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Készült: 2014. február 21. napján a 16 órakor kezdődő Képviselő-testületi ülésen
Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Andorka Kálmán János
alpolgármester, 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 Bognárné Koteczki Ibolya és Viola Vilmosné
képviselőket kijelölte. Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a 2. napirendi pontban nevesített alapító okiratok módosítására nem
kerül sor, mert a Kincstárral történt egyeztetést követően megállapította, hogy az új kormányzati funkciók
törzskönyvi nyilvántartásba vételéhez elég a formanyomtatványok beküldése, nem kell egyúttal alapító okiratot is
módosítani.
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy a 2. napirendi pontot a fentiek alapján ne tárgyalják. Ezt követően
szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot.
Határozati javaslat
1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása
2. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
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 28/2014. (II. 21.) számú határozata
1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása
2. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot.
Horváth Gábor polgármester ismerteti az elfogadott napirendet.
Napirendi pontok:
1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása
2. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a költségvetési-tervezetet megküldték, az előző ülésen már
elmondta a véleményét, most nem kíván mást hozzáfűzni. Várja a hozzászólásokat.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a pluszként jelentkezik a bevételek között állami támogatásként
2.880 ezer Ft, melyet az Önkormányzat közművelődési, kulturális feladatokra kap.
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Pulai Nikoletta települési képviselő szerint ebből – többek között - a könyvtáros megbízási díját tudják
finanszírozni.
Andorka Kálmán János alpolgármester egyetért az előterjesztett költségvetéssel. A Pénzügyi Bizottság biztos
részletesen megtárgyalta az anyagot.
Pulai Nikoletta települési képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság megtárgyalta a
költségvetést, ami az előző anyaghoz képest megjelent és nagyobb összeg, az a kiadási oldalon a rendezési terv
módosításra betervezett összeg, illetve a kulturális normatíva. Átnézték a Közös Hivatal költségvetését, örömmel
tapasztalta, hogy az erre kapott normatívából lehet megtakarítást eszközölni.
Tóthné Major Éva települési képviselő javasolja megfontolni, hogy a temetőt, annak környékét tegyék
rendben, már többször is beszéltek erről. Az egyik szomszéd felőli rész kritikán aluli, és a kutyájuk állandóan
beleugat a temetésbe. A temető nagyon fontos a falunak és az elhunytak iránti tisztelet jelképe. Legalább a
kerítést tegyék rendbe és egy tujasorral zárják le a területet, a szomszédot pedig szólítsák fel, hogy tegyen rendet
az udvarán. Olyan szép ez a falu, ügyeljenek arra, hogy a temető is az legyen. Múltkor beszéltek arról, hogy a
hulladékudvar köré tujákat telepítenek, az a rész sokkal különb, mint most a temető.
Horváth Gábor polgármester egyetért az elhangzottakkal, a tujasort el tudná képzelni. A hulladékudvarhoz
telepítendő tujákkal kapcsolatban már fel is vette a kapcsolatot a helyi kertésszel, azok pár év alatt szépen
megnőnek. A temető szomszéddal kapcsolatban elmondta, hogy a kerítés az övék, ahhoz nem nyúlhatnak, ha
meg felszólítást küldenek, azzal meg nem érnek el semmit. A tuja telepítést viszont el tudja képzelni, olyan
távolságra, hogy a kerítésbe ne nőjön bele és a füvet is tudják nyírni, de a másik végére ne ültessenek, mert az a
rész a temető bővítést szolgálja.
Csontos Miklós alpolgármester megjegyezte, hogy őt temetés alatt a szomszéd teniszpályán teniszezők
zavarták inkább, mint a két kutya. Oda egy zárt falat kellene építeni, mert a tenisz zavarja a szertartást.
Tóthné Major Éva települési képviselő szerint lehetne egy olyan határozatot hozni, hogy temetés alatt ne
teniszezzenek, illetve az autóforgalmat korlátozzák.
Horváth Gábor polgármester szerinte az autóforgalmat nem lehet korlátozni, mert az autós dudálni fog, ha
nem tud továbbmenni az úton. Azt azonban nem tudják előre, hogy pontosan mikor lesz temetés, és a
teniszpályások joggal mondhatják, hogy már két hete bérbe adták a pályát. Azt nem vitatja, hogy ez esetenként
lehet zavaró, de egy temetés alatt is megy tovább a világ és az élet.
Tóthné Major Éva települési képviselő elmondta, hogy az idősek panaszkodtak, hogy a temetőben a füves út
nagyon egyeletlen, a talaj göröngyös, nehéz rajta közlekedni. Ezzel is kezdeni kéne valamit, mert itt megy a
körmenet is. A hátsó kaput is nehezen lehetett nyitni, mert beszorult. Szerinte egy nagyobb összeg ráférne a
