Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2015. november 3. 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,
Andorka Kálmán János, Benes Gábor, Horváth Károly, Pulai Nikoletta, 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 Tóthné Major Éva és Pulai Nikoletta képviselőket kijelölte. Ezt követően
ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Összefoglaló a két ülés között történtekről, tájékoztatók, aktuális kérdések megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
2. Javaslat Győrzámoly Község településfejlesztési koncepciójának elfogadására; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Döntést településrendezési terv felülvizsgálatáról magánszemély kérelmére; Előadó: Horváth Gábor polgármester
4. Javaslat a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
5. Döntés Győrzámoly és Öttevény Községek Gyermekjóléti Szolgálatának megszüntetéséről; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
6. Döntés Győrzámoly és Öttevény Községek Családsegítő Szolgálatának megszüntetéséről; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
7. Döntés gyermekjóléti- és családsegítési feladatok 2016. január 1-től történő ellátásáról; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
8. Javaslat a Tornacsarnok öltözőablakaihoz távnyitók beszerzésére; Előadó: Horváth Gábor polgármester
9. Javaslat faház beszerzésére; Előadó: Horváth Gábor polgármester
10. Szigetköz Turizmusáért Egyesület csatlakozási felhívásának megvitatása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
11. Döntés SacraVelo projekthez történő csatlakozásról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
12. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
13. 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 119/2015. (XI. 3.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Összefoglaló a két ülés között történtekről, tájékoztatók, aktuális kérdések megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
2. Javaslat Győrzámoly Község településfejlesztési koncepciójának elfogadására; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Döntést településrendezési terv felülvizsgálatáról magánszemély kérelmére; Előadó: Horváth Gábor polgármester
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4. Javaslat a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
5. Döntés Győrzámoly és Öttevény Községek Gyermekjóléti Szolgálatának megszüntetéséről; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
6. Döntés Győrzámoly és Öttevény Községek Családsegítő Szolgálatának megszüntetéséről; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
7. Döntés gyermekjóléti- és családsegítési feladatok 2016. január 1-től történő ellátásáról; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
8. Javaslat a Tornacsarnok öltözőablakaihoz távnyitók beszerzésére; Előadó: Horváth Gábor polgármester
9. Javaslat faház beszerzésére; Előadó: Horváth Gábor polgármester
10. Szigetköz Turizmusáért Egyesület csatlakozási felhívásának megvitatása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
11. Döntés SacraVelo projekthez történő csatlakozásról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
12. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
13. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: Összefoglaló a két ülés között történtekről, tájékoztatók, aktuális kérdések
megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
dr. Torma Viktória jegyző az írásos előterjesztést kiegészítette azzal, hogy a Mosonmagyaróvári Térségi Társulástól
visszajelzést kaptak a csatlakozási kérelmükről. Tekintettel arra, hogy Mosonszolnok település nem támogatta azt, így
nem tudnak január 1-el csatlakozni. Ami ezt nagyon indokolta volna, nevezetesen a gyerekjóléti és családsegítési
feladatok szakmaiságának erősítése is megoldódni látszik, ugyanis január 1-től a járásközpontokban felállításra kerülnek
a gyermekjóléti és családsegítő központok, amik a településen lévő szolgálatok szakmai munkáját is koordinálni fogják,
de erről majd részletesen a 7. napirendi pont keretében tárgyalnak. Mivel a létszámhatár 4 ezer fő, ezért egy embert elég
lesz alkalmazni erre a feladatra, nem kell külön ember a gyermekjóléti és külön a családsegítő feladat ellátására.
Elmondta továbbá, hogy jövőbeni, lehetséges energetikai pályázatok kapcsán megbeszélést folytattak pályázatírókkal.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy nem lesz-e hátrány, hogy nem lesznek tagjai kistérségi
társulásnak?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy nem, mivel a győri kistérség, ahonnan a nyáron jelezték a kilépésüket
több településsel együtt, nem lát el semmiféle szociális és gyermekjóléti feladatot, sőt szinte nincs is közös feladatellátás.
Pulai Nikoletta képviselő nem érti a mosonszolnoki döntést, mivel ebből nekik semmi hátrányuk nem származott
volna. Etikátlan döntésnek tartja, amit tudomásul kell venni.
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2015. (XI. 3.) határozata
Polgármesteri beszámoló elfogadásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a két ülés között történtekről
készített összefoglaló beszámolót és a polgármester által megtett intézkedéseket.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
2. napirendi pont: Javaslat Győrzámoly Község településfejlesztési koncepciójának elfogadására
Előadó: Horváth Gábor polgármester
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Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy már több alkalommal is
beszéltek erről testületi ülés keretében. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a településfejlesztési koncepció határozza meg hosszabb távon a fejlesztési
elképzeléseiket. Ezzel párhuzamosan folyik a településrendezési terv átfogó felülvizsgálata, azonban, amíg a
településfejlesztési koncepció nincs elfogadva, az állami főépítész érdemben nem nyilatkozik a településrendezési terv
tervezett változásairól. Az elkészített településfejlesztési koncepció egy nagy terjedelmű, szakmailag megalapozott
tanulmány, amiben mind a településtervezőknek, mind a hivatalnak rengeteg munkája benne foglaltatik. A második
körben beérkezett hatósági véleményeket is beledolgozták. Javasolja a dokumentum elfogadását.
