Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2015. december 1. 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, Horváth Károly, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Távolmaradását jelezte: Benes Gábor és Pulai Nikoletta képviselők

Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Andorka Kálmán János és Tóthné Major Éva 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. Településrendezési terv felülvizsgálata (Msz: 15110), véleményezés lezáró szakasz; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
3. Javaslat Győrzámoly és Öttevény Községek Gyermekjóléti Szolgálata, mint társulás megszüntetéséről szóló
megállapodás jóváhagyására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4. Javaslat Győrzámoly és Öttevény Községek Családsegítő Szolgálata, mint társulás megszüntetéséről szóló
megállapodás jóváhagyására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
5. Javaslat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
6. Döntés helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
7. Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra érkezett pályázatok elbírálásról; Előadó: Horváth
Gábor polgármester
8. Javaslat Községháza melletti önkormányzati lakás nyílászáróinak cseréire; Előadó: Horváth Gábor polgármester
9. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
10. 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 152/2015. (XII. 1.) 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. Településrendezési terv felülvizsgálata (Msz: 15110), véleményezés lezáró szakasz; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
1

3. Javaslat Győrzámoly és Öttevény Községek Gyermekjóléti Szolgálata, mint társulás megszüntetéséről szóló
megállapodás jóváhagyására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4. Javaslat Győrzámoly és Öttevény Községek Családsegítő Szolgálata, mint társulás megszüntetéséről szóló
megállapodás jóváhagyására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
5. Javaslat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
6. Döntés helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
7. Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra érkezett pályázatok elbírálásról; Előadó: Horváth
Gábor polgármester
8. Javaslat Községháza melletti önkormányzati lakás nyílászáróinak cseréire; Előadó: Horváth Gábor polgármester
9. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
10. 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. Várja a hozzászólásokat.
Tóthné Major Éva alpolgármester jelezte, hogy elkérte a plébános úrtól a betlehemet, és az egyháztanács tagjai jó
ötletnek tartják, hogy az új faházban helyezzék el. A berendezéshez majd az óvodától kér segítséget. Így egy közös
betlehem lenne a faluban.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a helyi kézimunka klub tagjai is készítettek betlehemi figurákat gyurmából,
nagyon szépek, jól sikerültek. Azt is szeretnék kihelyezni.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint azok a figurák kis méretűek, azt tehetik máshova, például az iskolába is.
Horváth Gábor polgármester tisztázza a kézimunka klub vezetőjével, Majorné Szabó Bernadettel a kérdést, még azt is
elképzelhetőnek tartja, hogy a kézimunka klub tagjai által készített betlehemi figurákat helyezik be a faházba. Megnézi
azokat és megbeszélik közösen.
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 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2015. (XII. 1.) 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: Településrendezési terv felülvizsgálata (Msz: 15110), véleményezés lezáró szakasz;
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a szeptemberi ülésen
döntöttek egy magánszemély kérelmére a rendezési terv módosításáról. A véleményezési szakasz lezárult, az eltérő
vélemények egyeztetésére tárgyalást tartottak, ahol az állami főépítész – elfogadva az érveiket – úgy nyilatkozott, hogy a
tervezett módosítás jogszabályba nem ütközik, ezért hozzájárul ahhoz. Most még végső véleményre a főépítész elé kell
terjeszteni a módosítást, ezért a véleményezést le kell zárni. A végső főépítészi vélemény után lehet rendeletben
elfogadni a módosítást. Várja a hozzászólásokat.
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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 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2015. (XII. 1.) számú határozata
Településrendezési Terv módosítás (Msz: 15110) – Egyszerűsített eljárás Véleményezési Szakasz lezárása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az egyszerűsített eljárás véleményezési
szakaszban beérkezett véleményeket, kivéve a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági,
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Állami Főépítész állásfoglalását. Az eltérő vélemények egyeztetése
megtörtént. A Képviselő-testület megvizsgálta a véleményt és kitart az eredeti módosítási szándék mellett, támogatja a
minimális teleknagyság csökkentését 600 m2-ről 550 m2-re az érintett lakótömbben.
