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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2016. szeptember 20. napján a 16.00 órakor kezdődő ülésen
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Tóthné Major Éva alpolgármester,
Andorka Kálmán János, Benes Gábor, Pulai Nikoletta, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Távolmaradását jelezte: Horváth Károly képviselő
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Benes Gábor és Pulai Nikoletta képviselőket kijelölte. Ezt követően
javasolta, hogy a napirendi pontok sorrendjén változtassanak és vegyenek napirendre egy mai napon érkezett kérelmet,
amit 1. napirendi pontként tárgyaljanak. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot
tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Csizmadia Zoltánné rendezési terv módosítására érkezett kérelmének megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
2. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
3. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására; Előadó: dr. Torma
Viktória
4. Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
5. Döntés KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú önkormányzati ASP csatlakoztatási pályázatban való részvételről;
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
6. Napelem park létesítésének megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
7. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
8. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
9. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
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 136/2016. (IX. 20.) határozata
1. Csizmadia Zoltánné rendezési terv módosítására érkezett kérelmének megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
2. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
3. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására; Előadó: dr. Torma
Viktória
4. Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
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5. Döntés KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú önkormányzati ASP csatlakoztatási pályázatban való részvételről;
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
6. Napelem park létesítésének megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
7. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
8. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
9. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: Csizmadia Zoltánné rendezési terv módosítására érkezett kérelmének megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a mai napon érkezett egy kérelem rendezési terv módosítására, melynek
az a lényege, hogy három nagyobb földterület tulajdonosa - összesen 1,7 ha területről van szó - azt kérte, hogy csatolják
belterületbe azt a területet, melyet nem egészen három hónappal ezelőtt, a rendezési terv felülvizsgálatakor minősítettek
át gazdasági-kereskedelmi övezetté. Pulai Nikoletta képviselőtől megkérdezte, hogy ezt a tulajdonosok hogyan
gondolták.
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte Pulai Nikoletta képviselőt, hogy övék-e a terület.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy részben igen, a temető mögötti területről van szó, amit tényleg pár hónapja
minősítettek át ipari övezetté. Az öccse építkezni szeretne és elment egy tervezőirodába, ahol azt javasolták neki, hogy
minősíttesse át a területet lakóövezetté. Az öccse megkereste a szomszéd ingatlanok tulajdonosait és velük ezt
megbeszélte és ők is kérvényezik az átminősítést. Szó van Horváth Károlyék területéről, az édesanyja területéről, az ő
gyermekinek a területéről, az Angyal család területéről és ifj. Horváth Gábor és Horváth Edit területéről.
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy ők is mind beadták az átminősítési kérelmet?
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az ő gyerekei ebből kimaradnak, ezt nem kérvényezik.
Pulai Nikoletta képviselő úgy tudja, hogy testvére, Zoltán beszélt velük is és beleegyeztek ebbe.
Horváth Gábor polgármester szerint ebbe mindenki beleegyezik, aki nem tudja, hogy miről van szó és mi az eddigi
gyakorlat, mik az előzmények. Miután erről tájékoztatta őket, azt mondták, hogy így nem kérik a lakóterületbe vonást.
Ugyanezek az emberek, leszámítva az ő gyerekeit kérelmezték nemrég, hogy a terület legyen gazdasági-kereskedelmi
övezetté nyilvánítva. Ez a kérés meg is valósult, a rendezési terv módosítása megtörtént.
Pulai Nikoletta képviselő szerint a két kérés nem ugyanaz, hiszen a testvére építkezni szeretne és lakóövezetnek
szeretné minősíteni a területet.
Horváth Gábor polgármesternek az a kérdése, hogy ezt milyen konstrukcióban képzelik megvalósítani.
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy ha lakóövezetnek minősítik, mi a következő lépés.
Pulai Nikoletta képviselő szerint építési engedélyt kell kérni.
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy mi lesz a közművekkel.
Horváth Gábor polgármester szerint ne a közművekről beszéljenek, mert az ráér később. Az a kérdés, hogy ezt
milyen konstrukcióban kívánják megvalósítani.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy milyen konstrukcióra gondol a polgármester úr, mit ért ezalatt.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy az utóbbi időben, bizonyos konstrukcióban telkeket alakítottak ki.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy ő ezt sehogy se képzeli, az öccse szeretne arra a részre építkezni, ennyit tud
erről mondani, illetve látja, hogy arra a területre be van húzva egy út.
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Horváth Gábor polgármester akkor kicsit egyszerűbben teszi fel a kérdést, és megkérdezte, hogy úgy képzelik, hogy
mindenkinek annyi telke lesz, amekkora területe van?
Pulai Nikoletta képviselő ezt gondolja.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy nem emlékszik vissza egy jó évvel ezelőttre, amikor egészen más
feltételeket fogalmaztak meg a belterületbe csatolásra és a telkek kialakítására?
Pulai Nikoletta képviselő tudja, hogy mire céloz a polgármester úr.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy ez a kérelem mennyiben felel meg annak?
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy mi? Az, hogy a testvére oda szeretne építkezni? És ennek érdekében ezt
mondták neki a tervezői. De ezt most tényleg nem tudja, csak azt, hogy az édesanyja hozott egy kérelmet. A pontos
kérelmet nem ismeri.
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy a többiek is ezt akarják?
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy egy kérelem érkezett, a többi tulajdonos nevében is.
Viola Vilmosné képviselő szerint a többieket is meg kellene kérdezni.
