Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2015. június 30. 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

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. Javasolta, hogy a
meghívóban szereplő 4. napirendi pontot ne tárgyalják, mert annak még nincs itt az aktualitása, ezt követően ismertette
a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Döntés földterület vásárlásról új önkormányzati építési telkek kialakításához; Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Döntés a győrzámolyi 063/49., 063/50., 063/51., 063/52. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról Erdélyi
Ferencné, Szabó Ernőné és Boráros Ernő kérelmére; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Tájékoztató a településrendezési terv felülvizsgálatának aktuális helyzetéről, javaslat egyszerűsített eljárás
lefolytatására; Előadó: Horváth Gábor polgármester
4. Javaslat helyi anyakönyvi rendelet megalkotására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
5. Javaslat a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
6. Döntés a Bölcsőde szakmai programjának elfogadásáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
7. Tájékoztató Pannon-Víz Zrt. részvényeinek átalakításáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
8. Döntés Váczi Attila r. alezredes kinevezésének támogatásáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
9. Javaslat vizi-turisztikai projektben történő részvételre; Előadó: Horváth Gábor polgármester
10. Búcsú- és falunappal kapcsolatos tájékoztató; Előadó: Horváth Gábor polgármester
11. Egyéb, 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 93/2015. (VI. 30.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Döntés földterület vásárlásról új önkormányzati építési telkek kialakításához; Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Döntés a győrzámolyi 063/49., 063/50., 063/51., 063/52. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról Erdélyi
Ferencné, Szabó Ernőné és Boráros Ernő kérelmére; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Tájékoztató a településrendezési terv felülvizsgálatának aktuális helyzetéről, javaslat egyszerűsített eljárás
lefolytatására; Előadó: Horváth Gábor polgármester
4. Javaslat helyi anyakönyvi rendelet megalkotására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
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5. Javaslat a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
6. Döntés a Bölcsőde szakmai programjának elfogadásáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
7. Tájékoztató Pannon-Víz Zrt. részvényeinek átalakításáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
8. Döntés Váczi Attila r. alezredes kinevezésének támogatásáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
9. Javaslat vizi-turisztikai projektben történő részvételre; Előadó: Horváth Gábor polgármester
10. Búcsú- és falunappal kapcsolatos tájékoztató; Előadó: Horváth Gábor polgármester
11. Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy napirend előtt olyan ügyet kell megtárgyalniuk, ami zárt ülésre tartozik,
ezért a nyilvános ülést berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el 16.05 órakor.
Siska Károly képviselő 16.15 órakor elhagyta az ülés helyszínét.
Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést 16.16 órakor megnyitotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület
6 fővel határozatképes.
1. napirendi pont: Döntés földterület vásárlásról új önkormányzati építési telkek kialakításához
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy több, mint 10 év után, sikerült a Győri út előtt lévő terület
tulajdonosaival a terület adásvételének feltételeiben megállapodniuk, oly módon, hogy minden harmadik közműves
telket megkapják a tulajdonosok, az önkormányzat viseli az adásvétellel, a megosztással járó összes költséget és a
közművesítés költségét is. Egyidejűleg a tulajdonosok kérték két telek és a hozzá kapcsolódó utak belterületbe
vonásához a Képviselő-testület hozzájárulását. Véleménye szerint, ha sikerül a tulajdonosokkal több éves
tárgyalássorozat eredményeként megállapodniuk és az önkormányzat így hozzájut ahhoz a szántóterülethez, amin
telkeket alakíthat ki, akkor hozzájárulásukat adhatják annak a két teleknek a belterületbe csatolásához.
Pulai Nikoletta képviselő örömét fejezi ki, hogy végre sikerül hozzájutni ahhoz a területhez. Az előző ülésen még
arról volt szó, hogy nem tudnak megállapodni a tulajdonosokkal.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ismertették velük, hogy ha csak a saját érdeküket nézik, és nem látják,
hogy mi a falu érdeke, akkor elveszítik azt a lehetőséget, hogy azon a részen telkek legyenek.
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy ő is részt vett a tárgyaláson, ahol elmondta a tulajdonosoknak, hogy ha nem
tudnak megállapodni az önkormányzattal, akkor más helyen kell fejlesztési területet keresni, viszont ez azzal jár, hogy az
a terület kikerül a rendezési tervből, mint fejlesztési terület. A polgármester úr és a jegyzőnő is többször, türelemmel
magyarázta el nekik, hogy mi hogyan lesz. A hosszas megbeszélés végén megértették, hogy nulla rizikóval pénzhez
juthatnak.