2. A Képviselő-testület a véleményezési szakaszt a mai napon lezárta. Felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a
tervezett módosítást főépítészi véleményezésre küldje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Javaslat Győrzámoly és Öttevény Községek Gyermekjóléti Szolgálata, mint társulás
megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a törzskönyvi eljárás
lefolytatásához nem csak a megszüntető okiratot kell csatolni, hanem a társulás megszüntetéséről szóló megállapodást.
A megszüntető okiratot már a múlt ülésen elfogadták, most elkészítette a megszüntető megállapodást, melynek kéri a
jóváhagyását.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2015. (XII. 1.) számú határozata
Győrzámoly és Öttevény Községek Gyermekjóléti Szolgálata, mint Társulás megszüntetéséről szóló
megállapodás jóváhagyása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrzámoly és Öttevény
Községek Gyermekjóléti Szolgálata, mint társulás megszüntetéséről szóló megállapodást és felhatalmazza Horváth
Gábor polgármestert annak aláírására (a megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a megszüntetésről szóló megállapodást a
törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében a Magyar Államkincstárhoz küldje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Javaslat Győrzámoly és Öttevény Községek Családsegítő Szolgálata, mint társulás
megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a törzskönyvi eljárás
lefolytatásához nem csak a megszüntető okiratot kell csatolni, hanem a társulás megszüntetéséről szóló megállapodást.
A megszüntető okiratot már a múlt ülésen elfogadták, most elkészítette a megszüntető megállapodást, melynek kéri a
jóváhagyását.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
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határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2015. (XII. 1.) számú határozata
Győrzámoly és Öttevény Községek Családsegítő Szolgálata, mint Társulás megszüntetéséről szóló
megállapodás jóváhagyása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrzámoly és Öttevény
Községek Családsegítő Szolgálata, mint társulás megszüntetéséről szóló megállapodást és felhatalmazza Horváth Gábor
polgármestert annak aláírására (a megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a megszüntetésről szóló megállapodást a
törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében a Magyar Államkincstárhoz küldje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Javaslat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az előző ülésen határoztak a január 1-jétől felálló család- és gyermekjóléti
szolgálat működtetéséről. A szolgálat szakmai programját elkészítette, várja a hozzászólásokat.
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy a szakmai programból is kitűnik az, hogy milyen szépen alakulnak a
létszámok.
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 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2015. (XII. 1.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata szakmai programjának
jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja Győrzámoly Község
Önkormányzatának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata szakmai programját.
Felelős: családgondozó
Határidő: 2016. január 1-től folyamatos
6. napirendi pont: Döntés helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Képviselő-testület a 2013. évben hagyta jóvá a település Helyi
Esélyegyenlőségi Programját (HEP). Az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt elengedhetetlenné vált a HEP
felülvizsgálata és aktualizálása. A település több értékkel is gyarapodott, amiket szintén bele kell dolgozni a
dokumentumba. Indokolt a statisztikai adatok frissítése, illetve a bekövetkezett változások átvezetése. Kéri, hogy a
felülvizsgálatra a Képviselő-testület adjon felhatalmazást.
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 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2015. (XII. 1.) számú határozata
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés alapján a 2013. december 3. napján elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és szükségesnek tartja annak felülvizsgálatát.
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Torma Viktória jegyzőt a Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára és felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a felülvizsgált és aktualizált
Helyi Esélyegyenlőségi Programot terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző és Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. január 31.
7. napirendi pont: Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra érkezett pályázatok
elbírálásról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy összesen 15-en pályáztak az „A” és „B” típusú kiírásra. Javasolja, hogy
az előző évekhez hasonlóan mindenkinek egységesen 2.500,-Ft támogatást állapítsanak meg. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kiírásra benyújtott pályázatok elbírálásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj
kiírásra benyújtott pályázatokat.
