Győrzámoly Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2014. június 25. 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, Bognárné Koteczki Ibolya, Tóthné Major Éva, Viola Vilmosné települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Távolmaradását jelezte: Csontos Miklós alpolgármester, Pulai Nikoletta, Siska Károly települési képviselők
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Andorka Kálmán János és Tóthné Major Éva
képviselőket kijelölte majd átadta a szót dr. Torma Viktória jegyzőnek.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy telefonon felhívta őt Siska Károly képviselő, aki szerint nem jogos,
hogy olyankor tartanak testületi ülést olyan napirendben, gondol itt az intézményvezető választásra, ami szinte az
egész önkormányzat működését érinti, amikor nem tud jelen lenni minden képviselő. Megígérte neki, hogy ezt itt
tolmácsolni fogja.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az ülést nem azért tűzték ki erre napra, mert tudták azt, hogy
Siska Károly képviselő és Pulai Nikoletta képviselő nem tud itt lenni, hiszen nem figyelik azt, hogy melyik
képviselő mikor nem tud itt lenni, hiszen nincs arról információjuk, hogy melyik képviselő melyik napon hol van.
Azt visszautasítja, hogy mindig olyankor akarnak meghozni fontos döntést, amikor ők nincsenek itt. Szerinte
mindenféle halogatás ilyen helyen nem szül jót, hiszen azzal szemben sem etikus, aki határidőre beadta a
pályázatát. Különös tekintettel arra, hogy egy pályázó van, akinek a munkáját mindenki ismeri, és tudják azt, hogy
a jövőben is mire számíthatnak vele kapcsolatban, nem hiszi, hogy különösen aggódni kellene. A pályázónak sem
tesz jót, ha most még hosszú hónapokig vizsgálódnak és nem döntenek ebben a kérdésben. Az a javaslata, hogy
tárgyaljanak erről a napirendről is.
Bognárné Koteczki Ibolya települési képviselő kijelentette, hogy ezek után már meghallgatná, hogy Siska
Károly képviselő mit akart mondani.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint Siska Károly képviselő semmit sem akart mondani. Az a
véleménye, hogy ha annyira fontos dolgot szeretett volna, akkor eljön, bárhol is van. Főleg a Balatonról ez nem
távolság, 1 óra 20 perc az út. Ez szerinte a nem akarás kérdése, a képviselő úr csak a fontosságát akarta
hangsúlyozni.
Tóthné Major Éva települési képviselő nem akar közvetítetni, nem is kérték fel rá. A jelen nem lévő
képviselők szerint tudott dolog volt a tábor időpontja, hiszen a múlt ülésen döntöttek a táborozók támogatásáról
is. Őket ez most érzékenyen érinti.
Viola Vilmosné települési képviselő, Andorka Kálmán János alpolgármester, Tóthné Major Éva
települési képviselő bejelentették, hogy jövő héten nem tudnak jönni testületi ülésre.
Horváth Gábor polgármester bejelentette, hogy jövő héten nem lenne határozatképes az ülés, mert három
képviselő és ő is elfoglalt lesz.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint nyugodtan tárgyalják most a meghívóban szereplő napirendi
pontokat.
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Horváth Gábor polgármester szerint a pályázót sem tarthatják bizonytalan helyzetben, mert korábban már
jártak úgy, egy iskolaigazgatói pályázatnál, hogy valakinek a pályázatát késve bírálták el és utána a pályázó azt
mondta, hogy köszöni szépen, nem fogadja el, mert máshol már kapott állást.
Bognárné Koteczki Ibolya települési képviselő szerint ez most nagyon kellemetlen, mert kíváncsi arra, amit
Siska Károly képviselő mondani akart.
Tóthné Major Éva települési képviselő szerint írásban is nyilatkozhatott volna Siska Károly képviselő, amit itt
ismertettek volna.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, 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 66/2014. (VI. 25.) számú határozata
1.