temetőre, tegyék ezt is szebbé, mert más minden nagyon szép a községben.
Horváth Gábor polgármester kéri, hogy ha a kapu beszorul, akkor neki szóljanak, meg fogja nézetni.
Pulai Nikoletta települési képviselő az önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatban javasolta, hogy az idősek
napjára tervezett 400 ezer Ft-ot csökkentsék le 100 ezer Ft-tal és azt az összeget tegyék hozzá a gyermeknaphoz
és a falunaphoz, így azok költsége 500-500 ezer Ft legyen. Az idősek napja után nem valószínű, hogy az
Artisjusnak fizetni kell, de a gyereknapon volt olyan fellépő, aki után kellett fizetni, ugyanez a helyzet a falunappal
is. A fellépőnek és az önkormányzatnak is fizetni kell.
Tóthné Major Éva települési képviselő szerint a Mikulásra-karácsonyra tervezett pénzből is egyre nehezebben
lehet kijönni.
Horváth Gábor polgármester szerint, ha az ezekre fordítandó kiadások indokoltnak lesznek, akkor majd év
közben módosítják a költségvetést.
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Szigetközi Junior Klub levelet írt az Önkormányzatnak, melyben
ismertették eredményeiket, és négy kérésük van. Ezek: a Tornacsarnok belső állagának rendbehozatala, az
utánpótlás nevelés érdekében a helyi iskolával történő kapcsolatfelvétel, az önkormányzat látókörébe kerülő
sportpályázatok ismertetése irányukba és a Klub beiktatása a község támogatandó sportegyesületeinek körébe.
Kérték azt, hogy a jövőben nagyobb szerepet kapjanak az önkormányzati rendezvényeken, mint fellépő.
Szeretnék megmenteni a negyedévszázada működő egyesületet, mert egyes forrásaik megszűntek, míg más
források, mint a tagdíj befizetések, csökkentek. Éves működési, rezsiköltségük a 750 ezer Ft-ot meghaladja.
Legalább a rezsiköltség 50%-át kérik támogatásként az Önkormányzattól.
Tóthné Major Éva települési képviselő megkérdezte, hogy a felajánlott képviselői-keretből igényeltek-e
támogatást, éltek-e ezzel a lehetőséggel.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a tavalyi évben nem, pedig erről tájékoztatta is az egyik tagot, akivel
találkozott a Hivatalban.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy nem igazán érti ezt a levelet, azt túlzásnak tartja, hogy nem
támogatják őket, hiszen tavaly is támogatták a Klubot 200 ezer Ft-tal, amikor a világbajnokságra készültek, ezen
kívül keresett nekik szponzorokat is, úgy mint a helyi CBA, és a győri polgármester úr közbenjárására a Magyar
Olimpiai Bizottság.
Pulai Nikoletta települési képviselő szerint, ha nem igénylik a támogatást, akkor is utalják át nekik a pénzt
decemberben azzal a megjegyzéssel, hogy hozzák az elszámolást.
Csontos Miklós települési képviselő szerint, ha mások ki tudják tölteni az igénylőlapot, akkor ők is töltsék ki.
Horváth Gábor polgármester szerint az eddigi vezetés leköszönésével megszakadt a Klubban egy folyamat,
hiszen a korábbi elnök mindig gondoskodott arról, hogy a kendósok megkapják az önkormányzati támogatást.
Siska Károly települési képviselő szerint is az a probléma, hogy megszakadt egy folyamat, a mostani vezetés
pedig ugyan régről jött vissza, de még nem látja át teljes körűen.
Horváth Gábor polgármester megjegyezte, hogy beszélni fog velük, tájékoztatja őket.
Pulai Nikoletta települési képviselő szerint kapják meg a tavalyról bent maradt összeget is.
Siska Károly települési képviselő elmondta, hogy az előző években a civil szervezetek támogatásáról vita
alakult ki, akkor elhangzott az, hogy tegyen indítványt a támogatásra vonatkozóan. Kéri a jegyzőnőt, hogy ezt
ismertesse.
dr. Torma Viktória jegyző ismertette Siska Károly indítványát. Szerinte az előző évben fennálló
aránytalanságok most is fellelhetők a tervezetben, ezért módosítással él, és azt javasolja, hogy a sportegyesületek
az igazolt és a sportversenyeken aktív részt vevők száma alapján kapjanak támogatást, amibe minden jellegű
támogatás számítson bele. A kulturális vagy művészeti jellegű tevékenységet végző szervezetek a csoportok
munkájában részt vevők létszáma alapján részesüljenek támogatásban. Az előzőekbe nem sorolható egyéb
szervezetek a tényleges kiadásaik alapján legyenek támogatva. Személyenként 40 ezer Ft támogatást javasol,
reményei szerint az igazságosabb és a vitára kevésbé okot adó költségvetés elfogadásához szeretne hozzájárulni.
Tóthné Major Éva települési képviselő megkérdezte, hogy ha van egy 30 fős egyesület, akkor 40 ezerrel
számolva 1,2 millió Ft támogatást javasol a képviselő úr?
Siska Károly települési képviselő szerint ezt indítványozta, de vitassák meg.
Horváth Gábor polgármester szerint a javaslat több, mint amit korábban szoktak adni, de van egy félmondat
benne, ami a későbbiek során vitára adhat okot. Kéri, hogy fejtse ki a képviselő úr, hogy mit ért a minden jellegű
támogatás alatt.
3

