Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2015. január 13. napján a 16.15 órakor kezdődő ülésen
Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme
(9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Tóthné Major Éva alpolgármester, Benes
Gábor, Horváth Károly, Pulai Nikoletta, Siska Károly, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző

Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Benes Gábor és Viola Vilmosné képviselőket kijelölte. Elmondta, hogy
Tóthné Major Éva alpolgármester jelezte, hogy később jön. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi
pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotására; Előadó: Horváth
Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
2. Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotására;
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
3. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól
szóló rendelet módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4. Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
5. Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória
jegyző
6. A 2015. év feladatainak áttekintése, fejlesztési lehetőségek számba vétele, döntéshozatal; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
7. Egyebek; Előadó: Horváth Gábor polgármester
8. Segélyezések; Előadó: Horváth Gábor polgármester
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 13.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotására; Előadó: Horváth
Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
2. Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotására;
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
3. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól
szóló rendelet módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
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4. Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
5. Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória
jegyző
6. A 2015. év feladatainak áttekintése, fejlesztési lehetőségek számba vétele, döntéshozatal; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
7. Egyebek; Előadó: Horváth Gábor polgármester
8. Segélyezések; Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
megalkotására
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy kötelező a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának
módosítása.
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a korábbi képviselő-testületi
gyakorlat alapján igyekezett a rendelet-tervezetet előkészíteni, az Mötv. szabályaihoz igazítva.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy valóban már régi az SzMSz és azt régen is módosították. Megkérdezte,
hogy a kifüggesztéseknél miért két napos időkorlátot tartalmaz a tervezet, hiszen az Mötv. nem tartalmaz erre szabályt.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy ennek indoka az, hogy a mai ülés napirendje között szerepel az éves
munkaterv elfogadása, ez közzétételre kerül a honlapon, amiből az ülések nyomon követhetőek lesznek.
Pulai Nikoletta képviselő szerint jó lenne, ha nem 5 nappal, hanem 5 munkanappal az ülés előtt megkapnák a
meghívót.
dr. Torma Viktória jegyző szerint, ha elfogadják a munkatervet, akkor egy évre előre tudják, hogy mikor lesznek az
ülések, amire fel lehet készülni. A rendkívüli ülésre pedig akkor sem lehet előbb kiküldeni a meghívót, mert jöhet egy
sürgős kérdés, amit akár már másnap is meg kell tárgyalni.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy tavaly hány ülést terveztek és abból hány volt rendkívüli.
Pulai Nikoletta képviselő nem emlékszik, hogy lett volna rendkívüli ülés.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy tavaly nem munkaterv alapján üléseztek, de biztos, hogy volt rendkívüli
ülés. Véleménye szerint azért jó megoldás a munkaterv elfogadása, mert tervezhetőek az ülések, ami pedig az
üléstervben nem szerepel, az rendkívüli ülésnek minősül.
Pulai Nikoletta képviselő egyetért ezzel a felvetéssel és jó ötletnek tartja.
Siska Károly képviselőnek ez azért lenne fontos, mert megkapta tavaly, hogy hazajöhetett volna 160 km-ről.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy a hozzászólás jogát korábban nem szabályozták, megkérdezte, hogy ezt
miért kell. Szerinte ez felesleges, azt javasolja, hogy maradjon meg ez a viszonylag barátságos hangulat.
Benes Gábor képviselő szerint ez azért van benne, mert mindenki szedje össze a gondolatait, aki hozzá akar szólni.
Horváth Gábor polgármester szerint, ha nem muszáj, akkor ne tegyenek bele időkorlátot.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy a rendeletek és a határozatok közzététele a kifüggesztés mellett
történhet-e a honlapon is?
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy ezt elő is írja a tervezet a 4. §-ban.
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Pulai Nikoletta képviselő megjegyezte, hogy a polgármester hatásköreit kibővítette a tervezet, hiszen eddig 100 ezer
Ft-ról dönthetett, most ez 500 ezer Ft-ra emelkedne.
Siska Károly képviselő sem tartja jó ötletnek az időkorlátot, mert ha van egy fontos téma, például a költségvetés,
akkor 5 perc nem biztos, hogy elég a hozzászólásra. Ugyan szoktak vitázni, de a vita sosem volt olyan heves, hogy
szükség lenne a testületnek időkorlátot szabni.
Horváth Gábor polgármester kijelentette, hogy az időkorlátot kiveszik belőle. Az is problémát jelenthet, ha valaki
külsős hozzá akar szólni, és nem hagynák végig mondani, amit szeretne.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a testületnek a joga biztosítani a hozzászólási jogot határozattal, de az
időkorlátra vonatkozó rész innen is kikerül.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy az Alapítványt nem kellene bevenni az SzMSz-be?
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy az nem a képviselő-testület szerve, az be van jegyezve a bírósági
nyilvántartásba.
