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Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Pulai Nikoletta és Tóthné Major Éva képviselőket kijelölte. Ezt követően
ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma
Viktória jegyző
2. Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
3. Döntés Szigeti Éva kérelméről viziközmű-hozzájárulás részletekben történő megfizetésére; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
4. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
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 10/2015. (II. 3.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma
Viktória jegyző
2. Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
3. Döntés Szigeti Éva kérelméről viziközmű-hozzájárulás részletekben történő megfizetésére; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
4. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Azzal egészíti ki, hogy a 2015.
évre elképzelt minimális fejlesztéseket tartalmazza a költségvetés, köszönhetően annak, hogy a 2014. évet mintegy 40
millió forinttal zárták. Minden intézmény működésére megvan a fedezet a költségvetésben, mind a személyi, mind a
dologi kiadásokat illetően. Annak ellenére igaz ez, hogy az állami finanszírozás, ami feladatfinaszírozást jelent, nem elég
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a kiadásokra teljes mértékben. A költségvetés tartalmaz az iskola esetében is bizonyos tételeket, annak ellenére, hogy
már nem az önkormányzat, hanem az állam a működtető, de úgy gondolja, hogy az iskolát nem hagyhatják magára és
segíteni kell annak a célnak az elérésében, hogy az oktató-nevelő munka továbbra is jó színvonalon tudjon működni és
az iskoláról kialakult jó kép a továbbiakban is megmaradjon. Azokat a kis segítségeket, amiket az iskola igényel,
támogatni kell, nem kell nagy dolgokra gondolni, mint egy-egy tanulmányi verseny, rendezvény támogatása. Az óvoda
működéséhez a normatíván felül 4-5 millió forint körüli összeget kell hozzá tenni, de a költségvetés tartalmazza mindazt
a kiadást, amit az óvoda elképzelt, fejlesztéseket, személyi juttatásokat. Biztos lehetne lefaragni, de úgy gondolja, hogy a
megszorítás nem lenne szerencsés, mert az mindig visszalépés és lehet, hogy onnan vennének le, ahonnan a legjobban
hiányozna. Az óvodában dolgozók tudják, hogy mire van szükség, azt betervezték a költségvetésbe, amit az
óvodavezető és a jegyzőnő egyeztetett. Azt javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadják el a költségvetést,
mert az intézmény működésével kapcsolatban nincsen semmi probléma. A bölcsőde esetében arányaiban nagyobb
támogatást kell hozzátenni a normatívához. Ennek oka, hogy hiába vesznek fel több gyermeket, a támogatást csak 12 fő
után lehet igényelni, ami – figyelembe véve a nyári szünetet – ténylegesen 11 főre szokott kijönni. Tekintettel arra, hogy
a bölcsőde iránt nagy az igény, felmerült a második csoport gondolata, de tavaly nyáron ezt elutasította az illetékes
szaktárca, ami azt jelentette, hogy nem kapnának rá normatív támogatást. Az elutasítás ellenére tovább foglalkoztak
ezzel a kérdéssel, és múlt hét hétfőn kapták meg a tájékoztatást, hogy indulhat a második csoport, mert azt befogadták
az állami finanszírozási rendszerbe. Idei évi feladat lesz ennek a megvalósítása, nem várhatnak ezzel, azt se mondhatják,
hogy nincs rá pénzük. Az egyik óvodai csoport helyett alakítanának ki bölcsődei csoportot a régi óvodában, úgy, hogy
az ott működő óvodai csoport elfoglalhatná az emeleti csoportszobát. Ez járna a legkevesebb ráfordítással és ezt lehetne
a leggyorsabban megvalósítani. Ott ahol most van a bölcsőde, nem lehet még egy csoportot elhelyezni, mert az udvar
kicsi és nem tudják megépíteni. Az óvoda rovására sem lehet terjeszkedni, onnan se lehet elvenni területet, mert akkor
az az udvar is kicsi lenne. Reméli, hogy májustól működni fog az új bölcsődei csoport. Kéri, hogy a költségvetésben
ezeket a tételeket fogadják el. Csak kis mértékben kellene átalakítani a meglévő helyiségeket, kell egy zuhanyzót építeni
és a fogadó részt kell átalakítani. Hangsúlyozza, hogy ha a költségvetést elfogadják, akkor ezeket a munkákat el is
lehetne indítani. A költségvetés tartalmazza a jövőbeli fejlesztési elképzelések tervezési munkáinak költségét. Egy helyről
már megérkezett a tervezői árajánlat ezekre. A község rendjének, útjainak rendbetételére tartalmaz fedezetet a
költségvetés. A határi utak állapota jelenleg nagyon rossz, ami a sok csapadéknak és a nagy terhelésnek köszönhető.
Javasolja, hogy a tervezetben szereplő 5 millió forinthoz tegyenek még 2 millió forintot, tehát 7 millió forint + áfa
összeget fordítsanak idén az úthálózat rendbetételére. Az kell, hogy legyen a céljuk, hogy az úthálózat minden időjárási
viszonyban járható legyen. A költségvetésben szerepel a civil szervezetek támogatása, de a tervezethez képest javasolja,
hogy a Kendo Egyesületnek adjanak a tervezetthez képest 200 ezer forinttal többet, azaz 400 ezer forintot, mert nagyon
költséges sport és a tagok önerőből finanszíroznak sok mindent. A többi civil szervezetnél azt az elvet követték, hogy
működni tudjanak és ha pályázatban vesznek részt, akkor ezeket a pályázatokat eddig is és ezután is támogatják.
Mindenki láthatja, hogy azt a traktort, amivel a havat tolták, a Sportegyesület pályázat útján nyerte és fizette ki, ehhez az
Önkormányzat hótolót és sószórót vásárolt. Azok a pályázatok, amiket a Sportegyesület elnyert, igényelt mintegy 900
ezer forint önerőt, amit a Sportegyesület csak önkormányzati támogatásból tud finanszírozni, ezért azt betervezték a
költségvetésbe. Ez az a terület, ami mindig is vita tárgyát képezte, lehet, hogy most is így lesz. Korábban felmerült, hogy
egyes civil szervezetekhez milyen létszám tartozik, ezt most pár szóban ismerteti. A kórustól nem kaptak adatot, de
körülbelül 30 fővel számolhatnak. Legnagyobb létszámot tudhat magáénak a futball sportkör a Sportegyesület, aminek
150 főnél több, MLSZ által igazolt versenyzője volt. Ebbe bele kell érteni a Rosszcsont Focisulit is, ahova U7-től U21ig tartoznak a versenyzők. Ezt lehetőségnek tartja, mert ezt az állam támogatja és a gyerekek megfelelő, egyenöltözékkel,
sportfelszereléssel vannak ellátva. Ezeket abból a pénzből fedezik, amiket a Sportegyesület pályázat útján nyert.
Dicséretes az az igyekezet, amit ez az egyesület a pályázatokra fordít és elnyer. A Kendo csapat tagjainak, akik körülbelül
15-en vannak, sokat kell utazni, és drágák is a sportfelszerelések, ezért gondolta, hogy kicsivel többet adjanak, mint
eddig. A Kézilabda Clubban már női és férfi csapat is van, mintegy 30 fő, 2014-ben 34 fő, 30 fő körülbelül a kórus
tagsága is. A Hármashatár Alapítvány Mosolyország Színjátszókörben 20-30 fő között mozog a tagok száma. A
költségvetés nem tartalmazza, pedig már többször felvetették testületi ülésen, hogy az iskolai udvarra játszóeszközöket
vásároljanak. Ezt az idei évben meg is lehetne valósítani, és ha jól tudja a tankerület is szán erre valamennyi pénzt.
Pulai Nikoletta képviselő megjegyezte, hogy a tankerület nem ad hozzá, az iskola gyűjtött össze körülbelül 200 ezer
forintot.
Horváth Gábor polgármester úgy emlékszik, hogy amikor beszélt a tankerület igazgatójával, akkor is szó volt erről.
Javasolja, hogy tervezzenek a költségvetésbe bruttó 1 millió forintot erre, és emlékezteti Tóthné Major Éva
alpolgármestert arra, hogy azt ígérte, hogy megnézi, hogy milyen játékok kellenek. Van nettó 1 millió forint játékokra
akkor, ha azt a 200 ezer forintot is hozzáteszik, amit Pulai Nikoletta képviselő asszony említett.
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Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy maradt még erre a célra tavalyról 360 e forint képviselői keret is. Ő van
megbízva az iskolában ezzel és már ki is választották a játékokat.
Tóthné Major Éva képviselő szerint a helyet jó lenne egyeztetni, mert ha a tanuszodát tervbe vették, akkor nehogy
később útban legyen.
Horváth Gábor polgármester elképzelése szerint a tanuszoda nem érintené azt az udvarrészt, amit jelenleg
használnak. A létesítmény 1000 m2-en megvalósulhat, Szabó Sándorék és Cseri Imréék mögött lenne. A költségvetés
tartalmazza a tanuszoda tervezési költségeit, jó lenne idén az előkészítés során legalább egy tanulmánytervi szintre
eljutni, amiből ki tudják kalkulálni, hogy mennyibe kerülne az uszodát létrehozni.
Tóthné Major Éva alpolgármester jelezte, hogy látja a költségvetésben az úszásoktatást, ezt a tankerület fizeti, de az
összeget benne hagyhatják a különböző iskolai rendezvényekre vagy átcsoportosítani a játékokra. Esetleg a rászoruló
gyerekek táborozására is lehetne tervezni.
Horváth Gábor polgármester szerint nem szokott problémát okozni eddig se, ha valahova kell 50-100 ezer forint, ez
most sem lesz másképp. Javasolja, hogy hagyják bent az összeget, és esetleg később másra átcsoportosítják.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy az öt játék, amit kinéztek, 2 millió forint, és már évek óta tolják maguk előtt
a fel nem használt 360 e forintot a képviselői keretükből, illetve a keretből idén is lehetne felajánlani erre a célra.
Horváth Gábor polgármester feltételezi, hogy ezeknek a játékoknak inkább az alsósok igényeit kellene kielégíteni.
Tóthné Major Éva alpolgármester látott Győrben fittnesz játékeszközöket.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy ezek mind megfelelnek a szabványoknak és nagyon jók, akár testnevelés
órát is lehet azon tartani.
Horváth Gábor polgármester kijelentette, hogy ezt az évet felkészülésnek tekinti a későbbiekre, mind anyagilag, mind
a tervezések szempontjából és olyan helyzetbe kell kerülniük egypár éven belül, hogy nagyobb beruházást is meg
tudjanak valósítani. Nagyságrendileg 50-100 millió forintra gondol. Ha az idei évet is pár 10 millió forinttal tudják zárni,
akkor két év múlva lehet is ennyi pénzük. Utal arra, hogy tervbe vették a Tornacsarnok energetikai rendbetételét. Az
utóbbi évek fejlesztései azt eredményezték, hogy számszerűleg is kevesebb energiát fogyasztanak, tehát kevesebb a
létesítmények üzemeltetési költsége. Ez igaz a Községházára, óvodára, iskolára is. A régi óvodán is van egy 5 cm-es
hőszigetelés, és az ablakcsere is megvolt, tehát ott sem annyira rossz a helyzet. Idén közel 50 millió forintot fordíthatnak
a közvilágítás korszerűsítésére, mivel nyertes lett a pályázat. A mostani 50 wattos lámpatestek helyett 25-30 wattos
lámpatestek kerülnek felhelyezésre, tehát fele lesz az energiaigény, ami a költségek csökkentését eredményezheti. Pár
hónapon belül a fejlesztést meg is valósíthatják, jelenleg a közbeszerzési szakértő foglalkozik az üggyel. Ha a
Tornacsarnokot is rendbe tudnák tenni, akkor kevesebb lesz a gáz- és villanyszámla. Keresik a pályázati lehetőségeket.
Tervbe vették a Tűzoltószertár és Falumúzeum rendbetételét is, reméli, hogy lesz olyan pályázat, ami megfelelő lesz.
