnt a közalkalmazotti bértáblában meghatározott különbség.
Pulai Nikoletta települési képviselő megkérdezte, hogy az óvodai bérek miért vannak megbontva.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy külön vannak a decemberi bérek kiszámolva, aztán januártólaugusztusig, mert változott bérezés a minimálbér miatt, szeptembertől pedig betervezték a várható béremelést a
tavaly kiadott jogszabály alapján.
Pulai Nikoletta települési képviselő megkérdezte, hogyan alakul a gyógypedagógia ellátottak köre, logopédiai
ellátása.
Bognárné Koteczki Ibolya települési képviselő elmondta, hogy csak az SNI-s gyerekeknek a logopédiai
ellátásáért kell fizetni, azon gyerekek, akik nem sajátos nevelési igényűek, csak logopédiai ellátásra szorulnak,
szakszolgálati feladatként a KIK biztosítja az ellátást. Tájékoztatást ad a gyógypedagógiai ellátás tartalmáról.
Siska Károly települési képviselő elmondta, hogy akkor tervezte, hogy megszólal a költségvetéssel
kapcsolatban, ha lehet érdemben tárgyalni a Pénzügyi Bizottsági ülést követően.
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy most vesse fel a képviselő úr az észrevételeit. A költségvetésről
lehet tárgyalni akkor is, ha most nem fogadják el.
Pulai Nikoletta települési képviselő javasolta, hogy a Kultúrháznál tervezzenek függönyre 50 ezer Ft-ot, és a
parkosításra is pár ezer forintot. Fontos a virágosítás.
Andorka Kálmán János alpolgármester elmondta, hogy a költségvetés fő sarokszámaival egyetért. Szerinte a
bevételi oldal alul van tervezve, bízik benne, hogy a telkek értékesítéséből több bevétel származik. A kiadásoknál
csak azokat kell teljesíteni, ami fontos, és akkor nem lesz gond. Úgy érzi, hogy az idei évi költségvetésnél a
polgármester úr is sokkal optimistább, ezt jó jelnek tekinti. Szerinte az idei évben nem lesz gond, ahogy az előző
években sem volt, a maga részéről a költségvetést elfogadhatónak tartja.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Tornacsarnokkal szemben lévő területet, a Tűzoltószertár
mellett megosztatták, mert az volt az elképzelés, hogy ott felépül az új Takarékszövetkezet és megveszik a
területet. Erre nem került sor ezidáig, ezért javasolja, hogy azt a területet is kínálják eladásra és határozzák meg a
vételárát. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzata úgy határozott, hogy értékesíti a tulajdonát képező Győrzámoly, 376/52.
hrsz-ú, beépítetlen területet megjelölésű, 600 m2 nagyságú ingatlant, bruttó 4.200.000,-Ft összegért.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (II. 11.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzata úgy határozott, hogy értékesíti a tulajdonát képező Győrzámoly, 376/52.
