Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2015. május 26. napján a 16.00 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
Jelen van továbbá: Németh Gyula és Tóth Csaba településtervezők a Talent-Plan Kft. képviselői
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Benes Gábor és Viola Vilmosné 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 településrendezési terv felülvizsgálati eljárásának aktuális kérdései, tájékoztató; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és Németh Gyula vezető településtervező
2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadása; Előadó Horváth Gábor polgármester
4. Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés értékelése); Előadó: dr.
Torma Viktória jegyző
5. Javaslat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására; Előadó: Horváth
Gábor polgármester
6. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására; Előadó:
Horváth Gábor polgármester
7. Az Önkormányzat tulajdonában lévő 833/1. hrsz-ú építési telek vételárának meghatározása; Előadó: Horváth
Gábor polgármester
8. Döntés az 050/15. hrsz-ú ingatlanon építési hely meghatározásáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
9. Döntés a 332/1. és 332/4. hrsz-ú ingatlanok részének cseréjére, telekalakítás jóváhagyása; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
10. Döntés intézményi létszámfejlesztésről; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
11. Tájékoztató szociális nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtásáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
12. Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
13. Döntés a 063/49., 063/50., és 063/51. hrsz-ú szántó ingatlanok adásvételével kapcsolatos helyi földbizottsági
állásfoglalás ellen benyújtott kifogásról (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
14. 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 54/2015. (V. 26.) határozata
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A napirendi pontok meghatározása
1. A településrendezési terv felülvizsgálati eljárásának aktuális kérdései, tájékoztató; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és Németh Gyula vezető településtervező
2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadása; Előadó Horváth Gábor polgármester
4. Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés értékelése); Előadó: dr.
Torma Viktória jegyző
5. Javaslat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására; Előadó: Horváth
Gábor polgármester
6. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására; Előadó:
Horváth Gábor polgármester
7. Az Önkormányzat tulajdonában lévő 833/1. hrsz-ú építési telek vételárának meghatározása; Előadó: Horváth
Gábor polgármester
8. Döntés az 050/15. hrsz-ú ingatlanon építési hely meghatározásáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
9. Döntés a 332/1. és 332/4. hrsz-ú ingatlanok részének cseréjére, telekalakítás jóváhagyása; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
10. Döntés intézményi létszámfejlesztésről; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
11. Tájékoztató szociális nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtásáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
12. Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
13. Döntés a 063/49., 063/50., és 063/51. hrsz-ú szántó ingatlanok adásvételével kapcsolatos helyi földbizottsági
állásfoglalás ellen benyújtott kifogásról (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
14. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: A településrendezési terv felülvizsgálati eljárásának aktuális kérdései, tájékoztató
Előadó: Horváth Gábor polgármester és Németh Gyula vezető településtervező
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatban elsősorban az a
feladatuk, hogy az ne tartalmazzon nem életszerű szabályokat és minél inkább igazodjon az időközben felmerülő
önkormányzati és lakossági igényekhez, azaz olyan dokumentum legyen, ami viszonylag hosszabb távon megadja a
lehetőséget a település fejlesztéséhez. Most úgy tűnik, hogy a már korábban kialakult fejlesztési területek nem adnak
lehetőséget az önkormányzatnak telkek kialakítására, mert az eddigi földvásárlási kísérletek meghiúsultak. Ezért egy új
fejlesztési terület bevonásával lenne lehetőség telkek kialakítására. Az mindenki előtt ismert, hogy az önkormányzatnak
egyetlen lehetősége a fejlesztési elképzelések finanszírozásának megteremtésére az, hogy telkeket alakít ki és azt
értékesíti. Holnapra időpontjuk van az állami és megyei főépítészekhez, melyet azért egyeztettek, hogy már előzetesen
kiderüljön, hogy mennyire egyezik és illik bele az önkormányzat elképzelése abba az irányvonalba, amit a főépítészek
képviselnek. Átadja a szót Németh Gyula településtervezőnek.
