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Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, a közmeghallgatást
megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Andorka Kálmán János és Tóthné Major Éva képviselőket
kijelölte. Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent állampolgárokat. Külön köszöntötte Blazovicsné Varga
Mariannát, a Győri Tankerület igazgatóját, győrzámolyi lakost.
Tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy az Önkormányzat 2015. évi feladatairól, aktuális kérdésekről fog beszélni, ezt
követi a jegyzőnő beszámolója az önkormányzati gazdálkodásról, majd az intézményvezetők tájékoztatója. Tavaly
ilyenkor arról beszélt, hogy szükség lenne még egy bölcsődei csoportra Győrzámolyon, mert az egy csoport már nem
elegendő, akkora az igény rá. A bölcsőde bővítésre azonban a törvényi előírásokat tekintve nem volt lehetőségük, mert
10.000 lakos feletti településeken kötelező feladat. Mostanra azonban, sok ember segítő szándékának és az
önkormányzat törekvésének köszönhetően, ez mégis megvalósult és szeptembertől elindulhatott a második bölcsődei
csoport és így minden igénylőt el tudnak helyezni. Az egyik óvodai csoport helyén alakították ki az új bölcsődei
foglalkoztatót, a szabványoknak megfelelően. Örvendetes, hogy az óvodai nevelés terén elérkeztek oda, hogy több, mit
120 fő felett van az óvodások létszáma, így hamarosan szükséges lesz a hatodik óvodai csoport elindítása is. Ezt a régi
óvoda felső szintjén meg is tudják valósítani, újra igénybe veszik azt a helyiséget, amit ott kialakítottak. El kell azonban
gondolkodni azon, hogy a hatodik csoport végleges elhelyezését hogyan tudják megoldani. A bölcsőde kialakítására és
akadálymentesítésére pár millió forintot költöttek. Anyagi helyzetük és a győrzámolyi lakosok fegyelmezett
adófizetésének köszönhetően erre meg is volt a forrásuk. Újabb telkek kialakítása is folyamatban van, az annak
értékesítéséből származó bevétel is segítségükre van a kötelező feladatok megoldásában. Az óvónők, dajkák nagy
odaadással végzik a munkájukat, a győrzámolyi óvoda példaértékű, mind a szakmai munkát, mind a környezetet illetően.
Bárkinek is mutatta az óvodát, az megállapította, hogy nagyon barátságos, otthonos az épület, ez igaz természetesen a
bölcsődére is. Az óvoda 3 csoportja már ötödik éve az új épületben van elhelyezve, ami egy nagy pályázat sikeres
megvalósításának az eredménye. Ugyanez igaz az iskolára is, ahol szintén, a pályázatnak köszönhetően, ötödik éve van
ez a kiváló elhelyezés. Közel 200 diák tanul itt, Halászi után ez a Szigetköz legnagyobb iskolája. Közel 300 éve van
Győrzámolyon általános iskola és az a hagyomány, tudás, ami itt felhalmozódott, biztosítja, hogy az iskolának múltja,
nagyon szép jelene és remélhetőleg nagyon szép jövője is lesz. Addig jó egy település, addig fejlődőképes, amíg ezek az
alapintézmények helyben vannak. Az, hogy a tanulólétszám ilyen magas, köszönhető az iskola tantestületének és
személy szerint az igazgató úrnak, aki hatodik éve áll az iskola élén, remélhetőleg még hosszú évekig. Tervben van egy
tanuszoda építése, és úgy gondolja, hogy sokan vannak olyanok, akik ebben fogják is segíteni az önkormányzatot, mint
ahogy abban is segítették, hogy megkapták a második bölcsődei csoportra a lehetőséget. Egyre többen gondolják azt,
hogy ez megvalósítható lesz. A mindennapos testnevelés része kell, hogy legyen az úszásoktatás is. Ez minden évben
megvalósul, hiszen egy-egy osztályt elvisznek úszni Győrbe, de ez mindig több órát vesz igénybe, mert oda és vissza is
kell utazni. Ha a tanuszoda megépülne, akkor a környékbeli települések diákjait is tudnák fogadni és itt tarthatnák a
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testnevelés óráikat. 2016-ban meg tudják teremteni ennek az elképzelésnek az alapjait, mert a pénzügyi feltételeket
megteremthetik és a létesítményt megterveztethetik. Ha tudják azt, hogy mit akarnak, és az mennyibe kerül, akkor lépni
kell, hogy ez ne csak álom legyen, hanem meg is valósuljon. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy 2017-ben az ezzel
kapcsolatos munkák is megkezdődhetnek. Ami információja eddig van, hogy az állam 23 tanuszodát épít az országban,
ebből egyet Pannonhalmán. Ott már többször is érdeklődött, hogy terv áll-e a rendelkezésükre. 150-200 millió forintból
egy ilyen tanuszodát meg lehet építeni, ezt azokból a számokból állapította meg, amik a sajtóban megjelentek az állami
uszodaépítésekkel kapcsolatban. Az idősek napi rendezvényen hallhatták Kozma Imre atya beszédét, aki visszautalt arra,
hogy tavaly a bölcsőde második csoportjának létesítésével voltak gondok, de idénre ez is megvalósult. Ő annyira jól
informált, hogy azt is tudta, hogy egy ilyen tanuszodát 150-200 millió forintból meg lehet valósítani és minden
segítségéről biztosította az önkormányzatot, ezért is bizakodó most. Sokan úgy érzik, hogy ez nemcsak a
győrzámolyiaknak, hanem nekik is fontos, mert úgy érzik, hogy amit az önkormányzat tervez, az az ittenieket, és a jövőt
szolgálja. Ha ez megvalósul, akkor pár év múlva elégedettek lehetnek, hogy meg tudták valósítani.
Az egészségügyi ellátással kapcsolatban elmondta, hogy háziorvosi ellátásról több pozitív visszajelzést kapnak, sőt az
orvosi rendelő átalakításával, felújításával a körülmények is megváltoztak. Az elhelyezés, a betegek fogadása rendezett
környezetben történik, és a doktornő munkájával is sokan elégedettek. Ezúton fejezi ki köszönetét dr. Bán Barbara
háziorvos felé. A gyógyszertár szintén közmegelégedésre szolgál, a gyógyszerészt megbecsülés övezi, és amikor azt
kérdezte tőle, hogy megtalálta-e a számítását, akkor azt mondta neki, hogy várakozásán felül alakulnak a bevételei. Ezt
kívánja mindenkinek, mert akkor lesz sok mosolygós arc.