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy jól látja-e azt, hogy van olyan bérlő, akinek elmaradása van.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy igen.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a felszólításokat időben kiküldték, reméli, hogy ennek lesz hatása és a
bérlő megtesz mindent annak érdekében, hogy ő is megmaradhasson és az Önkormányzatnak is meglegyen a pénze.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint a középiskolásoknak már évek óta 2.300,-Ft a beiskolázási támogatás, ami
kevés, nem fedezi egy tankönyv árát sem. Vagy ne adjanak, vagy ennél többet adjanak.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen is volt erről szó, kérte, hogy nézzék azt meg,
hogy ezt hányan vették fel.
Tóthné Major Éva alpolgármester elmondta, hogy már csak a 4. és 8. osztályos gyerekeknek kell fizetni a
tankönyvért, a többi osztályban ingyen kapják, így az arra tervezett létszám sok, azt lehet csökkenteni.
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Horváth Gábor polgármester szerint, a 2.300,-Ft-os támogatást emeljék meg 4.000,-Ft-ra.
Pulai Nikoletta képviselő szerint a 70 év felettiek támogatása már nagyon régóta 3.000,-Ft. Ezen is emelhetnének,
legalább 1.000,-Ft-ot, mert régen mit ért 3.000,-Ft és most mit ér.
Horváth Gábor polgármester szerint ez a támogatás így is, úgy is csak jelzésértékű, amihez hozzá kell még számolni
az idősek napi rendezvény bekerülési költségét. Senki nem vádolhatja azzal az Önkormányzatot, hogy nem gondolnak
az idősebbekre, a nyugdíjakat se emelték.
Pulai Nikoletta képviselő szerint ez a költségvetés most elbírná, hogy a támogatást emeljék meg, ez gesztus értékű
lenne.
Horváth Károly képviselő ezt támogatná.
Horváth Gábor polgármester elfogadja a javaslatot.
Tóthné Major Éva alpolgármester felveti a temető kerítésének javítását, amiről már korábban is beszéltek.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy terveztek a költségvetésbe a kerítésjavításra anyagköltséget és
munkadíjat, esetleg a közfoglalkoztatottakat meg lehetne bízni a festéssel. Bízik abban, hogy lesz olyan LEADER
pályázat, aminek a keretében tudnak pályázni a temető rendbetételére, érti ez alatt a kerítést, a ravatalozó épületét és
esetleg gyalogút kiépítését. Kiegészíti a költségvetést azzal, hogy a költségvetési törvény alapján idén is várható pályázati
kiírás sportlétesítmények fejlesztésére, amire tavaly már adtak be pályázatot a Tornacsarnok esetében energetikai
korszerűsítésre, ha ez megjelenik, akkor javasolja az ismételt beadást, ezért is tervezték be a költségvetésbe a várható
önerő összegét. Lehet pályázni járdaépítésre is a költségvetési törvény alapján, betervezték be a költségvetésbe a járda
felújítást a Rákóczi úton, esetleges pályázat esetén az önerőként szolgálhat. Köznevelési intézmények felújítására,
fejlesztésére és kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére is tartalmaz keretet a költségvetési
törvény, el lehet gondolkodni azon, hogy ezt milyen formában tudják kihasználni, akár a konyha fejlesztését,
kapacitásbővítést is el lehet képzelni vagy hűtőszekrények beszerzését. Erre vonatkozóan is tartalmaz tételt a
költségvetési előterjesztés, ami akár önerőként szolgálhat egy pályázat esetén. A földbérleti díjakból származó
bevételeket pár tízezer forinttal túltervezték, mert már kevesebb földet tudnak bérbe adni, hiszen azok egy része már
építési telekké lett alakítva, így azt le kell csökkenteni a tavaly elért bevételi szintre, 220 e Ft-ról 189 e Ft-ra. A
Tornacsarnok bérleti díjainál jelentős mértékű csökkenés tapasztalható, míg 2010-ben 2.200 e Ft, 2011-ben 2.097 e Ft,
2012-ben 2.304 e Ft volt a bevétel. 2013-ban 1.569 e Ft és akkor már volt egy gondnok, aki vállalkozóként végezte a
munkát, fizettek neki havonta 120 e Ft körüli összeget. 2014-ben 1.089 e Ft volt a bevétel, amiből, mivel áfa alany az
Önkormányzat, annak befizetése után 857 e Ft bevétel maradt. Ehhez igazították az idei évre tervezett bevételeket.
Horváth Gábor polgármester ehhez hozzátette, hogy történt mindez annak ellenére, hogy a bérleti díjak pedig
növekedtek, hiszen közben megemelték azokat.
Pulai Nikoletta képviselő szerint is emelkedtek a bérleti díjak, de a bevételük mégis csökkent.
Horváth Gábor polgármester szerint a Tornacsarnokot jobban igénybe veszik azon egyesületek, melyek csökkentett
összegű bérleti díjat fizetnek. Nem ugyanaz a helyzet, mint 4 vagy 5 éve, de ennek ellenére a bevétel kevés.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy betervezték a költségvetésbe bevételként a közfoglalkoztatási bérekre
decemberre 430 ezer forinthoz közeli összeget, amit a Munkaügyi Központtól vesznek át, azonban annak egy részét a
Munkaügyi Központ már decemberben, előlegként folyósította, így a várható bevétel decemberre 63 e Ft. Ezt a bevételt
ezért értelemszerűen csökkenteni kell. A kiadásoknál a közfoglalkoztatásra a bérek és járulékok 30%-át tervezték be, a
legrosszabb esettel számoltak, ugyanis általában ennél kevesebb önerőt kell hozzátenni, valamikor 15%-ot, valamikor
pedig semmit, mert 100%-ban támogatják a közfoglalkoztatást. Ez majd a későbbi pályázati kiírástól függ.
Pulai Nikoletta képviselő már a Pénzügyi Bizottság ülésén köszönetét fejezte ki, hogy mind a gyermeknap, mind a
mikulás és a karácsonyi ünnepség költségvetését megemelték. Az újságra tervezett összegből reméli, hogy a designon
változtatnak. Végignézte, hogy tényleg mindenhol csökkentek a dologi kiadások, egyedül a Tornacsarnok épületénél
nem. Az a kérdése, hogy az a rendszer, ami oda be lett építve, az nem működik?
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a hőszivattyú még nem, de a használati melegvíz egy részét már
megtermelik és az elkészült napelem rendszer is üzemben van, tehát az áramszámlán ez meg fog mutatkozni. Az óvoda
esetében mintegy 40%-os megtakarítás várható ebből a rendszerből, tehát jövőre ez már jelentkezni fog. A
Tornacsarnoknál a hőszigetelés hiánya és a rossz nyílászárók miatt van a magas rezsiköltség, de reméli, hogy találnak rá
pályázatot.
Pulai Nikoletta képviselő örül annak, hogy a bölcsődét újabb csoporttal tudják bővíteni és erre megkapták a
lehetőséget, de az elgondolkodtatja, hogy a bölcsőde két helyszínen működne. Megkérdezte, hogy nincs-e arra
lehetőség, hogy a meglévő épületet bővítsék, hiszen, amikor ez a projekt elindult, szó volt arról, hogy bővíthetővé kell
tenni az épületet.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy azért nem lehet ott bővíteni, mert akkor az udvar mérete csökkenne,
amit a hatóságok nem engedélyeznének.
Pulai Nikoletta képviselő szerint ez nagyon megnehezíti a helyzet, mind szakmai szempontból, mint a szülők
esetében, mert kétfelé kell vinni a gyerekeket.
Viola Vilmosné képviselő szerint ez a beosztáson múlik, egy családból azonos csoportba is be lehet osztani a
gyerekeket.
Benes Gábor képviselő szerint, ha nem tudnák bővíteni ezen a módon, amiről beszéltek, akkor is kétfelé kéne vinni a
gyerekeket, hiszen, akkor nem lenne második csoport és vihetnék a szomszéd faluba a gyerekeket.
Horváth Gábor polgármester nem azt mondja, hogy ez a legszerencsésebb megoldás, de jelen helyzetben ezt tudják
megvalósítani.
Pulai Nikoletta képviselő csak azt szeretné tudni, hogy amit pár éve beszéltek, hogy a meglévő helyen alakuljon ki két
bölcsődei csoport, az egyáltalán nem lehetséges?
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a tervező azt mondta, hogy ott nem lehet megvalósítani.
Siska Károly képviselő ezt azért nehezményezi, mert ő is úgy emlékszik, ahogy Pulai Nikoletta képviselő, tehát, hogy
ott helyben alakítják ki a másik csoportot és személy szerint azon volt, hogy már az épület átalakítását is úgy végezzék el,
hogy később lehessen bővíteni. Nem hangzott el akkor, hogy nem lehet bővíteni.
Horváth Gábor polgármester nem emlékszik, hogy akkor a második bölcsődei csoporttal számoltak volna, hiszen
akkor a pályázat egy csoport kialakítását tette lehetővé. Miután felmerült, hogy kell még férőhely, akkor nézték meg,
hogy ott elhelyezhető-e még egy csoport.
Benes Gábor képviselő szerint ez nem az Önkormányzaton múlik, hanem az építéshatósági szabályokon.
Siska Károly képviselő szerint az viszont már az Önkormányzaton múlott, hogy amikor először elkezdték tervezni,
akkor nem oda kellett volna, mert már akkor felmerült a bővítés kérdése, és azért egyeztek akkor bele többen is, mert a
polgármester úrtól olyan tájékoztatást hangzott el, hogy ez lehetséges.
Horváth Gábor polgármester szerint ilyen tájékoztatást ő nem adott.
Siska Károly képviselő szerint biztos, hogy nem hangzik el, amire ő máshogy emlékszik.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy hol lehetett volna akkor elhelyezni a bölcsődét?
Siska Károly képviselő szerint biztos lehetett volna máshol helyet találni neki.
Viola Vilmosné képviselő szerint, akkor még megvolt a kisiskola, az nem óvoda volt.
Pulai Nikoletta képviselő szerint akkor nem tudták volna máshova tenni.
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Horváth Gábor polgármester szerint az akkori pályázati kiírás erről szólt.
dr. Torma Viktória jegyző szerint 15 millió forintig támogatták a pályázatokat.
Siska Károly képviselő szerint annyiból lehetett volna építeni.
Horváth Gábor polgármester szerint nem. A bölcsődei csoportot az udvarra néző óvodai csoport helyére tennék.
Tóthné Major Éva alpolgármester úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzetben a legolcsóbban így alakítható ki a
bölcsőde második csoportja. A régi óvoda emeletén minden ki van alakítva az óvodai csoport számára, hiszen korábban
is ott volt két csoport elhelyezve. Az meg, hogy a szülőnek külön kell vinni óvodába, bölcsődébe, sőt akár iskolába,
mert három gyerek van, akkor az három út, de nincs ezzel probléma. Az meg csak hozzáállás kérdése, hogy ha van két
bölcsődés a családból, akkor őket egy csoportban helyezik el.
Horváth Gábor polgármester szerint az, hogy hány helyre kell vinni a gyerekeket, csak a kákán csomó keresése.
Pulai Nikoletta képviselő szerint erről nincs szó, nem a kákán keres csomót, csak végig szerette volna gondolni az
elhelyezést.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint, ha nem élnek ezzel a lehetőséggel, akkor nem lesz második csoport.
Pulai Nikoletta képviselő nem beszélt arról, hogy ne éljenek ezzel a lehetőséggel.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy akkor miről beszél?
Pulai Nikoletta képviselő úgy kezdte a mondandóját, hogy nagyon örül a lehetőségnek és szükségét érzi a bővítésnek.
Abból indult az egész, hogy meg merte kérdezni, hogy miért oda tervezik a második csoportot, mert ő is emlékezett a
bővítési lehetőségre a jelenlegi helyen. Ennyit szeretett volna csak tudni.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a lehetséges bővítést megnézte a tervező és azt mondta, hogy a meglévő