Siska Károly képviselő javasolja, hogy a meghívó a hirdetőtáblán és a honlapon is megjelenjen. Megkérdezte, hogy a
rendkívüli ülés összehívására miért 15 napot tartalmaz a tervezet, hiszen rendkívüli ülésre akkor kerül sor, ha valamit
sürgősen meg kell tárgyalni.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az Mötv. rendelkezik így.
Pulai Nikoletta képviselő hozzátette, hogy ő is megnézte az Mötv-t és megtalálta ezt a rendelkezést.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy ez nem azt jelenti, hogy 15 nap múlva kell összehívni az ülést, hanem
azon belül, akár már másnapra.
Siska Károly képviselő javasolja, hogy maradjanak az eredeti összeghatárnál, ami 100 ezer Ft erejéig adott
felhatalmazást a polgármester úrnak, hiszen a Képviselő-testület határozza meg a költségvetést, vannak persze
rendkívüli esetek, amikor módosítani kell.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy ez mióta 100 ezer Ft? Szerinte emelni kellene.
Pulai Nikoletta képviselő szerint két ciklus óta biztos.
Horváth Gábor polgármester szerint már öt ciklus óta ennyi.
Siska Károly képviselő szerinte ez majdnem olyan, mint az időkorlát. Nem is emlékszik arra, hogy ez valamilyen
formában ki lett használva.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy olyan értelemben biztos, hogy van olyan eset, hogy kell egy fűnyíró
sürgősen, de nincs bent a költségvetésben, akkor testület elé kell vinni a vásárlás előtt.
Siska Károly képviselő szerint ésszerűen emeljék meg, neki a félmillió soknak tűnik, nem mintha nem bízna meg a
polgármester úrban.
Pulai Nikoletta képviselő szerint az Mötv. előírja, hogy az értékhatárig történő forrásfelhasználásáról a
polgármesternek úgyis tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A közterület használat engedélyezése is a polgármester
hatáskörébe került. Ez mire vonatkozik, az árusításra, vagy például arra az oszlopra, amit tartósan kihelyeztek és neki
még mindig útban van a Liget utcában.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy ez az árusításra, reklámtábla elhelyezésére, közterület filmforgatás céljára
történő igénybevételére. Az említett oszlop azért nem tartozik ide, mert arra nem kértek engedélyt.
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Benes Gábor képviselő elmondta, hogy megnézte a szóban forgó oszlopot, ami nem más, mint forgalom lassító
eszköz. Itt a faluban többen is köveket helyeznek ki ilyen célra, amit nem lát meg senki, ezért nekimegy. Ezt viszont
mindenki észreveszi és nem is akadályozza a közlekedést. Ha valakit akadályoz, akkor az nem annyival megy, mint
kellene. 80-100 km/h-nál már biztos zavaró, mert nem lehet a kanyart levágni.
Pulai Nikoletta képviselő szerint az nem forgalomlassító, mert mögé parkol.
Horváth Gábor polgármester emlékeztet mindenkit, hogy legutóbb azt mondta, hogy neki nincs kifogása az ellen,
hogy a jegyzőnő végignézze az egész falut, hogy mi az, ami akadályozhatja a közlekedést. Ilyenek a kirakott kövek is. El
lehet indulni ezen az úton, de akkor nem csak ezt az egy kérdést kell megnézni, hanem minden olyan helyen felszólítani,
határidőt szabni, ha kell büntetni, ahol úgy látják, hogy ez balesetveszélyes lehet. Ha ezt az oszlopot kiviszi valaki, akkor
nem lesz baja a kocsijának. Ezzel együtt kell kezelni azt is, hogy amikor valaki építkezik és kitesz az utcára valamit,
akkor azért fizessen is. A ’90-es évek elején, amikor Szakács Imre volt a jegyző, volt arra ideje, hogy végignézze a falut
és büntessen ezért. Nem látja, hogy ennek lenne haszna, mert csak civakodni lehet. A Bartók B. utca egyik végén is ki
van rakva egy nagy terméskő, akkor ennyi erővel azt a tulajdonost is fel kell szólítani, hogy vegye el, mert ha nem, akkor
büntetünk. Ilyen van még a faluban kb. 300 eset, ezt el lehet kezdeni és hol ilyen, hol olyan reakciókat kapnak. Az
önkormányzat is tett ki terméskövet, amikor elkészültek a parkolók, aztán, amikor a tudomására jutott, hogy valaki
majdnem agyoncsapta magát, amikor elesett benne, akkor azonnal felszedette. Ugyanúgy gondolja, mint Benes Gábor
képviselő, ezt az oszlopot nem látja problémának. Nyilván, ha valaki egy kanyarban gyorsan megy, akkor találkozhat a
szembe jövővel. Hangsúlyozza, hogy foglalkozhatnak ezzel, de akkor annak nem látja a végét, és ha valaki egy
építkezésnél kitesz egy kupac kavicsot, akkor azt is rögtön felszólítani, hogy nem kért közterület használati engedélyt,
fizessen érte, és büntetést kap, ha nem viszi el. Nem javasolja, hogy ebbe az utcába bemenjenek, vagy ha igen, akkor ez
mindenre vonatkozzon, amit kitesznek, ne csak erre a két oszlopra.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy miért hozták meg a közterület használati rendeletet, amiről órákig
tárgyaltak, ha utána nem tudják betartatni? A rendeltben vannak türelmi idők is. Ezt javasolja továbbgondolásra.
