Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2015. február 17. napján a 16.30 órakor kezdődő ülésen
Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Polgármesteri 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 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Horváth Károly és Siska Károly képviselőket kijelölte. Ezt követően
ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. A szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
3. A belső ellenőrzési stratégia jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Segélyezések (zárt ülés); 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 16/2015. (II. 17.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. A szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
3. A belső ellenőrzési stratégia jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: A szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Annak ellenére, hogy nem is olyan régen
vizsgálták felül a szociális rendeletet, hiszen bevezetésre került az önkormányzati segély, most ezt újra meg kell tenniük.
Kiemelte, hogy 2015. március 1-től jelentős mértékben megnövekszik az önkormányzat felelőssége helyi lakosság
szociális biztonságának erősítésében, a szociális segélyek biztosításában. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat dönti el,
hogy mely segélyeket biztosít a rászorulók részére, és ehhez meg kell teremtenie a szükséges forrást is. A támogatás új
neve települési támogatás.
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy úgy tűnik, egyre több pénzt kell ilyen célokra fordítani. Vannak olyan
helyzetek, amikor az embernek olyan érzése van, hogy adott helyzetet megelőzhető lett volna adott családnál, sok
esetben pedig már nincs mérlegelésre lehetőség, mert olyan veszélyek vannak, amire, ha nem lép az önkormányzat,
akkor olyan helyzet is előállhat, amit utána nehéz magyarázni. A cél ilyenkor az, hogy az az áldatlan állapot, ami
kialakult, szűnjön meg.
dr. Torma Viktória jegyző kiemelte, hogy az aktív korúak ellátása segélyezési forma átkerül a járási hivatalhoz, ilyet
akkor lehet igényelni, amikor valaki munka nélkül marad és vállalja az együttműködést a munkaügyi központtal. Ezen
ügyiratokat majd át kell adni a járási hivataloknak, de Győrzámolyról nem lesz átadandó ügy, hiszen, aki az ellátásra
jogosult volt, azokat közfoglalkoztatásba vonták be, és mindegyik megszerezte azt a szolgálati időt, ami alapján a
közfoglalkoztatás végén álláskeresési támogatásra lettek jogosultak a munkaügyi központtól. Ez azt jelenti, hogy az
ügyintézési teher a hivatalban nem csökken, hiszen nem lesz átadandó ügy, viszont a különböző segélyekhez szükséges
forrásokat az Önkormányzatnak kell előteremtenie és az ezzel kapcsolatos ügyeket pedig intézni. A rendelet-tervezetet
alaposan át kellett gondolnia és igyekezett az Önkormányzat teherbíró képességéhez igazítani. A tervezett szabályozást
ismerteti. Várja a hozzászólásokat.
Pulai Nikoletta képviselő részletesnek, alaposnak és mindre kiterjedőnek tartja a rendelet-tervezetet.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-testület
7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a
szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. napirendi pont: A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Várja a hozzászólásokat.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy ha változnak a társulások, akkor módosítani kell az SzMSzt?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy igen, de ugyanez a helyzet akkor is, amikor a civil szervezetek
változnak.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-testület
7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (I. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3. napirendi pont: A belső ellenőrzési stratégia jóváhagyása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
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Határozati javaslat
A 2015-2018. évek stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győri Többcélú Kistérségi
Társulás, azon belül Győrzámoly Község Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai
tervét.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: értelem szerint
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 17/2015. (II. 17.) határozata
A 2015-2018. évek stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győri Többcélú Kistérségi
Társulás, azon belül Győrzámoly Község Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai
tervét.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: értelem szerint
4. napirendi pont: Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismerteti a döntést igénylő ügyet:
1. Háziorvosi rendelő bérleti díjának meghatározása
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a költségvetést már elfogadták és abban is szerepelt, hogy a háziorvos a
rendelőért havi 10.000,-Ft bérleti díjat fizet.