2. A Képviselő-testület mind a 15 pályázót támogatja 2.500,-Ft/fő x 10 hó összeggel.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az ösztöndíjak összegét az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésébe tervezze be, és azok átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2015. (XII. 1.) számú határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kiírásra benyújtott pályázatok elbírálásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj
kiírásra benyújtott pályázatokat.
2. A Képviselő-testület mind a 15 pályázót támogatja 2.500,-Ft/fő x 10 hó összeggel.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az ösztöndíjak összegét az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésébe tervezze be, és azok átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy a védőnőtől hallotta, hogy idén Győrzámolyon meghaladta az 50 főt a
születések száma. Soha nem volt még ennyi.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a korösszetétel a településen kedvező, míg a 60 év felettiek aránya az
országban több, mint 30%, addig Győrzámolyon ez alig 15%.
8. napirendi pont: Javaslat Községháza melletti önkormányzati lakás nyílászáróinak cseréire
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy időszerűvé vált a Községháza melletti lakás nyílászáróinak cseréje, mert
nagyon rossz állapotban vannak, jelentős a hőveszteség és a bérlőnek sem mindegy, hogy mennyit fizet a fűtésre. Öt
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helyről kértek ajánlatot, de csak két cég vette a fáradságot, hogy kijöjjenek és felmérjék. Az egyik ajánlatban azért van
több ablak kettővel, mert szerepel benne a hivatal irattárának és konyhájának az ablaka is, mert azok sem lettek eddig
kicserélve. Ha a kettő ajánlatot összehasonlítják, akkor megállapítható, hogy az Ablak-Doktor Kft. ajánlata kedvezőbb.
Horváth Károly képviselő szerint mindegyik ugyanarra az ablaktípusra adott ajánlatot. Az egyik cégnél magasabb az
ablakok költsége, de nagyobb kedvezményt adott a végösszegből.
Horváth Gábor polgármester szerint az ajánlatokat összességében kell nézni, nem lehet az, hogy egyiktől az ablakot
rendelik meg, a másiktól meg a beépítést. Mindenképpen a végösszeget kell nézni.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint, ha már bele kezdenek a munkába, akkor minden ablakot ki kell cserélni,
nemcsak a lakáson, hanem a hivatal irattárában is.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
Községháza melletti önkormányzati tulajdonú lakás és hivatali irattár nyílászáróinak cseréje
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Községháza melletti
önkormányzati tulajdonú lakás és hivatali irattár hőtechnikailag korszerűtlen nyílászáróit kicserélteti.
2. A Képviselő-testület megismerte a nyílászáró cserére érkezett ajánlatokat, és azok közül az Ablak-Doktor Kft.
ajánlatát fogadja el.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a nyílászárókat 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 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2015. (XII. 1.) számú határozata
Községháza melletti önkormányzati tulajdonú lakás és hivatali irattár nyílászáróinak cseréje
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Községháza melletti
önkormányzati tulajdonú lakás és hivatali irattár hőtechnikailag korszerűtlen nyílászáróit kicserélteti.
2. A Képviselő-testület megismerte a nyílászáró cserére érkezett ajánlatokat, és azok közül az Ablak-Doktor Kft.
ajánlatát fogadja el.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a nyílászárókat és azok beszerelését az AblakDoktor Kft-től rendelje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről
1. Győrzámolyról szóló zsebkalauz megrendelése
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy elfogytak a településről szóló zsebkalauzok, amiket az ide látogatóknak
szoktak adni. A Forrás Kiadótól idejönnének, aktualizálnák az adatokat, képeket, leírásokat és elkészítenék az új
zsebkalauzt, hatályos térképpel. Véleménye szerint 500 db-ot kellene rendelni belőle, költsége bruttó 195,-Ft/db.