A gyermekorvos és a védőnő nagy számú gyermeket lát el. Itt az elhelyezés nem annyira felel meg a mostani kor
követelményeinek, annak ellenére, hogy az épületet karbantartották, akadály mentesítették, de már 40 éve épült. Ezen
biztosan változtatni kell a jövőben, keresik a lehetőségeket.
A fogorvosi ellátással szemben sosem merült fel kritika, ez reméli, hogy a jövőben is így lesz. Sajnos a fogorvos drága,
és egyre többen nem engedhetik meg maguknak, hogy igénybe vegyék a fogorvosi ellátást.
A civil szervezetekkel kapcsolatban elmondta, hogy van olyan civil szervezet, ami nem tudja magát megújítatni és nem
tud olyan formában működni, ahogy eddig működött, gondol itt elsősorban az önkéntes tűzoltó egyesületre, ami
majdnem 130 éves múltra tekint vissza, de az utóbbi években egyre kevesebb emberrel, egyre kevesebb programmal
működi. Az idén már a tűzoltóversenyre sem tudtak csapatot kiállítani. Hozzáteszi, hogy a környező településeken már
meg is szűntek ezek az egyesületek. A Sportegyesület viszont pont ennek az ellentéte, hiszen a futballnak nagy lökést
adott a Bozsik-program, itt 100-200 közötti gyerekkel foglalkoznak. A Bozsik-programon keresztül az anyagi fedezetet
is meg tudják teremteni, ami nagy vonzerőt jelent, hiszen a gyerekek mezt, melegítőt kapnak. A tenisz színfoltja
Győrzámolynak, a pályák, az eredmények önmagukért beszélnek. A kendonál is tetten érhető, hogy a gyerekek nem
olyan mértékben kapcsolódnak be, hogy az utánpótlás biztosítható legyen. A kézilabdáról sokat nem tudnak, úgy tudja,
hogy két csapat van, egy férfi és egy női, reméli, hogy az a sportág szép jövő elé néz. Van egyéb civil szervezet, énekkar,
nyugdíjasklub. Most is élet van ezen a területen, és reméli, hogy egyre többen csatlakoznak. Fontos, hogy programokat
is szervezzenek, erre régebben több példa volt. Az Integrált Közösségi Szolgáltató Térben kulturális és egyéb
rendezvények megszervezhetők, író-olvasó találkozók, egyéb előadások megtarthatók.
A község fenntartása sok feladatot ró az önkormányzatra. Ebben nagy segítség a közmunka program, és az ennek
keretében foglalkoztatottak munkája. Ez nagyon sok pluszt jelent az önkormányzatnak, mert anyagilag leveszi a terhet
az önkormányzat válláról ezen emberek foglalkoztatása, ugyanakkor a település rendezetté tételében nagy szerepük van.
Az itt dolgozó közfoglalkoztatottak nagyon megdolgoznak azért a kevés pénzért, amit kapnak. A község rendjét illetően
elmondja, hogy a hulladékszigetek tájékról hetente pár köbméter szemetet szednek össze a felelőtlen hulladékelhagyások
miatt. Reméli, hogy ez a szemlélet megváltozik és a fiatalság már tudni fogja, hogy ezt a szemetet hova tegye, ne csak
úgy eldobálják mindenhol a faluban, és az utak mentén. Sokan a közterületet is szabálytalanul veszik igénybe, mert
kiteszik a kupac földet, sódert, aztán még fél év múlva is ott van. Jó lenne, ha ezeket a kérdéseket nem hatóságilag
kellene rendezni, hanem mindenki úgy érezné, hogy a közterület nem azért van, hogy ő használja, és ha valamit kitesz
oda, akkor minél hamarabb próbálja is azt eltenni onnan, hogy a köz elvárásának és érdekeinek megfeleljen. Ez
esetenként közlekedési akadályt jelent, az eső pedig odamoshatja a szomszédhoz. Az esővízzel kapcsolatos problémát is
a szabálytalan esővíz kivezetések okozzák, mert hiába írja elő jogszabály, hogy mindenki a telkén belül köteles az
esővizet elvezetni, sokan azt a közterületekre vezetik ki. Nagyobb esőkor két helyen is van probléma, szerencsére
vannak eszközök, szivattyúk, amikkel gyorsan be lehet avatkozni. Egyébként ilyen nagy esőzéskor máshol is szivattyúzni
kell a vizet, nemcsak Győrzámolyon. Arra kér mindenkit, hogy próbáljanak jogkövetőek lenni és ne okozzanak a
közösségnek, a falunak problémát. Sokan kérdezik, hogy miért nem lehet Győrzámolyon tüzelni. Azért nem lehet, mert
ha valaki akar, akkor úgyis tüzel, nem tudják megakadályozni, de nem biztatnak erre senkit. Megvannak azok a
lehetőségek, amikkel a tüzelést ki lehet váltani. Lehet komposztálni, ott a hulladékudvar, a barna fedelű kuka a bio
hulladéknak. Még senkit nem büntettek meg, de az már előfordult, hogy megkereste azt, aki tüzelt. Nem lesik azt, hogy
kit hol lehet megbüntetni, de kéri ismételten, hogy senki ne tüzeljen.