Benes Gábor képviselő szerint nem azzal van a baj, hogy valaki építkezik és kirakja, hanem azzal, ahol mára gaz is
kinőtt a kirakott sóderkupacon. Ehhez képest mindig ezzel a két oszloppal foglalkoznak, ami látható.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy mindig?
Benes Gábor képviselő nem érti, hogy miért pont ez bántja a szemet.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy ő ott majdnem karambolozott, és ne feltételezze senki róla, hogy 80-al
száguldozott a faluban.
Benes Gábor képviselő szerint lassabban kell ott menni.
Siska Károly képviselő szerint az egy három méteres aszfalt, ott egy autóval lehet elférni.
Horváth Gábor polgármester szerint sok helyen három méteres az aszfalt.
Siska Károly képviselő nem érti, hogy ezen miért kell vitatkozni. Azt már végképp nem érti, hogy miért parkol az
utcán.
Benes Gábor képviselő szerint az utcán történő parkolást semmi nem tiltja.
Siska Károly képviselő szerint az utca a közlekedőké és nem a parkolóké, így tartaná normálisnak. Ha 14 méter az
utca, ez nem akadály, de ha csak 8 méter utca, ahol kint parkol egy autó, kint van a bója, esetleg térkő a másik oldalon,
akkor ott már gond van.
Benes Gábor képviselő szerint az a kirakott bója nem káros, sokkal károsabbak azok a kövek, amiket kiraknak, főleg
hóban, illetve ha az ember ki akarja kerülni a másikat, mert az balesetveszélyes.
Siska Károly képviselő szerint szerezzenek érvényt annak a rendeletnek, amit hoztak, kérjék számon.
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Benes Gábor képviselő szerint, ami látható az nem káros, sokkal károsabbak azok a forgalomlassítási célt szolgáló
kövek, amik láthatatlanok. Nem érti, hogy ez miért zavar egyes képviselőket.
Horváth Gábor polgármester kéri, hogy ezen lépjenek túl, ma még visszatérnek rá.
Siska Károly képviselő szerint ez szívfájdalma több képviselőnek is.
Benes Gábor képviselő szerint ez csak néhány képviselőnek szívfájdalma.
Pulai Nikoletta képviselő szerint, ha meghoznak egy rendeletet, akkor tartassák is be. A közterület használatot
szabályozó rendeletet, amit 2008-ban hosszasan megvitattak tartassák be és mindenkire egyformán legyen kötelező.
Tóthné Major Éva alpolgármester 16.41-kor belépett az ülés helyszínérére. Horváth Gábor polgármester
megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
Horváth Gábor polgármester kéri, hogy térjenek vissza a polgármesteri keretre.
Benes Gábor képviselő szerint a rugalmas ügymenet miatt indokolt az 500 ezer Ft-os keretösszeg.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint is emelni kellene a keret összegét, egyetért a tervezetben szereplő 500 ezer
Ft-tal.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Polgármesteri keretösszeg meghatározása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Horváth Gábor polgármester 500.000,Ft-ig a költségvetés terhére kötelezettséget vállalhat, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 3 fő igen szavazatával, 4 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I. 13.) határozata
Határozati javaslat elutasítása
A Képviselő-testület a határozati javaslatot elutasította.
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy nem mindegy, hogy 300 vagy 500 ezer forint a keret összege? Ha mondjuk
üzemzavar lép fel péntek délután egy intézményben és sürgősen venni kell egy kazánt 400 ezer forintért, akkor jöhetnek
szombaton rendkívüli ülésre, hogy megvitassák? Véleménye szerint ennyi rugalmasság kell és ilyen esetekben meg kell
adni a döntés lehetőségét a polgármester úrnak.
Siska Károly képviselő szerint a 100 ezer forintból eddig sem volt probléma, véleménye szerint maradhat annyi.
Pulai Nikoletta képviselő szerint a polgármester úr minden rendkívüli helyzetről eddig is tájékoztatta a képviselőket.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Polgármesteri keretösszeg meghatározása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Horváth Gábor polgármester 100.000,Ft-ig a költségvetés terhére kötelezettséget vállalhat, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 1 fő igen szavazatával, 3 fő ellenszavazata és 3 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (I. 13.) határozata
Határozati javaslat elutasítása
A Képviselő-testület a határozati javaslatot elutasította.