dr. Torma Viktória jegyző javasolja a Képviselő-testületnek, hogy erről döntsenek is külön. Vegyék figyelembe azt,
hogy az egészségügyi alapellátás közfeladat, azt minden önkormányzatnak biztosítani kell.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Háziorvosi rendelő bérleti díjának megállapítása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, Győrzámoly, Rákóczi u. 49. szám
alatti felnőtt háziorvosi rendelő bérleti díját alábbi bruttó összegben határozza meg 2015. január 1. napjától:
 háziorvosi rendelő
10.000,-Ft
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
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 18/2015. (II. 17.) határozata
Háziorvosi rendelő bérleti díjának megállapítása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, Győrzámoly, Rákóczi u. 49. szám
alatti felnőtt háziorvosi rendelő bérleti díját alábbi bruttó összegben határozza meg 2015. január 1. napjától:
 háziorvosi rendelő
10.000,-Ft
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
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Hozzászólások
Horváth Gábor polgármester a határi utak javításával és a „miniszteri” út kátyúzásával kapcsolatban elmondta, hogy a
határt nem tudták még teljesen bejárni az időjárási viszonyok miatt, árajánlat majd akkor lesz, amikor teljesen meg
tudják nézni a területet. A „miniszteri” útnál két ajánlattevőnél is felmerült, hogy nem igazán tartják értelmes dolognak a
kátyúzást. Ott még talán, ahol bejön az országútnál és párhuzamos a Szent István úttal, ez a szakasz olyan a kanyarig,
amit ki lehet kátyúzni, de a kanyartól teljesen össze van törve, és értelmesebb dolognak az tűnik, hogy ha leaszfaltozzák.
Majd kapnak ajánlatot és akkor eldöntik, hogy van-e pénz erre vagy nincs, ez jelenleg folyamatban van.
Beszélt a Boráros testvérekkel a mai nap folyamán és ismertette azt az elképzelést, amiről itt már volt szó. Ezt nem
fogadták kitörő örömmel, és azt gondolják, hogy ha őnekik van 30 telkük, akkor annyit szeretnének eladni. Azt
mondták, hogy ezt meg kell beszélniük. Ha ebben a kérdésben nyitottak lennének, akkor idehívják őket és szerződést
kötnek. Amiről már volt szó, hogy nem kívánnak pénzt adni érte, hanem majd telket, az meg a jövő kérdése. A
megosztást és a művelésből kivonást valószínűleg elbírja az Önkormányzat költségvetése, de a kérdés, hogy a vízcsatorna kivitelezést meg tudják-e előre finanszírozni. El tudja képzelni, hogy azt hitelből csinálják meg, de ha adott
minden, akkor előszerződésekkel lehetne értékesíteni és abból finanszírozni a közművesítés költségét. Bízik abban, hogy
az ingatlanpiac még inkább élénkül, most is eladtak 4 telket. Ez azt jelenti, hogy pénzük is jobban lesz abban az időben,
amikor a telekkialakításnak költségei merülnek fel. A labda tehát a tulajdonosoknál van, és azt a fajta telekalakítást, amit
eddig folytattak már nem tehetik meg, hiszen a közműveket nem lehet odavinni a telkekhez csak úgy, hanem egy terv
alapján, az összes várható házhely figyelembe vételével. A közmű tulajdonosa az Önkormányzat és a vízmű azt mondta,
hogy még egy bekötést már nem fog engedélyezni. A Győri úton most már három ház is úgy van, egy csatornára három
ház kötött rá. A vízmű többet már nem is fog engedélyezni, mert nem üzembiztos az olyan megoldás, amikor egy
lekötésre vannak ráfűzve a lakások, hiszen nem véletlenül van a gerinc, és az ott nincs kiépítve. Tehát a tulajdonosok
nincsenek olyan helyzetben, hogy saját maguk tudjanak bármit csinálni, mert súlyos tízmilliókat kellene
beleinvesztálniuk, amire nem biztos, hogy van lehetőségük. Ezért úgy gondolja, hogy lehet velük megegyezés.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy a Tornacsarnok elválasztó függönye ügyében történt-e előrelépés.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy kértek egy cégtől ajánlatot a honlapjukon keresztül, még nem látta, hogy
válaszoltak volna rá.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy őt felhívták, de még nem küldtek választ. Ha egy könnyen kezelhető
függönyös megoldás van félpályánál, amit a gondnok is el tud húzni, az miért nem lenne jó? Ez a cég azt mondta, hogy
arra ad ajánlatot, amit ők készítenek és a padlótól a mennyezetig történő elválasztást tudnak elképzelni, amit a
mennyezetről lógatnának le, ő meg úgy tudná elképzelni, hogy 2,5 m-es magasságban lenne elválasztva. De árat még
nem kaptak.