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A Dunával kapcsolatban történtek örömteli események. A Duna elterelése után a hullámtérben az ágrendszerek olyan
mértékben kiszáradtak, hogy a Patkányosi-csatornát nem tudták szivornya útján felölteni akkor sem, amikor arra
szükség lett volna. Az év nagy részében nem volt benn víz. Ez 2013-ban megváltozott, mert megvalósult a hullámtéri
vízpótlás, aki járt mostanában a nagy Duna töltésén, láthatja, hogy micsoda vízi-világ van ott. Mostanra már fel tudják
tölteni a Patkányosi-csatornát vízzel, és ezzel azokat a csatornákat is, amik a Patkányosi-csatornából táplálkoznak. A
mentett oldali csatornarendszernek kettős feladata van: egy áradás, vagy talajvízszint emelkedésekor, amikor a
veteményt, növényzetet veszélyezteti a talajvíz, akkor a főágon keresztül le lehet szívni egy szivattyúval a vizet és ki lehet
juttatni egy csatornába és ha nincs nagyobb esőzés, akkor ezzel meg lehet akadályozni azt, hogy egyes földterületek víz
alá kerüljenek. A másik feladata ennek a csatornarendszernek, hogy júniustól kezdődően, a legszárazabb hónapokban,
amikor már a növények gyökere olyan mélyen van, akkor a csatornák felöltésével a talajvízszint annyira megemelkedik,
hogy öntözés, eső nélkül is kibírják és jó termés várható. Példa erre az idei év, hiszen, amikor az országban kukoricából
a tavalyi évhez képest a fele termett csak, akkor itt annyi termett, mint tavaly. A másik a Mosoni-Duna partjának
rehabilitációja. Végre kialakult az a partszakasz, amit mindenki megcsodálhat és végre kialakult a strand is, amit 2013-tól
nélkülözniük kellett. Le lehet menni, lesz ott pázsitos rész, ahova ki lehet feküdni és vittek oda 200 m 3 homokot, hogy a
talaj is megfelelő legyen és nyugodtan lehessen fürdeni a vízben. Bízik abban, hogy megépül a torkolati műtárgy is
Gönyűnél, mert akkor nem valósulhat meg az, ami pár napja, hogy olyan alacsony volt a vízállás, hogy nem is volt víz a
Mosoni-Dunában. Ha ez megépülne, akkor a Mosoni-Duna vízszintjét is tudják majd szabályozni. Egyébként ez Győr
város érdeke is. Most úgy érzi, hogy Győrzámolynak ebből a projektből sok jutott, hiszen aszfaltozott töltésen lehet
bemenni biciklivel az egyetemig, gyönyörű környezetben. Csak rajtuk múlik az, hogy ezt hogyan tudják kihasználni a
saját érdekükben.
Horváth Gábor polgármester megköszönte a figyelmet és átadta a szót dr. Torma Viktória jegyzőnek.
dr. Torma Viktória jegyző köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az Önkormányzat gazdálkodásáról ad
tájékoztatást. Az önkormányzat gazdálkodásán az intézmények, azaz az óvoda és bölcsőde, valamint a hivatal
fenntartását működtetését, a település üzemeltetését, a beruházások, felújítások finanszírozását és a lakosság ellátását
kell érteni. Kiemelte, hogy az önkormányzat gazdálkodását összességében a takarékosság jellemzi, igyekeznek minden
évben a kiadásokat csökkenteni. Ezeket a kiadásokat sosem lehet teljes mértékben az előző évekhez viszonyítani, hiszen
minden évben mások a feladatok, ráadásul a település növekedése miatt az ellátandó feladatok is gyarapodnak, ami mind
azt jelenti, hogy a kiadások emelkednek, ugyanakkor a bevételek nem nőnek ezzel arányosan.
A 2014. évet 40 173 ezer forint pénzmaradvánnyal zárták. A pénzmaradvány csökkent az előző évekhez képest, mert a
2013-2014-es év fordulóján megépítették az Egészségházat, aminek a kifizetése a 2014. évben történt. A beruházás
önerőből valósult meg.
Szeptember 30-ig, azaz háromnegyed évig 255 139 ezer forint bevételt realizáltak, ami a költségvetésben szereplő
265 393 ezer Ft-hoz képest 96%-os teljesítést mutat, így a bevételek beszedése több, mint időarányosnak tekinthető.
A 2014. év hasonló időszakában, azaz szeptember 30-ig 342 350 ezer forint bevétele volt az önkormányzatnak. A
bevételek eltérését az előző évhez képest az okozta, hogy kisebb volt a pénzmaradvány, mint az előző évben, és a
finanszírozás összege is változott. Az állam már feladatot finanszíroz, úgy, mint hivatal működésének támogatása,
településüzemeltetés, közvilágítás, köztemető fenntartása, óvodai dolgozók bértámogatása és óvodaműködtetés,
gyermekétkeztetés. Sajnos a finanszírozás nem 100%-os, azaz nem fedezi az összes költséget, tehát azt a saját
bevételekből ki kell egészíteni. A bevételek a működési bevételekből, azaz az un. közhatalmi bevételekből, - helyi
adókból - az intézményi működési bevételekből (térítési díjak, kamatbevételek, áfa bevételek), az átengedett központi
adókból (gépjárműadó 40%-a) az állami támogatásokból (központi támogatás) és a felhalmozási- és tőke jellegű
bevételekből tevődnek össze.
A pénzmaradvány a takarékos és jól megtervezett gazdálkodásból származik, azaz a pénzeket mindig úgy használták
pályázati célokra, hogy az megtérüljön, illetve a jó gazda módjára és gondosságával a szabad pénzeszközöket mindig
lekötik a kamatbevétel reményében, annak érdekében, hogy a felhalmozási- és tőke jellegű kiadásokat ebből tudják
finanszírozni, azaz a felújításokat, beruházásokat az ilyen módon származó pénzből fedezik. Sajnos a kamatok nem
olyan mértékűek, mint ezelőtt pár évvel, amikor volt olyan év, hogy csak a kamatbevételekből 5 millió forintja
származott az önkormányzatnak. Viszont úgy kell nézni, hogy bármennyi is ez a kamatbevétel, az gyarapítja az
önkormányzatot. Jelenleg folyamatban van a kialakított telkek értékesítése, jóval több telket sikerült eladni, mint amire
számítottak, így az értékesítésből származó bevételek is emelkedtek. A főbb bevételeket ismertetve: a normatív állami
hozzájárulás szeptember 30-ig 116 157 e Ft volt. November 20-ig az iparűzési adóból 40 994 e Ft, a gépjármű adóból
20 271 e Ft bevételt realizáltak, ebből saját bevétel a 40%, azaz 8 108 e Ft, az állam részére tovább kell utalni a bevétel
60%-át, 12 163 e Ft-ot.
Tavaly ilyenkor az iparűzési adóból 28 millió Ft, a gépjármű adóból 18 millió Ft (saját bevétel a 40%: 7 460 e Ft, az
állam részére továbbutalt a 60%: 11 190 e Ft) bevételük volt.
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Említette, hogy a működési bevételek és működési kiadások nem mindig arányosak, azaz az ilyen címen kapott
bevételből nem mindig lehet fedezni a működési kiadásokat. E miatt minden évben pályáznak rendkívüli költségvetési
támogatásra, melynek keretében 3 000 e Ft támogatásban részesültek a 2014. év végén, amit működésre tudtak fordítani.