Siska Károly települési képviselő elmondta, hogy minden olyan összeg, amit az egyesület támogatásként
megkap.
Horváth Gábor polgármester szerint esetenként lehetnek olyan kiadások, amik korábban nem voltak, gondol
itt arra, hogy a civil szervezet pályázik, és ahhoz az önerőt biztosítani kell. A 40 ezer Ft-ot sokallja, mert
magasabb összegűek lesznek így a támogatások, mint amit eddig adtak.
Siska Károly települési képviselő szerint voltak ezek a támogatások már magasabbak, de akkor a polgármester
úr javaslatára azért kellett visszavenni, mert az önkormányzat nehéz anyagi helyzetben volt. Hála Istennek, ez
nem következett be, a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően. Nem gondolja tehát, hogy erre kellene
hivatkozni.
Horváth Gábor polgármester szerint az, hogy nincs pénzük, az teljesen természetes, főleg olyan kiadásokra,
amiket el lehet kerülni, és ha ezt még szabadabbá teszik, akkor még többet fognak kérni. Ha nem vigyáznak a
pénzükre, akkor kerülhetnek fordított helyzetbe. Nem kívánna többet adni a futballcsapatnak, mint tavaly,
kivéve, hogy ha valamilyen pályázati lehetőséggel jönnek elő.
Siska Károly települési képviselő szerint, ha tudtak fordítani saját erőből 40 millió forintot egy épület rendbe
tételére, akkor erre a célra is lehet több pénzt szánni.
Horváth Gábor polgármester véleménye az, hogy ha másra költötték volna a pénzt, akkor nem lett volna pénz
az orvosi rendelő-gyógyszertár rendbetételére, amire nagyon nagy szükség volt.
Pulai Nikoletta települési képviselő úgy érti az indítványt, hogy ez nem szabadabbá, hanem korlátok közé
helyezi a támogatást, de a 40 ezer Ft/fő összeget sokallja. Az nem rossz ötlet, hogy konkrét dolgokban
állapodjanak meg, mert ezzel az alapokat le tudják fektetni és ahhoz tartani tudják magukat. Az egyedi esetekről,
pl. pályázati önerőről, pedig külön beszélnének. Azt nem tudja, hogy egy egyesülethez hány fő tartozik.
Andorka Kálmán János alpolgármester megkérdezte, hogy Siska Károly képviselő úr végzett-e számítást az
indítványa alapján.
Siska Károly települési képviselő elmondta, hogy nem végzett, mert nem ismeri a pontos létszámokat. Azért
kellene megemelni a támogatást, mert az egyesületeknek erre szemmel láthatóan szükséges van, nem véletlenül írt
több szervezet is, több esetben kérelmet az utóbbi időben.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint az elmúlt években nem emelkedett nagy mértékben az infláció,
továbbá vannak egyedi esetek, és ha emelik a támogatás mértékét, akkor is elő fog állni valamelyik egyesület, hogy
még kér plusz támogatást. Érdekelné, hogy ha ennek alapján ki mennyi pénzt kapna.
Tóthné Major Éva települési képviselő szerint ne kezdjenek most számolgatásba, maga az elv a lényeg. Nem
tudják azt, hogy melyik egyesületben hányan sportolnak.
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy állapítsák meg azt, hogy melyik civil szervezetben hány tag van.
Pulai Nikoletta települési képviselő ezzel egyetért.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint nézzék meg a létszámokat 2-3 évre visszamenőleg, hogy lássák
a létszámmozgást.
Horváth Gábor polgármester szerint mérjék fel a létszámokat, de ezt a költségvetést ne módosítsák. Év közben
visszatérhetnek rá, amikor meglesznek az adatok, aztán a jövő évi költségvetésben már akár tudnak ennek alapján
tervezni. Azt nem tartja helyesnek, hogy minden egyesület egyformán kapjon pl. 20 ezer Ft/fő támogatást, mert
