Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2015. szeptember 15. 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, Benes Gábor, Horváth Károly, Pulai
Nikoletta, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Meghívottként: G. Varga Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke, Andorka Kálmán János képviselő-jelölt

Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Benes Gábor és Viola Vilmosné képviselőket kijelölte. Ezt követően
ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. A Helyi Választási Bizottság beszámolója megüresedett képviselői tisztségről és annak betöltéséről; Előadó: G.
Varga Istvánné HVB elnök
2. Önkormányzati képviselő eskütétele; Előadó: G. Varga Istvánné HVB elnök
3. Képviselői tiszteletdíj megállapítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
4. Bizottsági tagok megválasztása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Döntés földterület vásárlásról új önkormányzati építési telkek kialakításához; Előadó: Horváth Gábor polgármester
6. Döntést településrendezési terv felülvizsgálatáról magánszemély kérelmére; Előadó: Horváth Gábor polgármester
7. Javaslat a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
8. Döntés közvilágításra és közvilágítás karbantartására kötendő új szerződésről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
9. Javaslat Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
10. Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
11. Összefoglaló a két ülés között történtekről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
12. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2015. (IX. 15.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. A Helyi Választási Bizottság beszámolója megüresedett képviselői tisztségről és annak betöltéséről; Előadó: G.
Varga Istvánné HVB elnök
2. Önkormányzati képviselő eskütétele; Előadó: G. Varga Istvánné HVB elnök
3. Képviselői tiszteletdíj megállapítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
4. Bizottsági tagok megválasztása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
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5. Döntés földterület vásárlásról új önkormányzati építési telkek kialakításához; Előadó: Horváth Gábor polgármester
6. Döntést településrendezési terv felülvizsgálatáról magánszemély kérelmére; Előadó: Horváth Gábor polgármester
7. Javaslat a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
8. Döntés közvilágításra és közvilágítás karbantartására kötendő új szerződésről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
9. Javaslat Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
10. Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
11. Összefoglaló a két ülés között történtekről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
12. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság beszámolója megüresedett képviselői tisztségről és annak
betöltéséről
Előadó: G. Varga Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke
G. Varga Istvánné HVB elnök elmondta, hogy 2015. július 1. napján Siska Károly önkormányzati képviselői
lemondott a képviselői tisztségről. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény (50. törvény) 21. § (1) bekezdése kimondja, hogy ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik
meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A megüresedő helyre a soron következő jelölt Tolnay Péter
volt, aki úgy nyilatkozott, hogy: „Köszönöm a megtisztelő felkérést. A választásoktól eltelt idő alatt a munkahelyi
kötelezettségeim és elfoglaltságaim oly módon megváltoztak, hogy a képviselői tevékenységgel járó feladatokat vállalni
nem tudom.” Andorka Kálmán János a következő legtöbb szavazatot kapott jelölt vállalta a képviselő tisztség
betöltését. Ezért a Helyi Választási Bizottság úgy határozott, hogy a képviselői mandátumot Andorka Kálmán János
kapja. Sok sikert kíván a munkájához és felkéri az eskü letételére.
2. napirendi pont: Önkormányzati képviselő eskütétele
Előadó: G. Varga Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke
G. Varga Istvánné tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Mötv. 28. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a települési
képviselőnek esküt kell tennie.
G. Varga Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke előmondásával Andorka Kálmán János az Mötv. 1.
melléklete szerinti esküt letette. (A képviselő esküokmánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth Gábor polgármester gratulált Andorka Kálmán János képviselőnek, munkájához sok sikert kívánt és
megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
G. Varga Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke elhagyta az ülés helyszínét.
3. napirendi pont: Képviselői tiszteletdíj megállapítása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Andorka Kálmán János képviselő elmondta, hogy nem tart igényét tiszteletdíjra és ezt írásban is bejelentette.
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a képviselői tiszteletdíjra vonatkozó 99/2014. (X. 21.)
önkormányzati határozat változatlanul hatályban marad.