Döntés a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására beérkezett
pályázatról
2.
Javaslat az Önkormányzat vagyonrendeletének módosítására
3.
Nyilatkozat megadása a Pannon-Víz Zrt. részére a vagyonkezelésükben lévő vízközművek és a
rendszer független vízközmű elemek vagyonértékelésének elvégeztetésére és az Önkormányzatra
jutó rész vállalása a nyertes ajánlattevő vállalási ára alapján
4.
Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
1. napirendi pont: Döntés a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására
beérkezett pályázatról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A meghirdetett állásra egy pályázat
érkezett, a jelenlegi intézményvezetőtől, Bognárné Koteczki Ibolyától. Elmondta, hogy az intézmény vezetése
nem egyszerű feladat, hiszen az elmúlt 10 évben megduplázódott a gyermekek és az alkalmazottak száma is.
Ezt gyarapodásnak kell tekinteni, mert nem csak megőrzés, hanem nevelés folyik az intézményben. Az óvónők,
dajkák, bölcsődei alkalmazottak, konyhai dolgozók elfogadják az intézményvezetőt és a véleményezésben részt
vett alkalmazottak, nevelőtestület, óvodaszék is támogatásáról biztosította a pályázót. Tekintettel az
elhangzottakra, szeretné, ha továbbra is Bognárné Koteczki Ibolya vezetné az intézményt.
Tóthné Major Éva települési képviselő elmondta, hogy elolvasta a pályázatot, jelezte, a jegyzőnőnek, hogy
támogatja a pályázót, mert úgy látja, hogy értékes nevelő munka folyik az óvodában, aminek az irányítója
Bognárné Koteczki Ibolya. Új dolgokat vezetnek be az óvodában, a gyerekek pedig felkészülten érkeznek az
iskolába.
Viola Vilmosné települési képviselő támogatását fejezte ki a pályázó irányába és hangsúlyozta az
intézményvezető emberi oldalát, a közösségteremtést.
Andorka Kálmán János alpolgármester elmondta, hogy a pályázó vezetése alatt az óvoda nagyon sokat
fejlődött, családias légkörű intézmény. Úgy gondolja, hogy nagyon könnyű helyzetben vannak most, mert csak
egy pályázat van, de ha öt lett volna, akkor is Bognárné Koteczki Ibolyát támogatná, mert ő már bizonyított.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy látszik az, hogy ebben az intézményben sokkal több az érték,
mint máshol. Ezt tapasztalja akkor, ha elmegy az óvoda rendezvényeire. Az iskolai évzáró is büszkeséggel
tölthet el mindenkit, mert közel 600-an vettek részt rajta. A tankerület igazgatója még azt is kiemelte, hogy
milyen fegyelmezett mindenki és látszott, hogy sok értékes ember van a megjelentek között, mert ebben a
2

faluban nagyon sok értékes ember van. Négy évvel ezelőtt ide még csak 130 gyerek járt, most pedig arról
beszélt a tankerület vezető asszony, hogy az illetékességi területén lévő 70 iskola között a győrzámolyi iskola az
egyik legjobb. A pályázó személyében garanciát lát, hogy az intézmény továbbra is értékeket teremtsen és
közvetítsen.
Tóthné Major Éva települési képviselő kiemelte, hogy az iskola és az óvoda között nagyon jó kapcsolat van,
a fontos dolgokban megtalálták az összhangot és a gyerekeknek 14 éves korukig biztosítják a folyamatos,
helyben történő ellátást.
Horváth Gábor polgármester javasolta, hogy Bognárné Koteczki Ibolya pályázót bízzák meg az intézmény
vezetésével.
Bognárné Koteczki Ibolya települési képviselő, pályázó bejelenti a személyes érintettségét.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde nevű
intézmény vezetőjének megválasztása során a szavazásból nem zárja ki Bognárné Koteczki Ibolya képviselőt.