Németh Gyula vezető településtervező, a Talent-Plan Kft. képviselője megköszönte a lehetőséget arra, hogy
ismertesse az általuk kidolgozott fejlesztési elképzelést. Elmondja, hogy a településrendezési tervet 10 évente kötelező
felülvizsgálni. Ennyi idő alatt kiderül az, hogy mely helyzetek nem indokoltak és mik azok a lakossági igények, amelyek
időközben felmerülnek és nem ellenkeznek a köz érdekével, ezért bele lehet illeszteni a tervbe. Több egyeztetést
folytattak a polgármester úrral és a jegyzőnővel, és beszerezték a település alaptérképét, valamint több alkalommal
helyszíni bejárást végeztek. Az eljárás két szakaszra osztható, egyrészt a településfejlesztési koncepció elkészítésére,
másrészt a településrendezési terv felülvizsgálatára. A rendezési tervet 22 hatóság fogja véleményezni. Sorra ismerteti a
fejlesztési elképzeléseket:
1. Az önkormányzat a település délkeleti részén fekvő gazdasági zónáját ki szeretné bővíteni a tervezett 1401. sz. út
elkerülője felé. A fenti térképen bejelölt mezőgazdasági út felbővítésre kerülne; a régi és az új főút között teremtene
összeköttetést, illetve kiszolgálná a tervezett gazdasági területet - hosszú távú elképzelés, a felülvizsgálatban nem fog
szerepelni.
2. A 2011-ben kiépített, az Alsó-Szigetköz egyetlen keményfa ligeterdejéhez, a Tölösi-erdőhöz vezető tanösvény
feltüntetésre kerül a rendezési terven, amely tanösvény meghosszabbításra kerülne, a Zámolyi-csatorna mentén haladna,
a csatorna torkolatánál a kijelölt gyalogút felvezetne a töltésen, így a 7. pontban taglalt fejlesztéssel lenne
összeköttetésben.
3. A sportpálya ÉK-i, Hunyadi utca felé esőrészének körvonalát az önkormányzat rendezné, kiegyenesítené, tehát a
hosszabb lakótelkek végei zöldterületbe (Z) kerülnének át.
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4. A Széchenyi utca és a zámolyi-csatornán túl fekvő tervezett lakóterület között a hatályos rendezési terven
betervezésre került egy gyalogút - híddal a csatorna felett – ez kerülne ki a tervből. Erre lakossági igény volt.
5. A Diósi utca és Erdősor utca között feljelölt gyalogút kikerülne a tervből.
6. Az önkormányzat az Erdősor utcát meg kívánja hosszabbítani egészen a 09/99. hrsz-ú terület alsó határáig, a 09/99.
- 09/104. hrsz-ig egyoldalas lakóterület kijelölését tervezi - hosszú távú elképzelés, a felülvizsgálatban nem fog
szerepelni.
7. A Mosoni-Duna partján strand, csónakkikötő, parti sétány kialakítása a „Duna Stratégia – Start” program keretein
belül, a területen kivágták a fákat azért, hogy áradáskor a folyó könnyebben el tudjon terülni, a terület különleges
terület-strand átminősítést kapna.
8. Az 533/18. hrsz-ú telken áthaladó tervezett út és a Zámolyi-csatornán átvezető, tervezett híd lakossági kérésre
kikerülne a rendezési tervből.
9. A temető melletti zöldterület átalakításra kerülne:
- megszűnne a két zöldterületet átvágó út, egy egységes, települési közpark terület teremthető ezzel - a "felső"
beépítetlen terület egy része maradna településközpont vegyes területben
- ezen a tervezett közparkon létesíthető lenne futópálya, játszótér padokkal, asztalokkal stb., amely az iskolát is ki tudná
szolgálni; az iskola és a park között lenne egy 4 m széles összekötő gyalogút, amelyet a szomszédos telek hátsókertjéből
elvehető lenne
- a szigetközi útra való kikötés hegyesszögű, balesetveszélyes csatlakozása is megszűnne, helyette biztonságosabb,
derékszögű csatlakozás jönne létre
- A kerékpáros pihenő létesülne a szigetközi kerékpárút mentén, a Tűzoltószertár mellett, padokkal, ivókúttal,
információs táblával
10. A temető mögötti tervezett véderdő (Ev) és záportározó tó (V) egy része lakossági kérésre átminősítésre kerülne
falusias lakóterületté (Lf).
