Győrzámoly Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Készült: 2014. április 15. napján a 16 órakor kezdődő Képviselő-testületi ülésen
Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Bognárné Koteczki Ibolya, Pulai
Nikoletta, Tóthné Major Éva, Viola Vilmosné települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Távolmaradását jelezte: Andorka Kálmán János alpolgármester, Csontos Miklós alpolgármester
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 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. Ezt követően szavazásra bocsátotta
a napirendi javaslatot.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2014. (IV. 15.) számú határozata
1. Beszámoló aktuális kérdésekről
2. Rendezési terv módosítására irányuló kezdeményezés megtárgyalása
3. Tájékoztató pályázati lehetőségről
4. Közterület elnevezése
5. Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása
6. Segélyezések (zárt ülés)
1. napirendi pont: Beszámoló aktuális kérdésekről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az orvosi rendelő és gyógyszertár avatását május 3-án tartanák 10
órakor, mert ez az időpont felelne meg Kozma Imre atyának. Ez jó lenne a helyi plébános úrnak. dr. Szakács
Imre közgyűlési elnök is jelezte részvételi szándékát az eseményen. Tartalmas műsorral kell készülni.
Tóthné Major Éva települési képviselő jelezte, hogy pont ez a négy napos hétvége, sokan elutaznak, többek
között ő is, pedig szeretett volna itt lenni.
16.10 órakor Siska Károly képviselő belépett a Képviselő-testület ülésére. Horváth Gábor polgármester
megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
Horváth Gábor polgármester véleménye szerint igazodniuk kell Kozma atyához, mert rengeteg segítséget
kaptak tőle, többek között az orvosi rendelő berendezésében is. Ismerteti a meghívandó személyek névsorát, és a
község háztartásaiba is eljuttatnák a meghívókat. A rendezvény megnyitója lehetne egy vers, aztán a köszöntők,
majd az óvodások, iskolások és az énekkar műsora következne. Ezt követően egy ebédre invitálnának mindenkit,
vagy a helyszínen vagy rossz idő esetén a Tornacsarnokba. A konyhai dolgozók süthetnek pogácsát és megkéri a
nyugdíjasokat, hogy süssenek süteményt, a vadászok pedig főznének vadpörköltet.
Bognárné Koteczki Ibolya települési képviselő szerint savanyúságot, kenyeret venniük kell.
Horváth Gábor polgármester kéri a képviselők segítségét, hogy a rendezvény színvonalas legyen. Elmondta,
hogy jelentkezett egy befektető három önkormányzati telekre, amik a hulladékudvar mellett vannak.
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Ingatlanközvetítő működött közre az ügyletben, ő hozta a befektetőt, aki be is jelentette a vételi szándékát. A
közvetítőnek díja van, 100 ezer Ft-ot kér telkenként. Véleménye szerint az sokat lendíthet a telekeladásokon, ha
mások látják azt, hogy megindultak az építkezések. Az ugyanis nem lehet céljuk, hogy még öt év múlva is legyen
eladó telkük. Fizetési könnyítést biztosítanának a vevőnek, úgy, ahogy másoknak is szoktak, és részletekben
fizethetnék meg a vételárat. Elmondta, hogy végre a villamoshálózat üzembe helyezése megtörtént, és a
szennyvíz átemelőnél is van már villanyóra.
Tóthné Major Éva települési képviselő megkérdezte, hogy nem tudnák-e az ingatlanközvetítés díját ráterhelni
a telkekre és annyival drágábban értékesíteni.
Bognárné Koteczki Ibolya települési képviselő szerint már döntettek arról, hogy mennyi a telek vételára.
Horváth Gábor polgármester szerint ezzel megakadályoznák azt, hogy valaki befektetési céllal házat építsen és
keres máshol telket. Ha ez az ügylet megvalósul, akkor elmondhatják, hogy eladták már a telkek 20%-át, de van
más érdeklődő is, aki reményei szerint vásárolni is fog. Javasolja, hogy adják el a három telket és fizessék ki az
ingatlanközvetítő által kért díjat.