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2015. (XI. 3.) számú határozata
Győrzámoly Község Településfejlesztési Koncepciójának és Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmányának
jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a 13045/K munkaszámon készült
Győrzámoly Község Településfejlesztési Koncepcióját és Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmányát.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
3. napirendi pont: Döntést településrendezési terv felülvizsgálatáról magánszemély kérelmére
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Horváth István Károly győrzámolyi lakos a
hatályos rendezési terv módosítását kezdeményezte. Az eljárás egyszerűsített formában is lefolytatható, a kérelmező
pedig vállalta, hogy a településtervező költségeit megtéríti. Az eljárás lényege, hogy a 050/15. hrsz-ú telket érintő építési
helyet feltűntetik a rendezési terven. Javasolja ennek elfogadását.
Horváth Károly képviselő bejelenti személyes érintettségét.
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 nem zárja ki 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:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (XI. 3.) határozata
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 050/15. hrsz-ú ingatlanon építési hely meghatározása
során a szavazásból nem zárja ki Horváth Károly képviselőt.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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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 123/2015. (XI. 3.) határozata
Döntés Szabályozási Terv módosításáról tulajdonosi kezdeményezésre
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 050/15. hrsz-ú telket érintő építési
hely meghatározása érdekében módosítja a hatályos szabályozási tervet.
A módosítás célja: A tulajdonosi igények támogatása, tervezett, vállalkozást segítő mezőgazdasági géptároló
elhelyezése érdekében.
A módosítás hatása: A 050/16. hrsz. telek út terület, a 050/20. hrsz-ú üres teleken pedig csak mezőgazdasági
géptárolás történik, így az építési hely kijelölésének nincs negatív hatása.
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
4. 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 az alapító okiratot a Kincstár
által előírt formanyomtatvány alkalmazásával kell elkészíteni, amin még a betűtípus sem változtatható meg. 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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2015. (XI. 3.) számú határozata
Képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 111/2015. (IX. 15.) és 112/2015. (IX. 15.) határozatait
hatályon kívül helyezi.
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 125/2015. (XI. 3.) 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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2015. (XI. 3.) 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).
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2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az alapító okiratot küldje meg Magyar Államkincstár
Államháztartási Irodájához.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont:
megszüntetéséről

Döntés

Győrzámoly

és

Öttevény

Községek

Gyermekjóléti

Szolgálatának

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy márciusban döntöttek az
Öttevénnyel közösen fenntartott társulás megszüntetéséről. Elkészítette a megszüntető okiratot, melyet megküldött az
öttevényi képviselő-testületnek. Amennyiben mindkét testület jóváhagyja, be kell nyújtani a Kincstárhoz
törzskönyvezésre. 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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2015. (XI. 3.) számú határozata
Győrzámoly és Öttevény Községek Gyermekjóléti Szolgálata, mint Társulás Megszüntető okiratának
jóváhagyása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrzámoly és Öttevény
Községek Gyermekjóléti Szolgálata Megszüntető okiratát (a Megszüntető okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a Megszüntető okiratot a törzskönyvi
nyilvántartásba vétel érdekében a Magyar Államkincstárhoz küldje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Döntés Győrzámoly és Öttevény Községek Családsegítő Szolgálatának megszüntetéséről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy márciusban döntöttek az
Öttevénnyel közösen fenntartott társulás megszüntetéséről. Elkészítette a megszüntető okiratot, melyet megküldött az
öttevényi képviselő-testületnek. Amennyiben mindkét testület jóváhagyja, be kell nyújtani a Kincstárhoz
törzskönyvezésre. 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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2015. (XI. 3.) számú határozata
Győrzámoly és Öttevény Községek Családsegítő Szolgálata, mint Társulás Megszüntető okiratának
jóváhagyása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrzámoly és Öttevény
Községek Családsegítő Szolgálata Megszüntető okiratát (a Megszüntető okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a Megszüntető okiratot a törzskönyvi
nyilvántartásba vétel érdekében a Magyar Államkincstárhoz küldje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont: Döntés gyermekjóléti- és családsegítési feladatok 2016. január 1-től történő ellátásáról
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kihangsúlyozta, hogy a polgármesteri hivatalt
működtető települési önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat
lakosságszámtól függetlenül köteles család- és gyermekjóléti szolgálatot működtetni. Az önkormányzatnak 4 ezer
lakosonként egy fő családgondozót kell foglalkoztatni. November 30-ig be kell adni a szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzés kérelmet ahhoz, hogy január 1-jétől tudjanak állami támogatást igényelni. A létrejövő új szolgáltató
szakmai programját kidolgozza, azt a soron következő testületi ülésen tárgyalhatják. Tekintettel arra, hogy a végrehajtási
rendeletek még nem jelentek meg, így mindaz, amit az előterjesztésben leírt, nem kihirdetett rendeleten, hanem
jogszabálytervezeten alapul. Előfordulhat, hogy pár héten belül megjelennek a jogszabályok, amik alapján a szakmai
programot ki lehet pontosan dolgozni. 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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2015. (XI. 3.) számú határozata
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat működésének felülvizsgálatáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve a 1993. évi III. törvény 136. § (9)
bekezdésében foglaltaknak - felülvizsgálta a településen működő családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátásának módját.
2. A Képviselő-testület úgy határozott, - mint önálló polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat - hogy 2016.
január 1. napjától önkormányzati szinten gondoskodik a család- és gyermekjóléti szolgálat működtetéséről,
fenntartásáról.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a győrzámolyi család- és gyermekjóléti szolgálat
2016. január 1-jei hatállyal a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránt elektronikus úton intézkedjen.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2015. november 30.