11. A 048/89. hrsz-ú ipari gazdasági terület (Gip) tulajdonosa kereste meg az önkormányzatot, hogy a gazdasági
övezetet bővítsék ki a szomszédos 048/90. hrsz-ú területre is, amely a hatályos rendezési terven tervezett véderdőként
(Ev) került feltüntetésre. Településszerkezetileg előnyösebb lenne ezt a területet gazdasági –kereskedelmi, szolgáltató –
területbe (Gksz) sorolni.
12. A bejelölt tervezett gazdasági ipari terület (Gip) átminősítésre kerülne falusias lakóterületté (Lf).
13. A település déli részén található tervezett falusias lakóterület (Lf) áttervezésre kerülne: a területen betervezett két
feltáró útból csak egy kerülne berajzolásra; a jelenlegi tömb közepére, kissé elhúzva a töltés irányába. Az úthálózatot így
gazdaságosabban lehetne kialakítani, ill. a zöldterület (Z) formája is kissé megváltozna, tömörödne.
14. A község déli kapujában fekvő 067/4. hrsz-ú általános mezőgazdasági terület átminősül falusias lakóterületté (Lf),
két utca és kb. 52 telek alakítható ki.
15. Az önkormányzat napelem telepet szeretne létesíteni a 0157/25. területen, különleges területbe való átminősítés
szükséges.
A rendezési tervben szerepel egy, a települést elkerülő tervezett út, aminek a nyomvonalát is felül lehet vizsgálni, és
igazítani a megyei tervhez, ha az időközben változott. Állítólag ez az elkerülő út az országos tervben nem szerepel. A
megyei főépítészt meg fogják kérdezni holnap arról, hogy ezt a nyomvonalat hogyan ábrázolják. A felülvizsgálat során
az apróbb, építéshatóságok által jelzett módosításokat is megteszik. Eddig az volt az álláspont, hogy ha egy tömb
belsejében piros vonalat, mint szabályozási vonalat húztak be, akkor is, ha ott az utca még nem alakult ki, de valaki
építkezni kívánt, akkor az építéshatóság csak úgy adott engedélyt, hogyha a telket rendezetté tették. Vagyis a piros vonal
mentén meg kellett osztatni a telket. Most már az állami főépítész szerint lehet egy olyan szabályt alkotni, hogy a piros
vonal mentén ne kelljen leadni és földhivatalilag megosztatni a területet, hanem az építésznek kelljen figyelembe vennie
azt a tervezés során, hogy ott majd út lesz. Ezt a helyi építési szabályzatba is javasolja belevenni. A koncepcionális részét
ennyiben kívánja összefoglalni. Várja a hozzászólásokat.
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy a tervezett fejlesztések, változtatások indokolják-e azt, hogy újabb
zöldfelületeket keressenek. Vannak olyan ötletei, amit be lehetne vonni.
Németh Gyula településtervező szerint mindenképpen figyelembe kell venni a biológiai aktivitás változását és egy
számítást kell végezni erre. Biztos abban, hogy az aktivitás változik, ha egyes területeket átminősítenek, így kell újabb
zöldfelületet keresni. Megköszöni, ha a képviselő úr megosztja az ezzel kapcsolatos ötleteit.
Tekintettel arra, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester megköszönte a
településtervezőknek a tájékoztatást és kérte a képviselőket, hogy a kidolgozott és ismertetett anyagot tanulmányozzák
át és pár héten belül tegyék meg észrevételeiket, hogy a tervezés tovább tudjon haladni. Ezzel a napirendi pont
tárgyalását lezárta.
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Németh Gyula és Tóth Csaba településtervezők 16.35 órakor elhagyták a Képviselő-testületi ülés helyszínét.