Ugyanezen a pályázaton a 2011. évben 15 millió forintot, a 2012. évben 13 millió forintot, 2013-ban 5 millió forintot
kaptak. Tekintve, hogy az idei évben is hasonló körülmények között gazdálkodnak, nyáron ismét pályáztak a
működőképességük megőrzése érdekében erre a támogatásra, melynek elbírálása jelenleg folyamatban van. Bízik abban,
hogy a pályázatot számukra kedvezően bírálják el, ezért nagyon sok munkát fektettek bele a munkatársaival együtt,
annak érdekében, hogy megítéljék a támogatást az önkormányzat számára.
A kiadásokat 305 566 ezer Ft-ra tervezték, és összesen 200 192 ezer Ft-ot költöttek, azaz a kiadások teljesítése 66%-os
szeptember 30-ig. Az előző év hasonló időszakában a kiadások 316 241 ezer forintot tettek ki. Az előző évben azért volt
magasabb a kiadás, mert volt egy nagyobb beruházásuk, az egészségház építése.
A kiadásokat szintén két fő részre lehet osztani. Vannak a működési kiadások és vannak a felhalmozási kiadások. A
működési kiadások egy része a település és az intézmények üzemeltetési, működtetési feladatok, azaz dologi kiadások
finanszírozását jelenti, a másik részét az alkalmazottak személyi juttatásai teszik ki. Összesen a működésre 176 645 Ft-ot
fordítottak, ebből a személyi juttatásokat, a dologi, üzemeltetési kiadásokat, és társadalom és szociálpolitikai juttatásokat
fedezték. A beruházások, felújítások összesen 23 547 ezer Ft-ot tettek ki, ebből történt a bölcsőde második
csoportjának kialakítása, útfelújítások, az óvoda épületének belső lambériázása, a napelemes pályázatok önerejének
finanszírozása, továbbá a közvilágítás korszerűsítés pályázat szállítói finanszírozással nem érintett kiadásainak például
projekt menedzsment, nyilvánosság biztosításának finanszírozása. Ezeket a költségeket az önkormányzat előlegezi meg,
és a projekt elszámolásakor fogják visszakapni. Elkészült az iskola udvarán a játszótér és a sportpálya melletti játszótér
felújítása is megtörtént.
Ezt követően ismertette a helyi adók alakulását a 2015. november 20-i állapotnak megfelelően. Gépjárműadóból 20 271
ezer forint, tavaly ilyenkor 18 millió Ft bevételük származott, aminek 60%-át tovább kell utalni a költségvetés felé. A
kivetett adó nagysága: 23 253 ezer Ft. A kivetett iparűzési adó szeptember 30-ig: 36 784 e Ft, ebből november 20-ig
befolyt 40 994 e Ft, azonban az előző évi bevallások feldolgozását követően a visszautalások figyelembe vételével az
Önkormányzat bevétele 35 640 e Ft. Ez tavaly ilyenkor 28 millió Ft volt, tehát az iparűzési adó bevétel jelentős mértékű
emelkedést mutat. Magánszemélyek kommunális adójából 6 432 ezer forint bevétel származott, a kivetett adó 6 826 ezer
Ft volt.
Felhívja a figyelmet arra, hogy az adófizetési morálon még javítani kell. Sajnos sokan vannak olyanok, akiknek az előző
adóévekről is van hátraléka. Megkezdték a behajtást annak érdekében, hogy az önkormányzat közel 6 540 e Ft
adóhátralékból adódó kintlévősége csökkenjen.
Az idei évben több pályázatot is beadtak, illetve megvalósítottak. Befejeződött a napelemes pályázatok elszámolása,
melynek során három épületre került napelem. Várják a kedvező hatását a beruházásnak, mely azt eredményezi, hogy
jelentős mértékű villamos energiát tudnak megtakarítani, ez által a közüzemi költségek csökkennek.
Megvalósult a közvilágítás korszerűsítése, mely 100%-ban támogatott volt, 52,8 millió forintot nyert rá az
önkormányzat. A finanszírozás egy részre szállító kifizetéssel történt, azaz a kivitelezés díját közvetlenül a vállalkozónak
utalták, az egyéb kiadásokat fizette közvetlenül az önkormányzat. Tekintettel arra, hogy a pályázat ellenőrzése
megtörtént, és az rendben lezárult, a megelőlegezett kiadásokat az önkormányzat részére a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, mint pályázatkezelő hamarosan átutalja.
Az év során két gépjárművet is nyertek a településnek. Az önkormányzat egy terepjárót, a Sportegyesület egy 9
személyes mikrobuszt vehetett át októberben. A terepjáró 6 350 e Ft, a mikrobusz 10 160 e Ft bruttó értékkel bír. Az
elszámolásokat beadták, sőt a hiánypótlások is megtörténtek. Bíznak abban, hogy még az idei évben megérkezik az
önkormányzat számlájára a pályázati támogatás. A mikrobusz esetében ez 100% mértékű, mivel civil szervezet volt a
pályázó, míg az önkormányzat esetében nettó 5 millió forint a támogatás mértéke, az önrész az áfa összege volt. Ezeket
a pályázatokat maguk készítették, nem vettek igénybe pályázatírót, így annak a költségét is meg tudták takarítani.
Ezen kívül volt számos olyan pályázat is, amit beadtak, de sajnos nem támogatták:
-

-

Tornacsarnok energetikai korszerűsítése a Belügyminisztériumhoz (már másodszor, tavaly és az idén is)
Gyermekétkezetés feltételeinek javítása (ennek keretében a hűtőknek tárolókapacitás építenének és eszközöket
szereznének be a konyhára), a pályázat tartaléklistára került, november 15-ig dönt róla a miniszter, de még nem
kaptak értesítést
Járdafelújítás és esővíz elvezetése a Rákóczi úton, a Coop bolttól az orvosi rendelőig,
UNICEF-hez pályáztak saját kezdeményezésére a gyermekbarát település címre. Sajnos nem nyerték el, de
olyan anyagot sikerült kidolgozni, amit a jövő évi pályázat beadásakor is biztosan lehet használni.