Horváth Károly képviselő javasolja, hogy 300 ezer forint legyen a keret összege.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Polgármesteri keretösszeg meghatározása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Horváth Gábor polgármester 300.000,Ft-ig az Önkormányzat költségvetése terhére kötelezettséget vállalhat, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (I. 13.) határozata
Polgármesteri keretösszeg meghatározása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Horváth Gábor polgármester 300.000,Ft-ig az Önkormányzat költségvetése terhére kötelezettséget vállalhat, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Horváth Gábor polgármester összefoglalva a vitában elhangzottakat, elmondta, hogy a Képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzatát tartalmazó rendelet-tervezetet megtárgyalták, az elhangzott képviselői módosító javaslatokat,
mely a meghívó megjelentetésére, a vitára szolgáló időkeretre és a polgármesteri kötelezettségvállalásra vonatkozó
keretösszegre vonatkozott szintén megtárgyalták, azokkal egyetértettek, így az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet az elfogadott módosításokkal teszi fel szavazásra:
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 14.) önkormányzati rendelete a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. napirendi pont: Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
szóló rendelet megalkotására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Várja a hozzászólásokat.
Siska Károly képviselő szerint mindig is a középutat választották, véleménye szerint most is tegyenek így, és 16-18%ban határozzák meg a választópolgárok számát.
dr. Torma Viktória jegyző elmondja, hogy a népszavazás jelentős költséget jelent, továbbá érvényességi és
eredményességi küszöbe van. Ezt mindenképpen javasolja mérlegelni a döntés meghozatalakor.
Pulai Nikoletta képviselő szerint népszavazásra még nem került sor, viszont véleménye szerint indokolt a 25%, mert
az komolyabbnak tűnik.
Horváth Károly képviselő ezzel egyetért.
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Siska Károly képviselő szerint az ő javaslata körülbelül 340 választópolgárnak felel meg, a 25% 500-nak, a kettő között
már nincs akkora különbség, aki komolyan gondolja, az össze tudja szedni.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra:
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I. 14.) önkormányzati rendelete a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét
képezi)
3. napirendi pont: Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A módosítás lényege, hogy a közszolgáltatási díjak
nem m3-ben hanem szippantási alkalomban kerültek meghatározásra. Azért, hogy a közszolgáltatási szerződésnek
megfeleljen a rendelet, indokolt a módosítás. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet teszi fel szavazásra:
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (I. 14.) önkormányzati rendelete a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló
11/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4. napirendi pont: Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okiratának
módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a megszüntető okirat készítésekor
a közfeladat ellátásának módjánál a december elején ismert állapot került feltüntetésre, mely szerint Vámosszabadi
Győrújfaluval alkot közös hivatalt január 1-jétől. Tekintettel arra, hogy Győrújfalu és Győrladamér nem tudtak
megállapodni a megszüntetésről, a kormánymegbízott döntött, és Győrújfalut, Győrladamért és Vámosszabadit közös
hivatalba jelölte ki 2015. január 1-től. Ezért kell módosítani a megszüntető okiratot és a hatályos állapotot kell abban
rögzíteni.
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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (I. 13.) számú határozata
A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Megszüntető Okiratának módosításáról
Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrzámolyi Közös
Önkormányzati Hivatal Megszüntető Okiratának módosítását (a Megszüntető Okiratot Módosító Okirat a jegyzőkönyv
mellékletét képezi).
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (I. 13.) számú határozata
A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Megszüntető Okiratának jóváhagyásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrzámolyi Közös
Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megszüntető Okiratát (a Megszüntető Okirat a
jegyzőkönyv mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Megszüntető
Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében a Magyar Államkincstárhoz küldje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester az előterjesztéshez kapcsolódóan elmondja, hogy a 2015-ös munkatervnek része kell,
hogy legyen a ciklusprogram. Azt ugyanis nem lehet még most megmondani, hogy melyik beruházás mikor lesz aktuális.
Ezért ezekre a feladatokra összpontosítani kell. Nagy gondot kell fordítani a falu rendjének kezelésére, a rend
fenntartására. Jó lenne, ha az utcák rendjét olyan formában tudnák szabályozni, hogy az az itt élők egyetértését is
jelentse. Nem csak a belterületről, hanem a külterületről is gondoskodni kell. Ennek oka, hogy már 2013-tól olyan
munkák folytak a külterületen, ami nagymértékben rongálta az utakat és nem lehet minden helyet elérni, megközelíteni.
Remélhetőleg ezt az állapotot az itt munkát folytató töltésépítők, műtárgyépítők orvosolni fogják záros határidőn belül.