2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Benes Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén a rendelet
módosítást megvitatták, az abban foglaltakkal egyetértenek, javasolják annak elfogadását.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet teszi fel szavazásra:
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Győrzámoly Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló
1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3. napirendi pont: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Benes Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az
előterjesztést és a rendelet-tervezetet megvitatták, az abban foglaltakkal egyetértenek, javasolják annak elfogadását.
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 55/2015. (V. 26.) határozata
2014. évi gazdálkodásról szóló beszámoló jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Győrzámoly Község
Önkormányzata és a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet teszi fel szavazásra:
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Győrzámoly Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (a jegyzőkönyv a rendelet
mellékletét képezi)
4. napirendi pont: Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés
értékelése)
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
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dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Benes Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az
előterjesztést megvitatták, az abban foglaltakkal egyetértenek, javasolják annak elfogadását.
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 56/2015. (V. 26.) határozata
2014. évi ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzés 2014. évi tapasztalatairól szóló
előterjesztést megtárgyalta és elfogadja a belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentés, valamint az
Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést.
Felelős: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont: Javaslat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat
benyújtására
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az lenne a cél, hogy megépüljön egy helyiség,
ahol a hűtőkapacitást el tudnák helyezni és eszközöket tudjanak beszerezni a konyhára.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a létesítmény nem építési engedély köteles, mert a méretei olyanok, de ezt
tartalmazza az előterjesztéshez csatolt műszaki leírás is, és az építési beruházás 50%-áig eszközbeszerzés is támogatott,
melynek keretében hűtők és egyéb konyhai eszközök, gépek kerülnének beszerzésre. A támogatás mértéke az iparűzési
adóerő képességtől függ, az önkormányzat esetében ez 95%-os támogatást és 5% önerőt jelent. Javasolja a pályázat
benyújtását, melyet saját maguk készítenének el.
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 57/2015. (V. 26.) határozata
Pályázat gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a gyermekétkeztetés feltételeit javító
fejlesztések támogatására kiírt felhívásra, és biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az Önkormányzat
2015. évi költségvetése terhére.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2015. május 29.
6. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázat benyújtására
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy ezen belül két területre
pályáznának. Hasonlóan a tavalyi évhez a Tornacsarnok felújítására, másrészt járda építésre és vízelvezetésére.
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Tornacsarnok esetében külső hőszigetelésre, nyílászáró cserére és
akadálymentesítésre lehet pályázni, de arra kérte az ajánlat adóját, hogy vizsgálja meg a sportpadlót is, és annak
felújítására is adjon ajánlatot. A maximálisan megpályázható összeg 20 millió forint. A Sportfejlesztési koncepciót már a
tavalyi évben elfogadták, az változtatások nélkül kerülne benyújtásra a pályázat részeként.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a másik megpályázott terület a járdaépítés és a csapadékvíz szikkasztása
lenne a Rákóczi úton, a bolttól a Széchenyi utcáig, attól függően, hogy mennyi fér bele a pályázati költségvetésbe. A
támogatási intenzitás mértéke 85%, az önerő mértéke 15%. Mindkét pályázatot saját maguk készítik, a Tornacsarnokkal
kapcsolatos anyagot a jegyzőnő, a járdaépítéses pályázatot pedig ő maga.
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 58/2015. (V. 26.) határozata
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra az alábbi alcélokra:
b) belterületi utak, járdák, hidak felújítása,
c) óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása
2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
biztosítja, felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos valamennyi,
így a saját forrás biztosítására vonatkozó nyilatkozat megtételére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2015. június 9.
7. napirendi pont: Az Önkormányzat tulajdonában lévő 833/1. hrsz-ú építési telek vételárának
meghatározása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A 833/1. hrsz-ú telek a csatorna parton, a
hulladékudvarral szemben található, nagysága 929 m2. Javasolja, hogy a 700 m2 feletti 229 m2-ért bruttó 2.000,-Ft/m2
vételárat határozzon meg a Képviselő-testület. Ezt a telket megvette egy építési vállalkozó.