Horváth Gábor polgármester szerint állítólag megkérdezték.
Pulai Nikoletta képviselő szerint nem állítólag, biztosan tudja, hogy az öccse beszélt a polgármester úr lányával is. Ne
mondja a polgármester úr, hogy állítólag. Ő beszélt Horváth Károlyékkal és megkérdezte, hogy támogatják-e, hogy az
öccse oda akar építkezni és ez a terület legyen lakóövezet.
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy hány telekre szeretne a képviselő asszony öccse építkezni?
Pulai Nikoletta képviselő gondolja, hogy egyre, de itt arról még nem beszéltek, hogy hány telek fog kialakulni.
Benes Gábor képviselő felhívja a képviselő asszony figyelmét, hogy ő pár évvel ezelőtt kérvényezte, hogy az egy telkét
minősítsék belterületté és azt milyen indokkal vétózták meg, többek között a képviselő asszony is.
Pulai Nikoletta képviselő emlékszik arra, hogy ő azt nem szavazta meg.
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy ő egy telekre akart építkezni, nem többet kialakítani, amit utána értékesíteni
lehet, hanem csak egyre, amit annak idején elutasított a képviselő-testület, amivel nincs is semmi baj, ha ezt az
irányvonalat beszélte meg a vezetés. De azt, hogy ezután egy ilyen kérvényt beadnak Horváth Károllyal közösen, az a
falu szemében is felvet bizonyos részrehajlás lehetőségét, mert olyat, amit másnak nem engednek meg, azt eleve már
miért is kérik a képviselők? Milyen érzés lenne a következő polgármester választáson, ha ezzel szembesítenék, és
megkérdeznék tőle, hogy neked lehet, másnak meg nem?
Pulai Nikoletta képviselő ezt nem így éli meg, ráadásul nem az ő ügye, közvetve van csak érintve.
Horváth Gábor polgármester szerint közvetlenül érintett.
Pulai Nikoletta képviselő szerint eddig, ehhez az önkormányzathoz bárki bármivel fordulhatott. Valószínűleg a
testvére úgy döntött, hogy ő megpróbálja ezt a kérését tolmácsolni, mert építkezni szeretne és lakóövezetté akarja
minősíttetni a területet. Megkereste a többi ingatlan tulajdonost, akik örültek ennek a lehetőségnek. Ettől még Benes
Gábor képviselő úr gondolhatja úgy, hogy ez nem etikus. Nem először hallja már tőle, hogy a saját telkét nem tudta
annak idején átminősíttetni.
Benes Gábor képviselő ezt azért mondta, mert akkor értette a képviselő asszony a szisztémát, most meg nem érti.
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Pulai Nikoletta képviselő kijelentette, hogy most is érti, csak azt nem érti, hogy miért esnek neki. Idejött egy ügy,
miért nem lehet ugyanúgy elbírálni, mint a többit? Ha szavazásra kerül, akkor ő bejelenti a személyes érintettségét. Miért
nem tudják személyeskedés nélkül megtárgyalni? Honnan vesz olyat Benes Gábor képviselő, hogy a polgármester
választáskor odakerül a fórum elé? Senki nem mondhatja rá, hogy a maga malmára hajtja a vizet.
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy ez nem az lenne?
Pulai Nikoletta képviselő szerint ez rajta kívül áll, természetesen neki is jó lenne, mármint a gyerekeinek. Jó lenne
Horváth Károlyéknak, Angyaléknak, sőt a polgármester úr gyerekeinek is. Ez egy próbálkozás.
Benes Gábor képviselő szerint ezt ne tekintsék próbálkozásnak, mert a képviselő asszony nagyon jól tudja, hogy a
falunak és a képviselő-testületnek mi az álláspontja a belterületbe csatolásról és ha ezt valaki felveti, akkor Pulai
Nikolettának, mint képviselőnek etikus volna elmondani, hogy egy ilyen kérelmet eleve ne adjanak be, főleg úgy, hogy
érintett is benne, mert ez kicsit kellemetlen.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy honnan tudja a képviselő úr, hogy ez nem történt meg?
Benes Gábor képviselő szerint mégis itt van a kérelem, melyben érintett ő is és Horváth Károly képviselő is.
Horváth Gábor polgármester szerint rajta van a neve, ha nem lenne érintett, nem lenne ott a neve.
Benes Gábor képviselő szerint most mondta a képviselő asszony, hogy neki is jó lenne.
Pulai Nikoletta képviselő szerint persze, hogy jó lenne, miért a képviselő úrnak nem lett volna jó, annak idején?
Benes Gábor képviselő szerint jó lett volna, de megoldotta másként.
Pulai Nikoletta képviselő szerint azért, mert a képviselő úr ismeri ezeket a jogi kiskapukat.
Benes Gábor képviselő nem a jogi kiskapukat, hanem a jogszabályokat ismeri.
Pulai Nikoletta képviselő szerint mindegy, hogy minek nevezik, a lényeg, hogy a képviselő úr ezzel foglalkozik és se
az öccse nem ismeri, se ő, ezek szerint.
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy azóta már nem lehet úgy eljárni, mert módosult a földtörvény. De ha idejönne
az, akiktől egy éve megvették a fölterületet építési telek kialakítása céljából és azt mondaná, hogy neked lehetett a saját
telkeden, tőlem meg elvettétek a földterület 2/3-át és 1/3 részét kaptam vissza telekben, akkor mit mondana? El tudná
ezt viselni képviselőként?