4. napirendi pont: Bizottsági tagok megválasztása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöki tisztsége is megüresedett a képviselői
lemondás miatt, ezért javasolja, hogy elnököt és további egy tagot válasszanak. A Bizottság elnökének Viola Vilmosné
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képviselőt, további egy tagjának Andorka Kálmán János képviselőt javasolja. Ez természetesen nem érinti Horváth
Károly képviselő bizottsági tagságát, akit az alakuló ülésen már megválasztottak.
Viola Vilmosné és Andorka Kálmán János jelöltek elfogadják a bizottságba történő jelölésüket, beleegyeznek
megválasztásuk nyilvános ülésen történő lebonyolításához, egyúttal bejelentik személyes érintettségüket.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Viola Vilmosné és Andorka Kálmán János személyes érintettségéről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság megválasztása során a szavazásból
nem zárja ki Viola Vilmosné és Andorka Kálmán János képviselőket.
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2015. (IX. 15.) számú határozata
Viola Vilmosné és Andorka Kálmán János személyes érintettségéről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság megválasztása során a szavazásból
nem zárja ki Viola Vilmosné és Andorka Kálmán János képviselőket.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjának megválasztásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökévé Viola Vilmosné
képviselőt, tagjává Andorka Kálmán János képviselőt választja.
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2015. (IX. 15.) számú határozata
Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjának megválasztásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökévé Viola Vilmosné
képviselőt, tagjává Andorka Kálmán János képviselőt választja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Döntés földterület vásárlásról új önkormányzati építési telkek kialakításához
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy erről a témáról már sokat beszéltek, az előző ülésen elhangzottak és az
akkor meghozott határozat alapján megkötötték a szerződést a Győri út elején lévő földterület megvásárlására, mind a
Boráros, mind a Gácsik családdal. A szerződés értelmében minden kialakított harmadik telek tulajdonjoga az eladókat
illeti. Ez azt jeleni, hogy ha leszámítják az utakat, zöldterületeket, akkor egy hektárból körülbelül 10 telek alakul ki, tehát
3,3 darab telek lesz az eladóké. A megosztásokat úgy tervezik, hogy 700 m2-es telkeket alakítanak ki, mert az a
tapasztalat, hogy ezeket keresik a leginkább. A földterületért most nem fizetnek, hanem majd közműves telket adnak a
tulajdonosoknak. Eddig mindegyik eladónak azt mondta, hogy kiválaszthatják, hogy melyik telket szeretnék. Azért is
mondta ezt, mert ott nem lesz különbség a telkek között. Ha tört terület jutna valamelyik tulajdonosnak, akkor ezt majd
rendezni kell valamilyen módon, vagy az önkormányzat veszi át, valamekkora összegért, vagy a tulajdonos, vagy
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közösen adják el. Mostanára majdnem az összes telket eladták a Hunyadi utca folytatásánál, összesen három telek nincs
eladva. Végre eljutottak oda, hogy diósi részen, a Duna utca mögötti tulajdonosokkal is sikerült megegyezni. A
szerződéshez már az adatok az ügyvéd úrnál vannak. A szerződést hasonló feltételekkel kötnék, mint a másikat, azzal,
hogy itt azt rögzítik, hogy egy hektár után 3,3 db telket kapnak a tulajdonosok és itt is 700 m2-esek lesznek a telkek. Azt
gondolja, hogy az önkormányzat alapvető érdeke, hogy telkeket alakítson ki, az eladók pedig azzal, hogy közműves
telket kapnak vissza a szántóföld helyett, hektáronként 20 milliós bevételhez juthatnak. Ugyanis az új földtörvény már
nem teszi számukra lehetővé, hogy telek céljára adják el a szántóföldeket, hiszen az ilyen ügyleteket sem a helyi
földbizottságok, sem a Agrárkamara nem támogatja, mert spekulációs szándék van mögötte, viszont az önkormányzat
ilyen irányú törekvését igen. Úgy véli, hogy a kialakításra kerülő telkeket 6 millió forint körüli összegért értékesíthetik