Siska Károly képviselő szerint az eddig meghatározott telekár 6.000,-Ft/m2 árat jelent a 700 m2-es telekre, akkor az e
fölötti részre miért csak annak egyharmadát kérik? Miért ennyivel olcsóbb?
Benes Gábor képviselő szerint azért, mert az nem önálló telek, önállóan nem beépíthető. Egy telek ára nem egyenes
arányban nő a méretével, mert ugyanúgy csak a telek 30%-a építhető be és ugyanúgy csak két lakás építhető rá. Az a
gyakorlat, hogy ha valaki a saját telkéhez akar venni a szomszédéból egy darabot, akkor azt körülbelül 1/3 áron vagy
annál kevesebbért tudja megvenni.
Siska Károly képviselő szerint ez nézőpont kérdése, ami attól függ, hogy kinek van szüksége a telekre.
Horváth Gábor polgármester azt gondolta, hogy ezt a telket az elhelyezkedése miatt nem is fogják tudni majd eladni.
Benes Gábor képviselő szerint az a telek alacsonyan fekszik, fel is kell tölteni.
Horváth Károly képviselő szerint ráadásul a hulladékudvarba tartó forgalmat is el kell viselnie.
Pulai Nikoletta képviselő szerint bruttó 5 millió forintban határozzák meg az egész telek vételárát.
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy az egy oldalhatáros telek, ráadásul az utolsó, nem lehet kitenni a házat a telek
szélére, hanem az oldalán is el kell hagyni az előkertnél az OTÉK-ban meghatározott 3-5 métert, márpedig egy északi
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előkert a ház oldalában semmire sem használható. Tehát a haszontalan a telekméret fog növekedni, az a rész nem ér
semmit.
Pulai Nikoletta képviselő szerint az önkormányzat szempontja az minél többet kapjon azért a telekrészért.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az a telek 18 m széles a Hunyadi utcára nézve. A hátsó része viszont 36
m széles, tehát trapéz alakú.
Benes Gábor képviselő szerint az önkormányzatnak az is szempontja kell, hogy legyen, hogy ha el tudják adni a telket
és ott megépül a két ház, akkor a falu két családdal fog gyarapodni.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, javasolja, hogy bruttó 4,7 millió forintban határozzák
meg a telek vételárát. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly, 833/1. hrsz-ú építési telek vételárárnak meghatározása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 833/1. hrsz-ú építési telek vételárát 4.700.000,-Ft-ban
határozza meg.
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 tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2015. (V. 26.) határozata
Győrzámoly, 833/1. hrsz-ú építési telek vételárárnak meghatározása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 833/1. hrsz-ú építési telek vételárát 4.700.000,-Ft-ban
határozza meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
8. napirendi pont: Döntés az 050/15. hrsz-ú ingatlanon építési hely meghatározásáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A 050/15. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kérte,
hogy az előterjesztéshez mellékelt helyszínrajz szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület a területre tervezett építmény
építési helyét.
Horváth Károly képviselő bejelentette személyes érintettségét.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy ehhez mit szól a szomszéd.
Horváth Károly képviselő tájékoztatta, hogy előzetesen nem kifogásolta a létesítmény építési helyét.
Horváth Gábor polgármester, figyelemmel Horváth Károly képviselő személyes érintettségre vonatkozó bejelentésre,
az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 050/15. hrsz-ú ingatlanon építési hely meghatározása
során a szavazásból kizárja Horváth Károly képviselőt.
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:
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2015. (V. 26.) határozata
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 050/15. hrsz-ú ingatlanon építési hely meghatározása
során a szavazásból kizárja Horváth Károly képviselőt.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
A Győrzámoly, 050/15. hrsz-ú ingatlanon kijelölt építési hely tudomásul vételéről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – anélkül, hogy az építési hatóság hatáskörét elvonná tudomásul veszi és hozzájárulását adja a Győrzámoly, 050/15. hrsz-ú ingatlanra tervezett építmény kijelölt építési
helyéhez.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2015. (V. 26.) határozata
A Győrzámoly, 050/15. hrsz-ú ingatlanon kijelölt építési hely tudomásul vételéről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – anélkül, hogy az építési hatóság hatáskörét elvonná tudomásul veszi és hozzájárulását adja a Győrzámoly, 050/15. hrsz-ú ingatlanra tervezett építmény kijelölt építési
helyéhez.