Pulai Nikoletta képviselő szerint képviselőként nem, ezt el is mondta ott, ahol el kellett mondani. Azt bánja ebben
pillanatban, hogy az öccse nem jött el, mert ez az ő ügye, és lehet, hogy másként beszélt volna, és más lenne a gyerek
fekvése, ha ezt ő mondja el.
Benes Gábor képviselő szerint úgy kellett volna a kérelmet benyújtani, hogy odaadják a falunak a területet és 1/3-át
visszakapják telekben.
Pulai Nikoletta képviselő ezt egyedül nem döntheti el, de ha ez a konstrukció, amit itt emlegetett a polgármester úr,
akkor persze. De ő nem gondolta ilyen nagynak ezt a területet, az ő részük 8 ezer négyzetméter.
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy az építkezés csak egy lépés. De hogyan fogják azt
megközelíteni? Ki fogja a közműveket megépíteni? Az mennyibe fog kerülni? Tudják ezeket?
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy jó egy évvel ezelőtt, amikor a beltelkesítések folytak, eldöntötték, még
ha akkor nem is foglalták határozatba, hogy csak úgy lehetséges a telkek kialakítása a faluban, abban a konstrukcióban,
ahogy azt végrehajtották. Ebbe nyilván belejátszott a földtörvény megváltozása is, azaz, hogy földet nem lehet telekáron
eladni, és ekkor az összes földtulajdonos belátta, hogy nem tud máshogy telket kialakítani, csak úgy, hogy a földet átadja
az önkormányzatnak. És ha akkor ott eldöntötték, hogy azt a konstrukciót választják, akkor most nem csinálhatnak
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mást, mint, hogy azt továbbviszik. Mert ha nem így járnak el és engedik magánszemélyeknek, hogy az összes telek az
övék legyen, akkor majd a korábbi földtulajdonosok eljönnek azzal, hogy a képviselő el tudja magának intézni, hogy az
összes telek az övé legyen, ráadásul kettő képviselő is érintve van. Megmondja őszintén, őt magát még a kérés is
felháborítja, teljesen mindegy, hogy azt végül ki adta be. Mert mindkét képviselő tudta, hogy micsoda darázsfészek, ha
ilyet csinálnának. Nem hajlandó megcsinálni, hogy ebben az esetben beltelkesítenek, a korábbi földtulajdonosok előtt
meg tartja a hátát, amikor ők azt mondanák, hogy becsapták őket.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy belterületbe csatolás iránti kérelmet csak az önkormányzat terjeszthet elő,
azt magánszemély nem kérheti a fölhivataltól. Ez jelenleg egy külterületi gazdasági övezet.
Horváth Gábor polgármester megjegyezte, hogy a területet nemrég minősítették át a rendezési tervben, gazdaságikereskedelmi övezetté.
Tóthné Major Éva alpolgármester úgy tudja, hogy az ilyen területekre is lehet építeni, persze vannak kötöttségek,
például kereskedelmi jellegű épületet.
Horváth Gábor polgármester szerint is lehet építeni, de le van szabályozva, hogy mit és hogyan.
Benes Gábor képviselő szerint az ilyen építkezésekre nem vonatkozik az áfa visszatérítés, mert nem lakóháznak épül
és a közüzemi díjak is sokkal magasabbak, mert nem lakóépület, hanem közület.
Horváth Gábor polgármester szerint lehet oda szolgálati lakást is építeni abból a célból, ami kiszolgálja az övezeti jel
szerint megépített ingatlant.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy külterületen teljesen mások az önkormányzat kötelezettségei, mint
belterületen, például nem köteles közvilágítást kiépíteni, közművesíteni. A kérelem azonban nem csak az építkezésre
vonatkozik, hanem arra, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai a Győrzámolyon mutatkozó lakóterületi igények
ismeretében a jelenlegi kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület felhasználási besorolású ingatlanjaikat falusias
lakóterületként kívánják hasznosítani. A gazdasági terület igénybevételére, hasznosítására a területek besorolása óta –
vagyis az eltelt három hónapban – igény nem mutatkozott. Az előzetes kalkulációk szerint az érintett ingatlanok területe
15-20 db – családi ház építésére alkalmas, kb. 700-800 m2-es méretű – építési telek kialakítására alkalmas. A fejlesztési
terület településszerkezeti fekvése lakóterület számára igen kedvező, hiszen a központi területek, ahol a szolgáltatások,
intézmények stb. igénybe vehetők, a Liget utcáról könnyen elérhetőek. A terület feltárása és közművekkel ellátása a
Liget utcáról biztosítható. Esetleges területfelhasználási konfliktusok fellépése a besorolás megváltoztatásával nem
várható. Az érintett terület közvetlenül falusias lakóterülettel, településközpont vegyes területtel, különleges területtel
(temető), zöldterülettel és gazdasági területtel érintkezik. A temetőtől való vizuális elhatárolás a temető területén belül
kötelezően előírt védőfásítással megoldott. A gazdasági területtől pedig egy, a gazdasági területen már kialakult tó
választja el a tervezett lakóterületet. Győrzámolyon a rendezési terv több helyen már kijelölt ugyan lakóterületi
fejlesztési területeket, azonban ezek kialakítása számos esetben a nagyszámú tulajdonosi kör miatt akadályba ütközik.