hrsz-ú, beépítetlen területet megjelölésű, 600 m2 nagyságú ingatlant, bruttó 4.200.000,-Ft összegért.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
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Határidő: értelem szerint
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az új telkeknél a vízhálózat elkészült. A csatornahálózattal
kapcsolatban azt mondta a kivitelező, hogy elindította a műszaki átadást, azonban még lát ott olyan akadályt, ami
miatt az üzembe helyezés nem lehetséges, az átemelőnél még vannak feladatok. A csatornahálózat kiépítésével
egyidejűleg a Pannon-víz Zrt. előírta, hogy a Hunyadi utcában már meglévő átemelőt bővíteni kell, mert nem
elegendő a térfogata és nem csak a szivattyú cseréről van szó. Ezt a bővítést akkor látja indokoltnak, amikor már
30%-os lesz a beépítettség, azaz legalább a telkek 1/3 részét eladták. Ezt meg is írta a Pannon-víz Zrt-nek, ahol
ezt elfogadták. Jó lenne, hogy ha most nem kellene 1-2 milliót még erre áldozni, hanem már csak akkor, ha lesz
bevétel a telkekből. A villannyal kapcsolatban elmondta, hogy a kábelhálózat elkészült, és az E.on kérte, hogy
nyilatkozzanak a majdani tulajdonosok nevében, hogy a telkekre vigyék be a csatlakozót, hogy ne kelljen újra
felásni. Ez meg is történt és a csatlakozó vezetékeket kiépítették. A közvilágítás kiépítését azonban nem az E.on
intézi, azt, mint alépítményt meg kell építtetni, mert a közvilágítási hálózat megvalósítását nem tartalmazza az
E.on-nal kötött szerződés. Erre vonatkozóan 720 ezer Ft+áfa ajánlatot adott a vállalkozó Vill-Korr Kft., de azt
tárgyalást követően 500 ezer Ft+áfa összegre csökkentette. Ezzel megvalósulna a közvilágítási hálózat
alépítményi része, de annak része még az oszlopok felállítása és a lámpatest. Ennek a munkái még nem
időszerűek, majd ahogy beépül, akkor költsenek rá, ha ez tényleg szükségessé válik. A villamos hálózat üzembe
helyezése még ebben a hónapban megtörténhet. A gázhálózat tervezését elkezdték, reméli, hogy tartják a vállalt
három hónapos határidőt. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megrendeli a Vill-Korr
Hungária Kft-től a Hunyadi utca folytatásában létesülő önkormányzati telkek közvilágításának alépítményi
munkáit 500.000,-Ft+áfa összegben.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a Képviselőtestület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (II. 11.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megrendeli a Vill-Korr
Hungária Kft-től a Hunyadi utca folytatásában létesülő önkormányzati telkek közvilágításának alépítményi
munkáit 500.000,-Ft+áfa összegben.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a Képviselőtestület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy megjelent a Belügyminisztérium pályázati felhívása, aminek a
keretében sportlétesítmények felújítására is lehet pályázni. Ennek keretében a Tornacsarnok külső nyílászárók
cseréjét és hőszigeteléssel történő borítását tűzték ki célul, továbbá a járdától a bejáratig rampát építenének és így
akadálymentesítenék az épületet. A pályázat január 31-én jelent meg, ajánlatot kértek a munkálatokra és a
jegyzőnő elkészítette a pályázatot. A támogatás mértéke 80% és előfinanszírozott. Maximum 20 millió Ft-ot lehet
igényelni, úgy gondolták, ha nem pályáznak a teljes összegre, akkor nagyobb lehet az esélyük.
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti a pályázati kiírást. A pályázat benyújtása előtt szükséges az Önkormányzat
sportfejlesztési koncepcióját elfogadni, amit elkészített. Az ebben foglaltakat összefoglalva ismerteti.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja Győrzámoly Község
Önkormányzat 2014-2020. évekre vonatkozó Helyi Sportfejlesztési Koncepcióját.
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Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 11.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja Győrzámoly Község
Önkormányzat 2014-2020. évekre vonatkozó Helyi Sportfejlesztési Koncepcióját.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy adják be a pályázatot, mert a Tornacsarnok az egyetlen olyan
önkormányzati létesítmény, ami nincs hőszigetelve, a nyílászárók még eredetiek, nem lett cserélve az építés óta és
a falon sincs hőszigetelő burkolat. Ha már a Sportfejlesztési koncepció tartalmazza a tanuszoda kialakítását, akkor
ezt úgy képzelné, hogy közel 300 m2-en megvalósulhatna, 10x20 m-es medencével és a kiszolgáló helyiségekkel.
Ezt fűteni vagy termálkúttal lehetne, ennek fúrására talán lehet pályázni. A másik megoldás egy napkollektor park
kialakítása azon a részen, ahova az óvodát tervezték és az ebből nyert hő 30 napot leszámítva megadná azt a
hőmennyiséget, amivel egész évben ki lehetne fűteni az uszodát. Oda kazán vagy más megoldás nem lehetséges,
mert azt a költségvetés nem bírná el. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 4/2014. (I. 31.) BM
rendelet 3. pontjában szereplő sport fejlesztési támogatásra, a tulajdonát képező 327. hrsz. alatti Tornacsarnok
hőtechnikai szempontból történő felújítása (szigetelés, nyílászáró csere) és akadálymentesítésének megvalósítása
céljából.