Horváth Gábor polgármester szerint Borárosék mellett Gácsikék is partnerek ebben a konstrukcióban. Ismerteti a
megállapodás tervezetet, ami aláírásra került a telekalakításra vonatkozóan és javasolja, hogy kössenek a tulajdonosakkal
adásvételi szerződést. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
A 063/53., 063/54., 063/55., 065/4., 065/5., 065/7., 065/8. hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy építési telkek kialakítása, továbbá
kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolja a 063/53., 063/54., 063/55., 065/4., 065/5., 065/7., 065/8.
hrsz-ú ingatlanokat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az ingatlanok tulajdonosaival kössön
adásvételi szerződéseket, és azokat a Képviselő-testület nevében írja alá.
3. A Képviselő-testület hozzájárul a 063/53., 063/54., 063/55., 065/4., 065/5., 065/7., 065/8. hrsz-ú külterületi
földterületek belterületbe vonásához. A más célú hasznosítás és a belterületbe vonás költségét az összes érintett ingatlan
vonatkozásában Győrzámoly Község Önkormányzata viseli.
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4. Győrzámoly Község Önkormányzata kezdeményezi az illetékes ingatlanügyi hatóságnál a 063/53., 063/54., 063/55.,
065/4., 065/5., 065/7., 065/8. hrsz-ú külterületi szántók más célú hasznosítását és belterületbe vonását abból a célból,
hogy a település fejlesztése érdekében azon építési telkek, továbbá kiszolgáló- és lakó utak alakulhassanak ki.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
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 94/2015. (VI. 30.) határozata
A 063/53., 063/54., 063/55., 065/4., 065/5., 065/7., 065/8. hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy építési telkek kialakítása, továbbá
kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolja a 063/53., 063/54., 063/55., 065/4., 065/5., 065/7., 065/8.
hrsz-ú ingatlanokat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az ingatlanok tulajdonosaival kössön
adásvételi szerződéseket, és azokat a Képviselő-testület nevében írja alá.
3. A Képviselő-testület hozzájárul a 063/53., 063/54., 063/55., 065/4., 065/5., 065/7., 065/8. hrsz-ú külterületi
földterületek belterületbe vonásához. A más célú hasznosítás és a belterületbe vonás költségét az összes érintett ingatlan
vonatkozásában Győrzámoly Község Önkormányzata viseli.
4. Győrzámoly Község Önkormányzata kezdeményezi az illetékes ingatlanügyi hatóságnál a 063/53., 063/54., 063/55.,
065/4., 065/5., 065/7., 065/8. hrsz-ú külterületi szántók más célú hasznosítását és belterületbe vonását abból a célból,
hogy a település fejlesztése érdekében azon építési telkek, továbbá kiszolgáló- és lakó utak alakulhassanak ki.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
2. napirendi pont: Döntés a győrzámolyi 063/49., 063/50., 063/51., 063/52. hrsz-ú ingatlanok belterületbe
vonásáról Erdélyi Ferencné, Szabó Ernőné és Boráros Ernő kérelmére
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az előző napirendi pont keretében már erről is
beszéltek, javasolja, hogy támogassák a kérelmet. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
A 063/49., 063/50., 063/51., 063/52. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 063/50. és a 063/51. hrsz-ú
ingatlanok külterületi szántók, a 063/49. hrsz-ú ingatlan külterületi, közforgalom számára megnyitott magánút, a
063/52. hrsz-ú ingatlan külterületi önkormányzati közút.
2. A Képviselő-testület hozzájárul a 063/49., 063/50., 063/51. és 063/52. hrsz-ú külterületi földterületek belterületbe
vonásához. A belterületbe vonás költségét az összes érintett ingatlan, - 063/49., 063/50., 063/51., 063/52. hrsz. vonatkozásában a kérelmezők: Erdélyi Ferencné 9172 Győrzámoly, Szt. László u. 26.; Szabó Ernőné 9172 Győrzámoly,
Szt. László u. 18. és Boráros Ernő 9172 Győrzámoly, Futódomb u. 9. szám alatti lakosok kötelesek viselni.