9. napirendi pont: Döntés a 332/1. és 332/4. hrsz-ú ingatlanok részének cseréjére, telekalakítás
jóváhagyása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztéshez csatolt változási vázrajzon
szereplő 332/1. hrsz-ú telek a rendezési terv szerint egy zárványtelek, ami az azt jelenti, hogy közvetlen útkapcsolattal
nem rendelkezik, nem közelíthető meg, így nem beépíthető. A tulajdonos megkereste az Önkormányzatot, mert
értékesíteni szeretné a telkét annak érdekében, hogy ott lakóház épülhessen. Az volt a kérése, hogy telekcserével
kerüljön megoldásra a telekalakítás, akként, hogy átad az Önkormányzat részére 100 m2 nagyságú területet a 332/1.
hrsz-ú ingatlanából, amivel nő a 332/4. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közpark területe, az Önkormányzat pedig 100
m2 átad a 332/4. hrsz-ú közpark területéből, így a 332/1. hrsz-ú telek a Rákóczi utca felől megközelíthető lesz.
Megtérítési igény nincs, mivel nincs értékkülönbözet. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat érdekeit nem sérti a
telekcsere és a telekalakítás, javasolom, hogy a Képviselő-testület azt hagyja jóvá. Így legalább ki tudnak jönni azzal a
gyalogúttal, amit a plébános úr adott az önkormányzatnak, majd azt is át kell vezettetni.
Siska Károly képviselő megjegyezte, hogy milyen szimpatikus hozzáállás, a tulajdonos anno nem egyezett bele, hogy
az önkormányzat kijárjon arról a részről, de most ők egyezzenek bele abba, hogy ő ki tudjon járni arról a telekről, ami
ha jól nézi, csak helikopterrel közelíthető meg.
Horváth Gábor polgármester szerint legalább az önkormányzat is ki tud járni onnan. Ha most nem jönne létre ez a
telekcsere, akkor is meg kellett volna engedni neki, hogy az önkormányzat területén keresztül kijárjon onnan, mert ha
ezt nem engedik meg neki, az rosszhiszeműséget tételez fel. Így legalább a telekcserével a helyzet megoldódik.
Tóthné Major Éva alpolgármester egyetért a polgármester úr által mondottakkal.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2015. (V. 26.) határozata
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A győrzámolyi 332/1. és 332/4. hrsz-ú ingatlanok telekalakításnak jóváhagyásáról, telekcsere
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az 502/2015. munkaszámú változási
vázrajzot és hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a tulajdonát képező 332/4. hrsz-ú ingatlanból 100 m2 nagyságú
területet átadjon a Rákóczi út felől a 332/1. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának, egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a 332/1.
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 100 m2 nagyságú területet átadjon az ingatlanából a 332/4. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
közpark megjelölésű ingatlanhoz.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy megtérítési igény nincs, mert a telekcserével értékkülönbözet nem keletkezik.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a telekalakítási szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: Döntés intézményi létszámfejlesztésről
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Tündérrózsa Óvoda és Bölcsődében az alkalmazotti létszám bővült.