vannak olyan szervezetek, hogy az 50 tagból 10 vesz részt aktívan pl. a próbákon. Ki kell alakítani, hogy melyik
civil szervezetet milyennek tartja az Önkormányzat és attól függjön a támogatás.
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Siska Károly települési képviselő a dalkört hozza fel példának, tudomása van arról, hogy 25 aktív tagja van.
Erre 684 ezer Ft támogatást folyósítanak idén, ez fejenként 27 ezer Ft-ra jön ki és ebből egy kiadást,
kórusvezetést díját finanszírozzák. A kendósok 15-en kapnak 200 ezer Ft-ot és feltételezi, hogy nem csak egy féle
kiadásuk van. Azt akarja ezzel mondani, hogy nem mindegy az, hogy amit adnak összeget, az egy féle kiadásra,
vagy több kiadásra van fordítva. Amit javasolt, az csak egy kiindulási pont, ezt lehet tovább fejleszteni, annak
érdekében, hogy a lehető legigazságosabb legyen a támogatási rendszer.
Horváth Gábor polgármester szerint év közben megpróbálják a létszámokat felmérni és olyan számokat
kialakítani az egyes szervezetekhez, ami többé-kevésbé szükséges a működésükhöz. A Kendó az utóbbi időben
sajnos elaludt, most jöttek rá, hogy nincs annyi, mint amennyi kellene.
Andorka Kálmán János alpolgármester javasolja, hogy kérjék be ez elmúlt évek kiadását is, ne csak a
létszámokat, mondjuk 5 évre visszamenőleg, és akkor a kiadási oldalnak valahány százaléka legyen támogatva,
ami 50%-nál alacsonyabb kell, hogy legyen. A kiadásokhoz kell kötni, hogy mennyit adnak.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ez úgy indult 20 éve, hogy az egyesületek magukat tartották fenn.
Van olyan település, ahol nem tudnak támogatást adni, mert még a villanyszámlát sem tudják kifizetni.
Siska Károly települési képviselő szerint ez náluk nem így alakult, nem hasonlítaná össze Győrzámolyt olyan
településsel, ahol ezek a problémák élőek.
Horváth Gábor polgármester szerint nem is kell összehasonlítani, itt arról volt szó, hogy kötelező-e adni, vagy
nem.
Siska Károly települési képviselő szerint nagyon fontos a civil szervezetek szerepe.
Horváth Gábor polgármester számtalanszor hangsúlyozta már, hogy a civil szervezetek rendkívül fontosak, és
azt is elmondta már többször, hogy támogatni kell őket, hogy a működésük ne kerüljön veszélybe. Még a saját
pénztárcájába is belenyúlna azért, hogy az általa fontosnak ítélt szervezet fent tudjon maradni. Bekérik a
létszámokat és az elmúlt 5 év kiadását és ebben az évben fognak róla tárgyalni, akár többször is.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint mindenképpen az elmúlt, tehát lezárt évek kiadásait kell
vizsgálni és határozzanak meg egy bizonyos százalékot, de 50%-nál többet nem javasol.
Bognárné Koteczki Ibolya települési képviselő megkérdezte, hogy milyen formában történik meg a civil
szervezetek megkeresése, mert akár ezt a képviselők is bevállalhatják.
dr. Torma Viktória jegyző szerint levélben keresik meg a civil szervezeteket és azt majd ismertetik a bekért
adatokat.
Pulai Nikoletta települési képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság
ülésén megtárgyalták az előterjesztett költségvetést és annak elfogadását javasolják.
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2014. (II. 21.) számú határozata
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek várható
összegéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. §-a alapján a saját bevételeinek összegét az alábbiak szerint állapítja meg (adatok ezer Ft-ban):
Saját bevételek