2. A pályázaton igényelt támogatás összege 17.185.087,-Ft, az önerő mértéke 4.296.272,-Ft, melyet a Képviselőtestület a 2014. évi költségvetésében biztosít.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására.
4. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 2014. évi költségvetésében az alábbi összegeket tervezi a sportra
fordítani: a tulajdonát képező sportlétesítmények (Tornacsarnok, Sportöltöző, Sportpályák) fenntartásának,
működtetésének, továbbá a Tornacsarnok tervezett felújításának önerő részét képező összeget (~14.623 e Ft),
másrészt a helyi sportegyesületek (Győrzámolyi Sportegyesület, Szigetközi Junior Kendo Klub, Győrzámolyi
Kézilabda Club) működését segítő támogatást (~1.600 e Ft), összesen 16.223 e Ft-ot.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2014. február 13.; 4. pont esetében: a végleges költségvetés elfogadása
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 11.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 4/2014. (I. 31.) BM
rendelet 3. pontjában szereplő sport fejlesztési támogatásra, a tulajdonát képező 327. hrsz. alatti Tornacsarnok
hőtechnikai szempontból történő felújítása (szigetelés, nyílászáró csere) és akadálymentesítésének megvalósítása
céljából.
2. A pályázaton igényelt támogatás összege 17.185.087,-Ft, az önerő mértéke 4.296.272,-Ft, melyet a Képviselőtestület a 2014. évi költségvetésében biztosít.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására.
4. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 2014. évi költségvetésében az alábbi összegeket tervezi a sportra
fordítani: a tulajdonát képező sportlétesítmények (Tornacsarnok, Sportöltöző, Sportpályák) fenntartásának,
működtetésének, továbbá a Tornacsarnok tervezett felújításának önerő részét képező összeget (~14.623 e Ft),
másrészt a helyi sportegyesületek (Győrzámolyi Sportegyesület, Szigetközi Junior Kendo Klub, Győrzámolyi
Kézilabda Club) működését segítő támogatást (~1.600 e Ft), összesen 16.223 e Ft-ot.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2014. február 13.; 4. pont esetében: a végleges költségvetés elfogadása
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Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a Duna-projekt állásáról, a strand, a kikötő kialakításáról. Reméli,
hogy jobbak lesznek a viszonyok, mint eddig és még többen keresik fel a területet fürdés, kempingezés céljából.
Nagyon jó lenne, ha nem csak a Duna, hanem a csatornarendszer is rendben lenne. Ezt követően a napirend
tárgyalását lezárja.
2. napirendi pont: Döntés az önkormányzati lakásokra érkezett pályázatokról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondja, hogy az előző ülésen elhangzottak alapján meghirdették az orvosi
rendelő feletti lakások bérleti lehetőségét. Mindkét lakásra egy-egy pályázat érkezett.
Pulai Nikoletta települési képviselő szerint ez így volt korrekt.
Csontos Miklós alpolgármester szerint volt olyan, hogy valaki nem adta be a pályázatot, mert nem volt
meghatározva a kaukció és ennek a mértékét nem tudta.
Tóthné Major Éva települési képviselő szerint a pályázatot attól még be lehetett volna adni, maximum a
kaukció mértékének ismeretében visszalép. A kiírás mindenkire egyformán vonatkozott.
Horváth Gábor polgármester ismertette a beadott pályázatokat. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámoly, Rákóczi u.
49. szám alatti lakások közül a „2. lakást” bérbe adja a Tóthné Tóth Tímea Lívia pályázónak, a „3. lakást” Vadász
Péter pályázónak. A kaukció mértékét a Képviselő-testület egy havi bérleti díj összegében határozza meg.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a bérleti szerződés kösse meg és a Képviselőtestület nevében bérbeadóként írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (II. 11.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámoly, Rákóczi u.