majd. Most mindent el lehet adni Győrzámolyon, nagyon nagy a kereslet. Reméli, hogy ez pár évig így marad. Úgy véli,
hogy ha a megtakarításaikat most a közművesítésre fordítják és kialakulnak a telkek, akkor meg tudják alapozni azon
elképzelések gazdasági-pénzügyi alapját, amit szeretnének megvalósítani. Kiemeli, hogy ezek közül a legfontosabb a
tanuszoda megépítése lenne. Reméli, hogy egyre többen lesznek azok, akik ezt a tanuszoda kérdést komolyan veszik és
tenni akarnak a megvalósításáért, nem csak mosolyognak rajta. Úgy véli, hogy már 2017-ben elkezdhető lenne a
beruházás. Arra kér most felhatalmazást, hogy a diósi résszel kapcsolatos adásvételi szerződést megköthesse, mert
szóban már megegyeztek a tulajdonosokkal, akik az adataikat is megadták. Ez a terület az, ahol azonnal el lehet kezdeni
a megosztást és a közművesítést, mert ez bent van a rendezési tervben. Ha időben lépnének, akkor jövő nyárra már
lehetnek ott telkek.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy telkenként mekkora közműköltséggel számolnak.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy a vezeték nyomvonala nem sokkal lesz nagyobb, mint Hunyadi utca
folytatásánál, mert itt kétszer két sor telek lesz, kb. 80 telek, ami két utcát jelent. A költségek azonban elképesztő
mértékben emelkedtek, még a pontos összeget nem ismeri. A másik részen, a Győri út elejénél lesz kb. 40 telek, de
hangsúlyozza, hogy a telkek száma pontosan még nem ismert, mert a megosztásokat csak a szerződések aláírása után
tudják elkészíttetni. Azt gondolja, hogy ha a közművesítésre szerződést kötnek, akkor már előszerződéssel értékesíthetik
a telkeket. Hozzátette, hogy a diósi részen, a megvásárolni kívánt földterülettel határos egy erdő, ami fél hektárnál
nagyobb, amit a tulajdonosok hasonló feltételekkel eladnák az önkormányzatnak, mint a szántót. Úgy gondolja, hogy az
mindig pozitív dolog, ha az önkormányzatnak van erdője, ezért azt is meg kellene egyidejűleg vásárolni, annak ellenére,
hogy ott telek nem alakulhatna ki. Rámutatott arra, hogy a zámolyi-csatorna partján lévő erdő kitermeléséből is
származott bevétele az önkormányzatnak az idén. Javasolja, hogy a szántót és az erdőt az általa felvázolt feltételekkel
vásárolják meg. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
A 09/4., 09/5., 09/6., 09/7., 09/8., 09/9., 09/10., 09/11., 09/12., 09/30., 09/94., 09/95. hrsz-ú ingatlanok
megvásárlásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy építési telkek kialakítása, továbbá
kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolja a 09/4., 09/5., 09/6., 09/7., 09/8., 09/9., 09/10., 09/11.,
09/12., 09/30., 09/94., 09/95. 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 09/4., 09/5., 09/6., 09/7., 09/8., 09/9., 09/10., 09/11., 09/12., 09/30., 09/94.,
09/95. 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 09/4., 09/5., 09/6., 09/7.,
09/8., 09/9., 09/10., 09/11., 09/12., 09/30., 09/94., 09/95. hrsz-ú külterületi szántók és erdő 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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2015. (IX. 15.) számú határozata
A 09/4., 09/5., 09/6., 09/7., 09/8., 09/9., 09/10., 09/11., 09/12., 09/30., 09/94., 09/95. hrsz-ú ingatlanok
megvásárlásáról
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy építési telkek kialakítása, továbbá
kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolja a 09/4., 09/5., 09/6., 09/7., 09/8., 09/9., 09/10., 09/11.,
09/12., 09/30., 09/94., 09/95. 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 09/4., 09/5., 09/6., 09/7., 09/8., 09/9., 09/10., 09/11., 09/12., 09/30., 09/94.,
09/95. 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 09/4., 09/5., 09/6., 09/7.,
09/8., 09/9., 09/10., 09/11., 09/12., 09/30., 09/94., 09/95. hrsz-ú külterületi szántók és erdő 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
6. napirendi pont: Döntést településrendezési terv felülvizsgálatáról magánszemély kérelmére
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ennek lényege, hogy egy magánszemély a
saját telkére nézve a minimális teleknagyságot szeretné megváltoztatni. A rendezési terv módosításnak költségét
természetesen ő viseli.