3. Győrzámoly Község Önkormányzata kezdeményezi az illetékes ingatlanügyi hatóságnál a 063/50. és 063/51. hrsz-ú
külterületi szántók belterületbe vonását abból a célból, hogy a település fejlesztése érdekében azon építési telkek
alakuljanak ki, kezdeményezi továbbá a 063/49. és 063/52. hrsz-ú külterületi utak belterületbe vonását abból a célból,
hogy azon kiszolgáló- és lakó utak alakulhassanak ki.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
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 95/2015. (VI. 30.) határozata
A 063/49., 063/50., 063/51., 063/52. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 063/50. és a 063/51. hrsz-ú
ingatlanok külterületi szántók, a 063/49. hrsz-ú ingatlan külterületi, közforgalom számára megnyitott magánút, a
063/52. hrsz-ú ingatlan külterületi önkormányzati közút.
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2. A Képviselő-testület hozzájárul a 063/49., 063/50., 063/51. és 063/52. hrsz-ú külterületi földterületek belterületbe
vonásához. A belterületbe vonás költségét az összes érintett ingatlan, - 063/49., 063/50., 063/51., 063/52. hrsz. vonatkozásában a kérelmezők: Erdélyi Ferencné 9172 Győrzámoly, Szt. László u. 26.; Szabó Ernőné 9172 Győrzámoly,
Szt. László u. 18. és Boráros Ernő 9172 Győrzámoly, Futódomb u. 9. szám alatti lakosok kötelesek viselni.
3. Győrzámoly Község Önkormányzata kezdeményezi az illetékes ingatlanügyi hatóságnál a 063/50. és 063/51. hrsz-ú
külterületi szántók belterületbe vonását abból a célból, hogy a település fejlesztése érdekében azon építési telkek
alakuljanak ki, kezdeményezi továbbá a 063/49. és 063/52. hrsz-ú külterületi utak belterületbe vonását abból a célból,
hogy azon kiszolgáló- és lakó utak alakulhassanak ki.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
3. napirendi pont: Tájékoztató a településrendezési terv felülvizsgálatának aktuális helyzetéről, javaslat
egyszerűsített eljárás lefolytatására
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a településfejlesztési koncepció kidolgozása milyen
szakaszban tart, és ezzel együtt párhuzamosan folyik a településrendezési terv felülvizsgálata is. Ismerteti a kiküldött
anyagot, amit volt módja minden képviselőnek tanulmányozni. Ez tartalmazza a településfejlesztési koncepció
tervezetét és a kulturális örökségvédelmi hatástanulmányt, ami kiküldésre kerülne második körben az illetékes
hatóságoknak. Elmondta, hogy a diósi részen is tárgyalásokat folytatott a földtulajdonosokkal, hogy milyen feltételekkel
adják el az önkormányzatnak a szántókat. Ott 3,3 telket kérnek hektáronként, ami nagyjából ugyanannak felel meg, mint
amit a Győri útnál lévő földtulajdonosokkal kialkudtak. Ajánlatot kértek a Talent-Plan Kft-től arra, hogy a Győri útnál
lévő telkek megosztását hogyan illesszék a rendezési tervbe. A településtervező azt javasolta, hogy egyszerűsített eljárás
keretében lehet módosítani a rendezési tervet és akkor nem kell megvárni a felülvizsgálatot. Meg is adta az ajánlatát erre
a munkára, bruttó 609 ezer forintban. Azt javasolja, hogy ezt most ne rendeljék meg, mert még nem láttak olyan
megoldást a tervezőtől, amit el tudnak fogadni teljes mértékben úgy, hogy a lehető legtöbb telek alakuljon ki, körülbelül
700 m2-es méretben. Egyeztetést kezdeményez a tervezővel, aminek időpontjáról értesíteni fogja a képviselőket, Benes
Gábor képviselő jelenlétére feltétlenül számít és akkor talán meg tudják találni azt az ideális helyzetet, hogy azzal a
lehető legjobban járjanak. A napirendi pont tárgyalását lezárja azzal, hogy helyszíni egyeztetést kér a Talent-Plan Kft-től
és arról értesíti a képviselőket.
4. napirendi pont: Javaslat helyi anyakönyvi rendelet megalkotására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat, melynek a lényege, hogy az anyakönyvi törvény
kötelezően előírja, hogy le kell szabályozni a hivatali munkaidőn túli és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötések
többletszolgáltatásáért fizetendő díjakat. Javasolja a rendelet elfogadását.