Ezen a területen a lakóterületi fejlesztés a tulajdonosi szándékok ismeretében reálisan megvalósítható. A kérelem tehát
arra vonatkozik, hogy a területet minősítse át belterületté és lakóövezetté az önkormányzat.
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy ebben mi az üzlet az önkormányzatnak? Jelenleg is folyamatban
van a Győri út mögötti, a Duna utca mögötti rész telkesítése, sőt úgy tudja, hogy a Széchenyi utcai tulajdonosok is már
hozzájárulnának az ottani utcanyitási lehetőséghez. Akkor mindenképpen azt a projektet kell előrevenni, hiszen abba
már fektetett pénzt az önkormányzat, amikor ott területet vásárolt.
Horváth Gábor polgármester szerint ettől természetesen nem zárkóznak el, ha az érintett tulajdonosok meggondolják
magukat és kijelentik, hogy az út területét átadják az önkormányzatnak, úgy, ahogy az a rendezési terven van és kérik,
hogy az önkormányzat terveztesse meg a közműveket, és minden költséget megfizetnek, ahogy azt éppen kell, akkor
újra összehívják a Széchenyi utcai érintetteket, elmondják a lehetőségeket, ahogy már több alkalommal is megtették és
ha ott mindenben egyetért minden tulajdonos, akkor természetesen folytatódhat a Széchenyi utca mögötti telkesítés is.
Andorka Kálmán János képviselő szerint akkor ezt a projektet, mivel már áldozott rá az önkormányzat, előrébb kell
venni, amint arra lehetőség adódik.
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Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy ki gondolja úgy a képviselők közül, hogy azt a gyakorlatot, amit
eddig követtek a telkesítések során, azt most megváltoztatják. Egyenként kér erre választ a képviselőktől. Tehát azt a
helyzetet, aminek eredményeként a mostani állapotot elő tudták állítani, hogy van 142 telek, ebből 1/3 a
földtulajdonosoké, 2/3 az önkormányzaté. Kéri, hogy mindenki nyilatkozzon, hogy követik-e továbbá ezt az elvet, vagy
nem. Hogyan csinálják a jövőben ezeket a belterületbe csatolásokat? Úgy ahogy eddig vagy ne úgy?
Andorka Kálmán János képviselő szerint ne változtassanak az eddig gyakorlaton.
Benes Gábor képviselő szerint ne változtassanak. Csak ebből van bevétele a falunak.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint nincs értelme változtatni. Az a kérdés, hogy a mostani tulajdonosok
hogyan gondolják, van-e arra lehetőség.
Viola Vilmosné képviselő szerint ne változtassanak. Véleménye szerint meg kell beszélni, hogy a tulajdonosok miként
gondolják.
Pulai Nikoletta képviselő alapból azt mondja, hogy nem és ezt a mostani állást borítékolta, mert ez a logikus válasz.
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy akkor miért nem húzta ki magát a kérelemből?
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy mert nem húzta ki, mert eleve el van határolódva tőle.
Horváth Gábor polgármester szerint, ha a kérelmező megkeresi az önkormányzatot, tájékoztatja, hogy hogyan lehet
itt belterületbe csatolást végrehajtani.
Andorka Kálmán János képviselő szerint a falunak az egyetlen bevételi forrása a telkek értékesítéséből származó
haszon, hiszen itt nincsenek nagy gyárak, amik jelentős iparűzési adót fizetnek, valamiből tehát ennek a falunak is élni és
fejlődni kell. Az elmúlt 15-16 évben is ez vitte előre a falut, nem szabad változtatni azon, hogy ez a haszon ne az
önkormányzatnál csapódjon le.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly községben belterületbe csatolás és lakótelkek kialakítása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településen földterület belterületbe
csatolására és azon építési célú lakótelkek kialakítására csak abban a konstrukcióban kerülhet sor, ahogy a Győri út
mögötti és a Duna utca mögötti fölterületek tulajdonosaival megállapodtak.
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 137/2016. (IX. 20.) határozata
Győrzámoly községben belterületbe csatolás és lakótelkek kialakítása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településen földterület belterületbe
csatolására és azon építési célú lakótelkek kialakítására csak abban a konstrukcióban kerülhet sor, ahogy a Győri út
mögötti és a Duna utca mögötti fölterületek tulajdonosaival megállapodtak.
2. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történtekről
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a régi óvoda épületét érintően korábban beadtak két TOP-os
pályázatot, melyek szorosan összefüggenek. Ezek lényege, hogy a földszintről elköltözik az óvoda és kialakul még egy
bölcsődei csoport, az 1. emeleten pedig három óvodai csoport kerülne kialakításra, melynek következtében mind a
bölcsőde, mind az óvoda egy csoporttal bővülne. A pályázati összeg mintegy 100 millió forint. Megtörténne az
akadálymenetesítés lift építésével és az energetikai korszerűsítés. A másik TOP-os pályázat az egészségügyi
létesítményekre vonatkozik, az épületre még egy szintet építenének, és a földszinten működő fogorvos, gyerekorvos és
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védőnő így teljesen új teret kapna és az épület tetőterébe költözne. Ezeket a pályázatokat még a tavasszal adták be. Ezt
követően megjelent egy óvodai kapacitásbővítési pályázat a Nemzetgazdasági Minisztériumnál. A megyei közgyűlés
elnöke is felhívta a figyelmet erre a pályázatra, ugyanis a megyének az az álláspontja, hogy a TOP-os pályázati kiírás
ugyan lehetőséget adott arra is, hogy óvodai férőhelyekre pályázzanak az önkormányzatok, de a prioritás a bölcsődei
férőhely bővítés. Ezt a javaslatot is figyelembe véve, a képviselő-testületi döntést követően beadták a minisztériumhoz
az óvodai kapacitásbővítésre a pályázatot, mely a belső munkálatokra vonatkozik, tehát az 1. emeleten a csoportszobák
kialakítására. Ennek lényege, hogy a régi óvoda épületében, az emeleten kialakításra kerül három óvodai csoport, vagyis
azt a szintet teljesen elfoglalja az óvoda. Ezt a pályázatot meg is nyerték szeptember elején, mintegy 28 millió forint
összegben, a nemzetgazdasági miniszter döntését követően. A minisztérium munkatársa jelezte, hogy a két pályázat
között átfedés van, azaz a TOP-os és ezen, a kapacitásbővítésre beadott pályázat között. Amennyiben ezt az átfedést
teljesnek ítélik, akkor dönteni kell arról, hogy melyik pályázatot választják, vagy a biztosan megítélt 28 millió forintos
támogatást, vagy azt a TOP-os pályázatot, amit még el sem bíráltak. Egyeztettek a pályázatíróval és a közgyűlés
elnökével is és mindenki azt javasolta, hogy a megnyert pályázatot ne adják vissza. A közgyűlés elnöke úgy gondolja,
hogy a két pályázat között nincs teljes átfedés, ugyanis a TOP-os pályázatban bent van a bölcsődei fejlesztés is, másrészt
bent van az épület energetikai fejlesztése és akadálymentesítése is. Annak kell utána nézni a Kincstárnál, hogy ők hogyan
látják ezt a kérdést, és van-e olyan lehetőség, hogy a TOP-os pályázatot ezzel az összeggel csökkentsék, azaz részbeni
támogatást adnának a TOP-os pályázatra. A minisztérium sem foglalt határozottan állást amellett, hogy ebben az
esetben a két pályázat között teljes lenne az átfedés, csak az az átfedés, hogy az emeleten három óvodai csoportszoba
alakulna ki. A minisztériumban jelenleg arról egyeztetnek, hogy ez minek minősül, a pályázatok közötti részbeni
átfedésnek, ami azt jelenti, hogy a két pályázat futhat egymás mellett és jelzik az uniós irányító hatóság felé, hogy a
pályázat ezen része magyar költségvetési forrásból már támogatott, vagy teljes átfedésnek, akkor viszont választani kell,
hogy melyik pályázatot kérik. Még nem kaptak a minisztériumból választ, igaz a múlt hét végén zajlott az egyeztetés.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a tervező szétválasztja a TOP-os pályázat költségvetését és kimutatja, hogy
abból mennyi a bölcsődére és mennyi az óvodára jutó rész. Ezt az óvodára eső részt aztán összehasonlítják a
minisztériumhoz beadott pályázattal és annak összegével és biztos, hogy a TOP-os pályázat óvodára jutó összege
magasabb, tekintettel arra, hogy az tartalmazza az akadálymentesítés költségét, továbbá az épület energetikai
korszerűsítését. Amint ez elkészül, továbbítja a minisztérium felé. Nehéz tehát most ez a helyzet, meg kell várni, hogy a
minisztérium mit dönt. Amennyiben azt mondják, hogy teljes az átfedés a két pályázat között, akkor el kell döntenie a
testületnek, hogy melyiket választja, a biztosan megnyert 28 millió forintot, vagy a még el nem bírált TOP-os pályázatot.
Horváth Gábor polgármester hangsúlyozza, hogy a megyei önkormányzatnak az az álláspontja, hogy a TOP-os
forrásból az óvodára vonatkozó pályázatokat nem támogatják, annak ellenére, hogy a pályázati kiírás lehetővé tette,
hogy arra is lehessen pályázni, ugyanakkor viszont kevés a TOP-os forrás és abból inkább a bölcsődei fejlesztéseket
kívánják támogatni. Mindenesetre, ha valaki már nyert valamit, akkor könnyebben utasítják el a másik pályázatot. Az a
véleménye, hogy ha az egészségügyi fejlesztésre beadott TOP-os pályázat nyertes lenne, illetve a most megnyert 28
millió forint már lehetővé tenné azt, hogy a régi óvoda épületén olyan fejlesztést hajtsanak végre, ami megoldaná a
jelenlegi nehéz és szűkös helyzetet, mind a gyermekintézmények, mint az orvosi rendelők tekintetében, még ha nem is
teljesen pályázati pénzből. Ugyanis akkor az emeletre költözhetne az óvoda és a felszabaduló helyen kialakulhatna még
egy bölcsődei csoport, akár pályázati forrás nélkül is. Az is problémás lehet, hogy ha pályázati támogatást kapnak a
bölcsőde fejlesztésére, az egyúttal automatikus befogadást jelent az állami költségvetési finanszírozási rendszerbe, tehát
normatívát kapnak rá, míg ha saját erőből történik a bölcsőde bővítés, akkor ez nem biztos. Minden körülmények
között legjobb lenne tehát a bölcsődei csoportbővítést pályázati forrásból megvalósítani. De ha megnyernék az
egészségügyi fejlesztésre beadott TOP-os pályázatot és az épültre tudnának egy emeletet építeni és oda a rendelők
felköltözhetnének, illetve az 1. emeleten kialakulhatna a 3 óvodai csoport, akkor már majdnem az eredeti
elképzelésüknél lennének, aztán ha szükségét érzik, akkor a földszinten adott lenne a lehetőség még egy bölcsődei
csoport kialakítására. Ebben az esetben az alsó és a középső szint hőszigetelését nem tudnák pályázati forrásból
megvalósítani, ami szintén nem akkora probléma, hiszen a falakon már van 5 cm szigetelés kb. 15 éve, míg az épület
teteje ugyanúgy van, mint amikor megépült, tehát azon jelenleg több hő kimegy, de a pályázat keretében tető kerülne az
épületre.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a két TOP-os pályázatba terveztek lift költséget is, amivel az
akadálymentesítést oldanák meg. Ennek költségét megfelezték az egészségügyi és a bölcsőde-óvodára vonatkozó
pályázat között. Amennyiben csak az egészségügyi pályázat nyerne, akkor a lift fele költségét önerőből kellene
finanszírozni.