Ha nem, akkor az Önkormányzatnak kell ezt megtenni, mert ezt az állapotot nem sokáig tudják védeni. Tavaly erre
semmit nem fordítottak, az idei költségvetésbe mindenképpen be kell tervezni. A Majori út kátyúzása az ősszel
elmaradt, talán ez is hamar elvégezhető lesz, erre van ígéret a Strabagtól. Az intézmények működésére is mindig forrást
kell biztosítani, ez mindenki előtt ismert. Ahhoz, hogy a színvonalat tartani tudják, forrásokat kell biztosítani, nemcsak
az óvoda és a bölcsőde esetében, de az iskola esetében is, annak ellenére, hogy nem az Önkormányzat a fenntartója. Ha
ezt a segítséget nem adnák meg bizonyos esetekben, akkor az visszalépést jelentene a megszokottakhoz képest. Az
orvosi rendelés rendben van, a gyermekorvosi rendelésnél esetenként előfordul, hogy a tanácsadás a beteg gyerekek
vizsgálata egymás után van, így nem tudják az egészséges és a beteg gyerekeket elkülöníteni. Ha az megoldás lehet,
biztosítanak ennek helyet más épületben, akár a Községháza emeletén, akár a felnőtt orvosi rendelőben. Fontos a civil
szervezetek támogatása, szeretné, ha a működéshez szükséges pénz a rendelkezésükre állna. Azt is reméli, hogy a
Polgárőrséget is sikerül újra indítani. Bízik abban, hogy az áhított és elképzelt beruházásokra is sor kerülhet. A bölcsőde
esetében a második csoportot kell elindítani. Ehhez egyrészt állami támogatásra van szükség, másrészt az mostanra
nyilvánvalóvá vált, hogy azon a helyen, ahol a bölcsőde van, nem lehet még egy csoportot kialakítani, ezt megnézte a
tervező, Soós Attila. Akkor nem marad más, mint az a lehetőség, hogy az óvoda épületben az első csoportot, ami az
udvarról megközelíthető, átalakítják bölcsődévé, az óvodai csoport pedig az emeletre költözik. Az óvodában
pillanatnyilag olyan teendő nincs, ami beruházást igényel, a jelenlegi állapotot fenn kell tartani és mindig lehet jobbítani,
ezért az onnan induló jó kezdeményezéseket támogatni kell. Az iskolának minden apró segítséget meg kell adni, és nem
szabad a napirendről levenni a tanuszoda megépítését. Kér mindenkit, hogy tájékozódjon a pályázatokról. Azért lenne
jó, ha többen gondolkodnának ezen, hogy ne szalasszák el a lehetőséget. Fontos lenne a Tornacsarnok energetikai
korszerűsítése, az ajtók, ablakok cseréjét, az épület hőszigetelését és külső rendbetételét érti ez alatt. Felújításra szorul a
sportpadló is. Beszéltek már a Tűzoltószertár, Falumúzeum felújításáról, rendbetételéről. Beszélni kell, hogy mik a
megoldandó feladatok és ezek mibe kerülnek, mert csak akkor tudnak foglalkozni vele. Ezen feladatok vannak a
polgármesteri ciklusprogramban és ezek kerüljenek be a munkatervbe is. Pillanatnyilag ott tartanak, hogy ajánlatokat
kérnek a tervezésre, ha ezek beérkeznek, akkor kiadják tervezésre, mert akkor tudják, hogy mi mennyibe kerülne. Az
idei évi költségvetésbe a tervezési költségek kerülnének be, esetlegesen a hatósági engedélyezések költségei.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a munkatervben a képviselő-testületi ülések dátuma meghatározásra került,
ezeken az üléseken és az esetleges rendkívüli üléseken lehet majd tárgyalni a gazdasági programban is szereplő aktuális
feladatokról. Az üléstervben csak azon kötelező feladatok kerültek meghatározásra, amiket a jogszabályok előírnak.
Pulai Nikoletta képviselő szerint az üléstervbe be lehet venni általánosságban, hogy részét képezi a gazdasági
program. Szerinte a régi játszótér felújítását is be kell venni a gazdasági programba.
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dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy már kértek árajánlatokat, idén mindenképpen sor kerül a felújításra, a
költségvetésbe is betervezik.
Pulai Nikoletta képviselő javasolja, hogy a gazdasági programba vegyék bele az idősek napközi otthonának a
létrehozását, ezt gondolják végig.
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy gondolják végig hogy hol, mikor, hogyan.
Pulai Nikoletta képviselő szerinte erre lenne igény, és ezen a területen érzi az Önkormányzat hiányosságát.
dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy hol tudná elképzelni.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy eredeti ötlete a plébánia épülete volt, tudva azt, hogy Ferenc atya átköltözik
Győrújfalura, de hallotta azt, hogy azt már kiadta munkásoknak. E miatt aggályát is kifejezte, hogy az iskolával szembe
munkások költöznek, de a plébános úr megnyugtatta, hogy a főnökükkel együtt jönnek.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy mire alapozza az aggályát.
Pulai Nikoletta képviselő tájékoztatja, hogy látja a Csinód munkásait is, és nem gondolja, hogy arra az iskolával
szemben is szükség van, anélkül, hogy bárkit megvádolna.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint az lenne a jó, ha az egyházzal együtt tudnának pályázni ilyen intézmény
létrehozására.
Horváth Gábor polgármester a közmeghallgatáson elmondta, hogy beszélt ebben a témában a plébános úrral, várja a
válaszát.