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az értékesítési céllal kialakított
139/2., 139/3., 139/4. hrsz-ú építési telkei eladása után, az adásvételi szerződés megkötését követően,
ingatlanközvetítői díj címén 100 ezer Ft-ot fizet a vevőt közvetítő Remmark ház ingatlanközvetítő irodának.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2014. (IV. 15.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az értékesítési céllal kialakított
139/2., 139/3., 139/4. hrsz-ú építési telkei eladása után, az adásvételi szerződés megkötését követően,
ingatlanközvetítői díj címén 100 ezer Ft-ot fizet a vevőt közvetítő Remmark ház ingatlanközvetítő irodának.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy felmerült a bölcsőde 2. csoportjának kialakítása, mert olyan sok a
jelentkező kisgyermek. Javasolja, hogy a terasz helyén alakítsák ezt ki egy fogadó helyiséggel. Ezt építészeti és
szakmai szempontból is meg kellene nézetni.
Bognárné Koteczki Ibolya települési képviselő, óvodavezető megkérdezte, hogy felmérjék-e az igényeket.
Horváth Gábor polgármester szerint fel kell mérni. Az nem lenne szerencsés, hogy ha a második csoportot a
régi óvodában alakítanák ki, mert akkor nem egy helyen lenne a bölcsőde. Ezt a hatóságok biztosan kifogásolnák.
Szerinte meg kellene nézetni, hogy ki lehet-e úgy alakítani, ahogy gondolja, ha igen, akkor milyen költséggel.
Könnyűszerkezetes épületet gondol, olyan fedéllel, ami csatlakozik a meglévő tetőhöz.
Pulai Nikoletta települési képviselő megkérdezte, hogy nem lehetne-e az egyik óvodai csoportot úgy
átalakítani, hogy abban két és fél évesek legyenek és az óvodában szerkezeti átalakítást végezzenek, mert ez
olcsóbb megoldás lenne.
Bognárné Koteczki Ibolya települési képviselő, óvodavezető szerint ez most is működik. Ha ilyen gyermek
van, akkor a szülővel megbeszélik, hogy a bölcsődéből áttehetik-e az óvodába. Az óvodába fel is veheti őket, ha a
férőhely megengedi. Azonban, aki nem szobatiszta, azt nem teheti át az óvodába.
Horváth Gábor polgármester abban biztos, hogy a bölcsődét minél többet akarják majd igénybe venni, sőt ez a
Kormány programja.
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Pulai Nikoletta települési képviselőnek nem szimpatikus, hogy toldják-foldják azt az épületet.
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy járják körül azt, hogy mit lehet azzal az épülettel kezdeni, mérjék
fel a második csoport kialakításának lehetőségét.
Pulai Nikoletta települési képviselő leszögezte, hogy ezzel nem döntöttek el semmit, csak megnézik, hogy
kialakítható-e ott egy csoport.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megvizsgálja annak
lehetőségét, hogy a Győrzámoly, Szent László u. 3. szám alatti Bölcsődében kialakítható-e és ha igen, milyen
feltételekkel és milyen költséggel egy második bölcsődei csoport.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2014. július 15.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2014. (IV. 15.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megvizsgálja annak
lehetőségét, hogy a Győrzámoly, Szent László u. 3. szám alatti Bölcsődében kialakítható-e és ha igen, milyen
feltételekkel és milyen költséggel egy második bölcsődei csoport.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2014. július 15.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Győrzámolyi Sportegyesület műfüves pályát szeretne
kialakítani. Erre pályázni akarnak és annak feltétele, hogy a terület a tulajdonukban legyen, vagy valamilyen
formában a rendelkezésükre álljon. Ez a műfüves pálya a két pálya mögött kerülne kialakításra, 40x60 m-es lenne.