A Képviselő-testület tagjai jó ötletnek tartják a polgármester úr felvetését.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
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Határozati javaslat
Győrzámolyról szóló zsebkalauz megrendelése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 500 db, Győrzámolyról szóló
zsebkalauzt rendel a Forrás Kiadótól.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a zsebkalauzokat rendelje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2015. (XII. 1.) számú határozata
Győrzámolyról szóló zsebkalauz megrendelése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 500 db, Győrzámolyról szóló
zsebkalauzt rendel a Forrás Kiadótól.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a zsebkalauzokat rendelje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2. Hótolólap beszerzése
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy eddig a hótolást saját maguk oldották meg a településen helyi
vállalkozók önkéntes munkájával. Korábban Klauz Péter, aztán Horváth Károly és az ő eszközeivel. Ezek az eszközök
már nem a legkorszerűbbek. Nagyban könnyítene a helyzeten, ha vennének egy, traktor orrára szerelhető, ékbe is
állítható hókotrót, hótoló lapot. Erre vonatkozóan Horváth Károly képviselő kért ajánlatokat.
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy ez a hótoló lap az ő traktorjára szerelhető, és azt vállalja, hogy amikor kell,
akkor eltolja vele a havat.
Horváth Gábor polgármester szerint adódhat olyan, hogy nem ér rá Horváth Károly képviselő, vagy ő nem ér rá, de
olyan nem lesz, hogy egyikük sem ér rá, viszont ha már kettőjüknek lesz eszköze, akkor gyorsabban eltolják a havat a
faluban. Ez körülbelül 15 km útszakaszt jelent, ahol el kell húzni a havat. Erre azzal a kistraktorral, ami az
önkormányzatnak van, nincs lehetőség, az inkább a bicikliútra való és az intézmények környékére. Ezzel a szerkezettel
össze is lehet húzni a havat, meg jobbra-balra letolni az útról. Javasolja, hogy ezt a szerkezetet vásárolják meg.
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy több helyről kért ajánlatot, és kiderítette, hogy az egyik típus az FLIEGL
gyártmány, ami itt van Abdán, és pont ezen a héten adnak rá 10% kedvezményt, ideszállítással, így most 1.130 ezer Ftért lehetne megvenni.
dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy a használaton kívüli időszakban hol tárolják az eszközt.
Horváth Károly képviselő vállalta, hogy a hótolót eltárolja és szükség esetén karbantartja. 2,7 m munkaszéles eszköz.
A korábban használt vontatott eszközt nem tudják mindenhol használni, mert sok helyre nem fér oda, és nem tudnak
vele megfordulni. Ezt mindenhol lehetne használni.
Horváth Gábor polgármester szerint sehol sem működik olyan jól a hótolás, mint Győrzámolyon.
Viola Vilmosné képviselő az egyetértését fejezi ki.
Horváth Gábor polgármester szerint azzal, hogy társadalmi megbízásában végzik páran a hótolást itt, milliókat spórol
meg az önkormányzat. Nála körülbelül egy ilyen téli, havas szezonban 1000 liter gázolaj szokott elfogyni a hóeltakarítási
munkákra.
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy azt nem is fizeti ki az önkormányzat?
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Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy nem, és ezután sem fognak érte pénzt kérni. Majd valamikor fel kell
írni a kéménybe, korommal. Ezt követően az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Hótolólap beszerzése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza egy darab hótolólap beszerzését bruttó
1.130.300,-Ft összegért.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a hótolólapot a FLIEGL-Abda Gépgyártó
Kft-től rendelje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XII. 1.) számú határozata
Hótolólap beszerzése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza egy darab hótolólap beszerzését bruttó
1.130.300,-Ft összegért.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a hótolólapot a FLIEGL-Abda Gépgyártó
Kft-től rendelje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
3. Győrzámoly, 255. hrsz-ú út melletti telkek viziközművel történő ellátása
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Szent István utca mögötti részen igény merült fel a csatorna és
vízhálózat építésre. Ott el lehetne vinni a csatornát a központi major felé, mert annak egy része megvan, a mázsaházig
és erről az útról rá lehetne kötni oda. A tüzivíz-tározótól mintegy 50 m-ig lefolyik a víz ebbe az irányba. A tervezést a
vízmű elvégezte és a terv alapján kért árajánlatokat. Itt 11 telket lehetne felfűzni erre a hálózatra.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy az önkormányzat építené ki a csatornát? Akkor máshol miért
nem építi ki? Ott is lettek volna rákötések.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy egy ajánlat érkezett eddig a csatorna megépítésére, a másikat várja. Ha a
közműfejlesztési hozzájárulás 500 ezer Ft-os költségét az érintett ingatlanok tulajdonosai megfizetik, a közművesítés
teljes költsége befolyik az önkormányzathoz. Pillanatnyilag már három rákötés időszerű. Ezt azért nem lehet
összehasonlítani a Széchenyi utca mögötti résszel, mert ott lett volna 100-nál is több telek, tehát nagyságrendekkel több.