csoporthoz nem lehet még egyet elhelyezni. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy időközben változtak a szabványok, azért
alakította ki a tervező ezt a véleményét.
Horváth Gábor polgármester szerint a bölcsőde építésénél fel sem merült a második csoport.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint ezelőtt fél évvel már téma volt, hogy ott nem lehet második csoport, mert
kicsi a terület. Ha az építésügyi előírások így szólnak, akkor ennyi.
Horváth Gábor polgármester szerint azt a lehetőséget, amit kaptak, így tudják a leggyorsabban megvalósítani,
különben az a munka, amit ebbe fektettek, hiába való volt. Megítélése szerint nem kis dolog volt, hogy sikerült egy-két
patrónust maguk mellé állítani és megkapták a lehetőséget a férőhelyek bővítésére. Ezért most a lehető legrövidebb időn
belül meg is kell valósítani és ki kell alakítani a második csoportot.
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy az intézményvezetőt is tájékoztatták erről?
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy igen, megmondták neki a lehetőséget. Neki is voltak olyan aggályai,
mint amiket Pulai Nikoletta képviselő asszony megfogalmazott.
Pulai Nikoletta képviselő akkor megnyugodott, hiszen az intézményvezetőt tartja ebben szakembernek és ő is
megkérdezte a véleményét.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a kialakítást elindítják, kijön a tervező, Soós Attila és megnézi, hogy mit
kell csinálni.
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy ő is megkereste az óvodavezetőt, aki elmutogatta neki a dolgokat, nem
olyan egyszerű az ott, mert nem csak wc-t és öltözőt kell kialakítani, hanem több helyet is, például babakocsi tárolót.
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Horváth Gábor polgármester szerint wc-t nem kell kialakítani, zuhanyzó, pelenkázó kell.
Horváth Károly képviselő szerint, a másik helyen, ahol most nem lehetséges, ott csak egy helyiséget kellett volna
kialakítani, mert a vizesblokkok és a szociális helyiségek adottak.
Horváth Gábor polgármester szerint ez nem igaz, és az intézményvezető is tudja, hogy ez nem így van, mert a
szociális helyiségeket újra meg kellene csinálni a létszámok miatt.
Horváth Károly képviselő szerint ezt az óvodavezető nem tudta.
Horváth Gábor polgármester kijelentette, hogy ezt a tervező megnézte, és tudja az óvodavezető is, aki, ha most mást
mond, azt roppantul sajnálja. Eredetileg ő is azt gondolta, hogy nem kell megduplázni ezeket a helyiségeket és a terasz
helyén meg lehet építeni a csoportszobát, de a tervező tájékoztatta arról, hogy az úgy nem működik.
Horváth Károly képviselő megkérdezte az óvodavezetőt, aki tájékoztatta, hogy 3 m2 kell egy gyerekre és azt mondta,
hogy a szociális helyiségek elegendőek. Megkérdezte, hogy mennyi ott a beépíthetőség.
Horváth Gábor polgármester szerint akkor az óvodavezető biztos elfelejtette, amiről korábban már tájékoztatták.
Nem a beépíthetőség a kérdés, hanem az, hogy az udvar kicsi lenne, aminek szintén van egy előírt mérete. A kerítést
sem lehet eltolni, mert akkor az óvoda játszóudvara lesz kicsi. Nyilván ezzel a helyzettel nem kell úgy megbarátkozni,
hogy 100 évig is így legyen, el tudja képzelni, hogy azt a volt tanító lakást a Szt. István úton átalakítják erre a célra.
Ugyanakkora az a lakás, mint a jelenlegi bölcsőde, de nem három hónap az elkészítése és nem annyi pénz. Javasolja,
hogy fogadják el a költségvetést.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy miért szükséges 5 millió forint a községi utak javítására, mit kell
karbantartani, mert a polgármester úr nem győzte meg ennek szükségességéről.
Horváth Károly képviselő figyelmeztette, hogy az 5 már 7.
Siska Károly képviselőnek így még hatványozottabb a kérdése.
Horváth Gábor polgármester utal arra, hogy amikor kiolvad az út, akkor kellene megnézni.
Siska Károly képviselő szerint akkor kell az utakat használni, amikor munkát kell ott végezni és nem biztos, hogy a
más által tönkretett utat mindig az Önkormányzatnak kellene megcsinálnia.
Horváth Gábor polgármester szerint a más az mi vagyunk, a község lakói.
Siska Károly képviselő szerint a község lakóinak csak egy kis része.
Horváth Gábor polgármester szerint az út Önkormányzaté, joggal várják el annak rendbetételét, a tavalyi év lehetetlen
közlekedése és a sok csapadék nagymértékben tönkretette ezeket az utakat. Egyébként azok, akik ezt használják,
jelentős mértékben hozzájárulnak a helyi adókhoz.
Siska Károly képviselő furcsállja, hogy valaki használja az utakat, ami ez által tönkremegy és semmilyen formában nem
járul hozzá a javításhoz.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy azon cégek részéről, akik az utakat használták, vannak ígéretek a
rendbetételre, de tart attól, hogy azok nem lesznek olyan állapotúak, amiket itt megszoktak, ezért kell rá költeni. Azért
javasolt nagyobb keretet, mert tavaly semmit és tavalyelőtt is csak minimális összeget fordított az Önkormányzat a
határi utak rendbetételére.
Siska Károly képviselő az 5 millió forintot is sokallta, a 7 milliót indokolatlannak tartja.
Horváth Gábor polgármester javasolta, hogy a jó idő beköszöntével mindenki járja végig a határt, amivel tudja és
akkor formáljon véleményt, hogy kell-e nagyobb javítást végezni vagy nem. Mondja ezt úgy is, hogy a munkát végző
cégek írásba adták, hogy olyan állapotba kell hozni az utakat, amilyenben a töltésépítési munkálatok kezdetén voltak, de
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megy az egymásra mutogatás és vannak olyan útszakaszok, amikben okozott kárt egyikük sem akarja elismerni. Van
olyan út, ahol már nem tudtak közlekedni, ezért a szántóföldön mentek el a nagy teherautókkal.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy ez a 7 millió forint tartalmazza-e a falun belüli utak, a „miniszteri” út
vagy a Zátony utca kátyúzását?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy igen. Fontos feladatuk és kötelességük ezeket a határi utakat rendben
tartani, hogy az itt élő vállalkozók érezzék azt, hogy törődnek velük.
Siska Károly képviselő harmadszorra is kéri, hogy a Béke u. és a Zátony u. közötti szakaszon egyszer gréderezzék el a
földek végét, ami szerinte járhatatlan. Megkérdezte, hogy a hótoló, sószoró, ami bekerült a költségvetésbe az már
megvásárlásra került és mikor?
Pulai Nikoletta képviselő szerint azzal tolták a havat.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy januárban.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy mit tartalmaz a polgármesteri keret, ami a költségvetésben szerepel.
Viola Vilmosné képviselő szerint, amiről a múltkor beszéltek.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy polgármester úr kérte tervezni a költségvetésbe a főállású polgármester
fizetése és az ő tiszteletdíja közötti különbözetet, ez így lett kiszámolva járulékkal növelten. Ennek lényege ugyanaz,
mint a képviselői kereté, ahogy azzal a képviselők, ezzel a polgármester úr rendelkezhet és ebből különböző
fejlesztéseket és szervezeteket támogathat.
Siska Károly képviselő kijelenti, hogy ugyan a bölcsődei döntés már nagyon régen volt és nyilván ő emlékszik rosszul,
de ez az előző ülésen nem így hangzott el, hanem úgy, hogy a polgármester úr a tiszteletdíjából felajánlja a híd
költségeit. Véleménye szerint a polgármester úr a tiszteletdíjával rendelkezik, nem a tiszteletdíja és a főállású
polgármester fizetése közötti különbözettel.
Horváth Gábor polgármester szerint ezt szavazták meg a múltkori ülésen.
Pulai Nikoletta képviselő szerint erről nem szavaztak. Arról szavaztak, hogy megcsinálják a gyaloghidat.
Benes Gábor képviselő szerint szavaztak erről a szervezeti és működési szabályzatnál.
Horváth Gábor polgármester ez be is került a szervezeti és működési szabályzatba.
Siska Károly képviselő szerint erről nem szavaztak, erről a testület nem hozott határozatot.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat tárgyalásánál a polgármesterre
átruházott hatáskörök esetében vita volt, hogy mekkora összeghatárig rendelkezhet a polgármester úr. Az átruházott
hatáskörök jegyzéke tartalmazta a polgármesteri kerettel való rendelkezést, amihez összeget nem rendeltek, de ahhoz
észrevétel nem érkezett. A múlt ülésen a polgármester úr említette, hogy van különbség a főállású polgármester fizetése
és az ő tiszteletdíja között és bekerül a költségvetésbe.
Siska Károly képviselő nem emlékszik, hogy ez így konkrétan elhangzott volna.
Horváth Károly képviselő szerint ez úgy hangzott el, hogy a polgármester úr abból kívánná a hidat megépíteni.
Benes Gábor képviselő szerint akkor ezt nézzék úgy, hogy a polgármester úr dönthetett volna úgy, hogy főállásúként
látja el a tisztségét, akkor ez összeg neki járna.
Siska Károly képviselő szerint nem így döntött, ezért nem jár.
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Benes Gábor képviselő szerint mivel tiszteletdíjas, ezt az összeget a falu számára megspórolta, és ha már megspórolta,
felajánlja erre a célra.
Siska Károly képviselő szerint nem spórolt meg semmit, ő vállalta, hogy társadalmi megbízatású polgármester lesz,
ahhoz jár egy bizonyos juttatás, amit meg is kap a polgármester úr, de ilyet ő még nem olvasott sehol, hogy
különbözetről beszéltek volna.
Horváth Gábor polgármester szerint arról beszélt a múlt ülésen, hogy a főállású polgármester fizetése és az ő
tiszteletdíja között van mintegy 4 millió forint különbözet és ő dönthesse el, hogy azt a pénzt a faluban milyen célra
fordítsák. Ebben az évben a gyaloghidat kívánja ebből megvalósítani a csatorna felett, amit már nagyon sokan
felvetettek. Ugyanúgy kíván rendelkezni ezzel a kerettel, ahogy a képviselők is mintegy 300 ezer forintos keretükkel. Ezt
a múlt ülésen meg is szavazták.
Siska Károly képviselő szerint ez erőteljesen jelentős különbség és nem szavazták meg, ez nem igaz.
Horváth Gábor polgármester szerint ez igaz.
Siska Károly képviselő szerint annyi minden igazságot tartalmaz ez a költségvetés.
Horváth Gábor polgármester szerint csak igazságot tartalmaz, ezt kategorikusan ki meri jelenteni.
Siska Károly képviselő ezt semmilyen formában nem tudja támogatni, hogy a tiszteletdíjon kívül, amit a polgármester
úr mióta megválasztották teljesen jogosan és nagyon ügyesen felvesz, hozzanak létre egy keretet.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy ez nem igaz, mert voltak évek, amikor nem vette fel a tiszteletdíját.
Siska Károly képviselő nem támogatja, hogy hozzanak létre egy ilyen keretet.
Horváth Károly képviselő szerint nem hoznak létre, csak átcsoportosítanak, és nevén nevezik a gyereket.
Siska Károly képviselő szerint semmit nem neveznek a nevén, mert a polgármester úrnak van egy tiszteletdíja és
költségtérítése, amit forintosítva is tartalmaz a költségvetés. Melyik az a költségvetés, ami a „mi lenne, ha” tételeket
tartalmazza?
