Győrzámoly Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2014. augusztus 14. napján a 16 órakor kezdődő Képviselő-testületi ülésen
Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Pulai Nikoletta, Tóthné Major Éva,
Viola Vilmosné települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Távolmaradását jelezte: Andorka Kálmán János alpolgármester, Csontos Miklós alpolgármester, Bognárné
Koteczki Ibolya, Siska Károly települési képviselők
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Pulai Nikoletta és Tóthné Major Éva képviselőket
kijelölte. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat és szavazásra bocsátotta a napirendi
javaslatot.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2014. (VIII. 14.) számú határozata
1.
Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
2.
Javaslat a Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
3.
Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására
4.
A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
5.
A közterületekre, a tüzelésre, a zajjal járó tevékenységekre vonatkozó szabályozásra érkezett
javaslat megtárgyalása
6.
Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
1. napirendi pont: Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló törvény szerint felhatalmazást kap az önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a
közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszámmegállapítás szabályait. Ismertette a rendelet-tervezetet. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy 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 4 fő. A
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (VIII. 15.) önkormányzati
rendelete a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapítás szabályainak rendjéről
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2. napirendi pont: Javaslat a Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az alapító okirat utoljára 2012-ben lett
módosítva, azóta több jogszabályváltozás történt, ami indokolja a felülvizsgálatot és a módosítást. Várja a
hozzászólásokat.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatokat teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2014. (VIII. 14.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és
Bölcsőde alapító okiratának módosítását (alapító okirat módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2014. (VIII. 14.) számú határozata
1.) Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és
Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát egyidejűleg a 143/2012. (XII. 19.) számú határozattal
elfogadott alapító okirat hatályát veszti (az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
2.) A Képviselő-testület utasítja Horváth Gábor polgármestert, hogy az alapító okiratot küldje meg Magyar
Államkincstár Államháztartási Irodájához.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az alapító okirat 2013-ban lett kiadva,
azóta több jogszabályváltozás történt, ami indokolja a felülvizsgálatot és a módosítást. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatokat teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2014. (VIII. 14.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának módosítását (alapító okirat módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2014. (VIII. 14.) számú határozata
1.) Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Győrzámolyi Közös Önkormányzati
Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát egyidejűleg a 32/2013. (III. 1.) számú határozattal elfogadott
alapító okirat hatályát veszti (az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
2.) A Képviselő-testület utasítja Horváth Gábor polgármestert, hogy az alapító okiratot küldje meg Magyar
Államkincstár Államháztartási Irodájához.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Választási eljárásról szóló törvény értelmében a választást
megelőzően, a szavazás napját megelőző 42. napig, azaz augusztus 31-ig meg kell választani a helyi választási
bizottság tagjait, akiknek a személyére a helyi választási iroda vezetője tesz javaslatot. Javasolja, hogy a Képviselőtestület a Helyi Választási Bizottság tagjának válassza meg, G. Varga Istvánnét, Lakatos Jenőnét, Neuperger
Balázst, póttagnak L. Kiss Barbarát és Pákozdi Ottót. Elmondta, hogy a jelöltekkel az előzetes egyeztetés
megtörtént. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Győrzámoly Község Helyi Választási Bizottságának
tagjait az alábbiak szerint választja meg:
Tagok:
 G. Varga Istvánné 9172 Győrzámoly, Széchenyi u. 52.
 Lakatos Jenő Tiborné 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 19.
 Neuperger Balázs 9172 Győrzámoly, Széchenyi u. 66.
Póttagok:
 L. Kiss Barbara 9172 Győrzámoly, Iskola u. 36.
 Pákozdi Ottó 9172 Győrzámoly, Széchenyi u. 2.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2014. (VIII. 14.) számú határozata
A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Győrzámoly Község Helyi Választási Bizottságának
tagjait az alábbiak szerint választja meg:
Tagok:
 G. Varga Istvánné 9172 Győrzámoly, Széchenyi u. 52.
 Lakatos Jenő Tiborné 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 19.