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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2015. (IX. 15.) számú határozata
Döntés Szabályozási Terv módosításáról tulajdonosi kezdeményezésre
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Széchenyi utca és a Hunyadi utca által
határolt tömb szabályozási terve a következők szerint módosuljon:
 A 138/1. hrsz-ú ingatlan 600 m2 megengedett legkisebb telekmérete 550 m2-re módosul,
 A 139/2/3/4. és a 140/6. hrsz-ú telkek irányadó telekosztása az aktuális alaptérképi állapotokhoz igazodjon.
A módosítás célja: A tulajdonosi igények támogatása - a telek megosztás feltételeinek megteremtése - a
jogszabályoknak megfelelő módosítással.
A módosítás hatása: A módosítás fokozhatja az építési és letelepedési kedvet.
2. A Képviselő-testület támogatja Győrzámoly község településrendezési eszközei módosításának indítását azzal, hogy a
felmerülő költségeket a kérelmező köteles viselni.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
7. 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. Elmondta, hogy nyáron megtörtént az alapító
okirat módosítása, azonban azt a Kincstár hiánypótlásra visszaküldte, mert formanyomtatvány alkalmazásával kell az
alapító okiratokat elkészíteni. Ezt az előterjesztés melléklete tartalmazza. Kéri az előterjesztés elfogadását.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatokat teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2015. (IX. 15.) számú határozata
Képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2015. (VI. 30.) és 97/2015. (VI. 30.) határozatait hatályon
kívül helyezi.
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2015. (IX. 15.) 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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2015. (IX. 15.) 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
egységes szerkezetbe foglalt 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
8. napirendi pont: Döntés közvilágításra és közvilágítás karbantartására kötendő új szerződésről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A közvilágítás korszerűsítés miatt új
szerződéseket kell kötni, mind az áramszolgáltatóval, mind a karbantartásra. A szerződés-tervezetek az előterjesztés
mellékletét képezik.
Horváth Gábor polgármester hozzátette, hogy a karbantartó cég, az EH-SZER Kft. be fog olvadni az E.on-ba. Az új
világítótesteknek nagy az élettartama, ami átlagosan 20 ezer üzemóra, ami 5 évet jelent. A gyártó szerint azonban 60 ezer
üzemórát is tudnak működni, ami 15 évet jelent. Ha tényleg ennyi ideig nem kell felmenni az oszlopra, akkor az már
önmagában nyereség.
dr. Torma Viktória jegyző hozzátette, hogy általában nem a lámpatest, hanem a légvezeték hálózat hibásodik meg, a
hiba elhárításhoz pedig a karbantartó cégnek kosaras autót kell készenlétben tartani, aminek jelentős az üzemeltetési
költsége. Próbáltak a karbantartási díjból engedményt kérni, de az EH-SZER Kft. nem tudott a szerződés-tervezetben
szereplő összegnél kedvezőbb árat beállítani. A műszaki átadás feltétele az, hogy rendelkezzenek karbantartási
szerződéssel.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatokat teszi fel szavazásra.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2015. (IX. 15.) határozata
Szerződéskötés közvilágításra E.on-nal
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az E.on ajánlatát teljes ellátású közvilágítási célú
villamosenergia adásvételére és azt elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a közvilágítási szerződés aláírására 2015.
szeptember 1-jei kezdő hatállyal.