8. napirendi pont: Javaslat a Tornacsarnok öltözőablakaihoz távnyitók beszerzésére
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Tornacsarnok öltözőinek ablakait nem lehet kinyitni, csak létráról már
az építés óta. Meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy bárki, egy távnyitó segítségével kinyithassa. Kért árajánlatot
több helyről, de csak az Ablak-Doktor Kft-től kapott. 9 db kerülne beépítésre, darabja nettó 50 ezer forint lenne, és a
szerelési díj további nettó 54 ezer forint, összesen 640 ezer forint.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy annyira magasan vannak-e az ablakok, neki nem tűnik annak.
A zuhanyzónál tényleg fent vannak, és szerinte azt senki nem használja.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy csak létráról lehet elérni. 9 ablakra szerelnék fel a távnyitókat. A
zuhanyzót a gyerekek lehet, hogy nem használják, de akik este odajárnak sportolni, igen.
Pulai Nikoletta képviselő szerint megvárhatnák ezzel azt a pályázatot, melynek keretében az ablakokat is kicserélnék.
Benes Gábor és Horváth Károly képviselők szerint elég lenne helyiségenként egy ablakra ilyen.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ezeket az ablakokat nem cserélnék ki, mert hőszigetelt üveg.
Pulai Nikoletta képviselő szerint nem kell 9 db, mert nagyon drága.
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Horváth Gábor polgármester összefoglalásként elmondta, hogy helyiségenként egy darabot rendeljenek meg, és
reméli azt, hogy az ajánlattevő az egységárat így nem fogja megemelni. Reméli, ha 6 darab lesz, akkor is ennyi lesz az
ára. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Tornacsarnok öltözőablakaihoz távnyitók beszerzése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tornacsarnok öltözőablakait
távnyitóval szereli fel.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a távnyitókat és azok beszerelését az AblakDoktor Kft-től rendelje 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 130/2015. (XI. 3.) számú határozata
Tornacsarnok öltözőablakaihoz távnyitók beszerzése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tornacsarnok öltözőablakait
távnyitóval szereli fel.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a távnyitókat és azok beszerelését az AblakDoktor Kft-től rendelje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Javaslat faház beszerzésére
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az adventi gyertyagyújtásoknál eddig nem volt egy olyan védett hely,
ahova az eszközöket be lehet tenni, esetleg a szereplők le tudnak pakolni. Javasolja, hogy vegyenek és helyezzenek ki
egy faházat az Óvoda mellé. Ez akár a helyi piac alapja is lehetne. Ismerteti a kapott árajánlatot, ami már 20%-os
árengedményt tartalmaz. Ez egy 6 m2-es alapterületű faházra vonatkozik.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy hova kerülne.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy oda, ahol az óvodának a medencéje van, a gyalogjárda és a kerítés
között van akkora hely, kb. 5 méter, ahol elfér.
Horváth Károly képviselő szerint ott nincs akkora hely.
Pulai Nikoletta képviselő megjegyezte, hogy korábban arról is volt szó, hogy nyitottá teszik azt a játszóteret, elbontják
a kerítést.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy akkor mi lesz a gyerekekkel. Ez az épület 2x3 méteres, biztos, hogy
elfér ott.
Pulai Nikoletta képviselő azt hitte, hogy az új óvoda elé kerülne, oda, ahol a tuják vannak, ahol adventi
gyertyagyújtáskor kínálni szoktak.
Horváth Gábor polgármester szerint a faház teteje már rálóghat a járdára, ha ki van nyitva. Ha most megrendelik, az
első gyertyagyújtásra a helyére kerülne. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Faház beszerzése
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza 1 db faház megvásárlását bruttó 430.758,-Ft
összegben.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a faházat az Arrabona Faházak Kft-től
(Márton Faházak Kft.) rendelje 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 131/2015. (XI. 3.) számú határozata
Faház beszerzése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza 1 db faház megvásárlását bruttó 430.758,-Ft
összegben.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a faházat az Arrabona Faházak Kft-től
(Márton Faházak Kft.) rendelje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármesternek az a kérése a képviselők felé, hogy azon az adventi vasárnapon, amit az
önkormányzat szervez, mindenki folyjon bele a munkába, függetlenül attól, hogy más vasárnapon is részt vesz
bármilyen módon.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy melyik vasárnap lesz az önkormányzaté.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ez még nem dőlt el, általában az utolsó szokott az önkormányzaté
lenni, de ez függ attól is, hogy az egyik szervezőnek, a futballcsapatnak melyik alkalom jó. Kéri, hogy bármilyen ötlettel
és tevőlegesen is nyújtsanak segítséget a képviselők.
10. napirendi pont: Szigetköz Turizmusáért Egyesület csatlakozási felhívásának megvitatása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztést.
Tóthné Major Éva alpolgármester és Pulai Nikoletta képviselő is kifejezte, hogy soknak tartja az egyesület által
kért tagdíjat és ennek hozadékát egyelőre nem látják.
A képviselő-testület tagjai egybehangzóan kifejezték, hogy egyelőre ne csatlakozzanak az egyesülethez, de a
későbbiekben visszatérhetnek erre a kérdésre.
Horváth Gábor polgármester, összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Szigetköz Turizmusáért Egyesület csatlakozási felhívása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Szigetköz Turizmusáért
Egyesület csatlakozási felhívását és úgy határozott, hogy egyelőre nem csatlakozik az Egyesülethez.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az Egyesület tevékenységét kísérje figyelemmel és
amint aktuálissá válik a csatlakozás, terjessze újra a Képviselő-testület elé.