Horváth Károly képviselő szerint a tervezetben megállapított díjak alacsonyak, ő 9 éve ennél sokkal többet fizetett
Győrben, ahol a különböző szolgáltatásokért, például versmondásért még külön díjtételeket számolnak fel és az
anyakönyvvezető is csak 5 percig beszél.
dr. Torma Viktória jegyző szerint a rendelet-tervezetben a helyi viszonyoknak megfelelően kerültek a díjtételek
meghatározásra.
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 6 fő. A Képviselő-testület
6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VII. 1.) az egyes anyakönyvi események
engedélyezésének helyi szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak
mértékéről (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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5. napirendi pont: Javaslat a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának
módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiemelte, hogy az alapító okiratot elsősorban a
bölcsődei létszámok és a kormányzati funkciók változása miatt kell módosítani. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatokat teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2015. (VI. 30.) határozata
Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosítását (alapító okirat módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az alapító okiratot módosító iratot küldje meg
Magyar Államkincstár Államháztartási Irodájához.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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 97/2015. (VI. 30.) határozata
Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetű Alapító Okiratának jóváhagyásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, egyidejűleg a 103/2014. (X. 21.) számú határozattal
elfogadott alapító okirat hatályát veszti (az egységes szerkezetű alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az alapító okiratot küldje meg Magyar Államkincstár
Államháztartási Irodájához.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a második bölcsődei csoport kialakítása megtörtént, már csak a lépcső
burkolása van hátra. Ezen kívül el kell választani egy kerítéssel az óvodai és a bölcsődei udvart.
6. napirendi pont: Döntés a Bölcsőde szakmai programjának elfogadásáról
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a bölcsődei létszámok bővítése azzal jár, hogy módosítani kell a működési
engedélyt, azaz a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatokat. Ezért az intézmény elkészítette az új
alapdokumentumait, melyet az előterjesztés mellékleteként megküldött a Képviselő-testület részére. Kéri ennek
jóváhagyását.
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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2015. (VI. 30.) határozata
A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapdokumentumainak jóváhagyása
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győrzámolyi Tündérrózsa
Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát.
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győrzámolyi Tündérrózsa
Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programját.
Felelős: Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető
Határidő: folyamatos
7. napirendi pont: Tájékoztató Pannon-Víz Zrt. részvényeinek átalakításáról
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ennek lényege, hogy a Pannon-Víz Zrt.
Közgyűlése úgy döntött, hogy a társaság nyomdai úton előállított részvényeit dematerializált részvényekké alakítja. A
papír alapú részvényeket át kell adni a Pannon-Víz Zrt-nek, azért, hogy az átalakítással kapcsolatos intézkedések
megkezdődjenek. Az átadást jegyzőkönyvben kell dokumentálni. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy adják meg a
polgármester úrnak az erre vonatkozó felhatalmazást.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
Önkormányzati tulajdonú nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtása Pannon-Víz Zrt. felé
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette a Pannon-Víz Zrt.
7/2015. (IV. 23.) Közgyűlési határozatában foglaltakat, a nyomdai úton előállított részvények dematerializált
részvényekké történő átalakításáról.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy Győrzámoly Község Önkormányzata
tulajdonát képező, nyomdai úton előállított törzsrészvényeket a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója felé benyújtsa és
az erről szóló jegyzőkönyvet aláírja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2015. augusztus 31.
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 99/2015. (VI. 30.) határozata
Önkormányzati tulajdonú nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtása Pannon-Víz Zrt. felé
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette a Pannon-Víz Zrt.
7/2015. (IV. 23.) Közgyűlési határozatában foglaltakat, a nyomdai úton előállított részvények dematerializált
részvényekké történő átalakításáról.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy Győrzámoly Község Önkormányzata
tulajdonát képező, nyomdai úton előállított törzsrészvényeket a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója felé benyújtsa és
az erről szóló jegyzőkönyvet aláírja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2015. augusztus 31.
8. napirendi pont: Döntés Váczi Attila r. alezredes kinevezésének támogatásáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőrfőkapitány kérte az önkormányzat támogatását a városi rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez. Az alábbi
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Váczi Attila r. alezredes kinevezésének támogatása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Váczi Attila r. alezredes Győri
Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé történő kinevezését.