Benes Gábor képviselő szerint már a polgármesteri jelölésnél is sokan megkérdezték, hogy ki, hogyan kívánja ellátni a
tisztségét. Azzal sincsen semmi baj, ha valaki főállásban, de itt a polgármester úr társadalmi megbízatásban látja el és az
így megspórolt összeget szeretné a falu javára felajánlani, nem a saját boldogulására.
Siska Károly képviselő szerint, amikor jelöltette magát hozott egy döntést, aminek van egy következménye, nem hiszi,
hogy még egy kiskaput kéne teremteni.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy hol itt a kiskapu, amikor nyilvános?
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy melyik volt előbb, az, hogy megszavazták az SzMSz változását vagy az,
hogy megjött a hótoló és a sószóró?
Horváth Gábor polgármester szerint az SzMSz változás volt előbb, de mi köze ehhez a hótolónak?
Siska Károly képviselő szerint az, hogy ha a hótoló előbb volt, mint az SzMSz, akkor a polgármester úr csak 100 e Fttal rendelkezhetett.
Horváth Gábor polgármester kijelentette, hogy a 100 e Ft fölötti részt kifizeti. Valóban, nem kellett volna megvenni,
azt kellett volna mondani, hogy megvárják az ülést, igaz, hogy közben esik a hó és havat kellene tolni, de az nem
érdekes. Ezeket a durva dolgokat visszautasítja.
Siska Károly képviselő szerint azt lehet.
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Benes Gábor képviselő pontosan ilyen helyzetekre utalt az előző ülésen, amikor erről tárgyaltak.
Horváth Gábor polgármester szerint az hangzott el, hogy a fizetés és a tiszteletdíj közötti különbözetet a
képviselőkkel egyeztetett célra kívánja felhasználni.
Siska Károly képviselő szerint ez így nem hangzott el. Úgy hangzott el, hogy a polgármester úr a kettő közti
különbségből kívánja a hidat megvalósítani.
Horváth Gábor polgármester szerint így van, ebben az évben ezt.
Benes Gábor képviselő szerint pont erről beszélt a múlt ülésen, hogy 100 ezer forintért semmit nem lehet venni, és
mondhatták volna a lakóknak, hogy nem volt ülés, nem tudtak venni hótolót, de nyárra majd meglesz. Most kellett a
hótoló.
Siska Károly képviselő szerint előtte is volt hótoló.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy nem kellett?
Horváth Gábor polgármester szerint nem mindegy, hogy egy, vagy két hótolóval tolják végig azokat a szakaszokat,
amiket kell, iskola, óvoda és egyéb közintézmények környéke. Ha a két hótolónak nincs létjogosultsága, akkor nem tud
mást mondani, mint ez a kákán a csomó keresése.
Siska Károly képviselő szerint nyilván, ha bizonyos szabályokat, amiket a maguk számára hoztak SzMSz formában,
akkor az, kákán csomó keresés. De ha az SzMSz arra vonatkozik, hogy a testület hogyan működik, akkor nem az.
Horváth Gábor polgármester szerint lehet, hogy az SzMSz előbb volt, mint a hótoló, erre most nem készült, ezt
korábban is meg lehetett volna kérdezni, hogy felkészülhessen ebből a kérdésből.
Siska Károly képviselő tavaly benyújtotta írásban a civil szervezetek támogatására vonatkozó javaslatot, türelmesen
végighallgatta az idei indokolást, de megint semmi nem változott tavalyhoz képest. Most is azok, vagy majdnem azok az
összegek szerepelnek, ugyanabban a leosztásban.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a létszámok hogyan néznek ki, ebből mindenki le tudja szűrni a
szükséges dolgokat.
Siska Károly képviselő akkor megfogalmazta, hogy milyen szempontokat tartana fontosnak a támogatás
meghatározásakor, de a tervezet azzal megint nincs köszönőviszonyban, ahogy tavaly és előtte se.
Horváth Gábor polgármester szerint azt a részt meg lehet vitatni.
Siska Károly képviselő szerint, ha meg lehet vitatni, akkor vitassák meg.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy nem azért vannak itt?
Siska Károly képviselő szerint azért vannak itt, hogy megszavazzák első nekifutásra, aztán később derül ki, hogy
valami nem úgy van.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy ilyen mikor derült ki?
Siska Károly képviselő szerint többször is.
Horváth Gábor polgármester szerint még ki is fog, mert a költségvetés egy tervezet.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Tűzoltó Egyesület részére 100 e Ft a támogatási összeg, illetve a
Sportegyesület támogatása további 170 e Ft-tal emelkedne, mert az az összeg az előző évben nem került átadásra.
Horváth Gábor polgármester várja akkor az elosztási módra a javaslatot.
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Siska Károly képviselő akkor még egyszer elmondja, mert biztos senki nem emlékszik rá.
Benes Gábor képviselő szerint eddig mindenki szépen elmondta a mondókáját, most várják Siska Károly képviselő úr
hozzászólását.
Siska Károly képviselő tavaly leírta, hogy nem tartja igazságosnak, hogy egyes civil szervezetek a tagságukhoz képest
eltérő támogatást kapnak. Hozott két példát, az egyik civil szervezet tagonként 35 ezer forintos támogatást kap, a másik
tagonként 10 ezer forintos támogatást. Főképp úgy, hogy az egyik civil szervezetnek csak egy költségét kell téríteni, a
másiknak pedig sok költsége van, amit nem fedez a támogatás. Ezért javasolta, hogy állapítsanak meg egy számot, amit
adott civil szervezetben aktívan részt vevő tagok után folyósítanak. Tavaly ezt beadta írásban, akkor azt mondta a
polgármester úr, hogy már nincs idő a költségvetésen módosítani és nem szavazta meg a Képviselő-testület. Most eltelt
egy év, szó volt arról, hogy a polgármester úr bekéri a létszám adatokat, amiket ő, mint a Kézilabda Club elnöke be is
adott, három évre visszamenőleg, és ami ezen az ülésen elhangzott.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy melyik két civil szervezet került összehasonlításra?
Siska Károly képviselő elmondta, hogy a népdalkör és a kézilabda csapat.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a dalkör körülbelül 700 ezer forint támogatást kapott, ez a kórusvezető
díját tette ki. Megkérdezte, hogy a kézilabda csapat mennyit kapott?
Siska Károly képviselő tájékoztatja, hogy először 400, majd utána 300 ezer forintot.
Horváth Gábor polgármester szerint ehhez jöttek még a képviselői felajánlások, az is támogatás. Az is az
Önkormányzat pénze, amit a képviselőn keresztül ad.
Siska Károly képviselő szerint ez így nem igaz, mert képviselők ajánlják fel, a polgármesteri keret és oda megy, ahova a
polgármester úr felajánlja.
Horváth Gábor polgármester szerint mindkét egyesületben körülbelül 30 ember van.
Siska Károly képviselő szerint előző évben 400 ezer forint volt csak a támogatás.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy nem lehetne-e a vitát lezárni azzal, hogy ezek szerint a kézilabda
csapatnak 700 ezer forintra volt szüksége a működéséhez, nem lehetne akkor ezt az összeget betervezni?
Siska Károly képviselő szerint ne ezt a két szervezetet hasonlítgassák.
Pulai Nikoletta képviselő nem hasonlítgatja a szervezeteket.
Siska Károly képviselő akkor azt mondta, hogy azért nem korrekt a dolog, mert az egyik szervezet a taglétszáma
alapján teljesen más összeget kap, mint a másik.
Pulai Nikoletta képviselő ezt halkabban is megérti.
Benes Gábor képviselő kérte, hogy javasoljon valamit a képviselő úr, amit meg tudnak szavazni.
Siska Károly képviselő elmondta, hogy javasolt már, hányszor mondja el?
Benes Gábor képviselő kéri, hogy ne ordítozzon, kedvesen, szépen mondja el.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy lehet-e türelmetlen, amikor ugyanazt kapja, mint egy évvel ezelőtt?
Benes Gábor képviselő kéri, hogy ne legyen feszült, mert nem viszi előrébb a megbeszélést.
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Horváth Gábor polgármester szerint a futball sportkörnél 160 tag van, most oda is adjanak 30 ezer forintot
tagonként? Ezt a dolgot nem lehet létszámra lebontva megállapítani.
Siska Károly képviselő szerint a futball már többször is előkerült, kíváncsi lenne, hogyan jön össze a 150 fő.
Horváth Gábor polgármester szerint úgy, hogy le van írva és nincs oka kételkedni.
Siska Károly képviselő szerint a népdalkör 30 fője is le van írva, aztán 18-20 fővel meg működik.
Horváth Gábor polgármester szerint a kézilabda csapat edzésén sincs mindig ott a 30 fő, ahogy a népdalkör próbáin
sincs ott mindig mindenki.
Siska Károly képviselő két alkalommal volt fültanúja a népdalkör előadásának, a karácsonyi műsoron 18-an voltak, ez
a 30-hoz képest messze van. Ha egy ilyen karácsonyi rendezvényen több százan is meghallgatják a népdalkör műsorát,
akkor a helyükben elmenne arra a rendezvényre. Nehezen hiszi el, hogy 30 fővel működnek, mert olyan népdalköröstől
kapott információt, aki ott van a próbákon és ő mondta, hogy általában 20-an vannak.
Pulai Nikoletta képviselő ezekkel a létszámokkal nem foglalkozna, mert a civil szervezeteket nem lehet
összehasonlítani. De az is kiderült, hogy a kézilabdások számára kevés az a támogatás, amit terveztek, ezért javasolja,
hogy tervezzék be a módosított összeget. Ezek felesleges körök, amiket ebben a témában már 850-edszerre futnak.
Horváth Gábor polgármester már többször is kiemelte, hogy azt tekinti a saját és a Képviselő-testület feladatának is,
hogy a civil szervezetek működését biztosítsák.
Pulai Nikoletta képviselő szerint ez így van.
Horváth Gábor polgármester szerint, hogy mikor mennyire van szükség és tudnak-e annyit adni, az mindig egy
döntés kérdése, de a támogatást nem lehet tagonként meghatározni, mert mindig az alapcélt kell szem előtt tartani. Az
alapcél helyes. Ha jön még civil szervezet, azt is támogatni kell. Örül, hogy itt a Sportegyesület Elnöke, mert láthatja,
hogy mindig ez a vita tárgya, ezen töltenek el órákat, hogy miért és mennyit adnak, főleg a sportköröknek. Azért adnak
annyit a dalkörnek, mert annyi a kórusvezető megbízási díja.
Viola Vilmosné képviselő szerint Siska Károly képviselőt az bántja, hogy a kórusvezető miért kap annyit. A dalkör
tagjai nem kapnak pénzt.
Siska Károly képviselő szerint ez őt nem bántja.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy a 700 ezer forinttal elégedett lenne-e?
Siska Károly képviselő kijelenti, hogy nem lenne elégedett, és ne bagatellizálják el ezt az egészet. Egy évvel ezelőtt
írásban megtette a javaslatát, az be lett söpörve a szőnyeg alá, pedig átgondolva adta be, most elő se vették. Olyan
mintha teljesen feleslegesen ülne itt. Van annak realitása, amit javasolt, de most megint semmi se változott.
Benes Gábor képviselő szerint javasoljon valamit, amit meg lehet szavazni, mert most sértődött.
dr. Torma Viktória jegyző jelezte, hogy a polgármester úrral kíván pár szót váltani.
Horváth Gábor polgármester 2 perc szünetet rendelt el és dr. Torma Viktória jegyzővel elhagyta az ülés
helyszínét.
Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző visszatértek az ülés helyszínére és Horváth Gábor
polgármester elrendelte az ülés folytatását.
Horváth Gábor polgármester bejelentette, hogy a költségvetési tervezetet módosítják és 700 ezer forintra emelik a
kézilabda csapat támogatását.