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 132/2015. (XI. 3.) számú határozata
Szigetköz Turizmusáért Egyesület csatlakozási felhívása
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Szigetköz Turizmusáért
Egyesület csatlakozási felhívását és úgy határozott, hogy egyelőre nem csatlakozik az Egyesülethez.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az Egyesület tevékenységét kísérje figyelemmel és
amint aktuálissá válik a csatlakozás, terjessze újra a Képviselő-testület elé.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
11. napirendi pont: Döntés SacraVelo projekthez történő csatlakozásról
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke, Németh Zoltán,
megkereste az önkormányzatot a határon átnyúló kerékpáros zarándokutak kialakítását célzó SacraVelo projekt kapcsán.
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A pályázat négy megye (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom,
Nagyszombat, Pozsony) területére kiterjedő kerékpáros zarándokút-hálózattal számol. Ennek keretében kerékpáros
pihenőhely és információs tábla kerülne kihelyezésre a településen.
Horváth Gábor polgármester ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a bicikliút nem is olyan rossz, ellentétben az 1401es számú úttal. Ezt jelezték az útkezelőnek, ahonnan az a válasz érkezett, hogy az út állapota kielégítő.
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 133/2015. (XI. 3.) számú határozata
Döntés SacraVelo projekthez történő csatlakozásról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a SacraVelo projekt tartalmát és azzal
egyetért.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a csatlakozási szándékról tájékoztassa a
Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Elnökét és a projekttel kapcsolatos nyilatkozatokat tegye meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
12. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről
1. Megbízás adása földmérési-telekalakítási munkákra
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a „diósi” részen lévő földerületre is megkötötték az adásvételi
szerződést, az előző testületi ülésen elhangzottak alapján és már be is lett adva az ingatlanügyi hatóságnak. Nagy
valószínűséggel még ebben az évben átjegyzik az önkormányzat tulajdonába. Most arra kell törekedni, hogy minél
hamarabb vízjogi engedéllyel rendelkezzenek, és tudják terveztetni a közműveket, hogy a jövő év második félévétől
lehessen az új építési telkeket kialakítani. Ez azért is fontos, mert már most van kereslet a telkek iránt azon a részen. El
kell készíttetni a megosztást, és a földhivatali átvezetéseket, hogy külön helyrajzi számot kaphassanak a telkek. Két
árajánlat érkezett a telekalakítási munkákra, az egyiket az R&R Geo Bt. adta, 1.238 ezer Ft összegben, a másikat Simon
Imre adta, 1.833 ezer Ft összegben. Megkérdezte tőle, hogy mit tud engedni az árból és azt a választ kapta, hogy
maximum 10%-ot. Az első ajánlattevő az R&R Geo Bt. volt, míg Simon Imre az ülés előtt adta le ajánlatát. Javasolja,
hogy az árban kedvezőbb ajánlatot adó cégnek adjanak megbízatást, hogy minél előbb a telekalakítási munka
elkezdődhessen. Ez rögtön meg is indulhat, mert a rendezési terv ezt tartalmazza. Az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
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Határozati javaslat
09/4. - 09/12.; 09/30.; 09/94. - 09/95. hrsz-ú ingatlanok telekalakítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 09/4. - 09/12.; 09/30.; 09/94. - 09/95.
hrsz-ú ingatlanok telekalakítására érkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy az R&R Geo Földmérési és
Térinformatikai Bt. ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a telekalakítási munkákra kössön vállalkozási
szerződést az R&R Geo Bt-vel és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015. (XI. 3.) számú határozata
09/4. - 09/12.; 09/30.; 09/94. - 09/95. hrsz-ú ingatlanok telekalakítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 09/4. - 09/12.; 09/30.; 09/94. - 09/95.
hrsz-ú ingatlanok telekalakítására érkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy az R&R Geo Földmérési és
Térinformatikai Bt. ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a telekalakítási munkákra kössön vállalkozási
szerződést az R&R Geo Bt-vel és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2. Általános iskola számlatartozásainak kiegyenlítése
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy több óraadó az iskolában nem kapta meg a fizetését.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy a szeptember-október havi fizetésüket nem kapták meg.
Horváth Gábor polgármester nem szívesen beszél erről, de el kell mondani, hogy a KLIK-nek több, mint 6 milliárd
forint lejárt tartozása van. Vannak olyan iskolák, ahol nincs világítás, nincs fűtés, nem lehet tanítani. Azt nem tudja,
hogy ezen a kormány mikor segít, de úgy érzi, hogy a győrzámolyi iskolán segíteniük kell, mert több, mint 800 ezer
forint lejárt, ki nem fizetett számlája van. Ez a kérdés csak a mai nap merült fel, ezért több kérdést is tisztázni kell ebben
az ügyben.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy időközben megkapták a lejárt számlákat e-mailben, ezeket összeadva 1,3
millió forintra jön ki a tartozás.
Horváth Gábor polgármester szerint el kell azt kerülni, hogy a győrzámolyi iskolát bezárják számlatartozás miatt,
ezért anyagilag segíteni kell. Még ha ez a pénzt nem is jön vissza, akkor is.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy milyen számlák vannak.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta, hogy módszertani anyagtól kezdve, közüzemi számlán át, tisztítószer számláig,
tűzvédelem, lift és sok minden.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy ezek a cégek megkeresték az önkormányzatot, vagy hogy jött
elő ez a kérdés?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy a KLIK kereste meg az önkormányzatot az igazgató úron keresztül.