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Nyári gyermekétkeztetés (amire mindig pályáznak, de rajtuk kívül nagyon kevés önkormányzat tesz így a
megyében)
Hozzátette, hogy nálunk nincs pályázati referens, illetve külön személy, aki ezzel foglalkozik, első sorában polgármester
úr és saját maga bonyolítjuk, és járja körül ezeket a pályázatokat. Ha valamelyik nem sikerül, akkor sem csüggednek,
mennek előre és keresik az újabb lehetőségeket, amivel a települést gyarapíthatják.
Fontosnak tartja megjegyezni, hogy elkészült a településfejlesztési koncepció, ami egy olyan mértékű dokumentum, ami
a község fejlesztését hosszabb távon megalapozza. Ez egy nagyon komoly és komplex anyag, és ez lesz alapja annak a
rendezési tervnek, aminek a felülvizsgálata szintén folyamatban van, mert az 10 évente kötelező.
Felhívja a figyelmet arra, hogy tartanak lakossági tájékoztatást is a témában és a tervezet kifüggesztésre is kerül. Kéri,
hogy mindenki a saját érdekében tekintse meg a rendezési tervet, annak tervezett módosítását, hogy később ne
mondhassa azt, hogy nem tudta azt, hogy az őt telkére mit tervezett az önkormányzat.
Tekintettel arra, hogy megkérdezték a véleményüket még tavaly, hogy milyen fejlesztéseket szeretnének megvalósítani,
és jelezték is azokat a Megyei Önkormányzat felé, amik bekerültek a Területi Operatív Programokba (TOP). Ez a
pályázati konstrukció lesz várhatóan az, amiből módjuk lesz a települést tovább gyarapítani és fejleszteni. Célul tűzték ki
a Tornacsarnok energetikai korszerűsítését, padlózatának felújítását, valamint a belső felújítást, a gyermekorvosi rendelő,
védőnői szolgálat, fogászat épületének energetikai korszerűsítését és belső felújítását, az esővíz elvezetésének
megoldását a Dr. Pécsi Gyula és a Tölgyfa utcákban, valamint a Falumúzeum és Tűzoltószertár felújítását.
Megköszönte a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, kollégáinak, hogy szorgalmas és lelkiismeretes munkájukkal idén
is hozzájárultak ahhoz, hogy az egyre sokasodó feladatot magas színvonalon tudták ellátni és segítették a hozzájuk
forduló lakosokat problémáik megoldásában, ügyeik elintézésében.
-

dr. Torma Viktória jegyző megköszönte a figyelmet és átadta a szót Németh László iskolaigazgatónak.
Németh László iskolaigazgató köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy ebben a körzetben a győrzámolyi iskola
tudta a legnagyobb létszámnövekedést elérni az eltelt időszakban. Amikor ide került 130-an tanultak itt, akkor 150 főt
tűztek ki célul a polgármester úrral. Ezt azóta már jóval meghaladták. Meglátta ebben az iskolában a két legfőbb értéket,
a pedagógusokat és a diákokat. Megtalálták a közös hangot, párbeszéd kezdődött a szülők és az iskola között és olyan
szülők is megtalálják az iskolát, akik eddig egyáltalán nem gondolkodtak benne. Idén 189 tanulóval kezdték a tanévet,
ebből 32 fő bejáró. Nem harcolnak és küzdenek a szomszéd települések ellen, inkább azt szeretnék elérni, hogy az itt
élő gyerekek járjanak az intézménybe. Győrújfaluról mindig szülői küldöttség keresi meg, hogy mennyi gyereket tudnak
átvenni 5. osztályba ebbe az iskolába. Ez számára azt jelenti, hogy elismerik a pedagógiai munkájukat. 15 állandó és 5
óraadó pedagógus van az iskolában. Inkább a poroszos iskolát képviselik, mint a szabadelvűt, mert a gyerekeknek be
kell tartani bizonyos szabályokat, hiszen csak így lehet tanulni. Nem válogathatnak a gyerekek között, ezért olyanok az
ide járó gyerekek, amilyen a társadalom is, de nem tesznek közöttük különbséget. Ezért is tölti el büszkeséggel, hogy a
tavalyi 8. osztályból 6 fő ment gimnáziumba, 16 fő szakközépiskolába és 2 fő szakiskolába, azaz érettségit adó
intézménybe 92%-a ment a tanulóknak. Ez nem is biztos, hogy hosszabb távon jó arány, mert nagy hiány van a
szakemberekből. De ha a diákok így tanulnak és ilyen felvételit tudnak írni, abból a szülők is megértették és belátták,
hogy felesleges eljárni egy győri intézménybe, mert ez az intézmény is tudja az nyújtani a számukra, hogy innen is
bekerülhetnek egy-egy jó hírű középiskolába. Amikor idejött, a szakos ellátottságot látta fő problémának, amit
polgármester úr már jól látott 2010-ben, ezt 2011-re sikerült is helyre tenni. Nem hagyják a tehetségeket szunnyadni, sok
versenyen vesznek részt a tanulók. A Holenda Barnabás matematika versenyt csapatban megnyert az iskola, a felkészítő
tanár Tóthné Major Éva volt, és a két unokája lett az 1. és a 2. helyezett. Ez egy óriási eredmény. A diákolimpián
csapatban 3., egyéniben 4. helyezést értek el, megyei mesemondó versenyen 2. helyezést ért el egy tanuló, országos
szépíró verseny megyei döntőjében 1. helyezést ért el egy tanuló, a Zrínyi Ilona matematika versenyt csapatversenyben
szintén megnyerték, egyéniben 2. és 5. helyezést értek el. Ez élet nem erről szól, mert ez a gyerekek 10%-a, de az a cél,
hogy minden gyereknek meg kell adni a képességének megfelelő tudást, és ha a szülő érzi, hogy a gyereke nincs magára
hagyva, akkor bizalmat fog szavazni az iskolának. Vannak sajátos nevelési igényű tanulók is az iskolában, ez az arány a
tanulók 10%-át sem éri el, de gyógypedagógusi és fejlesztő pedagógusi támogatással ezek a gyerekek fejleszthetők. Van
szomatopedagógus és logopédus is az iskolában. Ezek a gyerekek olyan fejlesztést kapnak, hogy középiskolába tudnak
járni. Ez fontos eredménye az iskolának, hogy a gyerekek tudnak és hogy milyen formában tudnak továbbtanulni.