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy azt is megtudták, hogy a TOP-os forrásra kb. háromszor annyi igény
érkezett, mint amennyi pénz van. Az a véleménye, hogy az elnyert támogatást nem szabad visszaadni és véleménye
szerint a két pályázat között nincs teljes átfedés, hiszen a TOP-os pályázat mást is tartalmaz, mint az óvodai
kapacitásbővítési pályázat, ezért azt is fenn kell tartani. Amennyiben a minisztérium úgy látja, hogy átfedés van, akkor
nem tudnak mit csinálni, dönteni kell a pályázatok között. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Óvodai kapacitásbővítési pályázat és TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00005 számú pályázat fenntartása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy ítéli meg, hogy az óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatására a 322515 igénylés azonosító számon a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz beadott pályázat
és a TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00005 számú „Bölcsődei és óvodai férőhely bővítés Győrzámolyon az anyák
munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése érdekében” elnevezésű pályázat között nincs teljes átfedés, ezért a
TOP-os forrásra beadott pályázatot fenntartja, és igénybe kívánja venni az óvodai kapacitásbővítésre megítélt
28.443.237,-Ft költségvetési támogatást.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
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 138/2016. (IX. 20.) határozata
Óvodai kapacitásbővítési pályázat és TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00005 számú pályázat fenntartása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy ítéli meg, hogy az óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatására a 322515 igénylés azonosító számon a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz beadott pályázat
és a TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00005 számú „Bölcsődei és óvodai férőhely bővítés Győrzámolyon az anyák
munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése érdekében” elnevezésű pályázat között nincs teljes átfedés, ezért a
TOP-os forrásra beadott pályázatot fenntartja, és igénybe kívánja venni az óvodai kapacitásbővítésre megítélt
28.443.237,-Ft költségvetési támogatást.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a gyermekétkezetés feltételeit javító fejlesztések támogatására beadott
pályázatukat is nyertesnek értékelte a minisztérium és 3.935.300,-Ft támogatást ítélt meg. Hasonlóan az óvodai
kapacitásbővítési pályázathoz, az önerő mértéke itt is 5%. Megépülhet végre a hűtőkapacitásnak a raktárhelyiség és
konyhai eszközöket is szerezhetnek be, melyek az elavult gépeket válthatják ki. A Tornacsarnokra, a Tűzoltószertár és
Falumúzeum épületére beadott pályázatuk esetében megtörtént a napokban az előfelmérés az MVH részéről, tehát
ellenőrizték, hogy reális-e a pályázati igényük és mindent rendben találtak, de arra a kérdésre, hogy mikor lesz döntés,
nem tudtak semmit mondani. Hamarosan az uszodatervek is elkészülnek. A Falumúzeum kapcsán elmondja, hogy
Majorné Szabó Bernadett családgondozó elvállalta, hogy rendbe teszi és rendszeri az ott lévő tárgyakat. Meg kell, hogy
dicsérje, mert nagyon eredményes és sok munkát végzett egy-két hónap alatt. Javasolja, hogy a jegyzőkönyvben is
fejezzék ki az elismerésüket és köszönjék meg a munkáját.
Viola Vilmosné képviselő szerint nagyon szép lett minden és nagyon sok embert mozgatott meg Majorné Berti, sokat
dolgoztak.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy őt nagyon kellemes meglepetés érte, amikor megnézte a Falumúzeum
kiállítását. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Majorné Szabó Bernadett családgondozó dicséretben részesítése
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majorné Szabó Bernadett családgondozót a
Falumúzeumban végzett munkája elismeréseként dicséretben részesíti.
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 139/2016. (IX. 20.) határozata
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Majorné Szabó Bernadett családgondozó dicséretben részesítése
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majorné Szabó Bernadett családgondozót a
Falumúzeumban végzett munkája elismeréseként dicséretben részesíti.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy megtörtént a Győri út mögötti telkek földhivatali átvezetése, így az
adásvételi szerződések megkötését megkezdték.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy így már nincs szükségük a folyószámla-hitelre, a pénzügyi helyzet
rendeződött.
3. napirendi pont: Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az egészségügyi alapellátási körzetekről rendeletet
kell alkotnia a Képviselő-testületnek, melyet az egészségügyi alapellátásról szóló törvény ír elő. A rendelet-tervezetet
elkészítette, amit a megtárgyalást követően meg kell küldeni az orvosoknak, védőnőnek és a Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézetnek. Amikor a vélemények beérkeztek, akkor fogadhatja el a rendeletet a Képviselő-testület.
Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2016. (IX. 20.) határozata
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet-tervezetről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő rendelet-tervezetet
véleményezés céljából küldje meg az alapellátást végző dr. Bán Barbara háziorvosnak, Benákné dr. Kelemen Ágnes
gyermekorvosnak, dr. Hetényiné dr. Szegedy Judit Márta fogorvosnak és Bősze Anita védőnőnek, valamint Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.).
3. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett rendelettervezetet a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.
4. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a több településre kiterjedő fogorvosi alapellátás székhelyének kijelölésére az
érintett önkormányzatokkal a 2013. évben kötött, érvényes megállapodással rendelkezik, mely megfelel az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben foglaltaknak.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: 2. pont azonnal; 3. pont értelem szerint
4. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A módosítást indokolja az építési telkek
vételárának meghatározása, illetve az, hogy a polgármester urat felhatalmazta a Képviselő-testület az építési telkek
értékesítésre akkor, amikor a telkek vételárát meghatározta. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra:
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A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a vagyongazdálkodási tervéről szóló 3/2012.
(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5. napirendi pont: Döntés KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú önkormányzati ASP csatlakoztatási
pályázatban való részvételről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy megjelent az előző ülés óta az ASP-re vonatkozó Kormány rendelet.
Győrzámoly 2017. január 1-től kötelezett az ASP rendszerhez való csatlakozásra a gazdálkodási,- és adó szakrendszer
tekintetében, valamint a keretrendszert érintően. Az ASP az önkormányzatok teljes körű monitoringozását lehetővé
teszi a kormányzati szervek számára, ezt többször is kihangsúlyozták az ASP-ről tartott szeptember 15-i értekezleten. A
megjelent pályázati felhívás szerint informatikai eszközöket lehet beszerezni, ami az ASP rendszer bevezetését és az
abban végzendő hivatali munkát szolgálja. Véleménye szerint, mivel kötelező az ASP rendszerhez csatlakozni, indokolt
a pályázat benyújtása, mert így informatikai eszközöket, számítógépet, nyomtatót tudnak beszerezni a hivatali
munkavégzési célokra. A pályázatot szeptember 15-től szeptember 30-ig lehet benyújtani és szükséges egy felhatalmazó
döntés meghozatala.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Felhatalmazás az ASP pályázat támogatása esetén a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére és jogok
gyakorlására
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat - a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP
rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP
rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy
az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján, a támogatási jogviszony létrejötte esetén a
kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítse és jogokat gyakorolja Győrzámoly Község Önkormányzata nevében és
javára.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be és az esetlegesen
felmerülő hiánypótlást teljesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: a pályázat benyújtására 2016. szeptember 30.; a továbbiakra értelem szerint
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 141/2016. (IX. 20.) határozata
Felhatalmazás az ASP pályázat támogatása esetén a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére és jogok
gyakorlására
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat - a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP
rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP
rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy
az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján, a támogatási jogviszony létrejötte esetén a
kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítse és jogokat gyakorolja Győrzámoly Község Önkormányzata nevében és
javára.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be és az esetlegesen
felmerülő hiánypótlást teljesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
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Határidő: a pályázat benyújtására 2016. szeptember 30.; a továbbiakra értelem szerint
6. napirendi pont: Napelem park létesítésének megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az önkormányzat 9 hektáros
területén a „kopaszi” részen, amit a rendezési tervben alternatív energia hasznosítására jelöltek ki, 500 kW-os napelem
parkot létesítene 1 hektáros területen Mócsy György vállalkozó. Ez a fél megawatt teljesítmény akkora, ami közelít egy
kisebb falu, 1500 fős település villamosenergia igényéhez. Itt nem erről van szó, nem Győrzámolyt akarják ellátni, de a
beruházás megvalósulása esetén jelentős mértékű iparűzési adó bevétellel számolhatnának. Ennél tisztább energia nincs,
ennél környezetkímélőbb beruházást nem lehet megvalósítani. Az a véleménye, hogy a területet bocsássák a vállalkozás
rendelkezésére, de tulajdonba ne adják. Így az induláskor a vállalkozó úgy kalkulálhasson, hogy a terület a
rendelkezésére áll. A vállalkozó 8-10 éves megtérüléssel számol. Szerinte bérleti konstrukcióval ez megoldható lenne,
éves összeg meghatározásával, akár 30.000,-Ft/hektár/év összegben. A jelenlegi bérlők ennyit nem fizetnek, hiszen a
termőképességhez van igazítva a bérleti díj, és az a terület nem a legjobb termőképesség szempontjából. A jelenlegi
bérlők ezt kénytelenek lesznek tudomásul venni és egy területrészt nem tudnak majd használni. Nagy valószínűséggel a
túlsó oldalt, az erdőhöz közelítő részt vennék így igénybe, de ez még kiderül. Az igényelt földterület nagyságát még nem
tudják, lehet, hogy 0,9 hektár, de az is lehet, hogy 1,1 hektár, ezt majd kiderül, ezért kellene hektárban meghatározni a
bérleti díjat. A bérleti konstrukció minimum 25 éves lenne, hiszen ennél rövidebb időre nincs értelme a beruházást
megvalósítani.
Benes Gábor képviselő szerint ki kell kötni, ha a vállalkozó levonul a területről, akkor az eredeti állapotot állítsa
helyre.