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015. (IX. 15.) határozata
Szerződéskötés közvilágítás karbantartására EH-Szer Kft-vel
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az EH-Szer Kft. ajánlatát közvilágítási
berendezések aktív elemeinek üzemeltetésére és azt elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a közvilágítás üzemeltetési szerződés aláírására
2015. szeptember 1-jei kezdő hatállyal.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester hozzátette, hogy a lebontott lámpatesteket nettó fél millió forintért megvásárolták, ez is
feltétele volt az átadás-átvételnek az E.on részéről. Ezeket a lámpatesteket fogják felhelyezni az újonnan felállított
közvilágítási oszlopokra a településen. Az áramszolgáltató ígéretét megkapták a közvilágítás bővítéséhez, hiszen minden
lámpát fogyasztásmérő mér, így a közvilágítás bővítést át fogja venni az áramszolgáltató. A várható megtakarítás 3040%, tehát az eddig 3,5 millió forint helyett körülbelül 2 millió forintba fog kerülni a közvilágítás éves szinten.
17.00 órakor Tóthné Major Éva alpolgármester belépett a Képviselő-testületi ülés helyszínére. Horváth Gábor
polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
9. napirendi pont: Javaslat Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy már közel 10 éve részt vesznek ebben az ösztöndíj programban, amivel
a közép- és felsőoktatásban tanuló diákokat segíthetik. Javasolja, hogy ez továbbra is folytatódjon. Az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Csatlakozás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, és elfogadja az Általános szerződési feltételeket.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot a
Támogatáskezelő címére határidőn belül juttassa el, valamint az Általános szerződési feltételekben foglaltakat hajtsa
végre.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2015. október 1.
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015. (IX. 15.) határozata
Csatlakozás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, és elfogadja az Általános szerződési feltételeket.
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2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot a
Támogatáskezelő címére határidőn belül juttassa el, valamint az Általános szerződési feltételekben foglaltakat hajtsa
végre.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2015. október 1.
10. napirendi pont: Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről
1. Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
jelezte, hogy az óvoda iránt olyannyira nagy az igény, hogy minden csoportban túllépik a 25 fős létszámot a beíratott
gyerekek. Az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a köznevelési törvény 4. melléklete határozza
meg, mely alapján az óvodai csoport maximális létszáma 25 fő. Természetesen nem mindenki kezdte meg szeptemberen
az óvodát, mert van olyan, aki később tölti be a harmadik életévét, de a nevelési év kezdetén már dönteni kell arról, ha a
csoportlétszám túllépés felmerül. Hamarosan azonban bekövetkezhet az a helyzet, hogy az öt csoport is kevés lesz, és el
kell indítani a hatodik óvodai csoportot. Egyelőre azonban a helyzet kezelhető úgy, ha engedélyezik a csoportlétszám
túllépést, amit a Köznevelési törvény is lehetővé tesz. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsődében csoportlétszám túllépésének engedélyezése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde
fenntartója – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése és 4. számú melléklete alapján
engedélyezi, hogy a 2015/2016. nevelési évben az alábbi óvodai csoportokban túllépjék a maximális csoportlétszámot:
 Nyuszi csoport
 Napocska csoport
 Pillangó csoport
 Maci csoport
 Katica csoport
2. A Képviselő-testület az 1. pontban nevesített döntés indokait az alábbiak szerint határozza meg:
- a helyben történő óvodai nevelés biztosítása valamennyi helyben lakó gyermek számára,
- a gyermekek napközi ellátásnak biztosítása olyan családok részére, melyben a szülők gyermekük napközbeni
felügyeletéről más módon nem tudnak gondoskodni,
- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai neveléséről történő teljes körű gondoskodás,
számukra a megfelelő ellátás biztosítása.
Felelős: Horváth Gábor polgármester és Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2015. (IX. 15.) határozata
Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsődében csoportlétszám túllépésének engedélyezése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde
fenntartója – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése és 4. számú melléklete alapján
engedélyezi, hogy a 2015/2016. nevelési évben az alábbi óvodai csoportokban túllépjék a maximális csoportlétszámot:
 Nyuszi csoport
 Napocska csoport
 Pillangó csoport
 Maci csoport
 Katica csoport
2. A Képviselő-testület az 1. pontban nevesített döntés indokait az alábbiak szerint határozza meg:
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- a helyben történő óvodai nevelés biztosítása valamennyi helyben lakó gyermek számára,
- a gyermekek napközi ellátásnak biztosítása olyan családok részére, melyben a szülők gyermekük napközbeni
felügyeletéről más módon nem tudnak gondoskodni,
- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai neveléséről történő teljes körű gondoskodás,
számukra a megfelelő ellátás biztosítása.