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2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről Csizmadia Gábor r. dantártábornok,
megyei rendőrfőkapitányt értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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 100/2015. (VI. 30.) határozata
Váczi Attila r. alezredes kinevezésének támogatása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Váczi Attila r. alezredes Győri
Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé történő kinevezését.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről Csizmadia Gábor r. dantártábornok,
megyei rendőrfőkapitányt értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Javaslat vizi-turisztikai projektben történő részvételre
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Szigetköz-Felső-Duna-Mente Térségi Fejlesztési Tanács pályázatot
kíván benyújtani vízi turisztikai projektelemekre a térségre vonatkozóan. Lehet, hogy lesz benne határokon átnyúló
elem, ha létrejön a szlovák partnerség. Javasolja, hogy a pályázat keretében sóját, kishajó kikötőhelyet, és kempingezési
lehetőséget alakítsanak ki és természetesen információs táblát helyezzenek el. Az előkészítés költségét, azaz a tervek
elkészítését úgy kalkulálták, hogy a teljes bruttó költség 4%-át kell biztosítani. Továbbá megvalósítás esetén 5% önerőt
kell biztosítani. Ez a két összeg, ha mindent sikerült megvalósítani, amit szeretnének, előre láthatóan 2 millió forintos
kiadást jelent az önkormányzat részéről és 20 millió forint értékben gyarapítja a települést a megnyert vízi létesítmények
értéke. Azért nem lehet konkrét számot mondani, mert még nincsenek tervek, nem lehet tudni, hogy mely
létesítményekhez kell vízjogi engedély. Azt nem javasolja, hogy kajakra, biciklire pályázzanak még külön, mert arra nem
tudnak foglalkoztatni senkit, hogy ezeket az eszközöket felügyelje és bérbe adja, felügyelet nélkül pedig ezeket könnyen
el lehet tulajdonítani. Javasolja, hogy vegyenek részt ebben a projektben, ahol úgy tűnik, körülbelül 25 település vesz
majd részt. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Duna turisztikai projektben történő önkormányzati részvételről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Szigetköz-Felső-Duna-Mente Térségi
Fejlesztési Tanács által a Duna vizi-turisztikai projektre kidolgozott tervezetét, az esetleges pályázatban részt kíván
venni, hozzájárul a pályázat előkészítési költségeihez és biztosítja a pályázat megvalósításhoz szükséges önerőt.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a pályázatra vonatkozó együttműködési
megállapodást írja alá és gondoskodjon a felmerülő költségek kifizetéséről.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
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 101/2015. (VI. 30.) határozata
Duna turisztikai projektben történő önkormányzati részvételről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Szigetköz-Felső-Duna-Mente Térségi
Fejlesztési Tanács által a Duna vizi-turisztikai projektre kidolgozott tervezetét, az esetleges pályázatban részt kíván
venni, hozzájárul a pályázat előkészítési költségeihez és biztosítja a pályázat megvalósításhoz szükséges önerőt.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a pályázatra vonatkozó együttműködési
megállapodást írja alá és gondoskodjon a felmerülő költségek kifizetéséről.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
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10. napirendi pont: Búcsú- és falunappal kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester a falunappal kapcsolatban elmondta, hogy augusztus 20-án a sportpályán kerül
megrendezésre. Programok lesznek a gyerekek számára, ugrálóvár, arcfestés, lovaglás, szerveznek főzőversenyt, ott
lesznek a búcsúsok. Vár olyan ötleteket a képviselőktől, ami megszínesíthetné ezt a napot és legalább olyan lesz, mint a
gyereknap volt, ami nagyon jól sikerült. Biztos lesz olyan focimeccs is, ami érdekes lehet, erről már beszélt a
Sportegyesület elnökével. Estére koncertet terveznek, a Lord együttest hívták meg. Többen is ígértek támogatást a
rendezvényhez.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy tűzijátékra gondoltak-e.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy ez még nyitott kérdés.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy lesz mobil kalandpark is a gyerekek számára.
Horváth Károly képviselő javasolta, hogy nézzék meg a karzat játék oldalt az interneten, mert nagyon jó játékaik
vannak.