49. szám alatti lakások közül a „2. lakást” bérbe adja a Tóthné Tóth Tímea Lívia pályázónak, a „3. lakást” Vadász
Péter pályázónak. A kaukció mértékét a Képviselő-testület egy havi bérleti díj összegében határozza meg.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a bérleti szerződés kösse meg és a Képviselőtestület nevében bérbeadóként írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Horváth Gábor polgármester tájékoztatás ad a döntést igénylő ügyekről:
1. Rendkívüli támogatás iránti pályázat benyújtása
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Hivatalban szeretnék kidolgozni a működőképesség
megőrzését szolgáló rendkívüli pályázati támogatás anyagát és a pályázatot beadni. Erre megjelent a 7/2014. (I.
31.) BM rendelet, ami a feltételeket írja elő. Javasolja a pályázat beadását. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
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Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a megyei önkormányzati
tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM
rendelet alapján rendkívüli támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014. (II. 11.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a megyei önkormányzati
tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM
rendelet alapján rendkívüli támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
2. Kérelem viziközmű-hozzájárulás részletekben történő megfizetésére
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy Herm Attila és házastársa kérte, hogy a viziközmű hozzájárulást
részletekben fizethessék meg. Lényegében első félévben befolyna a hozzájárulás összege a kérelem alapján,
három részletben.
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy ezt támogassák, ahogy eddig is tették az ilyen kérelmekkel. Az
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Herm Attila Péter és Hermné
Vörösházi Bernadett kérelmét.
2. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a vizi-közmű hálózatra csatlakozásért fizetendő 500.000,-Ft-os
közműköltséget a kérelmezők három részletben, 2014. június 30-ig terjedő időben fizessék meg az
Önkormányzat részére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltakra kössön
megállapodást és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014. (II. 11.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Herm Attila Péter és Hermné
Vörösházi Bernadett kérelmét.
2. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a vizi-közmű hálózatra csatlakozásért fizetendő 500.000,-Ft-os
közműköltséget a kérelmezők három részletben, 2014. június 30-ig terjedő időben fizessék meg az
Önkormányzat részére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltakra kössön
megállapodást és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
3. Kérelem bontott tégla elszállítására
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Kovácsné Hegedűs Bernadett kérte, hogy az orvosi rendelőnél
lebontott kisméretű téglából 1000 darabot megvásárolhasson. Javasolja, hogy 50%-os áron adják oda neki. Nem
is biztos, hogy lesz ott 1000 darab tégla.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint az ilyen tégla 35-40 Ft-ért megy, azaz a javaslat szerint 20 Ft-os
áron, 20 ezer Ft-ért adhatnák oda.
Pulai Nikoletta települési képviselő javasolja, hogy vigye el a kérelmező az összes téglát.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Kovácsné Hegedűs Bernadett
kérelmét, és részére - a szükséges mennyiségben - az orvosi rendelőből lebontásra került téglát 20,-Ft/darab áron
biztosítja.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (II. 11.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Kovácsné Hegedűs Bernadett
kérelmét, és részére - a szükséges mennyiségben - az orvosi rendelőből lebontásra került téglát 20,-Ft/darab áron
biztosítja.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Képviselői hozzászólások
Tóthné Major Éva települési képviselő jelezte, hogy nincs közvilágítás a Hunyadi u. – Széchenyi u. sarkán és a
Hunyadi utcában sem.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy jelzik az E.on felé.
Siska Károly települési képviselő jelezte, hogy a Zátony utca végén az út használhatatlan, a csatorna mellett,
ahonnan a szántók megközelíthetők, mert az ott építkező kimarkoltatott belőle egy jó darabot. Kéri, hogy
szólítsák fel az eredeti állapot visszaállítására, mert az így használhatatlan.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy jelzik ezt az építkező felé.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 17.50 órakor.
kmf.
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