Felelős: Horváth Gábor polgármester és Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető
Határidő: azonnal
11. napirendi pont: Összefoglaló a két ülés között történtekről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Pulai Nikoletta képviselő örömét fejezte ki, hogy beadták az UNICEF-hez a Gyerekbarát település címre kiírt
pályázatot.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a maga részéről fontosnak tartotta beadni ezt a pályázatot, már tavasszal
hallott róla, illetve utána nézett az interneten. Úgy gondolta, hogy Győrzámoly nagyon sokat tesz a gyermekekért, ezért
is állították össze a hivatalban a pályázati anyagot. Jelenleg várják a döntést.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a búcsú- és falunap jól sikerült, megköszönte mindenkinek, aki a
munkájával a sikeres rendezvény lebonyolításához hozzájárult.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatokat teszi fel szavazásra.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2015. (IX. 15.) határozata
Két ülés között történtekről készített összefoglaló elfogadása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a két ülés között történtekről
készített összefoglaló beszámolót.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
Hozzászólások
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ha a kialakítandó telkeket sikerül úgy értékesíteni, ahogy szeretnék,
akkor 50 eladott telekből lesz körülbelül 200 millió forintja az önkormányzatnak. Ebből akár meg lehet építeni a
tanuszodát a mostani ismeretei szerint. Ezt arra alapozza, hogy megjelent egy cikk, hogy az állam 23 tanuszodát épít az
országban. Erre 3,3 milliárd forintot szánnak, amit ha visszaosztanak, akkor 150-160 millió forintba kerül egy uszoda.
Annyit lehet tudni róla, hogy medence mérete 400 m2-es van egy része, ami úszóoktatásra, és van egy része, ami úszásra
és kisebb rendezvények lebonyolítására alkalmas. Úgy tűnik tehát, hogy nem vágyálom az elképzelésük.
A Mosoni-Duna rehabilitációs projektje során jelezte, hogy kéri Győrzámolyon strand kialakítását. Sajnos eddig nem
alakult ki a meder úgy, hogy ott biztonságosan strandot lehessen kialakítani. 100-150 m3 homokot kellene odavinni a
Szabó-bányából, holnapra pedig ott lesz az a munkagép, ami pár óra alatt meg tudja csinálni a medret, így bízik abban,
hogy végre a strand el fog készülni. Sajnos a csatornák nagyon gazdátlanok, a csatornákon lévő hidak szinten teljesen
tönkrementek, rossz állapotban vannak, de egyiket sem javították meg. A kisebb csatornákban a vizet se látni, annyira
benőtte őket a gaz. A töltéskoronától az aszfaltos útig tartó 10 m-t sem aszfaltozták le, mert nem volt benn a
vállalásban.
Pulai Nikoletta képviselő megjegyezte, hogy akkor ezért nincs meg a Béke utcánál az aszfaltozás.
Horváth Gábor polgármester szerint a Béke utca már nem tartozik a Szakaszmérnökség érdekeltségébe.
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Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy fákat fognak-e ültetni a partra?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy nem lehet beültetni fával, mert az akadályozná az esetleges áradásnál
a vízlevezetést. Van már arra elképzelés, hogy ezen a helyen lehetne vadkempinget üzemeltetni.
Benes Gábor képviselő szerint fa nélkül nagyon rosszul néz ki az a rész, érdekes máshol van fa a víz mentén.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ezt mondta a vízügy, ő sem tud mást mondani. Úgy ítélték meg, hogy
oda fát nem lehet ültetni.
Andorka Kálmán János képviselő szerint a Béke utcai lejáróval kellene valamit kezdeni, ugyan már lehet rajta
közlekedni, mert némi kavics rajtamaradt, de nem érti, hogy ezt miért nem lehetett rendesen megcsinálni.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a lépcsőt is hosszas utánajárás után tudták megépíttetni. Elmondta,
hogy a határban lévő összes műtárgy kezelője az önkormányzat, ezért kell arra költeni, hogy azokat rendbe tegyék. A
rampák is meredekek, azokon is tompítani kell, mert azokon traktorral könnyen össze lehet ütközni.