Felelős: Horváth Gábor polgármester

Határidő: azonnal
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 67/2014. (VI. 25.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde nevű
intézmény vezetőjének megválasztása során a szavazásból nem zárja ki Bognárné Koteczki Ibolya képviselőt.
Felelős: Horváth Gábor polgármester

Határidő: azonnal

Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetői állására benyújtott pályázatot elbírálta.
2. A Képviselő-testület megbízza a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban lévő Bognárné Koteczki
Ibolya (Győrzámoly, 1959. március 14.; an.: Sághi Erzsébet) 9172 Győrzámoly, Szent László utca u. 48. szám
alatti lakost a Győrzámoly Község Önkormányzata által fenntartott Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és
Bölcsőde nevű intézmény vezetésével 5 évre, 2014. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig.
3. A Képviselő-testület Bognárné Koteczki Ibolya vezetői pótlékának mértékét a pótlékalap 40%-ában határozza
meg.
4. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a kinevezési okirat elkészítéséről
gondoskodjon.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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 68/2014. (VI. 25.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetői állására benyújtott pályázatot elbírálta.
2. A Képviselő-testület megbízza a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban lévő Bognárné Koteczki
Ibolya (Győrzámoly, 1959. március 14.; an.: Sághi Erzsébet) 9172 Győrzámoly, Szent László utca u. 48. szám
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alatti lakost a Győrzámoly Község Önkormányzata által fenntartott Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és
Bölcsőde nevű intézmény vezetésével 5 évre, 2014. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig.
3. A Képviselő-testület Bognárné Koteczki Ibolya vezetői pótlékának mértékét a pótlékalap 40%-ában határozza
meg.
4. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a kinevezési okirat elkészítéséről
gondoskodjon.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy úgy tűnik, hogy az új bölcsődei csoport kialakításának nincs
akadálya úgy, ahogy azt eredetileg gondolták és összeépülhet a meglévő csoporttal, azonban az új férőhelyek
normatíva szempontjából történő befogadása jelenleg nem lehetséges, mert csak a 10 ezer főnél nagyobb
lakosságszámú településeken kötelező feladat a bölcsődei ellátás. Ezért megkereste az illetékeseket, a
kormánymegbízott urat, és az országgyűlési képviselő urat. A képviselő úrnak el is küldte e-mailben az általa
kért adatokat és a kérelmet, hogy szeretnék, ha a férőhelyek befogadásra kerülnének. Erre várják a választ.
2. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat vagyonrendeletének módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kiemelte, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló törvény szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben határozza meg azon vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelői jogot
létesíthet. Ennek alapján a vagyonrendeletet módosítani kell és a szabályozást ki kell egészíteni. Várja a
hozzászólásokat.
Tekintve, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben
szereplő rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra:
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 6/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a vagyongazdálkodási tervéről szóló
3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3. napirendi pont: Nyilatkozat megadása a Pannon-Víz Zrt. részére a vagyonkezelésükben lévő
vízközművek és a rendszer független vízközmű elemek vagyonértékelésének elvégeztetésére és az
Önkormányzatra jutó rész vállalása a nyertes ajánlattevő vállalási ára alapján
Előadó: Horváth Gábor polgármester

Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Pannon-Víz Zrt. nyilatkozatot kér az Önkormányzattól.
Ennek lényege, hogy a víziközművek vagyonértékelést el kell végeztetni, az ezt végző céget közbeszerzés útján
kell kiválasztani.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint ehhez nem járulhatnak hozzá, mert senki nem tudja, hogy a
nyertes ajánlattevő milyen vállalási árral fog dolgozni. Az a véleménye, hogy így nem adhatnak nyilatkozatot a
Pannon-Víz felé, hanem újra kell tárgyalni velük. Javasolja, hogy ezt tisztázzák a Pannon-Vízzel, aztán térjenek
vissza a kérdésre.