12

Siska Károly képviselő szerint ez egy látszatmegoldás, ez nem oldja meg a dolgokat végérvényesen. A korrekt
megoldás az lett volna, amit javasolt, hogy korrekt létszámkimutatás alapján határozott összeggel támogatni. Akinek ez
nem lett volna elegendő, megkereshetett volna külsős támogatókat és önkormányzati képviselőket is további plusz
támogatásért. Most hozzávágnak a kézilabda csapathoz még 300 ezer forintot, hogy fogja be a száját.
Horváth Gábor polgármester szerint a képviselői munka nem abból áll, hogy elmondja azt, hogy tavaly mit mondott,
hanem menet közben próbál egyeztetni és akkor kijön valami értelmes a dologból. De ha nem fogadják el a focisták
által megadott 159 főt, ami hivatalos MLSZ adat, akkor ne legyenek biztosak abban, hogy a másik elfogadja, amit ő
mond. Általános elvnek kell lenni, hogy a községben minden civil szervezetnek annyi pénzt minimálisan biztosítani kell,
amennyivel működni tud. Ez esetenként több is lehet, mint a futball sportkörnél is, ahova az elnyert pályázataik miatt
kellett adni magasabb támogatást, hogy az önrészt ki tudják fizetni, de az dicséretes dolog, hogy pályáznak és ennyi
támogatást nyernek. Talán ezt a példát lehetne követni is. Azt javasolja, hogy kézilabda csapat támogatását emeljék meg
300 ezer forinttal, így az 700 ezer forint lesz, a kendo csapaté pedig 400 ezer forint. Megkérdezte, hogy a
költségvetéshez ki kíván meg hozzászólni.
Siska Károly képviselő kijelentette, hogy a tanuszoda építésének előkészítésére szánt és a költségvetésbe betervezett
1.450 e Ft-ot háromszor is meggondolná. Esett már a Képviselő-testület olyanba, a Széchenyi utca és a csatorna között
tervezett telekkialakításoknál, hogy elnyelt 10 millió forintot két év alatt és nem lett belőle semmi. Nagyon pesszimista,
nem az építésre, hanem sokkal inkább a fenntartására gondolva. Nem hiszi, hogy egy jól megtervezett és átgondolt
döntés, hogy ilyet akarnak építeni. Annak a fenntartása jóval többe kerülne, mint a Tornacsarnoké, ugyan a bevételi
oldalát nem ismeri, de azon is csodálkozik, hogy a Tornacsarnok bevételei hogyan csökkentek 800 ezer forintra. Nem
nézett utána, de szerinte csak a Kézilabda Klub 350 e forintot befizetett és vannak olyan egyesületek, akik hozzájuk
hasonlóan használják a létesítményt. Ezek szerint más bérlő nincs is?
dr. Torma Viktória jegyző tájékozatja, hogy a bevétel úgy lett annyi, hogy ebben benne vannak azok a tételek is,
amikor valaki utalással, közvetlenül az Önkormányzathoz fizeti be a bérleti díjat és nem a gondnoknak adja.
Horváth Gábor polgármester szerint odáig jutottak, hogy a 2.300 e forint bevétel kevés volt, most lett 1 millió, tehát
értek el eredményeket.
Siska Károly képviselő ezért mondta, hogy ki, mire emlékszik.
Horváth Gábor polgármester szerint többször is elhangzott, hogy a képviselők is végezzenek ott ellenőrzést. Oda
lehet menni, megkérdezni, hogy ki van itt, mikor fizetett.
Siska Károly képviselő szerint nem nőtt, hanem a felére csökkent a bevétel és azt ne mondja senki, hogy a
kedvezményes használók kétszer annyit használják a létesítményt, hiszen a kézilabda csapat is kevesebbet használja,
mint 2013-ban.
dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte a gondnokot, aki azt mondta, hogy hétvégén nincs kihasználva a
Tornacsarnok, kevesen vannak.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy akkor miért ég a villany.
Horváth Gábor polgármester szerint akkor takarít.
Horváth Károly képviselő megjegyezte, hogy az óvoda nagyteremben 500 e forint a bevétel, tehát arányaiban jóval
több, pedig ott korlátozottabb időben lehet használni.
Siska Károly képviselő látja, hogy hét közben is állnak ott autók, már 4 órakor elindul és sokszor este 10-kor van vége
a programoknak, a hétvégét nem tudja, akkor nem ér rá ott figyelgetni, de csak ha a heti 5 napot veszi, már akkor több
bevételnek kellene lenni.
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy a képviselők menjenek oda és végezzenek ellenőrzést. Hozzáteszi, hogy
a renddel sincs megelégedve. Van egy olyan helyzet itt, hogy senki nem jó, és mindig rosszabb helyzetbe kerülnek.
Lássák be, hogy ezt ők nem csinálták jól.
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Viola Vilmosné képviselő úgy gondolja, hogy még akkor volt a legtöbb bevétel, amikor Pulaiék voltak a gondnokok.
Azt már ő is hallotta, hogy nincs rend.
Horváth Károly képviselő szerint beoszthatnák egymást és úgy ellenőrizhetnének.
Horváth Gábor polgármester szerint ehhez nem is kell beosztás, ha valaki lát ott valakit, menjen oda, kérdezze meg,
menjen oda a másik képviselő is, aztán meglátják, hogy találnak-e valamit, vagy nem. Az lenne a jó, ha nem találnának.
Siska Károly képviselő szerint a kézilabdások mindig kapnak számlát, és úgy tudja, hogy mások is, úgyhogy biztos az a
probléma, hogy kevesen használják a Tornacsarnokot.
Pulai Nikoletta képviselő szerint ez egy bizalmi állás és a gondnoknak se szabad az ellenőrzésen megsértődni.
Viola Vilmosné képviselő el fog menni esténként, megnézi mi a helyzet.
Siska Károly képviselő további hozzászólást nem kíván tenni, mert a többi már aprópénz.
Horváth Gábor polgármester szerint a Tornacsarnokkal, civil szervezetekkel kapcsolatban van egy átmeneti
megoldás, olyat, ami mindenkinek megfelelne, sosem fognak kitalálni, de azt még egyszer hangsúlyozza, hogy a cél az,
hogy minden civil szervezetet úgy támogassanak, hogy működni tudjanak. A tanuszodára visszatérve nem lát abban
veszélyt, hogy ha meg tudják építeni, nem tudják fenntartani, hiszen az építés olyan energiafelhasználásokkal történhet,
ami zöld energia, így kevesebb az üzemeltetés költsége. Gondol itt a napkollektorokra és a napelemekre. Arra is
reagálna, hogy ez nem kell, ez egy vélemény, akkor arra gondol, hogy a képviselő úr nem lát forrást a megépítésre. Ő
azonban nem így van, lát forrást és lehetőséget arra, hogy ezt meg lehet építeni, a tao igénybe vehető olyan célra, mint
tanuszoda építése, ha rendelkeznek vízilabda szakosztállyal mondjuk a Sportegyesületen belül. A vízilabda beletartozik
azokba a látványsportokba, amit a tao-val első körben támogatnak. Lehet itt vízilabda szakosztályt létrehozni. Az
unokája vízilabda edző, és ez ma úgy működik, hogy a vízilabdázók mennek a Gyáév uszodába, ott egyenként befizetik
a belépőt, nem csoportosan, és ott edzenek. Nyáron Lipótra jártak edzeni. A versenyeztetés nem olyan, mint a többi
sportnál, mert kevesen vannak. Évente egyszer-kétszer van egy torna és oda kell elmenni. Nincsenek különböző megyei
és járási bajnokságok. Az emberanyagot is biztos össze lehetne szedni, biztos van olyan gyerek, aki ebben részt venne.
Nem lát más lehetőséget jelenleg és más sem jött ide, hogy lát arra pénzforrást, hogy ezzel a témával foglalkozzanak,
mint, hogy a Sportegyesületen belül jöjjön létre egy vízilabda szakosztály.
Viola Vilmosné képviselő szerint ő is elmenne úszni esténként.
Horváth Gábor polgármester szerint biztos vannak többen, akik tudnának összeszedni cégeket és a tao-s támogatást
összegyűjteni. Az orvosi rendelő és a gyógyszertár építése is légből fakadt álom volt, de megvalósult, ez is
megvalósulhat, kivéve akkor, ha nem foglalkoznak vele, és az előkészítésre pénzt kell fordítani, azért, hogy ott mit és
hogyan lehet elhelyezni és milyen gépészet kell hozzá. Azt pedig az iskolának és az iskola nevében mondaná, hogy ezzel
megfognák az „isten lábát”. És el se tudja képzelni, hogy aki testneveléssel vagy gyerekek oktatásával foglalkozik, az ne
érezze úgy, hogy ezt a feladatot, ha lehet, akkor meg kell oldani. Ő nem azt mondja, hogy ezt meg lehet csinálni, de ha
nem foglalkoznak vele, akkor biztos nem is valósul meg. Azt a fajta hozzáállást, hogy ezt nem tudják fenntartani, egy
szűklátókörű felfogásnak tartja, és így nem lehet előre menni. A tao-ban lát megoldást, nem biztos, hogy jövőre, de
2018-2019-re biztos. Addigra az Önkormányzatnak is lesz pár 10 milliój. A telkek kialakításával már most foglalkozni
kell, mert számíthatnak keresletre. Meg kell nézni, hogy a Kenderes-kert tulajdonosaival meg tudnak-e egyezni. A
tanuszodával kapcsolatban ennyit szeretne, és nem szeretné, ha ez mosolygós dolog lenne, hanem mindenki
kötelességének érezné, főleg a tantestület tagjai közül nem tudja elfogadni, hogy ezzel ne foglalkozzanak előkészítés