Viola Vilmosné képviselő jelezte, hogy a zámolyi-csatornán lévő híd korlátja nagyon rossz állapotban van.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy megnézi.
Viola Vilmosné képviselő kérte, hogy a bolt előtti buszmegálló üvegét tegyék rendbe.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az iskola udvarra elkészültek a játékeszközök. Ezek egy részét az
Alapítványból fizetik, mert az 1%-os felajánlásokat fel kell használni. Nyáron elkészült az új óvoda lambériázása, nagyon
jól sikerült. Az a javaslata, hogy az iskolában is csináltassák ezt meg, mert az inkább időtálló, mint a festés. Körülbelül
1,5 millió forintból meg tudnák idén csináltatni az alsó szintet az őszi szünetben.
Tóthné Major Éva alpolgármester jelezte, hogy a folyosóra kellenek szekrények a cipőknek, mert kevés az a
szekrény, ami a termekben van.
Horváth Gábor polgármester szerint ennyi szekrény nem volt korábban, viszont szerinte a folyosóból nem lehet
elvenni, mert akkor keskeny lenne. Inkább azt kell megnézni, hogy a meglévő szekrényeket nem lehetne-e
optimálisabban kihasználni.
Pulai Nikoletta képviselő javasolta, hogy a megszépült régi óvoda épületéről azt a feliratot, amit még régen felfestett
valaki, próbálják meg eltüntetni, mert rontja az összképet.
Horváth Gábor polgármester szerint festéssel talán le lehet fedni. Elmondta, hogy a Tornacsarnokban jelenleg szűkös
az öltözési lehetőség, a három helyen való öltözés nem elég, kellene még egy hely, ezért a felső szinten le kellene
választani egy részt, könnyűszerkezetes megoldással. A sportszerek elhelyezését is máshogy oldják meg, mint eddig.
Az idősek napi rendezvénnyel kapcsolatban megemlíti, hogy november 6-ra gondoltak, de ezt még egyeztetni kell,
elsősorban Kozma Imre atyával.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy év elején volt szó a zámolyi-csatornára egy híd építéséről a CBA felőli
részen. Azért kérdezte, mert a tegnapi szülői értekezleten felmerült, hogy reggel 7.20-tól a 7. és 8. osztályosok álljanak ki
a Fornetti elé a zebrára és kísérjék át a kisebb diákokat. Ezzel ő maga nem tud egyet érteni, mert ki garantálja a nagyobb
gyerekek biztonságát. Nem tudja mi a helyzet az iskolarendőri programmal, esetleg a polgárőröket lehetne ebbe
bevonni, vagy a közfoglalkoztatottakat.
Horváth Gábor polgármester szerint ezt a feladatot sem a 7., 8. osztályosokra, sem a közfoglalkoztatottakra nem
lehet bízni, a polgárőrség pedig nem igazán működik, mert az alakuló ülés is teljes érdektelenségbe fulladt, még a
képviselők részéről is. Most, amikor Győrben is alig van rendőr, biztos, hogy erre a feladatra rendőrt nem tudnak
bevonni. Legjobb lenne a polgárőrség bevonása, de ha működne is az egyesület, akkor is nehéz lenne embert kapni,
hiszen ez az időpont a munkaidő kezdete.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy ezt a szülők nem tudják megoldani?
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Tóthné Major Éva alpolgármester szerint, aki meg tudja oldani, az elviszi a gyerekét az iskolába és úgy oldja meg, a
többiek viszont dolgozni mennek, tehát nem tudják megoldani.
Pulai Nikoletta képviselő szerint összefüggő a kocsisor a főúton és senki nem áll meg, hogy a zebrán átengedje a
diákokat.