Annak a költségét hogyan előlegezte volna meg az önkormányzat? Az első olvasatban is 200 millió forintba került volna
és mikor jött volna be a ráfordítás az önkormányzathoz?
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint, amikor mindenkinek az egyéni érdeke fontos, akkor nehezen tudja azt
megmagyarázni, hogy itt azért készül el a csatorna, mert csak 10 ház van, ott meg azért nem, mert 100.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy azért nem, mert annyi felesleges pénze nincs az önkormányzatnak, ami
nem hiányozna máshonnan. A Széchenyi utca mögötti telekkialakításoknál eljutottak odáig, hogy viziközmű társulást
lehetett volna létrehozni, és a tulajdonosoknak 10 év alatt kellett volna visszafizetni azt a pénzt, amit az önkormányzat
vett fel volna hitelként és az akkor nem volt jó. Ez a társulás már megalakulhatott volna, ki volt dolgozva, hogy kinek
mennyit kell fizetni, hogyan alakulnának a megosztások, mégis voltak jó páran, akik ebbe nem egyeztek bele, azért is állt
meg az egész folyamat.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint a Széchenyi utcánál, amennyiben minden tulajdonos lemond az útrészről
és átadja az önkormányzatnak, és megalakul a közmű társulás, akkor folytatódhat a telekalakítás.
Horváth Gábor polgármester kijelentette, hogy azért ez most nem ugyanaz azzal, ami 10 évvel ezelőtt volt. Nehogy
azt kérje számon rajta valaki, hogy ha nem tudják megcsinálni azt, amit 10 évvel ezelőtt készítettek elő, és azóta sem
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tudták megcsinálni. Azóta megváltozott a jogszabályi környezet, mindent újra kell kezdeni és mindenkinek bele kell
egyeznie.
dr. Torma Viktória jegyző hozzátette, hogy a tulajdonosoknak egymás között is meg kell állapodniuk, mert valakinek
nem olyan széles a telke, hogy abból kijöjjön egy újabb telek, ezért a szomszédtól vennie kell. Ameddig nincs ilyen
megállapodás a tulajdonos között, a megosztásokat nem lehet elkészíteni, tehát a földhivatalhoz nem lehet beadni a
telekalakítást, így nem történhet meg a telek önálló helyrajzi számra történő bejegyzése. Ezen akadt meg a folyamat már
jó pár éve, mert a tulajdonosok nem akartak egymásnak 5-10 m nagyságú területeket átadni. És csak azt követően lehet
a költségeket kiszámolni, ha tudják pontosan azt, hogy hány darab telek alakulhat ki. A legutolsó szakasz lehet az, hogy
a közműhálózatra tervek készülnek, és annak a költségét kiszámolják. Először a változási vázrajzokat kell elkészíteni, ez
pedig feltételezi azt, hogy a tulajdonos egymás között meg tudtak állapodni bizonyos nagyságú telekrészek
adásvételében, illetve leadták ingyenesen az önkormányzatnak az úthoz szükséges telekrészt. Ezt követheti csak a
közművek terveztetése.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy több alkalommal tárgyaltak a tulajdonosokkal, egyesével is megkeresték
őket.