A másik, amin le lehet mérni azt, hogy milyen az iskola, az a kompetencia mérés, amin a 6. és 8. osztályosok vesznek
részt minden évben. A 2014-es felmérés eredménye az volt, hogy a 6. osztályosok országos szinten a legjobb 10%-ba
kerültek. A 8. osztályosok esetében magyarból csak 8 iskola tudott jobb eredményt felmutatni országos szinten, és ebből
csak 1 volt községi iskola. Ezt hatalmas eredmény. Matematikából 39 iskola ért el jobb eredményt és ebből 4 volt
községi iskola. Ezt minden gyerek megírja az egész országban, és az eredmények azt mutatják, hogy a győrzámolyi
iskola mind a képességpontok, mind a 6. és 8. osztályos gimnáziumok diákjainál is jobb eredményt értek el. A
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kompetencia-mérés ki tudta mutatni, hogy ebben az intézményben sem a jó képességű, sem az átlagos képességű
gyermekek nem vesznek el.
A gönyűi iskolával volt egy közös pályázatuk, ahol 2-3 millió forintot kapott az iskola. Ebből tudták fejleszteni a
színjátszó szakkört, a matematika tehetségfejlesztésre tudtak külön órákat biztosítani, és az erdők titkaira és a madarakfák programjára kaptak jelentős támogatást. 2014-ben 25 db számítógépet nyert az iskola, korszerű laptopokon tudják
tanítani az informatikát, illetve közel 4 millió forintért kaptak interaktív táblákat. A Győri Tankerület támogatásával
tavaly bekerültek a teljes körű intézményi egészségfejlesztési programba, 3,2 millió forint anyagi támogatást kapott az
iskola, a gyerekek hétről-hétre Győrben hétpróbákon és sportrendezvényeken vehettek részt, és ennek ma volt a záró
rendezvénye. A Magyar Diáksport Szövetség kiválasztotta az intézményt és a gyerekek 80%-a teniszen, karatén és
európai bajnok által tartott lövészeten vett részt. Jó volt látni a gyerekek arcán, hogy élvezik a mozgást. A mindennapos
testnevelés idén csúcsosodott ki, egy héten 40 tornaóra van, óriási segítséget nyújtott az önkormányzat azzal, hogy a
Tornacsarnokba elválasztó függönyt szereltetett, mert így két osztály is tudja egy időben azt használni, anélkül, hogy
egymást zavarnák. Az önkormányzat segített még azzal is, hogy megépítette a játszóteret az udvaron, ennek mindenki
nagyon örül. Külön megköszönte, hogy az alsó szintet lambériával beburkoltatta az önkormányzat az őszi szünetben,
esztétikai szempontból nagyon sokat jelent, mert az alsósok gyakran úgy mennek végig a folyóson, hogy a falon húzzák
a kezüket, amitől az hamar elkoszolódik. A tanuszodával kapcsolatban elmondta, hogy emlékszik arra, amikor ezt a
polgármester úr beleírta a választási kampányába, akkor ezen többen is csodálkoztak és hümmögtek rajta. Idén a
februári iskolanyitogató programon már a szülők első kérdése az volt, hogy mikor és hogyan lesz itt uszoda. Nagyon
fontos dolognak tartja az úszást, és csak a tanórák átcsoportosításával tudták megoldani ezt. Az uszoda ügy odáig jutott
el, hogy a szomszéd község polgármestere, sőt rábaközi polgármesterek is emlegetik az uszodát, de az alapötlet Horváth
Gábor polgármester úrtól származik. Az iskolában az önkormányzat látja el szerződés alapján a karbantartási feladatot.
Itt mond köszönetet Dara László és Schreiner Imre karbantartóknak, akik minden hibát el tudnak hárítani.
Németh László iskolaigazgató megköszönte a figyelmet és átadta a szót Bognárné Koteczki Ibolya
intézményvezetőnek.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy az óvoda munkatársai most azért nincsenek itt, mert az
elmúlt időben rengeteg rendezvény volt az óvodában, amire a szabadidejüket is feláldozták, hogy azok
megvalósulhassanak, de most már nagyon sajnálja, hogy nem erőltette jobban azt, hogy jöjjenek el, mert akkor
személyesen is hallhatták volna a polgármester úr dicsérő szavait. Nagyon megköszönte az elismerő szavakat, mert egyegy ilyen szó mindennél többet ér. Úgy gondolja, hogy a gyerekek eredményes neveléséhez elengedhetetlen a szülőkkel
való jó kapcsolat, és örömmel számol be arról, hogy az óvodai rendezvényeken több száz embert meg tudtak mozgatni.
Mesemondó találkozón 40 óvodás gyerek vett részt, nagy élmény volt és megelégedettséggel töltötte el őket, hogy ilyen
sokan neveztek és mindenki azon dolgozott, hogy a rendezvény jól sikerüljön. A pedagógus életpálya-modell
bevezetését követően megtörtént idén nyáron az első minősítés az intézményben, nagyon jó eredménnyel végzett az
óvodapedagógus. Úgy gondolja, hogy nagyon sok haszna lesz ennek az óvodai életben. Nem mindegy az, hogy a
pedagógust a szakemberek hogyan minősítik, hiszen ez képet is ad arról, hogy az intézményben milyen munka folyik.
2015-től megváltozott azoknak a köre, akiknek óvodába kell járni, így most 122-en járnak óvodába és 17 gyereket vettek
előjegyzésbe. A törvényi előírások szerint, aki augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, annak az adott évben meg kell
kezdeni az óvodai nevelést. Azt még nem lehet elmondani, hogy a 6. csoportra biztosan szükség lesz-e, mert az idei
évben 54 gyerek tanköteles, ami nagyon magas létszám. De még csak most történnek a felmérések, hogy ebből az 54
gyerekből hányan mehetnek iskolába. Több gyereket visszafognak, legtöbb esetben, akit visszatartanak, be is igazolódik,
mert az egy év alatt sokat érik a gyerek. Az óvodának ebben nagy felelőssége van, mert a végső döntést itt mondják ki.