Viola Vilmosné képviselő hallotta a tévében, amikor azt mondták, hogy az önkormányzatoknak vissza kellene venni
az iskolákat.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy ezt eljátsszák minden községben? Ezt azért tartja felháborítónak, mert
amikor átvették az iskolákat, akkora mellénnyel voltak, hogy minden önkormányzat milyen pazarló volt, de azt nem
vették figyelembe, hogy az önkormányzat mennyit tett hozzá a normatívához, hogy az iskola működni tudjon.
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Tóthné Major Éva alpolgármesternek ez nagyon furcsa. Csak a töredékét mondják, hogy mennyi a tartozás. Itt
nagyon nagy gondok vannak.
Horváth Gábor polgármester megismétli, hogy ő csak azt szeretné elkerülni, hogy itt egy szülő azért ne tudjon
elmenni dolgozni, mert a gyereke nem mehetett iskolába. És minden visszaállítás tovább tart és költségesebb, mint
például a fogyasztásmérő leszerelése.
Horváth Károly képviselő szerint így könnyen vannak, hogy kiküldik a számlákat, az önkormányzat meg befizeti
azokat.
Pulai Nikoletta képviselőnek ez nonszensz, mert legközelebb meg azt küldik ki, hogy nem tudják a tanárok vagy a
takarítók bérét kifizetni. Mindemellett érti a polgármester úr szándékát és azzal egyet is ért.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy mi a biztosíték arra, hogy most átvállalják és kifizetik ezt a
tartozást és utána fél év múlva ez nem történik meg újra?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy semmi. Véleménye szerint ez a helyzet úgysem tartható sokáig, és az
állam be fog avatkozni. Ezt az átmeneti időt viszont ki kell húzni, segíteni kell, mert most ezt megteheti az
önkormányzat. Át fogják nézni azokat a számlákat, amik ténylegesen az iskoláé, és megnézik azt, hogy milyen
lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy beavatkozzon ebbe a helyzetbe. Van-e lehetőség egyáltalán arra, hogy
segítsenek. Kéri a képviselőktől a felhatalmazást arra, hogy utánajárnak annak, hogy hogyan tudnak segíteni és mekkora
összeggel.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy lehetne-e olyan megállapodást kötni a KLIK-kel, hogyha most
ki is fizetik ezt a tartozást, de aztán az állam rendezi a helyzet pénzügyileg, akkor kapja vissza a pénzt az önkormányzat.
A KLIK úgyis rákényszerül arra, – lehet iskolabezárások révén – hogy ezeket a számlákat kifizesse, tehát kapják akkor
vissza a pénzüket.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy amikor az önkormányzat tartotta fenn az iskolát, éves szinten 40-50
millió forintot hozzá kellett tenni a normatívához, hogy az intézmény működni tudjon. Véleménye szerint meg kell
nézni a számlákat, és azt, hogy milyen jogcímen tudnak beavatkozni, kihangsúlyozva azt, hogy ezzel segítenek a KLIKnek, kössenek megállapodást a tartozás rendezésére azzal, hogy ha az állam rendezi a tartozásokat, akkor visszakapják a
pénzüket. Ha nem rendezi, akkor ez a pénzt nem kapják vissza, viszont a számlák akkor is ki lesznek fizetve.
dr. Torma Viktória jegyző szerint a számla sorszámokat bele kell venni a megállapodásba.
Andorka Kálmán János képviselő szerint azt is bele kell foglalni a megállapodásba, hogy a KLIK visszautalja a pénzt,
amint az a rendelkezésére áll. A kockázatot be kell vállalni. Azért kell beavatkozni, hogy ne legyen számlatartozás, ami
miatt akár a gázt kikapcsolhatják.
Horváth Gábor polgármester szerint a pénzt nem fogja a KLIK visszaadni.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint adják kölcsön az összeget.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy az önkormányzat nem adhat kölcsönt és hitelt sem vállalhat át. Ez
pénzbeli támogatásnak minősülhet, de nem kölcsönnek.
Horváth Károly képviselő szerint lesz egy megállapodás, de abban az nem lesz bent, hogy a pénzt visszakapják.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Megállapodás általános iskola számlatartozásainak rendezésére
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott az iskola iránti elkötelezettségét
kifejezve, hogy pénzbeli támogatást nyújt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerületének a
Győrzámolyi Petőfi Sándor Általános Iskola számlatartozásainak rendezésére.
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2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy vizsgálja meg a lejárt határidejű számlákat és kössön
megállapodást azok pénzbeli rendezésére a Győri Tankerülettel, az iskola működésének támogatására, azzal a feltétellel,
hogy a KLIK csak a megállapodásba foglalt számlák rendezésére használhatja fel a működési célú támogatást.
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 135/2015. (XI. 3.) számú határozata
Megállapodás általános iskola számlatartozásainak rendezésére
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott az iskola iránti elkötelezettségét
kifejezve, hogy pénzbeli támogatást nyújt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerületének a
Győrzámolyi Petőfi Sándor Általános Iskola számlatartozásainak rendezésére.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy vizsgálja meg a lejárt határidejű számlákat és kössön
megállapodást azok pénzbeli rendezésére a Győri Tankerülettel, az iskola működésének támogatására, azzal a feltétellel,
hogy a KLIK csak a megállapodásba foglalt számlák rendezésére használhatja fel a működési célú támogatást.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
3. Idősek napi rendezvénnyel kapcsolatos megbeszélnivalók
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az elkészült az iskola épületének alsó szintjén a lambériázás.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy a gyerekek nagyon örültek neki és megkérdezték, hogy a felső szint mikor
lesz ugyanígy beburkolva lambériával.