Andorka Kálmán János képviselő nem érti, hogy mi köze van a Széchenyi utca mögötti, évek óta húzódó
telekalakításnak ahhoz, amit a polgármester úr az előbb javasolt. Mindenki tudja, hogy a Széchenyi utca mögötti rész
problémás, nem lehet tudni, hogy a tulajdonosok hozzáállása végett mikor lehet ott telkeket kialakítani, de ez a Szent
István utca mögötti telekalakítás ettől független. Ha itt lehetőség van a fejlődésre, akkor azt nem kell gátolni.
Tóthné Major Éva alpolgármesternek az a kérése, hogy ezzel párhuzamosan tartsák napirenden a Széchenyi utca
mögötti részt.
Horváth Gábor polgármester kéri, hogy tartsa napirenden és térképezze fel, hogy mi most a tulajdonosok hozzáállása.
Ebbe ő már annyi energiát fektetet, úgy érzi elfáradt, de kéri az alpolgármester asszonyt, hogy járja körül a kérdést újra,
és ebben akkor ő is partner lesz. Járja körbe, hogy van-e reális esélye annak, hogy újra indítsák az ügyet.
Andorka Kálmán János képviselő véleménye az, ha van reális esélye annak, hogy a Széchenyi utca mögötti telkekből
lesz valami, akkor azt is lehet folytatni. De azt ne várja senki, hogy aki 8-10 éven át gátolta ott a telekkialakítást és most
meggondolta magát valami apropóból, akkor az önkormányzat azonnal nekiáll és segíti a telekkialakítást. Most vannak
olyan területek, ahol lehet fejleszteni, először azokon kell a telkesítést megoldani, aztán ha elkészül, akkor sorra kerülhet
újra a Széchenyi utca mögötti terület. Ha még mindig arra várt volna az önkormányzat, hogy ott mi történik,
meggondolja-e magát az a pár ember, akkor nem lett volna semmi fejlesztés a faluban az eltelt időszakban. Ha viszont
nincs probléma már ott sem, akkor induljon meg az a rész is.
Horváth Károly képviselő szerint nem azt mondták eddig, hogy most mindent tegyenek félre, mert a Széchenyi
utcában páran meggondolták magukat.
Horváth Gábor polgármester kijelentette, hogy ha ez így van, akkor kéri Horváth Károly képviselőt, hogy járjon utána
az új helyzetnek, mérje fel a megváltozott körülményeket, ne csak várakozzanak, hanem lépjenek. Mert valakinek ezt
csinálni kell, anélkül nem megy. Keressék meg azokat az embereket, akik eddig nem egyeztek bele. Itt van a képviselő úr
is, meg az alpolgármester asszony is, álljanak neki és járják újra körül a kérdést. Ha mindenki támogatja a telekalakítást,
akkor neki állnak újra önkormányzati szinten is. De ez csak akkor derül ki, ha ismét megkeresnek mindenkit.
Tóthné Major Éva alpolgármester visszatérve a Szent István utcai csatornához megkérdezte, hogy a Szent István út
mögött nem lehet teljesen végig vinni a csatornát?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy a tervező szerint az ottani mély résznek nincs lefolyása, ezért kicsit
bonyolultabb, annak a tervezése, nem két-három nap, de meg lesz az is. A jelenlegi terv 214 m hosszúságról szól, 11
telket érint. Véleménye szerint ebben az esetben viszonylag gyorsan megtérül a ráfordítás, mert be fogják fizetni a
tulajdonosok a közműfejlesztési hozzájárulást. A csatornát viszonylag gyorsan, még idén meg kellene csinálni.
Horváth Károly képviselő szerint akkor döntsenek róla most.
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Viola Vilmosné képviselő ezzel egyetért.
Horváth Gábor polgármester bejelenti személyes érintettségét és felkéri 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 Győrzámoly, 255. hrsz-ú út melletti
telkek csatornahálózatának megépítése tárgyában hozott döntésnél a szavazásból nem zárja ki Horváth Gábor
polgármestert.