Ha a szülő és az óvoda között eltérés van ebben, akkor azonnal szakértői bizottság elé küldik a gyereket, és ez mondja
ki a végső szót abban a kérdésben, hogy menjen-e a gyerek iskolába vagy maradjon még az óvodában. A régi épületben
most működik egy bölcsődei és két óvodai csoport, ebből az egyik az emeleten, ahova a bölcsőde miatt költöztek fel és
újra használatba vették a 2011-ben üresen hagyott csoportszobát. Ez teljesen felszerelt, mindennel ellátott, egy
szépséghibája az, hogy kicsi. Ez miatt kell elgondolkodni azon, hogy hogyan tovább, ezt természetesen polgármester úr
is tudja. Az idei év nagy változása a szeptembertől bevezetett ingyenes óvodai-bölcsődei étkezés. Az óvodában a 122
gyerekből 61 gyerek eszik ingyen, tehát ez is mutatja, hogy viszonylag jó módúak itt a gyerekek. Ez az étkezés vagy
alanyi jogon (három gyerek, tartós beteg, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül) vagy a jövedelemi
helyzet alapján a szülő nyilatkozatán múlik. Erről igazolást nem lehet kérni. A bölcsődében 22-ből 12-en részesülnek
ingyenes étkezésben. A konyha kihasználtsága sokkal nagyobb, mint a korábbi években, hiszen a bölcsődések és az
óvodások mellett itt étkezik 131 tanuló is, és a külső étkezők száma eléri a 45 főt. Mivel megnövekedtek a feladatok, a
fenntartó engedélyével még egy főt felvehettek a konyhára, így ott eggyel többen dolgoznak az előző évhez képest. A
követelmények is megnövekedtek, hiszen az étlapnak tartalmaznia kell az összetételt is, tehát azt, hogy miből mennyit
tartalmaz az ételt. Ez elképzelhetetlen számítógépes rendszer nélkül, amit most tanul az élelmezésvezető és az, akit
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mellé felvettek. Ezzel azt hangsúlyozza, hogy ez nem egyszerű feladat, de nyilván azoknak a szülőknek, akiknek
ételallergiás a gyerekük, fontos tudni, hogy miből mennyit evett a gyerek aznap az óvodában. Nagyon örül annak, hogy
az új óvodai épületben elkészült a lambériázás, nagyon jól sikerült, a csoportszobák kivilágosodtak. A gazdasági udvar és
a bölcsőde terasza is le lett térkövezve, tehát az is megújult. Az udvari játékok felülvizsgálata jelentett még az idei évben
nagyobb költséget, ugyanis ha megvesznek egy tanúsítvánnyal rendelkező játékot, azért még külön fizetni kell több
tízezer forintot, hogy üzembe is helyezzék. Sokan ülnek itt olyanok, akik az adventi gyertyagyújtásokon részt vesznek és
olyan jó hangulat szokott lenni, szeretné megköszönni azoknak, akik önzetlenül hozzák a süteményt minden évben,
hálát nem várva és kér mindenkit, hogy idén is jöjjenek és szóljanak azoknak, akik eddig nem vettek részt ezen az
ünnepségsorozaton, mert nagyon hangulatosak ezek a vasárnapok.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető megköszönte a figyelmet és átadta a szót Erdélyi Csillának a
bölcsőde szakmai vezetőjének.
Erdélyi Csilla a bölcsőde szakmai vezetője elmondta, hogy előtte már annyian szóltak a bölcsődéről és minden
fontos információ el is hangzott, ezért nem kíván semmit mondani.
Horváth Gábor polgármester megköszönte a beszámolókat. Kiemelte, hogy sokaknak délibábnak tűnhet az uszoda.
Van-e alapja, mert az hogy akarják, nem biztos, hogy elég. De már megteremtették az anyagi alapját. Nem hiszi, hogy a
jegyzőnő megcáfolja, amikor azt mondja, hogy ezt az évet 100 millió forint likvid pénzeszközzel zárják. Ez olyan tőke,
ami a döntéshozók szemében is sokat jelent, hogy ilyen célra tartalékoltak. Az 1401-es úttal kapcsolatban elmondta,
hogy nagyon zsúfolt, ami a szigetközi települések élhetőségét teszi nehézzé. A Területi Operatív Programba is próbálták
beletenni, oda nem tudott bekerülni és sajnos semmiféle terv sincs rá. Úgy látja, amíg az észak-nyugati elkerülő nem
épül meg Győrben, addig ez a kérdés sem rendeződik. Reméli, hogy talán középtávon ebből lesz valami. Jelenleg a
Győrt észak-keleti irányból elkerülő út van napirenden. Várja a hozzászólásokat.
Csizmadia Lászlóné helyi lakos a nyugdíjasklub tagjai nevében köszönte meg a képviselői támogatásokat, amiket a
kirándulásokhoz nyújtottak, Keszthelyen és Somogyvámoson kirándultak a klub tagjai.
Dara László helyi lakos megkérdezte, hogy azt nem tudják-e megoldani, hogy a Fornetti előtt ne parkoljanak autók,
mert már háromszor majdnem elütötték.
Horváth Gábor polgármester szerint ez oda tartozik, amit az előbb mondott, mely szerint nagyon nagy a forgalom a
községben, az egyes üzletek meg úgy érhetők el, ahogy. Ezt a kérdést már a rendőrséggel és a Magyar Közúttal is
körbejárták. A rendőrség akkor is azt mondta, hogy nem tudnak ide állandóan rendőrt állítani. Azt is felajánlották, hogy
a tulajdonos helyezze át a régi gyógyszertár helyére az üzletet, aki meg is nézte azt a helyiséget, de sajnos nincs arra
pénze, hogy megcsináltassa. Ezek olyan problémák, amit jót lenne megoldani, talán egyszer meg is oldódik, de nem
holnap, az biztos.
Magyarné Varga Gabriella helyi lakos megkérdezte, hogy ugyanott a sarkon, a zebránál, a vízelvezetést nem lehet-e
megoldani.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy ott van vízelvezetés, és csak a nagy esőzéskor van gond az út
elhasználódása miatt, mert a teknők megtelnek vízzel, és az ott járó autók kerekei szórják a vizet a gyalogosokra.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy levélben jelezték a Magyar Közútnak azt, hogy milyen nyomvájús az út,
ahonnan azt a választ kapták, hogy nagyon örüljenek az útnak, mert az jó minőségűnek tekinthető a többi úthoz képest.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Közútnak évente nem egészen 50 millió forintja van a megye
alsóbbrendű útjainak javítására. Ebbe beletartozik az is, amikor egy-egy műtárgyat, például hidat kellene felújítani. A
győrzámolyi csatornahíd felújítása tervben van, de arra kellene 30 millió forint.