Tóthné Major Éva alpolgármester felvetette, hogy Kozma Imre atyával is beszélhetnének, mert a Máltai
Szeretetszolgálat is több helyen működtet ilyen intézményt.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy egyre nagyobb az igény a napközi otthon iránt, mert a községben is egyre
több olyan idős ember él, akinek agyi problémái vannak.
Horváth Gábor polgármester szerint ezt mindenképp a konyha környékén kellene megvalósítani az étkeztetés miatt,
de azon a környéken nincs épület erre. Emlékeztet arra, hogy amikor annak idején szóba került, hogy megvegyék
Huszárék házát, a képviselők többsége leszavazta, mondván, hogy nem kell az. Ha ez most meglenne, akkor
könnyebben beszélhetnének napközi otthonról.
Pulai Nikoletta képviselő szerint ez a hajó elment. A plébánia épülete egyébként azért sem biztos, hogy megfelelő lett
volna, mert csak a felső szintre lehetett volna elhelyezni a napközi otthont, mert az alsó szinten hittan órát tartanak. E
miatt viszont az épületet akadálymentesíteni kellene.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint az a plébános dolga, hogy hol lakik, azonban az elég sok ember
szívfájdalma, hogy azt a győrzámolyiak építették, még ha egyházi tulajdon is, tehát jó lenne, ha valamilyen formában
megmaradhatna a zámolyiaknak.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy tény, hogy volt benne társadalmi munka, sok ember dolgozott ott, és
pénzt nem kért érte. Szomorú, hogy a templom környékén lévő területek nem az egyház kezelésében vannak, reméli,
hogy el nem adták.
Pulai Nikoletta és Viola Vilmosné képviselők elmondják, hogy azok a területek már el vannak adva, nem az
egyházé.
Pulai Nikoletta képviselő gazdasági szempontból megérti a papot, mert nehéz egy ekkora épületet kifűteni.
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Horváth Gábor polgármester szerint csak azért érti meg, mert nem gondolja végig, ugyanis 20 millió forintot
beruháznak azért, hogy megspóroljanak évi 150 ezer forintot. Erről senki se állítsa, hogy gazdaságos.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy az egyházközségi üléseken mindig az a téma, hogy a plébánia mennyire
gazdaságtalan, kihasználatlan és ezért lépni kell. Győrújfalun volt egy pályázati lehetőség, amit közösségi terem
kialakítására nyertek és amellett lesz egy pici lakás is kialakítva.
Siska Károly képviselő szerint az a pici lakás 100 m2.
Tóthné Major Éva alpolgármester úgy tudja, hogy ott kialakítottak a lakás és a közösségi tér mellett egy plébánia
hivatalt is.
Pulai Nikoletta képviselő egyetért a munkatervvel.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (I. 13.) számú határozata
A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évre szóló munkatervét jóváhagyja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
6. napirendi pont: A 2015. év feladatainak áttekintése, fejlesztési lehetőségek számba vétele, döntéshozatal
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a feladatok nagy részét már az előző napirendi pontnál számba vették.
Többször beszéltek már arról, hogy a zámolyi csatornán, a CBA felőli oldalon, szükséges lenne a gyalogos közlekedés
megkönnyítése érdekében egy gyaloghíd megépítése. Ezt idén meg kívánná valósítani, reméli, hogy ezzel a Képviselőtestület is egyetért. Abból a pénzből kívánja finanszírozni, ami az ő tiszteletdíja és a főállású polgármester fizetése
között van egy évben, ez mintegy 4 millió forint. Pillanatnyilag nem tudja megmondani, hogy ez mennyibe kerülne, de
felkért egy szakembert, Dr. Molnár Viktort, aki az egyetemen, a híd tanszéken oktat, hogy ezt kezdje el megtervezni.
Benne felmerült, hogy nem a meglévő híd mellé építenek, hanem konzollal rátesznek egy gyalogjárdát. A híddal
kapcsolatos feladatok a Közútkezelőnél vannak, beszélt velük telefonon és kiderült, hogy a terveik között szerepel a híd
átépítése. Nagy valószínűséggel csak abban lesznek partnerek, hogy építsenek a meglévő híd mellé pár méterre egy
átkelőt. Erre vonatkozó előzetes számítás még nincs, de megkérdezte a Közútnál, hogy mennyiért újítanák fel a hidat, és
azt a választ kapta, hogy 30 millió forintból. A felújítás szélesítést jelentene, és 40 tonnásra növelnék a híd
terhelhetőségét. A híd az 1900-as évek elején épült, a csatorna is akkor készült. Nem igazából lehet más út, mint
tervezést kérnek, és a konzolos megoldást támogatná, mert azt le is lehetne venni. Azt is megkérdezte a Közúttól, hogy
mikorra várható a felújítás, mire azt a választ kapta, hogy nagyon szeretnék, mert az utóbbi időben ez a híd nagy
terhelésnek volt kitéve, ugyanakkor 350 ilyen híd van a Közút kezelésében, de évente csak 30 millió forintot tudnak híd
felújításra fordítani. Azt is megkérdezte a Közútnál dolgozó úr, akivel beszélt, hogy miért szükséges a gyaloghíd, amikor
ott van a kerékpárút, ezért tájékoztatta, hogy az a másik oldalon van, és aki leszáll a buszról, az nagyon nehezen tud
átjutni a főúton a másik oldalra, mert gyalogátkelőt se lehet tenni. A balesetveszélyes helyzet megszüntetése miatt
mielőbb orvosolni kell a helyzetet. Dr. Molnár Viktortól azt a tájékoztatást kapta, hogy körülbelül 3 hónap az
engedélyeztetés, tehát az év első felében a tervezés, a második felében a kivitelezés valósulhatna meg. A cél az, hogy a
meglévő hídhoz minél közelebb tegyék a gyaloghidat, de a Közút elvárása értelemszerűen az, hogy ha átépítik a meglévő
hidat, akkor arra legyen elég hely. Azt nem tudja, hogy ehhez kell-e igénybe venni magántelekből, de szerinte az ott lakó
ez ellen nem fog akadályt gördíteni.