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2015. (XII. 1.) számú határozata
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámoly, 255. hrsz-ú út melletti
telkek csatornahálózatának megépítése tárgyában hozott döntésnél a szavazásból nem zárja ki 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
Győrzámoly, 255. hrsz-ú út melletti telkek ivóvíz ellátása és szennyvízelvezetése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megépíti a Győrzámoly, 255. hrszú út melletti telkek ivóvíz ellátását és szennyvíz elvezetését biztosító viziközművet.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a munkát a kedvezőbb ajánlatot tevőtől
rendelje meg és annak elvégzésére kössön vállalkozási szerződést.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2015. (XII. 1.) számú határozata
Győrzámoly, 255. hrsz-ú út melletti telkek ivóvíz ellátása és szennyvízelvezetése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megépíti a Győrzámoly, 255. hrszú út melletti telkek ivóvíz ellátását és szennyvíz elvezetését biztosító viziközművet.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a munkát a kedvezőbb ajánlatot tevőtől
rendelje meg és annak elvégzésére kössön vállalkozási szerződést.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
4. Tóthné Takács Henrietta bölcsődei dajka tandíj támogatási kérelme
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Tóthné Takács Henrietta, aki jelenleg a bölcsődében dajka, szeretné
elvégezni a kisgyermekgondozói tanfolyamot, aminek az összköltsége 224 ezer forint.
Viola Vilmosné képviselő szerint más bölcsődei dolgozókat is támogatott az önkormányzat, a tandíjköltség felét
kifizette.
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Andorka Kálmán János képviselő szerint, ha használni tudja ezt a végzettséget a gyerekek érdekében, akkor
támogassák a kérelmet.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a kérelmen nincs rajt az intézményvezető támogató nyilatkozata.
Horváth Gábor polgármester szerint meg kell kérdezni az intézményvezetőt arról, hogy támogatja-e azt, hogy Tóthné
Takács Henrietta elvégezze a tanfolyamot. Javasolja, hogy ha ezt az intézményvezető támogatja, akkor a tandíj felét
vállalja át az önkormányzat. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Tóthné Takács Henrietta részére támogatás nyújtása bölcsődei kisgyermekgondozó tanfolyam elvégzéséhez
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy - Bognárné Koteczki Ibolya
intézményvezető egyetértő nyilatkozatát követően - támogatást nyújt a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és
Bölcsődében közalkalmazotti jogviszonyban lévő Tóthné Takács Henrietta részére és átvállalja a kisgyermekgondozói
tanfolyam elvégzéséért fizetendő összes költség 50%-át.
2. A Képviselő-testület felhívja Tóthné Takács Henriettát, hogy a tanfolyam tényleges költségét igazolja és felkéri
Horváth Gábor polgármestert, hogy annak 50%-ának kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2015. (XII. 1.) számú határozata
Tóthné Takács Henrietta részére támogatás nyújtása bölcsődei kisgyermekgondozó tanfolyam elvégzéséhez
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy - Bognárné Koteczki Ibolya
intézményvezető egyetértő nyilatkozatát követően - támogatást nyújt a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és
Bölcsődében közalkalmazotti jogviszonyban lévő Tóthné Takács Henrietta részére és átvállalja a kisgyermekgondozói
tanfolyam elvégzéséért fizetendő összes költség 50%-át.
2. A Képviselő-testület felhívja Tóthné Takács Henriettát, hogy a tanfolyam tényleges költségét igazolja és felkéri
Horváth Gábor polgármestert, hogy annak 50%-ának kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
5. Év végi záróvacsora
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy a tavalyihoz hasonlóan köszönjék-e meg az alkalmazottak egész éves
munkáját egy közös év végi záró vacsorán. Az a javaslata, hogy igen, és most ezt a konyhán rendezzék meg, és
hidegtálakat kínáljanak. Hívják meg a nyugdíjba vonult munkatársakat is. Ennek a dátuma december 17-e legyen, amiről
az intézményvezetőket értesítik.
Tóthné Major Éva alpolgármester hallott olyanról is, hogy az a cég, ami a hidegtálat hozta, hozott tányért,
evőeszközt, amit aztán használat után el is vitt, még mosogatni sem kellett.