2014.
év

2015.
év

2016.
év

2017.
év
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Helyi adók
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása
Osztalék, koncessziós díj, hozam
Ingatlanértékesítés bevétele
Bírság, pótlék- és díjbevétel
Saját bevételek összesen:

33800
4670
0
0
300
38770

34000
13228
180
0
300
47708

34000
13228
180
0
300
47708

34000
13228
180
0
300
47708

2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló
kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg (adatok ezer Ft-ban):
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek

2014.
év

2015.
év

2016.
év

2017.
év

Hitel, Folyószámla-hitel

0

8346

8346

8345

Fejlesztési hitelek
Kötvény kibocsátása
Részletfizetés
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:

0
0
0
0

0
0
0
8346

0
0
0
8346

0
0
0
8345

Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Győrzámoly Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről (a
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2014. (II. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetését megismerte és jóváhagyja.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: folyamatos
2. napirendi pont: Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester tájékoztatás ad a döntést igénylő ügyekről:
1. Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiemelte, hogy megállapodás 2014. évi
felülvizsgálatát a pénzügyi rész tekintetében előírta a társulási megállapodás. A változás az előző évhez képest az,
hogy tavaly a települések külön-külön kapták a hivatali normatívát, mert nem év elején alakult a közös hivatal. Az
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idei évtől a normatíva Győrzámolyt illeti meg, amit lakosságszám arányában osztanak meg, azaz Győrzámolyt a
bevétel 60,7%-a, Vámosszabadi pedig a 39,3%-a illeti meg. A több, mint 52 millió forintos normatívából 31 942
ezer Ft illeti meg Győrzámolyt és 20 691 ezer Ft illeti meg Vámosszabadit, ami számításaik szerint fedezi is a
hivatali költségeket, ahhoz hozzátennie nem kell egyik önkormányzatnak sem, az előzetes számítások szerint
keletkező maradvány pedig az egyes önkormányzatok bevételét képezi.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta:

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2014. (II. 21.) számú határozata

Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győrzámolyi Közös
Önkormányzati Hivatalt létrehozó Társulási Megállapodás módosítását.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
2. Döntés a LEADER Egyesületi tagságról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a 2007-2013-as tervezési időszak befejeződött, de a 2014-2020
ciklusra újra indul. A Leader egyesületeket mindenhol meg kell újítani, és nyilatkozni kell arról, hogy kívánnak-e
Leader programban részt venni egyesületi tagként. Ha az Önkormányzat egyesületi tag, akkor abból a faluból már
a civil szervezet is eredményesebben pályázhat. A Leader Egyesület munkaszervezete javasolja, hogy a tagok
újítsák meg a tagságukat, annak ellenére, hogy az irányító hatóság közleménye erre utalást nem tartalmaz. Ez
annyit jelent, hogy évente 2.400,-Ft tagdíjat kell befizetni. Várhatóan 2015. elején jelennek meg az első pályázati
kiírások. Ez az év előkészítő munkával fog eltelni, de azt még nem lehet kijelenteni, hogy változatlan formában is
fog működni a jövőben. Mindenképpen javasolja a tagságot, a tegnapi fórumon már aláírta a
szándéknyilatkozatot, de szükséges egy testületi döntés is, amit akár most is meghozhatnak. Véleménye szerint az
eltelt 7 év pozitív volt, a játszóteret, a rendezvénysátrat, a próbatermet és a telepítendő jelzőtáblákat is a
LEADER Egyesülethez benyújtott eredményes pályázat alapján kapták meg. Ezt követően az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozási szándékkal
részt kíván venni a Szigetköz– Mosoni-sík LEADER Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra
vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS
tervezési területének előzetes elismerésében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy döntésről a Szigetköz – Mosoni-sík
LEADER Egyesület elnökét 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 6 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2014. (II. 21.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozási szándékkal
részt kíván venni a Szigetköz– Mosoni-sík LEADER Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra
vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS
tervezési területének előzetes elismerésében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy döntésről a Szigetköz – Mosoni-sík
LEADER Egyesület elnökét tájékoztassa.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
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Határidő: azonnal
3. Hozzájárulás a győrzámolyi 176. hrsz-ú ingatlan megosztásához
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a telekalakítás esetén a Földhivatal az engedélyező hatóság és a
jegyző a szakhatóság. A kérelmező telke a 176. hrsz-ú, ami az Önkormányzat tulajdonát képező, győrzámolyi
175/1. hrsz-ú út mellett van. Ez meg szeretné osztani 4 telekre, természetesen a rendezési tervnek megfelelően.
Viola Vilmosné települési képviselő szerint épüljön, vállalkozzon.
Pulai Nikoletta települési képviselő ezzel egyetért és reméli, hogy más is kedvet kap azon a részen a
megosztáshoz és telekalakításhoz.
Horváth Gábor polgármester szerint az az út, ami így kialakul, önkormányzati tulajdonba kell, hogy kerüljön,
erről majd megállapodást kötnek a tulajdonossal. Ha ebből a területből ténylegesen telkek alakulnak ki, akkor
meg fogja mondani a tulajdonosnak, hogy annak a költségnek az arányos részét, amit az Önkormányzat a
Széchenyi utcával párhuzamos utcanyitásra már befektetett, térítse vissza. Azt az utat azért vették meg annak
idején, hogy azon a részen telkek alakulhassanak ki, és befektetett pénz visszatérüljön. Körbeadja átnézésre a
változási vázrajzot. Tudja, hogy a telekalakítás ügyében a jegyző a szakhatóság, de ebben a kérdésben
mindenképpen fontosnak tartják a jegyzőnővel együtt, hogy a Képviselő-testület is hozzon egy elvi döntést, hogy
a megosztáshoz hozzájárul. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - anélkül, hogy a jegyző hatáskörét elvonná - elvi
hozzájárulását adja a győrzámolyi 176. hrsz-ú ingatlan megosztásához.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
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 33/2014. (II. 21.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - anélkül, hogy a jegyző hatáskörét elvonná - elvi
hozzájárulását adja a győrzámolyi 176. hrsz-ú ingatlan megosztásához.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
4. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2014. (I. 20.) KIM rendelet 3. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint a szavazatszámláló bizottságok választott tagjait és a szükséges számban póttagokat az
önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014. március 17-én 16 óráig választja meg.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a értelmében a az SZSZB 3 tagját és szükséges
számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg a HVI vezető javaslata alapján.
A 25. § alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.
Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
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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 34/2014. (II. 21.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Győrzámoly Községben működő
szavazatszámláló bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg:
Győrzámoly 1. számú szavazókör szavazatszámláló bizottsága (igazolással szavazás lebonyolítására kijelölt
szavazókör)
Tagok:
 Borbélyné Fazekas Olga 9172 Győrzámoly, Szent László u. 21. szám alatti lakos
 Horváth Ferenc 9172 Győrzámoly, Tölgyfa u. 13. szám alatti lakos
 Csuti Szilvia 9172 Győrzámoly, Kossuth u. 7. szám alatti lakos