Viola Vilmosné települési képviselő nem tudja támogatni a Pannon-Víz kérését, mert nem ismert az eljárás
költsége.
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Tóthné Major Éva települési képviselő szerint kérjenek a becsült költségről tájékoztatást és annak alapján
döntsenek.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy abban az esetben tud
döntést hozni a Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelésében lévő víziközmű és a rendszer független víziközmű elemek
vagyonértékelésének Pannon-Víz Zrt. általi elvégeztetéséről, amennyiben a vagyonértékelés lebonyolításának
Önkormányzatot terhelő költsége ismertté válik.
2. A Képviselő-testület felkéri a Pannon-Víz Zrt-t, hogy a vagyonértékelés várható költségéről adjon
tájékoztatást.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a Pannon-Víz Zrt-t értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2014. június 30.
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 69/2014. (VI. 25.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy abban az esetben tud
döntést hozni a Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelésében lévő víziközmű és a rendszer független víziközmű elemek
vagyonértékelésének Pannon-Víz Zrt. általi elvégeztetéséről, amennyiben a vagyonértékelés lebonyolításának
Önkormányzatot terhelő költsége ismertté válik.
2. A Képviselő-testület felkéri a Pannon-Víz Zrt-t, hogy a vagyonértékelés várható költségéről adjon
tájékoztatást.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a Pannon-Víz Zrt-t értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2014. június 30.
4. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette a döntést igénylő ügyet:
1. Meghatalmazás önkormányzati telek adásvételéhez
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy korábban meghatározták az önkormányzati telkek vételárát. A
Földhivatal most azt kéri az adásvételéknél közreműködő ügyvédtől, hogy olyan határozatot adjon be, mely
szerint, ő, mint polgármester aláírhatja a szerződéseket. Elmondta, hogy eddig 9 telket értékesítettek. Az alábbi
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékesíti a tulajdonát képező
győrzámolyi 139/2., 139/3., 139/4. valamint a győrzámolyi 833/1., 833/2., 833/3., 833/4., 833/5., 833/6.,
833/8., 833/9., 833/10., 833/11., 833/12., 833/13., 833/14., 833/16., 833/17., 833/18., 833/19., 833/20.,
833/21., 833/22., 833/23., 833/24., 833/25., 833/26., 833/27., 833/28., 833/29. hrsz-ú, beépítetlen terület
megjelölésű ingatlanokat és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az ingatlan adásvételek során a
Képviselő-testület nevében teljes jogkörrel eljárjon.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
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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 70/2014. (VI. 25.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékesíti a tulajdonát képező
győrzámolyi 139/2., 139/3., 139/4. valamint a győrzámolyi 833/1., 833/2., 833/3., 833/4., 833/5., 833/6.,
833/8., 833/9., 833/10., 833/11., 833/12., 833/13., 833/14., 833/16., 833/17., 833/18., 833/19., 833/20.,
833/21., 833/22., 833/23., 833/24., 833/25., 833/26., 833/27., 833/28., 833/29. hrsz-ú, beépítetlen terület
megjelölésű ingatlanokat és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az ingatlan adásvételek során a
Képviselő-testület nevében teljes jogkörrel eljárjon.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
Képviselői hozzászólások:
Tóthné Major Éva települési képviselő jelezte, hogy még mindig kint vannak a Liget utcában a korlátok, ami
rendkívül balesetveszélyes.
Horváth Gábor polgármester véleménye szerint nem balesetveszélyes, de ha meglátja a tulajdonost, szólni fog
neki.
Viola Vilmosné települési képviselő jelezte, hogy a győrzámolyi Csatornán lévő korlát nagy rossz állapotban
van. Megkérdezte, hogy az kié.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a kerékpárút része, önkormányzati feladat rendbe tenni.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 17.08 órakor.

Kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Tóthné Major Éva
települési képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Andorka Kálmán János
települési képviselő
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