Horváth Gábor polgármester szerint sor fognak arra is keríteni, vagy a téli szünetben, vagy a jövő nyáron. A
Tornacsarnokban a rossz állapotú műpadlót is lecserélték és az összekötő folyóson is kijavították azokat a lapokat, amik
össze voltak törve. Mindenkit kér, hogy a november 7-i idősek napjára jöjjön oda. A mise 4 órakor kezdődik, amit a
hagyományoknak megfelelően Kozma Imre atya tart. 5 órától van az ünnepség a Tornacsarnokban. A plébános úr
megígérte, hogy az előző évekkel ellentétben az esti vacsorára odajön. Azt is kéri, hogy vegyék elejét azoknak a
szóbeszédeknek, miszerint az önkormányzat megakadályozhatta volna azt a sajnálatos dolgot, hogy a plébános úr
elköltözött Győrújfalura. Semmilyen megkeresés nem jutott el az önkormányzathoz, sem hozzá, ezzel kapcsolatban. Ő
ugyan megkereste tavaly novemberben, hogy a plébánia optimálisabb kihasználása érdekében az önkormányzat partner
és ha van elképzelés, ötlet, akkor azt beszéljék meg, de ezt követően semmiféle visszajelzést, elképzelést nem kapott,
nem is beszéltek erről többet. Egyébként ez sokaknak nem tetszik, és ha lenne mód, akkor szóvá is tennék. Azt látni
kell, hogy ezzel olyan változás történt a község életében, aminek sok mindenre kihatása lesz. Szigetközben egyetlen
olyan falu van, ami nem egy vallású a község, ez Győrújfalu. Évszázadokra visszamenőleg is mindig Győrzámolyon volt
a plébános, ez most megszűnt. Ennek nem szabadott volna bekövetkezni. Egyes hangok szerint ez azért következett be,
mert az önkormányzat nem volt partner abban, hogy itt a plébános úrnak egy kisebb lakás alakuljon ki, mert a nagy
plébánia fenntartása sok pénzbe kerül. Ismételten kihangsúlyozza, hogy sem hozzá, sem a Képviselő-testülethez ilyen
jellegű megkeresés nem érkezett.
Andorka Kálmán János képviselő szerint Ferenc atya már akkorra eldöntötte, hogy elmegy, amikor arról volt szó,
hogy mi lesz a plébánia épületével. Nem arról van szó, hogy mi lesz az épülettel, ha elmegy, hanem arról, hogy
eldöntötte, hogy elmegy, és azért, mert a győrújfaluiakkal jobb a kapcsolata, sokkal több a személyes barátja ott, mint itt.
Horváth Gábor polgármester szerint ez nem befolyásolhatna egy papot a döntéseiben. Még az sem igaz, hogy ott
több a katolikus vallású, mint Győrzámolyon, hiszen ott minimum 1000 fővel kevesebben laknak, tehát a súlypont sem
helyeződött át.
Andorka Kálmán János képviselő szerint nem az önkormányzat tehet róla, hogy elköltözött. Már 4-5 éve nyilvánvaló
volt, hogy el fog költözni.
Horváth Gábor polgármester szerint sem az önkormányzat tehet róla, hogy elment, mégis vannak ilyen hangok, hogy
nem tettek meg mindent azért, hogy maradjon.
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Andorka Kálmán János képviselő szerint nem is tudtak megtenni mindent, mert mikor ez kiderült, már rég
eldöntötte, hogy elköltözik. Akkor már hiába csináltak volna bármit.
Horváth Gábor polgármester szerint egy nagyon régi és nagyon hosszú folyamat szakadt meg. Az emberek érzülete is
megváltozott ettől.
Andorka Kálmán János képviselő úgy látja, hogy amikor elmegy ebbe a templomba, két-három alkalom kivételével
mindig nagyon sok az üres hely. Van olyan szigetközi település, ahol nagyobb a templom, mégis megtelik a vasárnapi
misekor. Szerinte a pap is tehet arról, hogy az emberek elmenjenek a vasárnapi misére.
Pulai Nikoletta képviselő szerint nagyon sokaknak nem tetszik, hogy elköltözött a plébános.
4. Viziközmű hozzájárulás megfizetése
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy olyan telkeken, ahol már be van vezetve a víz-csatorna, és akarnak
ugyanarra a telekre még egy házat építeni, a vízmű automatikusan, közműfejlesztési hozzájárulás nélküli engedélyezi a
rácsatlakozást, ikresítéssel, úgy hogy egy aknában van két vízóra.
dr. Torma Viktória jegyző szerint azonban ott létesül még egy fogyasztó, azonban a közműfejlesztés csak egy egység
után van megfizetve.
Horváth Gábor polgármester szerint van több is ilyen a településen, ahol ezt így megcsinálták és csak utólag vették
észre.
Pulai Nikoletta képviselő szerint ez duplán terheli a szennyvízhálózatot.
Horváth Gábor polgármester szerint ők megfizetik ennek a díját a Pannon-víz felé, nem ez most a kérdés.