Győrzámoly 2. számú szavazókör szavazatszámláló bizottsága
Tagok:
 Tamásiné Dömötör Andrea 9172 Győrzámoly, Akác u. 20. szám alatti lakos
 Szabó Imre 9172 Győrzámoly, Kossuth u. 19/A. szám alatti lakos
 Horváth Károly 9172 Győrzámoly, dr. Pécsi Gy. u. 14. szám alatti lakos
Települési szinten megválasztott póttagok:
 Kovács Antalné 9172 Győrzámoly, Széchenyi u. 68. szám alatti lakos
 Tóth Brigitta 9172 Győrzámoly, Szent István u. 42. szám alatti lakos
 Tóth Gyula 9172 Győrzámoly, Szent István u. 26. szám alatti lakos
 Némethné Szűr Eszter 9172 Győrzámoly, dr. Pécsi Gy. u. 20. szám alatti lakos
 Tóthné Takács Henrietta 9172 Győrzámoly, Szent István u. 38. szám alatti lakos
5. Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy idén lejár az óvodavezető megbízatása. A pályáztatással kapcsolatos
feladatokat a jegyző a hatáskörébe utalja a jogszabály. Javasolja a pályázati feltételek meghatározását és a kiírást,
mert hosszadalmas a pályáztatási eljárás lebonyolítása, már maga a megjelentetés is több időt vesz igénybe, illetve
a véleményezési időszak is 30 napos.
Horváth Gábor polgármester szerint a törvényben megfogalmazott feltételeknek a korábbi pályázati felhívás
eleget tett, most is lehet hasonló tartalmú a felhívás. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a fenntartásában lévő
Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására.
2. A Képviselő-testület a pályázati feltételeket az alábbiakban határozza meg:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. július 1-től 2019. június 30-ig-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Szent István út 11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a többcélú intézmény (óvoda, bölcsőde) irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az alapító okirat
szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval, valamint az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat ellátó Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatallal. Együttműködés a különböző szakmai
szervezetekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
Illetmény és juttatások:
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-főiskola, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
-vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
-magyar állampolgárság,
-büntetlen előélet,
-cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
óvodavezetői munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-részletes fényképes szakmai önéletrajz,
-vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás
-végzettséget igazoló okiratok másolata,
-nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, valamint hozzájárul a
személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, továbbá nyilvános vagy zárt ülésen
kéri a pályázat megtárgyalását
3. A Képviselő-testület utasítja dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírás megjelenése iránt intézkedjen.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
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 35/2014. (II. 21.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a fenntartásában lévő
Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására.
2. A Képviselő-testület a pályázati feltételeket az alábbiakban határozza meg:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. július 1-től 2019. június 30-ig-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Szent István út 11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a többcélú intézmény (óvoda, bölcsőde) irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az alapító okirat
szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval, valamint az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat ellátó Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatallal. Együttműködés a különböző szakmai
szervezetekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-főiskola, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
-vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
-magyar állampolgárság,
-büntetlen előélet,
-cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
óvodavezetői munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-részletes fényképes szakmai önéletrajz,
-vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás
-végzettséget igazoló okiratok másolata,
-nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, valamint hozzájárul a
személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, továbbá nyilvános vagy zárt ülésen
kéri a pályázat megtárgyalását
3. A Képviselő-testület utasítja dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírás megjelenése iránt intézkedjen.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
6. Helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Győri útra vonatkozó rendezési terv módosítást, amit tavaly
novemberben fogadtak el, utólag több szervvel is áttekintették és megállapították, hogy a véleményezési eljárást
kellett volna lefolytatni a megalkotást megelőzően. Ez nem történt meg, tehát a jogszabály megalkotása nem
felelt meg az Építési törvény előírásainak. E miatt javasolja, hogy a hatályon kívül helyezést. Az előterjesztésben
szereplő rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra:
A rendelet-tervezettel 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 rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a
helyi építési szabályzatról szóló 14/2003. (XI. 26.) számú rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)
Képviselői hozzászólások
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy neki nagyon furcsa, amit a KIK csinál és kéri, hogy levélben keressék