Horváth Gábor polgármester szerint a forgalom erősödésére kell számítani. Amikor a Közútkezelőnek írtak tavaly,
hogy az út minősége nem megfelelő, azt a választ kapták, hogy az út jó, ennél rosszabb állapotú utak is vannak. A híd
kérdése még nincs lezárva, de nem egyszerű ügy. A híd felújítása tervben van a Közút szerint, ezért ők semmilyen
hozzáépített konzolos megoldást nem tudnak elfogadni. Azt mondták, hogy 400 db ilyen műtárgy van a Közút
kezelésében a megyében, és egy évben 30 millió forintot tudnak felújításra költeni. Ennek a hídnak a felújítására kellene
30 millió forint. Ez a rész egész eddig munkaterület volt, a vízügyes projekt miatt, amíg munkaterület, addig nem
lehetett semmit csinálni. De az igazi probléma az, hogy azt az információt kapta, hogy a tervezés 2,5 millió forintba
kerülne. Meg kell keresni azt a lehetőséget, hogy a tervezés ne kerüljön ennyibe és 3-4 millió forintért meg tudják
csinálni, amit akarnak. Ez pedig nem más, mint az, hogy mindkét oldalra betontömböket helyeznének le, és arra
vasszerkezetet, vagy más áthidalót tennének, hogy azon a gyalogos közlekedés megoldható legyen. A téma tehát nincs
lezárva, napirenden tartják.
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy az megoldható lenne-e, illetve lehetne-e rá pályázati pénzt
szerezni, hogy a Bartók B. út elejétől a Tornacsarnokig egy gyalogos felüljárót építsenek. Ez faluhelyen sem lenne
tájidegen.
Horváth Gábor polgármester szerint nagyon jó az ötlet, de ez nagyon sok pénzt, minimálisan is 10 millió forintot
igényel.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint a gyerekek többsége biciklivel jár, ezért az ilyen felüljárónak biciklis
közlekedésre is alkalmasnak kellene lenni.
Horváth Gábor polgármester emlékeztetett arra, hogy pár éve tartottak bejárást a rendőrséggel is, hogy mit lehetne
tenni a helyzet érdekében, de semmilyen megoldásra nem jutottak, a Fornetti elé még a korlátok kihelyezése sem
lehetséges. A teherforgalom is folyamatosan növekedik, Győr kaviccsal való ellátása érdekében, Darnózseli térségéből,
ezzel az átmenő teherforgalommal sem lehet mit kezdeni.
Andorka Kálmán János képviselő szerint több olyan település is van, például Darnózseli, ahol 30-as tábla van kirakva
végig a főúton.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a táblákat a Közút helyezi ki, és Győrújfalun sem engedték kirakni a 30as táblát, mert míg Darnózselin nincs forgalom, addig ebben a térségben a 30-as tábla megfogná a közlekedőket és
nagyon feltorlódna a kocsisor, ami lehetetlenné tenné a közlekedést.
Benes Gábor képviselő szerint közlekedési lámpát is ezen ok miatt nem enged tenni a Közút a zebrához.
Megkérdezte, hogy nem lehetne-e megoldás egy radar üzembe helyezése.
Horváth Gábor polgármester szerint, aki el van késve, az nem emlékszik arra, hogy tegnap is ezen a szakaszon
büntették meg, mert 70-el ment. Sajnos mindenki rohan, mert ilyen világot élünk, állandó harcban állunk az idővel.
Véleménye szerint egyetlen megoldás az elkerülő út lehet. Megpróbál egyeztetni Dr. Nagy István országgyűlési
képviselővel ebben a kérdésben.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdte, hogy a Tornacsarnokot nem lehetne kifestetni?
dr. Torma Viktória jegyző jelezte, hogy most próbálkoznak egy másik pályázattal a Tornacsarnok esetében, ami a
gépészeti felújítást is magában foglalná, szerinte, amíg ezt nem járták körül, addig várjanak.
Horváth Gábor polgármester szerint a folyosót le kell járólapozni, mert az ott lévő műanyag szőnyeg nagyon ki van
kopva, azt már nem lehet javítani, illetve ezzel egyidejűleg az összekötő folyosón lévő töredezett részt is ki kell javítani.
Ezt a munkát megrendeli és elvégezteti.
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 18.27 órakor.
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