szintjén se. Lehet olyan pályázat is, amit ki tudnak használni, de a tao-t már most ilyennek látja.
Pulai Nikoletta képviselő szerint a tantestület tagjai örülnek neki.
Horváth Gábor polgármester szerint nem mindenki.
Siska Károly képviselő szerint ő a kivétel, de felvállalja a véleményét, mert csomó család életét tette tönkre a
grandiózus vállalkozás, látott már települést tönkremenni, hogy kötötték az „ebet a karóhoz”. Abba az utca projektbe is
10 milliót beletettek, ami bent is ragadt.
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Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy miért ragadt volna benn? Lehet, hogy holnap megvalósul, soha
nem lehet tudni. Amikor el se kezdenek valamit, akkor azt nem is lehet folytatni. Ha van lehetőség, akkor arra készülni
kell.
Horváth Gábor polgármester szerint a nagyja pénz oda ment el, hogy földterületet vásároltak, ami most az
Önkormányzaté. Dönthetnek úgy is, hogy a rendezési tervet megváltoztatják és oda nem utat terveznek, és máris
eladhatnák telekként. Nem kidobták a pénzt, ha ezt valaki pénzkidobásnak tartja, az már tényleg szűklátókörűség.
Tóthné Major Éva alpolgármester látott olyat, hogy valaki a saját házánál zöld energiával működtetni az uszodáját.
Siska Károly képviselő szeretné már működni látni a Tornacsarnoknál is ezeket a rendszereket.
Horváth Gábor polgármester szerint a használati melegvíz most is azokból van.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint ez nem a lehetőség hibája. Ez a technika hibája, nem annak, hogy éltek a
lehetőséggel. Tovább kell látni és élni kell a lehetőségekkel. Igenis ez a jövő, amire építeni kell.
Siska Károly képviselő úgy látja, hogy itt van mellettük egy 130 ezer fős település, ami, ha nem kapott volna olyan
állami segítségét, mint amit kapott, akkor csak két uszodát tudna fenntartani, bizonyos nehézségek árán. Önállóan nem
mertek nekivágni a harmadiknak, csak állami segítséggel. Győrzámoly a 2600 fővel nekivág. Legyen a többi
képviselőnek igaza, tévedjen ő, legyen ő a szűklátókörű.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint, amikor a ’90-es években megépítették a Tornacsarnokot, sokkal nagyobb
falat volt, és azóta is költeni kell rá, de igenis az itt élők életminősége javult. Ugyanez a helyzet az uszodával is, mert
lehet, hogy arra is költeni kell, de az itt élő emberek, iskolások, óvodások életminőségét javítja és a lehetőségeket bővíti.
Siska Károly képviselő szerint szóba került az iskola-óvoda átépítése, meg az egészségház. Mindegyik jó példa
valamire, az egyik arra, hogy milyen az, amikor okosan, jól megfontolva építenek valamit pályázati pénzből, a másik meg
arra, hogy milyen az, amikor építenek valamit a saját pénzükből pályázati pénz nélkül.
Viola Vilmosné képviselő szerint a falu nagyon örül a rendelőnek és a gyógyszertárnak és volt rá pénzük.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy ez miért baj? Ezt nem ilyenkor kell elmondani, hanem ott, amikor
valaki képviselő akar lenni, ott kell elmondani, hogy ő ellenezte az orvosi rendelő és a gyógyszertár építését.
Siska Károly képviselő ezt akkor is ellenezte, és amikor a polgármester úr neki szegezte a kérdést, hogy miért nem volt
az átadáson, elmondta, hogy az ilyen fajtájú megvalósítást ellenezte, most is ellenzi, mert a csak saját erős beruházásokat
nem tartja jónak és nem is fogja soha megszavazni. Amikor indult a projekt, akkor a jegyzőnő is mondta, hogy keresik a
pályázati lehetőségeket.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta, hogy ez így is volt, de sajnos nem volt olyan kiírás, ami erre vonatkozott
volna.
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte Siska Károly képviselőt, hogy talán csődbe ment a falu? Legalább lett egy szép
orvosi rendelő és gyógyszertár. Akkor miért háborog ezen?
Siska Károly képviselő szerint „hála isten” nem mentek csődbe, mert 4-5 éven keresztül összehúzták a nadrágszíjat.
Úgy látszik arra is rosszul emlékszik, hogy minden költségvetés tárgyalásakor elhangzott 8 éven keresztül, hogy milyen
rossz helyzetben van a falu és össze kell szedni magunkat és takarékosan kell gazdálkodni.
Horváth Gábor polgármester ez igaz is, hogy takarékosan és úgy kell gazdálkodni, hogy mindenre a lehető
legkevesebbet költsék, ez igaz a civil szervezetek működésére is.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy tavaly egyetlen pályázat volt, ez pedig a közvilágítás korszerűsítése, amit be
tudtak adni. Ezt rögtön meg is ragadták, éltek a pályázati lehetőséggel. Az orvosi rendelőre nem volt kiírás.
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Pulai Nikoletta képviselő a tervezést kicsit olyannak látja, mint, hogy vesz lottót, vagy nem vesz lottót. Ha nem vesz,
biztos, hogy nem is nyer. Emlékeztet arra, hogy az óvodaépítést is megterveztették, mert úgy gondolták, hogy arra lesz
pályázat, de nem az jött össze. Ezt nem érzi kidobott pénznek. A tervezésnek adják meg az esélyt, mert akkor látják,
hogy ténylegesen mennyibe kerül. Ha megadják a lehetőséget, akkor bizonyulnak csak gondos gazdának. Javasolja, hogy
terveztessék meg.
Benes Gábor képviselő már utána nézett az uszoda pályázatnak, talált olyat, ahol típustervet támogatnak, és az
üzemeltetést is támogatják. Ha komolyan gondolják, akkor ki lehet indulni abból a típustervből, abból lehet valamit
adaptálni.
Horváth Gábor polgármester szerint a típusterv megvásárlása biztos, hogy nem milliós költség. Egyébként ebben a
témában segítséget várna, nem azt, hogy mi a fenének csinálják. Ezt akkor kell megmondani, amikor valaki ide akar
jönni, hogy mindent kritizál és soha nem támogat olyat, amitől előrébb mennek. Javasolja, hogy fogadják el a
költségvetést.
Pulai Nikoletta képviselő ebben a formában el tudja fogadni a költségvetést, erről már a Pénzügyi Bizottsági ülésen is
beszéltek. Kérdőjel volt nála a polgármesteri keret, de most, hogy tudja, hogy ezt mire akarja a polgármester úr
fordítani, teljesen azonosulni tud vele. A kerettel kapcsolatban hozzáteszi, hogy jövőre is biztos meg fogja mondani,
hogy mire szánja, tehát ez csak az idei évre vonatkozik. A költségvetésben szerepel a híd felújítás külön is, akkor azt
nem teszik tartalékba?
dr. Torma Viktória jegyző javasolja, hogy hagyják bent nevesítve a költségvetésben, mert egy esetleges pályázatnál
önerőként hivatkozhatnak rá.
Horváth Gábor polgármester ehhez hozzátette, hogy ha már látszik, hogy a híddal mit kell csinálni és mennyiért,
akkor úgyis beszélnek róla.
Benes Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyalták a
költségvetést és annak elfogadását javasolják.
dr. Torma Viktória jegyző összefoglalja a módosításokat: a bevételi oldalon a földbérleti díjakból származó
bevételeket és a Munkaügyi Központtól december hónapra átvett pénzeszközt csökkentik. Az utak javítására szolgáló
előirányzatot nettó 7 millió forintra emelik, a tűzoltóversenyre szánt 100 e forint átkerült az átadandó pénzeszközök
közé, mint támogatás, a rendezvényeket átteszik a közművelődési kormányzati funkcióra. Az iskolai játékokra
betervezik a 2013. évben felajánlott 360 e forint képviselői keretet és bruttó 1 millió forintot, illetve megmarad az
úszásoktatásra betervezett 250 e forint, amiből más feladatokra át lehet csoportosítani, ha erre nem használják fel.
Pulai Nikoletta képviselő megjegyezte, hogy az iskolai játékokhoz jöhetnek még az idei évi képviselői felajánlások. Ez
itt a reklám helye.
dr. Torma Viktória jegyző folytatva a módosításokat, elmondta, hogy a 70 év felettiek támogatását 4 ezer forintra, a
középiskolások támogatását 4 ezer forintra módosítják és pontosítják az összegeket a létszámok alapján. Az általános
iskolások támogatásánál csökkentik a létszámot, mert már csak a 4. és 8. osztályosok nem kapják ingyen a tankönyvet. A
civil szervezetek támogatásánál a kézilabda egyesület 700 ezer forint, a kendo egyesület 400 ezer forint támogatást kap, a
sportegyesület a betervezetthez képest 170 ezer forinttal kap több támogatást és ide kerül a tűzoltók támogatása is. A
hivatalnál pedig be kell tervezni az internet költségét.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek várható
összegéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-a alapján a saját bevételeinek összegét az alábbiak szerint állapítja meg (adatok ezer Ft-ban):
Saját bevételek
Helyi adók