Ennek azért lenne értelme, mert komolyabb dolgokat is lehetne ezen megvalósítani és bérbe lehetne adni. Ez
nem pályázat beadás, hanem a pályázattal kapcsolatos előzetes vizsgálat. Javasolja, hogy a pályázatot a
Sportegyesület elkészíthesse és utána terjesszék a Képviselő-testület elé, hogy lássák, hogy az milyen költséggel
jár, milyen önrészt kell biztosítani és azt követően dönthetnének arról, hogy a Sportegyesület beadhassa a
pályázatot.
Pulai Nikoletta települési képviselő megkérdezte, hogy tulajdonjogot kell biztosítaniuk a Sportegyesületnek?
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ezt nem tudja, mert nem látta a pályázati kiírást. Azt el tudja
képzelni, hogy valamilyen formában rendelkezési jogot kelljen biztosítani a számukra. Megkérdezte, hogy ki ért
egyet azzal, hogy a Sportegyesület készítse el a pályázatot.
Tóthné Major Éva települési képviselő megjegyezte, hogy nem érti, hogy mivel kellene egyetérteni. Akkor tud
csak bármihez hozzájárulni, ha látja azt, hogy mihez kell a hozzájárulás. A Sportegyesület, ha akar, akkor
pályázzon. Ha van nyertes pályázata, akkor mutassa be és nyilatkozzon a feltételekről és akkor majd eldönti, hogy
támogatja-e vagy nem. Pillanatnyilag nem érti, hogy miről kellene szavaznia.
Horváth Gábor polgármester szerintm ha kell a rendelkezési jog a pályázathoz és azt nem adják meg, akkor
nincs értelme pályázni.
Tóthné Major Éva települési képviselő szerint annyi itt a nyitott kérdés, hogy nem tudja, hogy kinek a javára
és miről kellene lemondani és hozzájárulni, mert nem látott semmilyen kész anyagot.
Horváth Gábor polgármester szerint, ha a Sportegyesület pályázik, akkor az ő javukra kell biztosítékot adni,
hogy a pályát megvalósíthatják, és nem mondják nekik azt 5 év múlva, hogy vigyék onnan.
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Tóthné Major Éva települési képviselő szerint írásban fektessék le, hogy milyen feltételekkel mondanak le a
rendelkezési jogról, nem azonnal lemondanak róla és azt sem tudják, hogy milyen feltételekkel. Addig nem tudja
a beleegyezését adni, amíg nem látja a feltételeket.
Pulai Nikoletta települési képviselő a maga részéről örül annak, hogy a Sportegyesület pályázni akar, de
szeretné látni, hogy mire. Ebben egyetért Tóthné Major Éva képviselővel. Az se biztos, hogy a tulajdonjog
kérdése hogyan alakul. A Sportegyesület tegyen annyit, hogy a képviselője idejön az ülésre és elmondja, hogy mit
szeretnének pontosan. A maga részéről úgy gondolja, hogy jobb, ha ezek a dolgok az Önkormányzat
tulajdonában vannak. Nincsenek ellene, sőt személy szerint nagyon örülne egy ilyen pályának, de ismerni akarja a
részleteket.
Horváth Gábor polgármester a vitát lezárja azzal, hogy a felmerült aggályokról tájékoztatja a Sportegyesületet.
Elmondta, hogy a rendőrnap kapcsán jutalmat lehet juttatni a körzeti megbízottaknak. Javasolja, hogy mindkét
körzeti megbízottnak juttassanak 10-10 ezer Ft jutalmat. Megbeszéli a másik négy település vezetésével is, és
akkor mindkét körzeti rendőr kaphatna nettó 50-50 ezer Ft-ot. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nettó 10.000,-Ft-10.000,-Ft összegű jutalmat
állapít meg Szalma László és Miletics Mór körzeti megbízottak részére, mely a rendőr-nap alkalmával kerül
átadásra.
2. A Képviselő-testület a megállapított jutalom összegét az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tartaléka terhére
biztosítja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2014. április 24.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2014. (IV. 15.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nettó 10.000,-Ft-10.000,-Ft összegű jutalmat
állapít meg Szalma László és Miletics Mór körzeti megbízottak részére, mely a rendőr-nap alkalmával kerül
átadásra.