Szarvas Sándor helyi lakos meg van elégedve azokkal a fejlesztésekkel, amik történtek, de mindig van egy-két olyan
javítani való, amit kevés pénzből is meg lehet csinálni. A Rákóczi úton a Coop bolttól az orvosi rendelőig terjedő
járdaszakasz állapota borzalmas, nagyobb esőkor ott nem lehet közlekedni biciklivel, kerülni kell a főútra. Ezt biztos,
hogy kevesebb pénzből is meg lehet oldani. Annak is örül, hogy a Posta előtti részt leaszfaltozták, de a vízelvezetés nem
jó és nagyobb esőkor a bölcsőde előtt megáll a víz, nehéz oda így bemenni. Nem tudja, mi van a Csinód telephelyével,
mert az a falu arcképét elcsúfítja, megkérdezte, hogy azzal van-e valami terv.
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Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy az első felvetéssel egyetért, ismerik a problémát, adtak is be rá idén
pályázatot, de sajnos nem nyertek. De mindenképpen megcsináltatják minél hamarabb. A bölcsőde előtti járdaszakasszal
kapcsolatos problémát is ismerik, mindenre azonnal nem kerülhet sor, de előbb-utóbb azt is megcsináltatják. A Csinód
telephellyel kapcsolatos kérdésre egyelőre nem akar felelni, mert azzal vannak tervei a falunak, de arról még nem
időszerű beszélni. Reméli, hogy az úgy fog rendeződni, ahogy azzal a hozzászóló is egyetért majd.
Blazovicsné Varga Marianna helyi lakos elmondta, hogy 10 éve laknak Győrzámolyon, és csak egy mondattal tud
arra felelni, hogy mit gondol arról, hogy itt lakik: semmi pénzért nem költözne vissza Győrbe, mert imádnak itt lakni. A
férje szeretett volna Győrből kiköltözni, de megígérte neki, ha egy év után nem szeretne itt lakni, akkor visszamennek
Győrbe. Most már nem tudna olyat ígérni a férje neki, hogy innen elmenjen. Mivel a tankerületnél dolgozik, jól ismeri a
megye településeit és azok hozzáállását az intézményfenntartásokhoz. Elmondta, hogy kiemelkedő az a támogatás, amit
az összes intézmény megkap az önkormányzattól, nem sok ilyen községet lehet felsorolni a megyében. Ezt szeretné
megköszönni, és annak is örül, hogy az intézményeknek milyen kiemelkedőek az eredményeik. Külső szemlélőként is
látszik az a gondosság, támogató segítség az intézményeken, amit az önkormányzattól megkapnak. Kiegészíti az
igazgató úr beszámolóját, mert amikor azt mondta, hogy matematikából 39 intézmény előzte meg az iskolát, csak azt
nem mondta, hogy az országban összesen 5.200 feladat ellátási hely van. Ezúton is gratulál az elért eredményhez. Nagy
örömmel hallgatta az uszodával kapcsolatos gondolatokat, ez egy nagyon nagy ívű és szép elképzelés és nagyon bízik
abban, hogy ez meg is fog valósulni, amiben csak tud, megpróbál segíteni, de az igazi erő, az anyagi forrás itt van. Nem
tartja elképzelhetetlen dolognak, annak függvényében, hogy a mindennapos testnevelést kell megvalósítani. Itt olyan
szülői kör van, akik rájöttek arra, hogy nem szabad a gyerekeket behordani Győrbe, és itt olyan gondozott iskolaudvar
van, amit nem mindenhol lehet elérni Győrben. Ha az ő unokái itt laknának, fel sem merülne benne, hogy máshova
írassák be őket. Megköszöni a hozzászólásra a lehetőséget, még egyszer gratulál és ígéri, hogy még többször itt lesz.
Horváth Gábor polgármester szerint Győrzámolynak nem a létszáma nőtt meg, hanem gyarapodott azokkal, akik
ideköltöztek. Az itt futballozók szinte mindegyike diplomás, akár született győrzámolyi, akár betelepült.
Lavai János József helyi lakos elmondta, hogy a házuk előtt az Akác utcában nagyon sötét van, mert az Akác utcában
csak minden második oszlopon van világítás, míg a Cseresznyefa utcában minden oszlopon van és ahogy elnéz
Győrladamér felé, ott is. Győrladamértól Győrzámolyra tartó bicikliút is sötét, mert a ledes lámpák az országútra
vannak irányítva és a bicikliút sötét. Ahol ő lakik, az Akác út végén, ott a lámpa Győrladamér felé van irányítva és nem
az Akác út felé.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Szigetközben sok helyen ilyenek a kerékpárutak, mert a lámpák az
úttestet világítják meg. Ezen csak az segítene, ha még egy lámpát is felszerelnének a kerékpárút felé, de erre a
közeljövőben nem valószínű, hogy sor kerül. Az nem fedi a valóságot, hogy Győrladaméron minden oszlopon van
lámpa, vannak olyan utcák, ahol igen és vannak olyan utcák, ahol nem. Ugyanez a helyzet Győrzámolyon is. Ahol régen
épült ki a közvilágítás, az 50-es, 60-as években, ott általában minden második oszlopon van csak lámpa, például a Szent
István úton, viszont a Kossuth utcában minden oszlopon van. Ez nem annyira aktuális kérdés, hogy ezzel most
foglalkozni tudjanak, azt tudja mondani, hogy a közvilágítással kapcsolatban biztos van kifogásolni való, de most
azokon a helyeken, ahol nincs, ott igyekeznek azt bővíteni. Kiemelte, hogy az utolsó tanítási napon, december 18-án
tartják a hagyományos „Mindenki Karácsonya” rendezvényt, melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ez minden
évben nagyon sok látogatót vonz, évről-évre többen jönnek el. Ezen kívül várnak mindenkit advent mind a négy
vasárnapján gyertyagyújtásra. Békés, boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új évet kíván és reméli, hogy a 2016.
év eredményes lesz.
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a közmeghallgatás végére értek. Megköszönte a megjelentek
részvételét és a közmeghallgatást berekesztette 19.05 órakor.
kmf.
Horváth Gábor
polgármester
Tóthné Major Éva
alpolgármester

dr. Torma Viktória
jegyző
Andorka Kálmán János
képviselő

8