Benes Gábor képviselő szerint ezt úgy kell nézni, hogy a közműfejlesztés ebben az esetben nem történik meg még
egyszer.
dr. Torma Viktória jegyző szerint ezt úgy is nézni kell, hogy az önkormányzat adott esetben 100 telekre végezte el a
közművesítést, és erre lett kiszámolva a közműfejlesztés költsége, azonban vannak olyanok, akik az egy telekből kettőt,
vagy többet csinálnak azzal, hogy azokat megosztják és a kertvéget eladják építési telekként. Azt is figyelembe kell venni,
hogy valaki vesz egy telket az önkormányzattól, azt megosztatja és mindkét önálló helyrajzi számmal bíró telekre
ikerházat épít, azaz összesen 4 lakást. Arról kell dönteni, hogy ilyen esetben mi legyen. Álláspontja szerint ilyen esetben
fizetni kell hozzájárulást a másik telek után is.
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy Pinnyéden ez úgy működik, hogy ha valaki építkezik, akkor be kell fizetni a
közműfejlesztést, ami kettő lakásig ugyanannyi, ha valaki 4-et vagy 6-ot akar építeni, akkor emelkedik a közműfejlesztés
költsége.
Andorka Kálmán János képviselő szerint azzal kell érvelni, hogy a kiépített közmű egy telek számhoz készült. Ha
növekszik a telkek száma azzal, hogy megosztják és külön helyrajzi számot kap, akkor fizetni kell hozzájárulást.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy nagyon sok esetben úgy kötnek rá a közműre, hogy arról az önkormányzat
előzetesen nem, csak utólag szerez tudomást, és így használják az önkormányzati tulajdonú közművet.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy emiatt levelet is írtak a Pannon-víz Zrt. felé, hogy addig ne végezzék el
a rákötést, amíg az önkormányzat azt előzetesen írásban nem engedélyezte. Javasolta, hogy minden telekre fizetni kelljen
hozzájárulást, és azt képviseljék, ha valaki megosztja a telkét, az még csak kert, akkor lesz belőle építési telek, amikor
közművel is ellátják, és befizetik a közműfejlesztési hozzájárulást. De ha egy telken ikerház épül, akkor abban az esetben
egy egység közműhozzájárulást kell megfizetni. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Viziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetéséről
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Győrzámoly Községben az
önkormányzat tulajdonát képező viziközmű-hálózatra csatlakozásért minden önálló helyrajzi számmal rendelkező
ingatlan után meg kell fizetni a közműfejlesztési hozzájárulás összegét, amit külön határozatban állapít meg a Képviselőtestület.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a viziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét az
érintett ingatlanok után szedje be.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2015. (XI. 3.) számú határozata
Viziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Győrzámoly Községben az
önkormányzat tulajdonát képező viziközmű-hálózatra csatlakozásért minden önálló helyrajzi számmal rendelkező
ingatlan után meg kell fizetni a közműfejlesztési hozzájárulás összegét, amit külön határozatban állapít meg a Képviselőtestület.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a viziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét az
érintett ingatlanok után szedje be.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
5. Jutalom megállapítása
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy Dara László és Schreiner Imre karbantartóknak, a község rendezetté
tétele érdekében végzett egész éves munkájuk elismeréseként, egy-egy havi jutalmat adjanak. Az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dara László és Schreiner Imre
önkormányzati alkalmazottak részére egy-egy havi, bruttó munkabérnek megfelelő jutalmat állapít meg az egész évben
végzett munka elismeréseként.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a jutalom számfejtéséről kifizetéséről intézkedjen.
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 137/2015. (XI. 3.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dara László és Schreiner Imre
önkormányzati alkalmazottak részére egy-egy havi, bruttó munkabérnek megfelelő jutalmat állapít meg az egész évben
végzett munka elismeréseként.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a jutalom számfejtéséről kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy nem tűznek-e ki egy napot arra, hogy tüzelni lehessen.
Horváth Gábor polgármester szerint eddig senki nem lett megbüntetve azért, ha tüzelt. Ha erre engedélyt adnak,
akkor aztán mindenki tüzelni fog. Véleménye szerint, ha nem adnak időpontot, akkor talán kevesebben tüzelnek.
Andorka Kálmán János képviselő szerint a tüzelésnek megvan az alternatívája, lehet komposztálni, vagy el lehet vinni
a hulladékudvarba. Véleménye szerint azokat kell megbüntetni, akik a közterületen tárolják a hulladékokat, többek
között levágott ágakat, fanyesedéket. Ezekben a rágcsálók is megtelepednek. Ha ilyeneket szankcionálnak, akkor annak
híre megy előbb-utóbb és lesz visszatartó ereje.
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Benes Gábor képviselő egyetért az előtte szólóval.
Pulai Nikoletta képviselő 18.15 órakor elhagyta a Képviselő-testületi ülés helyszínét. Horváth Gábor
polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, és Pulai Nikoletta képviselő
helyett Andorka Kálmán képviselőt jelölte ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.
6. Pedró Pékség kérelmének tárgyalása
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Pedró Pékség szeretne a CBA-val szemben, a Tréfa Drinkbár előtt egy
igényesen kialakított, barátságos megjelenésű árusító "bódét" üzemeltetni. A "Pedró Tigris" (az Üvegtigris után
elnevezve) külső fa borítást fog kapni, ezért a természetes kinézete biztosított. Az üzlet működési engedélyezés jegyzői
hatáskör, most mégis azért hozta a Képviselő-testület elé ezt a kérdést, mert véleménye szerint az önkormányzat
tulajdonát képező közterületen szeretnék az elárusító helyet lehelyezni.