2. A Képviselő-testület a megállapított jutalom összegét az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tartaléka terhére
biztosítja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2014. április 24.
2. napirendi pont: Rendezési terv módosítására irányuló kezdeményezés megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette a rendezési terv módosítására érkezett lakossági kezdeményezéseket.
A kérelmezőknek ez sürgős lenne, nem tudják megvárni a rendezési terv teljes felülvizsgálatát, mert az egy-másfél
év lenne, ezért ezekben külön eljárás indulna.
Ezt követően a képviselők részletesen megvitatták a kérelmet.
Siska Károly települési képviselő elmondta, hogy az egyik tervezett módosítást ő nem pontosan így tudja.
Megkérdezte, hogy az Erdősor utcában a rendezési terven lévő gyalogút mikor került berajzolásra és arról miért
nem kérdezték meg a tulajdonosokat. A telek részben az ő tulajdonában van, amit most szeretnének eladni. A
vevő azonban addig nem kap építési engedélyt, amíg a gyalogút rajta van a telken. Megkérdezte, hogy a
telektulajdonos tudta nélkül bármit rá lehet rajzolni egy magántulajdonban lévő telekre? A tudta és akarata nélkül
került hátrányos helyzetbe.
Horváth Gábor polgármester szerint ezt nem mondhatja, mert a rendezési tervet a Képviselő-testület
összességében tárgyalta. Az egy másik kérdés, hogy ezt a tulajdonos miért nem vette észre.
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Pulai Nikoletta települési képviselő szerint ez így biztos nem került szóba konkrétan. Az biztos, hogy
elfogadták a rendezési tervet, de a gyalogútról kiemelten nem volt szó.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a településtervező feladata a rendezési terv módosítása során
valamennyi lehetőség felvázolása.
Horváth Gábor polgármester szerint mindenki magát hibáztassa, hogy nem vette észre a berajzolt módosítást.
Javasolja, hogy helyezzék hatályon kívül a rendelkezést.
Siska Károly képviselő elhagyta a Képviselő-testületi ülést helyszínét 17.08 órakor. Horváth Gábor
polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
Horváth Gábor polgármester az alábbi rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra:
Rendelet-tervezet
Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi építési szabályzatról szóló 14/2003. (XI.
26.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) A R. részét képező TM-2/m rajzszámú, M 1: 2 500 ma-ú Belterületi szabályozási terv hatályát veszti a
következő utcák, hrsz-ok által határolt lakótömbben: Rákóczi Ferenc utca, Diósi út, Erdősor út, 09/112 hrsz.
(2) A tömbben felmerülő építési engedélyezési eljárás esetén ezentúl az illeszkedés szabályait kell betartani.
(3) E rendelet mellékletét képezi az TM-2/m2 rajzszámú tervlap, amelyen lehatárolásra került a hatályon kívül
helyezett szabályozási terv részlet.
Záró rendelkezés
2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a
helyi építési szabályzatról szóló 14/2003. (XI. 26.) számú rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy a Bartók Béla úti módosítás azt jelenti, hogy adnak is el területet a
kérelmezőnek?
Horváth Gábor polgármester szerint ez majd akkor kiderül, de szerinte minimálisan 100 m2 területre szüksége
lesz, mert 1002 m2-e van, és minimálisan 1.100 m2 nagyság kell a két telekhez. Elmondta, hogy rendezési terv
felülvizsgálata előtt kell fogadni a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló dokumentumot. Az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2014. (IV. 15.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a „Győrzámoly település
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai” elnevezésű
dokumentumot (a szabályzat a határozat mellékletét képezi).