11. napirendi pont: Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. Mosolyország Színkör kérelmének megtárgyalása
Horváth Gábor polgármester tájékoztatott arról, hogy a Mosolyország Színkör képviseletében Pulai Nikoletta elnök
azt kérte, hogy jelöljenek ki számukra egy olyan helyet, amit csak ők használhatnak és ahol a jelmezeiket, díszleteiket
tarthatják.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy a plébánai épületében, a pincében tartják a nagyobb díszleteket. Mivel a
plébános már nem lakik ott, nagyon nehezen jutnak be, ráadásul a pince dohos.
Horváth Gábor polgármester szerint a próbaterem erre a célra alkalmas, az zárható is, oda senki nem megy be.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy már többször is szétdobálva találta a jelmezeket. Ha a székek és a szőnyeg
bent marad ott, akkor ők már nem férnek oda.
Horváth Gábor polgármester szerint oda senki nem megy be engedély nélkül, azt tudja elképzelni, hogy az ajtó nem
lett bezárva és akkor ment be valaki a Tornacsarnok felől. Ezzel a helyzettel kell megbarátkozni, azt nehezen tudja
elképzelni, hogy erre a célra egy 40-50 m2-es helyiséget találnak, csak azt tudja elképzelni, hogy lesz egy helyiség, ahol
más is van és ahova más is bemegy, de csak felelősséggel.
Pulai Nikoletta képviselő szerint az is érhető, hogy a próbateremben bent vannak a székek, hiszen onnan a
legegyszerűbb átvinni a Tornacsarnokba.
dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy a volt gyógyszertár helyisége nem lenne-e megfelelő a Mosolyország
Színkör által kért célra?
Pulai Nikoletta képviselő szerint az megfelelő lenne, de úgy tudta, hogy oda fog költözni a Fornetti.
Horváth Károly képviselő szerint nem fog oda költözni, ez biztos, mert beszélt vele. Azt mondta, hogy azért nem,
mert azokat a gépeket, amivel süt, oda nem viheti be.
Horváth Gábor polgármester szerint 3-4 millió forintos átalakítás után tudna csak odaköltözni, amit nehezen tudna
kitermelni, ezért nem költözik.
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Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy akkor oda berakodhatnak-e és kaphat-e kulcsot.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy erre van lehetősége, a színköri jelmezek, díszletek ott elhelyezhetőek,
átalakításra sincs szükség.
2. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy hasonlóan az előző évekhez, idén is pályáznának a rendkívüli költségvetési
támogatásra. A pályázatot a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási előadójával közösen elkészítik.
Horváth Gábor polgármester támogatja a pályázat benyújtását és az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a megyei önkormányzatok
rendkívüli támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló
pályázati kiírás alapján rendkívüli költségvetési támogatás igénylésére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
valamennyi nyilatkozat megtételére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
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 102/2015. (VI. 30.) határozata
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a megyei önkormányzatok
rendkívüli támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló
pályázati kiírás alapján rendkívüli költségvetési támogatás igénylésére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
valamennyi nyilatkozat megtételére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
Hozzászólások
Pulai Nikoletta képviselő jelezte, hogy szeretné elkérni a Falumúzeum kulcsát, hogy megnézhesse az ott lévő
tárgyakat és tudjon azzal foglalkozni, hogy milyen irányban induljon el az ottani munka. Első körben csinálna egy leltárt,
aztán néprajzosokkal kellene felvenni a kapcsolatot.
Horváth Károly képviselő jelezte, hogy a Fenyő utcáról nagyobb gépekkel szinte lehetetlen kifordulni a főútra, mert az
a fák miatt nem belátható.
Horváth Gábor polgármester kérte, hogy ezt mutassa meg neki.
Pulai Nikoletta képviselő jelezte, hogy most szombaton Szabó Zoltán győrzámolyi születésű papnak ezüstmiséje lesz.
Az egyházközség nevében már rendelt ajándékot.
Horváth Gábor polgármester javasolta, hogy a győrzámolyi önkormányzat nevében is köszöntsék. Tekintettel arra,
hogy ő nem tud részt venni az ezüstmisén egyéb elfoglaltsága miatt, felkéri Tóthné Major Éva alpolgármestert, hogy az
önkormányzat nevében köszöntse Szabó Zoltánt.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy július 1-jén 16.00 órára rendkívüli zárt ülést hív össze.
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Horváth Károly képviselő jelezte, hogy a tervezett zárt ülésen egyéb elfoglaltsága miatt nem vesz részt.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 18.10 órakor.

kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Benes Gábor
képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Viola Vilmosné
képviselő
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