2015. 2016.
2017.
2018.
év
év
év
év
41100 41100 41500 41700
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Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása
Osztalék, koncessziós díj, hozam
Ingatlanértékesítés bevétele
Bírság, pótlék- és díjbevétel
Saját bevételek összesen:

8326
0
0
300
49726

8000
0
0
300
49400

6000
0
0
300
47800

6000
0
0
300
48000

2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek
összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg (adatok ezer Ft-ban):
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek

2015.
év

2016.
év

2017.
év

2018.
év

Hitel, Folyószámla-hitel

0

0

0

0

Fejlesztési hitelek
Kötvény kibocsátása
Részletfizetés
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

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 11/2015. (II. 3.) határozata
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek várható
összegéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-a alapján a saját bevételeinek összegét az alábbiak szerint állapítja meg (adatok ezer Ft-ban):
Saját bevételek
Helyi adók
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása
Osztalék, koncessziós díj, hozam
Ingatlanértékesítés bevétele
Bírság, pótlék- és díjbevétel
Saját bevételek összesen:

2015. 2016.
2017.
2018.
év
év
év
év
41100 41100 41500 41700
8326
8000
6000
6000
0
0
0
0
0
0
0
0
300
300
300
300
49726 49400 47800 48000

2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek
összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg (adatok ezer Ft-ban):
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek

2015.
év

2016.
év

2017.
év

2018.
év

Hitel, Folyószámla-hitel

0

0

0

0

Fejlesztési hitelek
Kötvény kibocsátása
Részletfizetés
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet, az előzőekben ismertetett
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:
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Győrzámoly Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről (a rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat és elmondja, hogy az idei évben a
vagyongazdálkodást kívánja ellenőriztetni.
Tekintve, hogy 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 12/2015. (II. 3.) határozata
Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervéről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évre szóló belső ellenőrzési témakört a
következőkben határozza meg:
 A vagyongazdálkodás szabályozása és gyakorlata
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: Döntés Szigeti Éva kérelméről viziközmű-hozzájárulás részletekben történő
megfizetésére
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti a kérelemben foglaltakat, melynek lényege, hogy négy egymást követő hónapban
történne a részletek megfizetése, azaz még az idei évben befolyna a teljes összeg. Javasolja, hogy ezt a Képviselő-testület
támogassa.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Részletfizetés biztosítása viziközmű hozzájárulás megfizetésére
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szigeti Éva kérelmét.
2. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a vizi-közmű hálózatra csatlakozásért fizetendő 500.000,-Ft-os
közműköltséget a kérelmező négy részletben, 2015. május 31-ig terjedő időben fizesse meg az Önkormányzat részére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltakra kössön
megállapodást és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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 13/2015. (II. 3.) határozata
Részletfizetés biztosítása viziközmű hozzájárulás megfizetésére
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szigeti Éva kérelmét.
2. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a vizi-közmű hálózatra csatlakozásért fizetendő 500.000,-Ft-os
közműköltséget a kérelmező négy részletben, 2015. május 31-ig terjedő időben fizesse meg az Önkormányzat részére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltakra kössön
megállapodást és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismerteti a döntést igénylő ügyeket:
1. Döntés hótoló és sószóró megvásárlásáról
Horváth Gábor polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy a hótoló és sószóró megvásárlását hagyja jóvá. Azt is
hozzátette, hogy amikor a saját traktorjaival tolja el a havat a faluban, sosem számolta fel az önkormányzatnak, ahogy
Horváth Károly képviselő sem.
Viola Vilmosné képviselő szerint indokolt volt a beszerzés.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés hótoló és sószóró beszerzéséről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a hótoló és sószóró beszerzését.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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 14/2015. (II. 3.) határozata
Döntés hótoló és sószóró beszerzéséről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a hótoló és sószóró beszerzését.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2. Döntés LEADER Egyesület támogatásáról
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a LEADER Egyesület nehéz helyzetbe került, mert megváltozik a
működésük finanszírozása. Az év második felében már nem számíthatnak központi támogatásra, így nem tudják
magukat fenntartani. Ezért a második félévtől 50,-Ft/lakos összegű hozzájárulást kérnek, továbbá azt, hogy az
indulásukkor részükre adott kamatmentes kölcsönt ne kelljen visszafizetniük. Javasolja ennek támogatást, hiszen az
Egyesülettel mindig is jó kapcsolatot ápoltak és a pályázatok során sok segítséget kaptak a munkaszervezet tagjaitól. A
költségvetést már ennek megfelelően tervezték.
Horváth Gábor polgármester hozzátette, hogy azért kell fenntartani a munkaszervezetet, hogy az ott dolgozók ne
menjenek el, mert jól képzettek és a piacon hamar munkát tudnak találni. Az a cél, hogy ezt az időszakot túléljék, az év
során kiderül, hogy mi lesz a Leaderekkel, de több, mint valószínű, hogy megmaradnak. Győrzámolynak mindig is nagy
segítségére voltak, 60-70 millió forint támogatást kaptak tőlük. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Határozati javaslat
Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület támogatása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy:
- a Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület munkaszervezetét 2015. július 1-jét követően is fenntartja, annak
2015. második féléves működtetéséhez – az egyesületi tagdíjon felül - 50,- Ft/lakos összeggel hozzájárul,
- a 2008-2010. években az Egyesület számára nyújtott kamatmentes kölcsön összegét a továbbiakban is a szervezet
rendelkezésére bocsátja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a Szigetköz–Mosoni-sík
LEADER Egyesület elnökét a határozat megküldésével tájékoztassa, 2015. évi lakosságarányos hozzájárulás
önkormányzati költségvetésbe történő betervezéséről és átutalásáról intézkedjen.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: a döntés közlésének vonatkozásában a döntést követő 15. nap, a támogatás költségvetésének betervezése
vonatkozásában: az éves költségvetés elfogadásának napja, a hozzájárulás átutalásának vonatkozásában: 2015. július 1.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (II. 3.) határozata
Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület támogatása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy:
- a Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület munkaszervezetét 2015. július 1-jét követően is fenntartja, annak
2015. második féléves működtetéséhez – az egyesületi tagdíjon felül - 50,- Ft/lakos összeggel hozzájárul,
- a 2008-2010. években az Egyesület számára nyújtott kamatmentes kölcsön összegét a továbbiakban is a szervezet
rendelkezésére bocsátja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a Szigetköz–Mosoni-sík
LEADER Egyesület elnökét a határozat megküldésével tájékoztassa, 2015. évi lakosságarányos hozzájárulás
önkormányzati költségvetésbe történő betervezéséről és átutalásáról intézkedjen.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: a döntés közlésének vonatkozásában a döntést követő 15. nap, a támogatás költségvetésének betervezése
vonatkozásában: az éves költségvetés elfogadásának napja, a hozzájárulás átutalásának vonatkozásában: 2015. július 1.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte Siska Károly képviselőt, hogy a Leader Egyesületet miért nem támogatta,
miért fekete bárány?
Siska Károly képviselő szerint azért, mert a költségvetést érinti és azt ő nem szavazta meg.
Horváth Gábor polgármester szerint a kettő nem ugyanaz.
Hozzászólások
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a közfoglalkoztatás február közepéig tart. Megpróbálják
meghosszabbítani.
dr. Torma Viktória jegyző szerint március végénél biztos, hogy nem indul hamarabb az újabb közfoglalkoztatás.
Pulai Nikoletta képviselő a köszönetét szeretné kifejezni ezen munkások felé, mert jól végzik a feladatukat és a
havazásban is helyt álltak, a bicikliút is mindig szépen le volt takarítva.
Tóthné Major Éva alpolgármester megjegyezte, hogy látja azt is, hogy a munka mindig ki van nekik adva.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy vannak olyanok, akikkel nem bírtak, ők már nem is dolgoznak itt, akik
itt vannak, mind rendes, becsületes emberek.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy örült annak, amikor a közmeghallgatáson elhangzott, hogy a közügyeket ne
vigyék a közösségi oldalakra, ezzel egyetértett. Szomorúan tapasztalta azonban, hogy a polgárőr gyűlés után Horváth
Edit kiposztolta, hogy néhány képviselőnek ez csak addig volt fontos, amíg beszélni kellett róla, és a gyűlésre már nem
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jött el, mi ne legyünk ilyenek. Sértőnek és bántónak találja ezt. Ez nem volt fair dolog a részéről. Tudja azt, hogy a
polgárőrség gyűlésére nagyon kevés volt az érdeklődő, de nem gondolja azt, hogy ezt bármely képviselő felelőssége.
Horváth Gábor polgármester szerint az igen, hogy nem voltak ott.
Pulai Nikoletta képviselő szerint ez akkor sem lehet témája a közösségi oldalnak, és ő személy szerint is jelezte a
Polgárőrség vezetőjének, hogy nem tud elmenni, mert elfoglaltsága van. Amit Edit kiírt, azt a Képviselő-testületre nézve
sértőnek gondolja. Tartsa mindenki tiszteletben a polgármester úr kérését, hogy ez nem kell, mint ahogy a
közmeghallgatáson is szó volt erről. Erre meg a saját lánya ír ki ilyet.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ő maga az polgárőr gyűlésen rosszallását fejezte ki, hogy ilyen kevesen
vannak a képviselők. A lányáért ilyen értelemben nem felel, azt ír ki, amit akar. Amikor ez korábban felmerült, akkor is
azt írt mindenki, amit akart, akkor érdekes mód nem kérte ki magának senki.
Pulai Nikoletta képviselő ezt visszautasítja, ő maga és a családja, ismerősei semmi ilyet nem lájkolnak és nem is
szólnak hozzá. Ha Editnek konkrétan problémája van valamelyik képviselővel akkor nevezze meg, vagy kérdezzen rá.
Nem érti, hogy miért Edit felé kellett volna jelezni, hogy nem tud elmenni a gyűlésre. Megkérdezte a Polgárőrség
vezetőjét, hogy nem lehetne máskor a rendezvény, de nem tudták elhalasztani. Nem érti, hogy miért az Edit felé kellett
volna jelezni neki, vagy Siska Károlynak, vagy Benes Gábornak, hogy miért nem tud ott lenni. Ha meg ragaszkodik,
hogy kiírjon valakit, akkor írja oda, hogy kire gondol. Ez nem volt etikus, övön aluli volt, amit meg is fog neki mondani,
amikor találkozik vele.
Siska Károly képviselő magára veszi ezt, ő szorgalmazta a polgárőrség újbóli életre hívását, de nem gondolja, hogy
akár egy szavazópolgárnak, akár a polgármesternek, akár másnak beszámolóval tartozik arról, hogy hol tölti az estéit. Ez
nem képviselő-testületi rendezvény volt. Ezt Megyesi Eszter hívta össze, akit nem emlékszik, hogy megválasztottak
volna elnöknek.
Pulai Nikoletta képviselő tájékoztatja, hogy megválasztották, mert ő ott volt azon a gyűlésen, most az egyszer nem
volt ott.
Siska Károly képviselő szerint nem volt neki a hosszú idő elég, hogy valamit lépjen, most hála isten valami történt. Ha
valakit az bánt, hogy nem tartozik ide a Képviselő-testülethez, az jogos fájdalom. Neki ne üzengessen senki, el lehet
mondani, ha találkoznak.
Benes Gábor képviselő szerint nem neki üzente.
Siska Károly képviselő azzal nyitott, hogy magára vette.
Pulai Nikoletta képviselő nem vette magára, mert jelezte, hogy nem tud ott lenni, hiszen fellépésük volt.
Benes Gábor képviselő nem veszi magára, mert ugyanúgy megvan a mentsége, hogy miért nem volt ott, mint a
többieknek. Amúgy ez akkor hatukra vonatkozott.
Pulai Nikoletta képviselő szerint azért nem vonatkozott hatukra, mert Éva hozzászólt és Edit azt írta, hogy nem rá
gondolt, vagyis csak öten maradtak.
Siska Károly képviselő szerint nem maradtak öten, mert polgármester úr ott volt, Horváth Károly képviselő ott volt,
Viola Vilmosné ott volt, tehát beszűkült a kör.
Pulai Nikoletta képviselő kijelentette, hogy minden rendezvényre elmegy, ahova hívják, és nincs más programja.
Horváth Gábor polgármester szerint ezt el kell, hogy viseljék, aki kiírta ezt biztos azt gondolta, hogy ebben a
Képviselő-testületnek aktívabbnak kell lenni.
Siska Károly képviselő nem tud olyan embertől kritikát elfogadni, aki ezért semmit nem tett. Ő a kezdetektől aktív
tagja volt a Polgárőrségnek.
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Horváth Gábor polgármester kijelentette, hogy Horváth Edit is járt kinn járőrözni, tehát az nem igaz, hogy semmit se
tett. Ennek a kiírásnak van egy olyan olvasata is, hogy mit győzködjék magukat, amikor még a képviselőket se érdekli.

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 19.20 órakor.
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