 Neuperger Balázs 9172 Győrzámoly, Széchenyi u. 66.
Póttagok:
 L. Kiss Barbara 9172 Győrzámoly, Iskola u. 36.
 Pákozdi Ottó 9172 Győrzámoly, Széchenyi u. 2.
5. napirendi pont: A közterületekre, a tüzelésre, a zajjal járó tevékenységekre vonatkozó szabályozásra
érkezett javaslat megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Andorka Kálmán alpolgármester úr részéről érkezett javaslat
arra, hogy a napirendi pont témájában alkossanak rendeletet. Az a véleménye, hogy ezt a témát sokáig kell
tárgyalni, mert rendeletet csak akkor alkothatnak, ha az be is lehet tartatni.
Pulai Nikoletta települési képviselő egyetért ezzel.
Tóthné Major Éva települési képviselő szerint a temető környékén élőknek nem lehet mindent megtiltatni,
vannak a közösségi együttélésnek írott és íratlan szabályai, hiába tiltanak bármit rendelettel, ha a szomszédok nem
figyelnek egymásra. De ide lehetne venni az állattartást, valakinek az a kellemetlen, hogy a szomszéd állatot tart.
Elolvasta Andorka Kálmán alpolgármester úr javaslatát az ilyen irányú rendelet alkotására.
Pulai Nikoletta települési képviselő nem biztos abban, hogy ezeket rendeletben kellene szabályozniuk.
Személy szerint örül annak, ha valaki lenyírja a füvet. Nem korlátozhatják, hogy kis mikor nyírja.
Viola Vilmosné települési képviselő elmondta, hogy ő is mindig figyel arra, hogy a szomszédoknál le van-e
eresztve a redőny.
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az általa készített rendelet-tervezetet.
Horváth Gábor polgármester szerint senki nem kötelezhető, hogy az előtte lévő közterületen nyírja a füvet.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy erre rendeleti szintű szabályozás van 1986-ból.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy sajnos egyre többen vannak olyanok, akik nem nyírják le a füvet
az előttük lévő közterületen. Az nem lehet a céljuk, hogy mindenkit magukra haragítsanak, ezért ha szabályozást
alkotnak, akkor azzal nagyon óvatosnak kell lenni. Ha szabályozás van, akkor lehet menni minden nap bírságolni,
és az ügyeknek soha nem lesz vége, és mindenki a másikra fog mutogatni, hogy ha engem megbüntettetek, akkor
büntessétek meg a másikat. Javasolja, hogy gondolják át és beszéljenek róla a következő ülések valamelyikén. A
napirendi pont tárgyalását berekeszti.
6. 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 adásvételeknél közreműködő ügyvédtől, hogy olyan határozatot adjon be, mely
szerint, ő, mint polgármester aláírhatja a szerződéseket. Az elmúlt ülésen már hoztak erre határozatot, de abban
két helyrajzi számot nem tüntettek fel, mert a telkeket már korábban értékesítették, most mégis kéri a Földhivatal
a határozatot. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékesíti a tulajdonát képező
győrzámolyi 833/7. és 833/15. 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
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2014. (VIII. 14.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékesíti a tulajdonát képező
győrzámolyi 833/7. és 833/15. 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
Hozzászólások:
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy 170 ezer forintért vásároltak 4 padot, 4 széket, amit az iskola
udvarra készülő pergola alá kívánnak elhelyezni. Sokkal drágább lesz minden, mint ahogy eredetileg gondolták.
Kéri, hogy ezt vegyék tudomásul. Már 200 fő felett lesz a tanulólétszám, annak ellenére, hogy az is előfordul,
hogy visznek el gyerekeket az iskolából. Ha tovább nő a létszám, akkor előfordulhat, hogy csoportbontásra
kényszerülnek. Megjelent a falunapi program. Az esemény keretében köszöntenék az 50 és 60 éves házasokat is.
Pulai Nikoletta települési képviselő jelezte, hogy szüksége van a próbaterem kulcsára, mert be szeretne tenni
oda két szekrényt.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 16.45 órakor.
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