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
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Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2014. (IV. 15.) számú határozata:
Győrzámoly Község Önkormányzata hozzájárul a településrendezési terv módosításához az alábbiak szerint:
A rendezési terv módosítással érintett terület:
319, 376/2, 376/4-376/10, 346/49, 380, 383/1, 384/1, 385/1, 386/1, 387/1 hrsz-ú falusias lakóterület (Lf), és a
376/3 hrsz-ú településközpont vegyes terület (Vt)
A módosítás oka:
A 376/4 hrsz-ú telek tulajdonosa kereste meg az Önkormányzatot, hogy a telkét kétfelé szeretné osztani. Jelenleg
az övezetben megengedett legkisebb telekmérettel – 700 m2 – ez nem teljesíthető, ezért az érték lecsökkenne 550
m2-re. A telek mellett található az önkormányzati tulajdonban lévő tűzoltó szertár, amelynek hátsókertjét az
önkormányzat engedélyével lekerítette a szomszédos telektulajdonos. Szeretnék ezt a telekrészt földhivatalilag is
beolvasztani a 376/4-ú telekbe, ehhez az övezeti határ áthelyezése is szükségessé vált. Ha a kérdéses telek
megosztásra kerül, akkor a majdani hátsó teleknek is kell közterületi kapcsolat. A tűzoltó szertárhoz már jelenleg
is tartozik egy behajtó a Rákóczi Ferenc utcáról (1401 sz. szigetközi út). Ez a behajtó kerülne leválasztásra 6 m-es
szélességben a 376/3 hrsz-ú Vt területről.
A módosítás célja:
A kérdéses telek megosztásának és a kialakuló új telek közterületi kapcsolatának megteremtése a cél.
A módosítás hatásai:
A módosítás fokozhatja az építési és letelepedési kedvet.
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az eljárásban helyette eljárjon, a
tervezőirodánál a kapcsolatot felvegye, a szükséges megállapodást aláírja, a tervmódosítást megkezdje.
A felmerülő költségeket a kérelmezők fizetik.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzata hozzájárul a településrendezési terv módosításához akként, hogy a
győrzámolyi 465/2. hrsz-ú telek megosztható és un. „nyeles telekként” kialakítható.
A módosítás célja:
A kérdéses telek megosztásának és a kialakuló új telek közterületi kapcsolatának megteremtése a cél.
A módosítás hatásai:
A módosítás fokozhatja az építési és letelepedési kedvet.
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az eljárásban helyette eljárjon, a
tervezőirodánál a kapcsolatot felvegye, a szükséges megállapodást aláírja, a tervmódosítást megkezdje.
A felmerülő költségeket a kérelmezők fizetik.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2014. (IV. 15.) számú határozata:
Győrzámoly Község Önkormányzata hozzájárul a településrendezési terv módosításához akként, hogy a
győrzámolyi 465/2. hrsz-ú telek megosztható és un. „nyeles telekként” kialakítható.
A módosítás célja:
A kérdéses telek megosztásának és a kialakuló új telek közterületi kapcsolatának megteremtése a cél.
A módosítás hatásai:
A módosítás fokozhatja az építési és letelepedési kedvet.
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az eljárásban helyette eljárjon, a
tervezőirodánál a kapcsolatot felvegye, a szükséges megállapodást aláírja, a tervmódosítást megkezdje.
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A felmerülő költségeket a kérelmezők fizetik.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
Siska Károly képviselő belépett a Képviselő-testületi ülés helyszínére 17.14 órakor. Horváth Gábor
polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
3. napirendi pont: Tájékoztató pályázati lehetőségről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy lehetőség van közbiztonság növelésére pályázatot beadni a
Belügyminisztériumhoz. 100%-os támogatottságú, előfinanszírozott, a jegyzőnő elkészíti. Ismerteti a
helyszíneket, ahol a kamerák telepítésre kerülnek.
Pulai Nikoletta települési képviselő kérte, hogy a rendezvénysátornál is legyen.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy beleveszik azt is és a közvilágítás kiépítését az Ancsali úton a
Tölgyfa és a Cseresznyefa utca között. Javasolja a pályázat beadását. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 28/2014. (IV. 1.) BM
rendelet alapján a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatásra.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2014. április 23.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2014. (IV. 15.) számú határozata:
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 28/2014. (IV. 1.) BM
rendelet alapján a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatásra.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2014. április 23.