Horváth Károly képviselő a gyermekorvosi rendelővel kapcsolatban megkérdezte, hogy a bővítésen nem kellene-e
elgondolkodni, úgy, hogy a fogorvosi rendelőt áthelyeznék a volt gyógyszertárba, hiszen a fogorvoshoz időre mennek és
oda felesleges a nagy váró és akkor el lehetne különíteni az egészséges gyerekeket, akik tanácsadásra jöttek, a betegektől.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy itt is el lehetne különíteni a beteg gyereket az egészségestől és a
tanácsadást áttenni máshova, de akár mikor ez szóba került, akkor érdekes módon mindig elzárkózik ettől a védőnő.
Nem tudja, hogy miért ragaszkodik ahhoz, hogy a tanácsadás az orvosi rendelőben legyen. Abban biztos, hogy a
fogorvosi rendelő épülete ugyan nem a legjobb hőtechnikailag, de az ablakok már ki vannak cserélve, ellenben a régi
gyógyszertáron úgy fúj be a szél, ahogy akar. Amikor felvetette a doktornőnek és a védőnőnek, hogy miért nincs külön a
tanácsadás, azt a választ kapta tőlük, hogy ritka az az eset, amikor az egészséges és a beteg gyerek összefut. Amikor
felmerül, hogy lehetne azt másképp csinálni, akkor azt mondják, hogy ez nem probléma.
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy az elmúlt hetekben az influenza járvány miatt jelentett ez problémát.
Szerinte kicsi a váró és a felszerelés is hiányos.
Horváth Gábor polgármester szerint a kisebb javításokat a nyár folyamán el lehet végezni, érti ez alatt a csempéztetést
a fűtőtest mögött, pelenkázót lehet újat venni, ha az rossz állapotú. Azt tanácsolja, hogy beszéljenek a doktornővel és a
védőnővel pár képviselő jelenlétében. Arra is gondolni kell, hogy a volt gyógyszertárt a pogibárosnak már elígérték. Úgy
tudja, hogy tervet is már készíttetett, de a felújításra jelenleg nincs pénze.
Horváth Károly képviselő nem a fogorvost akarja eltetetni a falu túlsó végére, ez részéről csak egy ötlet volt.
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Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy beszéljenek az orvosokkal és a védőnővel. Hallgassák meg az ő
véleményüket is.
Horváth Károly képviselő azt is el tudja képzelni, hogy cserélődjön meg a gyerekorvos és a fogorvos, mert az
utóbbinak sokkal nagyobb a várója és az nincs tele.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a két rendelő között van átjárás és valamelyik wc mindkét helyről
megközelíthető. Meg lehet azt is nézni, hogy ott lehet-e várót kialakítani a másik helyiség rovására.
Horváth Károly képviselő a takarításban némi hiányosságokat vél felfedezni.
Horváth Gábor polgármester hiányolja a védőnőtől, hogy ezt nem teszi szóvá. Az előző védőnő, ha ilyen probléma
volt, mindig szóvá tette.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint akkor itt a várakozással van probléma, mert időben összecsúsznak.
Horváth Károly képviselő szerint a helyhiány miatt.
Horváth Gábor polgármester el tudná képzelni még egy váró kialakítását abból a nagyból, de javasolja, hogy
beszéljenek a doktornővel.
Viola Vilmosné képviselő meg lehet oldani, ha az a sok minden, ha ami ott van, elkerülne onnan.
Horváth Gábor polgármester szerint nyáron, a fűtési szezon végén, megcsinálják a tatarozási munkákat, mint
csempézés, járólap javítás, tisztító festés.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 18.00 órakor.
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