A költségvetésben nem szerepelt a konyhán egy fő szakács létszám bővítése, azonban a második bölcsődei csoportra
vonatkozóan már betervezték a szükséges és felvehető létszámot.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a gyermekétkeztetésre adott költségvetési támogatás 7,64 fő alkalmazottra
van kiszámítva, figyelembe véve az étkezői létszámot. Jelen pillanatban 3,5 fő költségét tudják elszámolni a normatíva
terhére, mert hiába dolgoznak ott 4-en, a 0,5 fő alkalmazott a külső étkezőkre jut, arra nem számolható el a
gyermekétkeztetésre kapott állami támogatás. Ez a fajta támogatás a konyhai alkalmazottak személyi juttatásaira és a
dologi kiadásokra számolható el, mint rezsi és élelmiszer beszerzés, tehát konyhai beruházásokra, fejlesztésekre sajnos
nem. Ha a költségvetési támogatást nem használják fel a gyermekétkeztetés céljára, akkor a normatívát vissza kell
fizetni. A szakács állásra egy fő pályázatott, akinek a megfelelő végzettsége is megvan. A költségvetésbe továbbá
betervezésre került a hivatali létszámbővítés is 1 fővel, ugyanis a költségvetés 7,16 fő ügyintéző foglalkoztatását
támogatja, és a hivatali létszám a 90-es évek eleje óta nem változott, viszont a település lakossága az elmúlt két
évtizedben 1300-ról 2700-ra nőtt, az ügyek száma emelkedik, az adatszolgáltatási kötelezettség a pénzügyi területen havi
szintű. Olyan ügyintézőt venne fel, akinek a hivatali munkában gyakorlata van és több területre is van rálátása, az
igazgatási és a pénzügyi területre is.
Horváth Gábor polgármester szerint a hivatali dolgozókat sem lehet a végtelenségig terhelni, sokszor előfordul, hogy
a munkaidő végén nem tudnak hazamenni, annyi a többletfeladat, amit el kell végezni. A környéken ilyen lélekszámú
községnél sehol nem foglalkoztatnak ilyen kevés számú hivatali munkatársat. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
Intézményi létszámfejlesztés engedélyezése
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és
Bölcsőde alkalmazottainak a létszámát 1 fő szakáccsal bővíti, továbbá engedélyezi a 2015. évi költségvetési rendeletben
meghatározott üres álláshelyek betöltését a Polgármesteri Hivatalban és Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde
intézményben.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző és Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető
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 63/2015. (V. 26.) határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és
Bölcsőde alkalmazottainak a létszámát 1 fő szakáccsal bővíti, továbbá engedélyezi a 2015. évi költségvetési rendeletben
meghatározott üres álláshelyek betöltését a Polgármesteri Hivatalban és Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde
intézményben.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző és Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont: Tájékoztató szociális nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtásáról
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy hasonlóan az előző évekhez, beadták a nyári
gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázatot, melynek keretében a rászoruló gyermekek étkezéséről gondoskodnak a nyári
szünetben. Idén a pályázat kiírása és a beadás között 3 nap állt rendelkezésre. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a
pályázat beadását hagyja jóvá.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
Szociális nyári gyermekétkeztetési pályázat beadásának jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és jóváhagyja a gyemekszegénység elleni
program keretében kiírt nyári szociális gyermekétkeztetési pályázat beadását.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
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 64/2015. (V. 26.) határozata
Szociális nyári gyermekétkeztetési pályázat beadásának jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és jóváhagyja a gyemekszegénység elleni
program keretében kiírt nyári szociális gyermekétkeztetési pályázat beadását.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
12. napirendi pont: Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Pulai Nikoletta képviselő jelezte, hogy az üléstervben június 23-ára kiírt
ülésen nem tudnak részt venni, sem ő, sem Siska Károly képviselő. Kérte, hogy ha lehet, akkor ezt az ülést halasszák
más időpontra. Az a javaslata, hogy az ülést tartsák meg egy héttel később, június 30-án. Az alábbi határozati javaslatot
teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Június 23-ra tervezett ülés új időpontjának meghatározása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az üléstervben 2015. június 23-ra
tervezett ülést elhalasztja és azt 2015. június 30-án tartja meg.
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 65/2015. (V. 26.) határozata
Június 23-ra tervezett ülés új időpontjának meghatározása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az üléstervben 2015. június 23-ra
tervezett ülést elhalasztja és azt 2015. június 30-án tartja meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 18.22 órakor.

kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Benes Gábor
képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Viola Vilmosné
képviselő
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