4. napirendi pont: Közterület elnevezése
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy korábban már beszéltek róla, de nem döntöttek arról, hogy az új
utcát elnevezzék. Felmerült, hogy Németh Imre kalapácsvető olimpiai bajnokról nevezzék el az utcát, akinek
győrzámolyi kötődése van, és élt itt a településen. 1948-ban, London olimpiai bajnoka volt 1952-ben
Helsinkinben bronzérmes. A sportolói pályafutását követően a Népstadion főigazgatója lett és a Magyar Atlétikai
Szövetség elnöki tisztségét is betöltötte. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonát képező 833/29.
hrsz-ú és 028/1. hrsz-ú önkormányzati utat Németh Imre kalapácsvető olimpiai bajnokról nevezi el Németh
Imre utcának.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről
gondoskodjon.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2014. (IV. 15.) számú határozata:
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonát képező 833/29.
hrsz-ú és 028/1. hrsz-ú önkormányzati utat Németh Imre kalapácsvető olimpiai bajnokról nevezi el Németh
Imre utcának.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről
gondoskodjon.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ha már áll az utcában pár ház, akkor tartanak egy avató
ünnepséget, amire meghívják az Atlétikai Szövetséget
5. napirendi pont: Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az elmúlt időszakban egy bejelentés, feljelentés folytán
vizsgálatot folytatott a NAV két pályázat kapcsán, azt nem kell ecsetelni, hogy milyen módon. Nagy értékű
költségvetési csalás miatt folytattak ismeretlen tettes ellen nyomozást. 8 helyen folytattak egy időben házkutatást.
Az kiderült, hogy az ő személye ellen irányult, de mostanra a vizsgálatot befejezték és lezárták, mert
megállapították, hogy nem történt szabálytalanság. Nem kívánja senkinek azt a meghurcoltatást, amit ebben a fél
évben neki és a pályázatban érintetteknek el kellett viselni. Úgy döntött, hogy az önérzetébe való belegázolást
azzal tudja elfeledtetni, hogy újra indul polgármesternek, és ha a falu újra megválasztja, mert akkor visszaigazolva
látja, hogy nem dolgozott hiába. Mert így teljesen úgy érzi, hogy felesleges volt bármit csinálnia.
Pulai Nikoletta települési képviselő szerint akkor mindegyiküknek indulni kellene.
Horváth Gábor polgármester szerint neki ebben speciális helyzete van, mert ő szenvedte el ezt a sérelmet.
Pulai Nikoletta települési képviselő szerint, ha a polgármester úrral akartak volna valamit, akkor nem ezt a
pályázatot veszik elő.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy még azt is szóba hozták neki, hogy miért a civil szervezetek
pályáztak, miért nem az Önkormányzat.
Pulai Nikoletta települési képviselő elmondta, hogy neki azt is mondták, hogy az a gyanú, hogy családi maffiát
hoztak létre a polgármester úrral.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy többen is sérelmet szenvedtek ebből az ügyből kifolyólag.
Pulai Nikoletta települési képviselő bejelentette, hogy ő is indul polgármesterként, ugyan nem a
meghurcoltatás miatt.
Tóthné Major Éva települési képviselő megkérdezte, hogy a tanösvényt kinek a dolga rendben tartani?
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy már megpróbálta megkeresni azt a céget, aki csinálta, mert a
padok kidőltek, de még nem érte el őket.
Pulai Nikoletta települési képviselő jelezte, hogy a színpadot fel kell újítani a gyereknapig.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy megnézetik és rendbe teszik.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy beadták a Tornacsarnok energetikai korszerűsítésére a pályázatot,
azonban az nem lett nyertes. A befektetett munkát azonban nem érzi hiábavalónak, mert ha lesz a jövőben ilyen
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kiírás, akkor már ezt a munkát elő tudják venni és fel tudják használni. Személy szerint nagyon sajnálja, hogy nem
nyertek, de az országban összesen 23 pályázatot támogattak csak.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 17.42 órakor.

Kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Bognárné Koteczki Ibolya
települési képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Viola Vilmosné
települési képviselő
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