meg őket. Kijött egy olyan rendelkezés, hogy ha valaki igénybe veszi az iskolát, annak bérleti díjat kell fizetni,
ideértve a dalkört és a színjátszókört is, tehát ő is érintett az ügyben. Nem elég, hogy elvitték az iskolát,
használják a Tornacsarnokot 8-tól 4-ig ingyenesen, most még a civil szervezeteket akarják bérleti díjjal terhelni.
Megkérdezte, hogy van-e lehetőség arra, hogy levelet írjanak, hogy a KIK térjen el ettől? Most a színjátszókör ezt
ki tudja küszöbölni, mert van 12 iskolás gyerek a darabban, amit próbálnak, tehát bemehetnek, de a dalkör nem.
Horváth Gábor polgármester szerint mindegyik civil szervezetnek van lehetősége máshol próbálni, ez nem
akkora ügy, amekkorát az énekkar és most a képviselő asszony is kerekít belőle. Az iskolai színjátszókör délutáni
próbáiért nyilván nem kell majd fizetni.
Pulai Nikoletta települési képviselőnek az a problémája, hogy a KIK mindent elvár, adjon hozzá az
Önkormányzat a festéshez, az ingyen tankönyvhöz, most meg erre az engedményre nem hajlandó és arra a
költségre hivatkozik, hogy a próbák alatt is fűteni, világítani kell. A próbaterem nem alkalmas az ilyen korú
embereknek, mert messze van a mellékhelyiség, ráadásul szólampróbákat is kell tartani. Az bosszantja, hogy az
Önkormányzattól mindent elvárnak, a helyi civil szervezeteknek meg keresztbe tesznek.
Horváth Gábor polgármester szerint ez egy felfújt ügy az énekkar részéről. A Községháza emeletén van
lehetőség próbálni és minden adott.
Pulai Nikoletta települési képviselő szerint nehéz a változás az ilyen korú embereknek.
Horváth Gábor polgármester szerint 20 éve sem lehetett csak úgy bemenni az iskolába, nem lát problémát. Azt
meg nem mondhatja, hogy az nem próbaterem, amikor annak épült.
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Pulai Nikoletta települési képviselőt az zavarja, hogy a helyi dolgokat elzavarják, kitiltják, másik oldalról meg
mindent elvárnak.
Horváth Gábor polgármester szerint, ha valaki valamit működtet, joggal akarja tudni, hogy ki, mire használja az
épületet. Az se biztos, hogy bérleti díjat kér. Az énekkar esetén nem támogatja, hogy az iskolát vegyék igénybe,
nyugodtan tudnak a Községháza emeletén próbálni. Az, hogy az iskolára a falu pénzt áldoz, annak ellenére, hogy
nem működtető, de ha az iskola nem úgy működik, ahogy kell, nem adják meg a gyerekeknek, amit kell, a
győrzámolyi szülők és diákok látják a kárát. Úgy kell együttműködniük a KIK-kel, hogy eddig is a falué és most is
a falué az iskola. A nevelők érdeke, hogy jól működjenek együtt a KIK-kel. Levelet nem fog írni. Az iskola és
azon keresztül a falu látja a kárát, ha ujjat húznak a működtetővel.
Csontos Miklós alpolgármester szerint nem jó megoldás, hogy a gyermekorvosi rendelőben az egészséges és a
beteg gyermekek együtt vannak, mert a védőnői státuszvizsgálat egy időben van.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ez szervezési kérdés, meg fogja beszélni a védőnővel.
Siska Károly települési képviselő megkérdezte, hogy miért nem pályáztak falubuszra.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a 9 személyes busznak nem látja értelmét, mert azzal csak pár
ember tud elmenni valahova, de nem tud szállítani, mondjuk egy kézilabda csapatot. Majdnem ugyanazt tudja
produkálni, mint egy személyautó. A 30 személyes busznak lenne értelme, de ahhoz buszsofőrt kellene
alkalmazni, amit viszont nem engedhetnek meg maguknak. A csapatok eddig is meg tudták szervezni az
utaztatásukat, szállításukat. Ha lenne újra ilyen kiírás, akkor sem támogatná, hogy pályázzanak.
Siska Károly települési képviselő megjegyezte, hogy úgy látszik más települések jobban át tudták gondolni,
hogy mire használják és megtalálták a célokat. Ha jól tudja Mezőörsön már a harmadik buszt szerezték be.
Szerinte egy ilyen jármű sokrétűen hasznosítható, nem lát aggályt egy 19 vagy 21 személyes busz beszerzésére, ha
a 9 személyes kicsinek bizonyul.
Horváth Gábor polgármester megjegyezte, hogy a településeken rendkívül nagy problémát okoz az ilyen busz,
mert a „közös lónak túrós a háta”, sértődések vannak, hogy ki, adott esetben miért használja. Szerinte még az is
olcsóbb, ha kifizetik a benzinköltséget, mint egy ilyen buszt fenntartani. Előfordulhat, hogy más településeken
azzal hordják az ebédet, mert a település szerkezete ezt megkívánja, ez Győrzámolyon azonban nem indokolt,
mert biciklivel is ki lehet vinni az ebédet, luxus lenne ahhoz buszt igénybe venni. Ha lesz kiírás újra buszra, akkor
megfontolhatják, hogy pályázzanak-e.
Siska Károly települési képviselő megkérdezte, hogy a Tornacsarnokra kötöttek-e valamilyen megállapodást a
KIK-kel.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy vagyonkezelési szerződést kötöttek a KIK-kel, amit decemberben
kaptak vissza aláírva.
Siska Károly települési képviselő megkérdezte, hogy másfél éve valaki kérelmet nyújtott be benzinkút
létesítésre. Ezzel mi a helyzet.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a kérelmező nem tudta beszerezni az engedélyeket, ráadásul
rendkívül költséges lett volna a kialakítása, mert a Közút lehajtót írt elő az 1401-es útra.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az ott élők sem örültek volna annak, hogy benzinkút létesül.
Pulai Nikoletta települési képviselő megjegyezte, hogy már akkor sem értette, hogy miért a falu központjában
akar valaki benzinkutat működtetni. Nagyon jó lenne egy, de inkább a község elején.
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 18.15 órakor.

Kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Bognárné Koteczki Ibolya
települési képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Viola Vilmosné
települési képviselő
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