Horváth Károly képviselő erre nemet mond.
Benes Gábor képviselő szerint a lakosság érdekében ez lehet, hogy jó.
Tóthné Major Éva alpolgármester sem ellenzi, ártani nem árt, a választékot bővíti, az emberek meg el tudják dönteni,
hogy hol vásárolnak.
Horváth Gábor polgármester szerint biztos, hogy a helyi pékség forgalmát csökkenteni fogja. Az is fontos kérdés
lenne, hogy mi lenne a nyitvatartási ideje.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy nemcsak kenyeret, hanem felvágottat is árulnának. Ha jól emlékszik, a
„Kisalföld kenyere” szavazáson is díjazott lett ez a pékség.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint csak rajtuk múlik, hogy lesz-e forgalmuk.
Andorka Kálmán János képviselő szerint, ha nem engedik meg, akkor megkeresik a szomszédos magánterület
tulajdonosát, aztán majd ő megengedi, hogy oda települjön.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Hozzájárulás Pedró Pékség által üzemeltetett „Pedró Tigris” árusító kocsi lehelyezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – ellenkező tartalmú döntéséig – elvi hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Pedró Pékség árusító kocsit helyezzen le az Erdősor utca elején lévő önkormányzati közterületre.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Pedró Pékséggel a közterület használatára
kössön szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 4 fő igen szavazatával, 2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2015. (XI. 3.) számú határozata
Hozzájárulás Pedró Pékség által üzemeltetett „Pedró Tigris” árusító kocsi lehelyezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – ellenkező tartalmú döntéséig – elvi hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Pedró Pékség árusító kocsit helyezzen le az Erdősor utca elején lévő önkormányzati közterületre.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Pedró Pékséggel a közterület használatára
kössön szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
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7. Polgármester tiszteletdíja és költségtérítése
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a sajtóban lehetett olvasni arról, hogy több polgármester fizetését
megemelték, mert a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény lehetővé teszi a helyettes államtitkárok esetében azt, hogy
a miniszter megemelheti az alapilletményüket. Mivel a polgármester fizetése a helyettes államtitkár illetménye alapján
van meghatározva, ezért követték több településen ezt az előírást. Polgármester úr tiszteletdíja az előző ciklushoz képest
csökkent, míg 2010-2014. között bruttó 241.560,-Ft tiszteletdíjat és 60.390,-Ft költségtérítést kapott, 2014-től 224.400,Ft tiszteletdíj, és 33.660,-Ft a költségtérítés összege. A tiszteletdíj 17.160,-Ft-tal, a költségtérítés 26.730,-Ft-tal csökkent,
azaz bruttó 43.890,-Ft-tal. Ha ehhez hozzászámítják a 27%-os szochót, akkor a csökkenés mértéke a munkáltatói
oldalon 55.740,-Ft. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy mondják el a véleményüket.
Horváth Gábor polgármester ezt a felvetést visszautasítaná akkor, ha nem szembesült volna azzal, hogy az egyik
szomszédos, sokkal kisebb lélekszámú községben, az alpolgármester annyi tiszteletdíjat vesz fel, amennyi az övé. A
polgármester fizetése pedig dupla annyi.
Viola Vilmosné képviselő javasolja az emelést, mert van rá keret.
Benes Gábor képviselő ezzel egyetért, emeljék meg.
Horváth Gábor polgármester kéri, hogy magasabb ne legyen, mint az előző ciklusban, de őt nagyon bántja az, hogy az
ő tiszteletdíja nem éri el az előző ciklusban kapott tiszteletdíjat, viszont egy 1000 fővel kisebb település alpolgármestere
majdnem annyi tiszteletdíjat kap, mint ő.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint tartsák tiszteletben a polgármester úr kérését és a következő évi
költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza az esetleges emelésre.
Andorka Kálmán János képviselő szerint emelhetnének többet is, hiszen tavaly október óta eltelt jó pár hónap és ez
alatt az alacsonyabb összeget kapta a polgármester úr. Véleménye szerint a polgármester úr nagy eredményeket ért el és
nagyon sok mindent kiharcolt a településnek.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy őt az elmúlt egy év nem érdekli, ha visszamennek arra a szintre, amit
előtte kapott, már attól helyre jön az önérzete. Sőt megelégszik akkor is, ha nem kapja meg. Kéri a Képviselő-testületet
arról, hogy döntsön, és bejelenti személyes érintettségét. Ezt követően felkérte dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a
határozati javaslatokat tegye fel szavazásra:
dr. Torma Viktória jegyző összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármesteri tiszteletdíj és
költségtérítés megállapításánál a szavazásból kizárja Horváth Gábor polgármestert.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
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 139/2015. (XI. 3.) számú határozata
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármesteri tiszteletdíj és
költségtérítés megállapításánál a szavazásból kizárja Horváth Gábor polgármestert.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
Ezt követően dr. Torma Viktória jegyző az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra
Határozati javaslat
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Polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapításáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Gábor polgármester tiszteletdíját havi 241.560,Ft-ban, költségtérítését 60.390,-Ft-ban állapítja meg 2015. november hónaptól.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
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 140/2015. (XI. 3.) számú határozata
Polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapításáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Gábor polgármester tiszteletdíját havi 241.560,Ft-ban, költségtérítését 60.390,-Ft-ban állapítja meg 2015. november hónaptól.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 18.40 órakor.

kmf.
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polgármester

Tóthné Major Éva
alpolgármester

dr. Torma Viktória
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