Az előzőekben említett feladaton kívül vannak olyan témák, amiket folyamatosan napirenden tartanak, ezek a
vízelvezetések megoldása, például a Rákóczi úton a bolt és az orvosi rendelő közé eső területen, amit idén meg kellene
valósítani. Többször felmerült, hogy kellene a képviselőknek önálló feladatot adni, úgy, hogy egy-egy területtel
kiemelten foglalkozzanak. Ezért ennek a napirendnek a keretében szeretné Benes Gábor képviselőtől kérni, hogy az
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előzőekben felsorolt beruházások előkészítésénél tevékenyen vegyen részt, a rendezési terv módosításával kapcsolatos
ügymenetben vegyen részt és azzal kiemelten foglalkozzon. Tóthné Major Éva alpolgármestertől az iskolával való
kapcsolattartást kéri, mindennapi figyelmet arra, hogy mit lehetne javítani, illetve az év során tartandó rendezvények
lebonyolításában legyen a segítségére. Pulai Nikoletta képviselőtől kéri, hogy a Falumúzeummal kapcsolatos feladatokat
vállalja fel, a Falumúzeum felélesztését, az épület és a környezete szebbé tételét, a gyűjtemény gondozását. Kéri továbbá
tőle és Siska Károly képviselőtől, hogy segítsenek feltérképezni a kisebb szabályszegéseket, a közterület szabálytalan
használatát és ezt jelezzék a jegyzőnő felé. Siska Károly képviselőtől kéri a Polgárőrség újbóli elindításában való aktív
részvételt, mert a rendfenntartásnak ezen formája rendkívül fontos és biztonság érzetet ad a lakosságnak. A
kamerarendszer sem oldana meg mindent, de ha úgy gondolja a Képviselő-testület, akkor azt részlegesen is meg lehet
valósítani, 1-2 millió forintot áldozva rá. Körülbelül 40 millió forintos pénzmaradvánnyal fordultak az előző évről, tehát
van pénzük egy-két feladat megoldására. Említette a határi utakat, amik nagyon rossz állapotban vannak az itt folyó
munkálatok miatt, mint a töltésépítés, Duna projekt. Abban maradtak a kivitelezőkkel a műszaki átadásnál, hogy
megnézik, hogy mit, hol és hogyan kell megcsinálni. A kivitelezők ugyan próbálnak kitérni a feladat elől, mert azt
mondják, hogy akkor is ilyen volt az út, mikor a munka megkezdődött. Amikor az idő alkalmassá teszik a földeket a
művelésre, megkeresi a KÖZGÉP képviselőit és megnézik, hogy melyik utak javítását vállalják be. Azon utak esetében,
amiket nem használtak ezek a munkagépek, de mégis tönkrementek, az Önkormányzatnak kell megcsináltatni. Horváth
Károly képviselőtől kéri, mivel munkája révén sokat jár a határban, hogy ebben segítsen. Viola Vilmosné képviselőtől
kéri, hogy a civil szervezetekkel való kapcsolatfelvételben segítsen, hívja fel a figyelmet arra, amiről esetleg
megfeledkeznének, vagy ahova illik odamenni, hogy legalább az eddigieknek megfelelően, vagy ennél jobban menjenek
a dolgok.
7. napirendi pont: Egyebek
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester tájékoztat arról, hogy az IKSZT-ben jelenleg Kósa Klaudia látja el a közösségi munkás
feladatokat a Nemzeti Közművelődési Intézeten keresztül. Szeretné, ha neki minden rendezvényről tudomása lenne.