Horváth Gábor polgármester szerint megkérdezik, hogy mekkora az árkülönbség így, ha jelentős, akkor a mosogatást
és a pakolást maguk megoldják.
Viola Vilmosné képviselő jelezte, hogy segít a rendrakásban.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Év végi vacsora megrendezése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati intézmények és
az iskola dolgozóinak, a nyugdíjba vonult munkatársaknak a 2015. december 17-én tartandó záró vacsorán köszöni meg
az önkormányzat érdekében végzett munkájukat.
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2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert és dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a rendezvényt
szervezzék meg és a vacsoráról intézkedjenek.
Felelős: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: 2015. december 17.
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2015. (XII. 1.) számú határozata
Év végi vacsora megrendezése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati intézmények és
az iskola dolgozóinak, a nyugdíjba vonult munkatársaknak a 2015. december 17-én tartandó záró vacsorán köszöni meg
az önkormányzat érdekében végzett munkájukat.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert és dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a rendezvényt
szervezzék meg és a vacsoráról intézkedjenek.
Felelős: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: 2015. december 17.
5. Közvilágítási hálózat bővítése
Horváth Gábor polgármester ismertette, hogy a közvilágítási hálózat több helyen bővül a községben, mert új
lámpatesteket szerelnek fel. Ennek költsége 1.000 ezer forint+áfa. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közvilágítási hálózat bővítését az
NRG Services Kft-től megrendeli.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az NRG Services Kft-vel kössön vállalkozási
szerződést 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 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2015. (XII. 1.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közvilágítási hálózat bővítését az
NRG Services Kft-től megrendeli.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az NRG Services Kft-vel kössön vállalkozási
szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
6. Abda község településrendezési tervének módosítása
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy Abda község módosítja a rendezési tervét, lakóterületet bővítenek és
kereskedelmi-szolgáltató övezetet hoznak létre. Mint szomszédos településnek nyilatkozniuk kell a tervezett
módosításról. Javasolja ennek elfogadását.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Abda Község Településrendezési Terv módosítás (Rp.I.133-20) – Előzetes tájékoztatás
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Abda Község településrendezési tervének
tervezett módosítását, az ellen kifogást nem emel és az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről Abda Község polgármesterét értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2015. december 15.
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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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2015. (XII. 1.) számú határozata
Abda Község Településrendezési Terv módosítás (Rp.I.133-20) – Előzetes tájékoztatás
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Abda Község településrendezési tervének
tervezett módosítását, az ellen kifogást nem emel és az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről Abda Község polgármesterét értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2015. december 15.
7. Községháza melletti önkormányzati lakás bérbeadása
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a lakásra bérlőként jelentkezett Pilbauerné Nádori Ágnes, az iskola
nyugalmazott tanára. Javasolja, hogy adják bérbe neki a lakást. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly, Rákóczi u. 45. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámoly, Rákóczi u. 45.
szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakást Pilbauerné Nádori Ágnes részére adja bérbe.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg és a Képviselőtestület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2015. (XII. 1.) számú határozata
Győrzámoly, Rákóczi u. 45. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámoly, Rákóczi u. 45.
szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakást Pilbauerné Nádori Ágnes részére adja bérbe.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg és a Képviselőtestület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Hozzászólások
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy karácsony előtt kiadnak egy újságot, kéri, hogy akinek van cikke, azt
küldje meg.
Tóthné Major Éva alpolgármester jelezte, hogy a Széchenyi utca-Hunyadi utca kereszteződésében leesett a KRESZ
tábla, azt egyértelműen ki kell táblázni.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy vannak KRESZ tábláik, pótolni fogják a hiányzókat.
Viola Vilmosné képviselő kérte, hogy a buszmegálló törött üvegét pótolják.
Andorka Kálmán János képviselő szerint az adóhátralékokat be kell hajtani, kérte, hogy erre a hivatal törekedjen.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta, hogy a behajtási tevékenység folyamatos.
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 18.45 órakor.

kmf.
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