Utal a szilveszterre, amikor tőle elkérték a helyiséget, de három nappal szilveszter előtt lemondták, más meg nem jelezte,
hogy itt töltené az estét. Ehhez képest, amikor elment az épület előtt szilveszter napján este 9 körül látta, hogy világos
van, ez még nem lenne érdekes, az viszont annál inkább az, hogy másnap idejött reggel 9 óra körül, hogy megnézze,
hogyan hagyták itt a területet. Akkor még nem hagyták itt, 5-6 kocsi állt az udvaron, a bejárati ajtó nyitva volt, felment
az emeletre, a helyiségek el voltak függönyözve, az IKSZT irodában is valaki feküdt a padlón. A baj ebben az, hogy
nyitva volt a bejárati ajtó, az ment be, aki akart. Két nap múlva Pulai Nikoletta képviselő jelezte, hogy nyitva van az
ablak. Azok hagyták nyitva, akik itt töltötték a szilvesztert.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy neki a szomszédok szóltak, hogy nyitva az ablak és akkor volt az eső. Az ő
lányának nincs ide bejárata, ezt az ifjúsági klub vezetőjével kell megbeszélni, akinek van kulcsa és kódja.
Horváth Gábor polgármester szerint ez az ő feladata is lenne.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy megkérdezte a lányát, aki azt mondta, hogy mindent bezártak. Őt nem
tudta volna ideküldeni, mert nincs kulcsa, nem tud egyedül bejönni, azért jelezte, hogy nyitva maradt az ablak.
Horváth Gábor polgármester szerint a kulcsot visszaveszik, akkor kapják meg, amikor idejönnek, de akkor itt lesz az
IKSZT munkatársa is.
Pulai Nikoletta képviselő szerint az ifjúsági klubosok már mind 20 év felettiek, felnőttek, velük kell ezt megbeszélni.
Horváth Gábor polgármester azt nem tartja elfogadhatónak, hogy valakik, egy szilveszteri buli után, szállodának
tekintik a Községházát. A kulcs az ajtóban volt, ő vette ki és tette fel a fűtőtestre, kívülről pedig bezárta az ajtót.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy ő úgy engedte el a lányát, hogy eszüknél legyenek, mert ha bármi történik,
akkor úgyis ő lesz érte felelősségre vonva.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy megkapták az értesítést arról, hogy a közvilágítás korszerűsítésére
beadott pályázatuk alapján a teljes támogatási igényt megítélték, több, mint 50 millió forintot. A közbeszerzést le kell
folytatni, reméli, hogy még az első félévben megvalósulhat a beruházás. Hangsúlyozza, hogy azon is gondolkodjanak,
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hogy honnan lehet pénzt előteremteni azon feladatokra, amiket az ülésen felvázoltak. A telekek kialakítására a
leggyorsabb megoldást az jelentené, ha a Győri út folytatásában és a töltés mellett, a rendezési tervnek megfelelően
tudnának telkeket kialakítani és ebben a tulajdonosokkal meg tudnának egyezni. Ez 40 telket jelentene körülbelül, és
olyan konstrukciót tudna elképzelni, hogy a terület megosztását megcsináltatják, megterveztetik a közműveket, és ennek
kivitelezésére ajánlatot kérnek, és ha meg tudnak egyezni abban, hogy mindent meg is csináltat az Önkormányzat, ezért
két telek az Önkormányzat, 1 telek pedig a tulajdonosoknál marad, amit minden ráfordítás nélkül, több millió forintért
tudnának értékesíteni, így lenne 70-80 millió forintjuk. Az Önkormányzatnak 70-80 millió forintot kellene
beleinvesztálnia, és lenne 150-160 millió forintja. Az nagy üzlet, ha valaki egy-másfél hektár földért kap 25 millió
forintot, mert véleménye szerint ezt önállóan nem tudják megcsinálni. Miután van egyezség, megvannak az engedélyek a
közművekre, el lehetne kezdeni előszerződéssel értékesíteni a telkeket, mert lenne rá kereslet és így meg lenne segítve a
beruházás, hiszen lennének olyanok, akik, ha tudják azt, hogy fél éven belül van csatorna, akkor a telek felét kifizetnék.
Ez alacsony aranykorona értékű terület, hektáronként millió alatt lenne a művelésből kivonása. Erre ez évi feladatként
tekint.
Pulai Nikoletta képviselő kéri, hogy gondolkodjanak el azon, hogy a faluújság arculatán változtassanak. Valaki
felkarolhatná, hogy minél többen írjanak cikket. A másik a lakcím bejelentési kötelezettség, ez is jelenjen meg az
újságban. Tudja, hogy minden fórumon hangsúlyozzák, de nem árt újra és újra leírni.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a 2013-as árvíznél a kitelepítési terv készítésekor szembesültek azzal,
hogy 600-700 főnél több lakik itt, mint, aki ide van bejelentve. Nyilván vannak olyanok, akik anyagi érdek vagy más
megfontolás miatt nem jelentkeznek be.
Benes Gábor képviselő szerint érdemes lenne levelet kiküldeni mindenkinek, mert hátha akkor páran meggondolják
magukat és bejelentkeznek.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 18.35 órakor.
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