Horváth Gábor polgármester szerint még nincs szó bérleti szerződésről, amint az elkészül, úgyis beszélnek még itt
róla, de az egyértelmű, hogy minden költség a vállalkozót terheli, így a megsemmisítés költsége is. Az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Napelem park létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat tudomásul vétele
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Mócsy Pál György tájékoztatásában
foglaltakat a tervezett 500 kW-os napelem park létesítésére és úgy határozott, hogy a tulajdonát képező győrzámolyi
0157/25 hrsz-ú ingatlanon ezt engedélyezi Mócsy Pál György vállalkozása részére.
2. A Képviselő-testület a napelem park céljára szolgáló földterületet bérbe adja a vállalkozó részére, évi 30.000,Ft/hektár bérleti díj fizetése ellenében.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről az érintett tájékoztassa.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2016. (IX. 20.) határozata
Napelem park létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat tudomásul vétele
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Mócsy Pál György tájékoztatásában
foglaltakat a tervezett 500 kW-os napelem park létesítésére és úgy határozott, hogy a tulajdonát képező győrzámolyi
0157/25 hrsz-ú ingatlanon ezt engedélyezi Mócsy Pál György vállalkozása részére.
2. A Képviselő-testület a napelem park céljára szolgáló földterületet bérbe adja a vállalkozó részére, évi 30.000,Ft/hektár bérleti díj fizetése ellenében.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről az érintett tájékoztassa.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal

11

7. napirendi pont: Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy már közel 10 éve részt vesznek ebben az ösztöndíj programban, amivel
a közép- és felsőoktatásban tanuló diákokat segíthetik. Javasolja, hogy ez továbbra is folytatódjon. Az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Csatlakozás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához, és elfogadja az Általános szerződési feltételeket.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot a
Támogatáskezelő címére határidőn belül juttassa el, valamint az Általános szerződési feltételekben foglaltakat hajtsa
végre.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. október 3.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2016. (IX. 20.) határozata
Csatlakozás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához, és elfogadja az Általános szerződési feltételeket.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot a
Támogatáskezelő címére határidőn belül juttassa el, valamint az Általános szerződési feltételekben foglaltakat hajtsa
végre.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. október 3.
8. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről:
1. Volt Csinód telephely térítésmentes használatba adása használt bútorok és ruhanemű tárolására Szűts Judit
és önkéntes csoportja részére
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy megkereste Szűts Judit győrzámolyi lakos azzal a kéréssel, hogy az
önkormányzat által megvásárolt volt Csinód telephelyen lévő épületben rászorulók számára összegyűjtött ruhaneműt és
bútorokat helyezhessen el. A hölgy egy önkéntes szervezet tagja, akik az általuk gyűjtött holmival segítik a rászorulókat
egy győri csoportban.
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy meddig akarja ott tartani ezeket a dolgokat, hiszen az
önkormányzatnak célja van azzal a területtel, és hasznosítani akarja.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy időről nem beszéltek, és ő nagyon reméli, hogy az ingatlanra tervezett
tanuszodát már jövő májusban elkezdhetik építeni. Tekintettel arra, hogy az építkezés tervbe van véve, nem javasolja,
hogy az ingatlant ilyen célra rendelkezésre bocsássák bárki számára. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly, Szent István u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámoly, Szent István u. 1.
szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan használatát ruhanemű és bútorok tárolására nem engedélyezi,
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tekintettel arra, hogy azt hosszú távú fejlesztési elképzelések megvalósítása, a község fejlesztése érdekében, tanuszoda
létesítése céljából vásárolta meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2016. (IX. 20.) határozata
Győrzámoly, Szent István u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámoly, Szent István u. 1.
szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan használatát ruhanemű és bútorok tárolására nem engedélyezi,
tekintettel arra, hogy azt hosszú távú fejlesztési elképzelések megvalósítása, a község fejlesztése érdekében, tanuszoda
létesítése céljából vásárolta meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2. Idősek Napi rendezvény
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Kozma Imre atya december 2-án ér rá az Idősek Napi rendezvény
megtartására. Javasolja, hogy ekkor tartsák a rendezvényt.
3. Nyugdíjas Klub kirándulásának támogatása
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a nyugdíjas klub azt kéri, hogy egy celldömölki kirándulás buszköltségét
támogassa az önkormányzat.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy már érkeztek képviselői-keret felajánlások a nyugdíjasok számára, az előző
évekhez hasonlóan.
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy ha a felajánlások nem érik el a 150-200 ezer forintot, amibe várhatóan a
busz kerül, akkor azt egészítse ki az önkormányzat. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Nyugdíjas Klub kirándulásának támogatása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi Nyugdíjas Klub buszos
kirándulásának költségét támogatja a képviselői-keret felajánlások és a költségvetés általános tartaléka terhére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2016. (IX. 20.) határozata
Nyugdíjas Klub kirándulásának támogatása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi Nyugdíjas Klub buszos
kirándulásának költségét támogatja a képviselői-keret felajánlások és a költségvetés általános tartaléka terhére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
4. Énekkar pápai fellépésre utazásának támogatása
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az énekkar együtt szeretne utazni a pápai fellépésre, nem kívánják
igénybe venni a kisbuszt és az önkormányzati terepjárót, tehát az tárgytalan. E helyett szeretnének egy kisebb busszal
elutazni a pápai kórustalálkozóra és a busz vissza is hozná őket Győrzámolyra. Ez várhatóan a fele költség lenne, mint
amibe a nyugdíjasok kirándulása kerülne. Már érkeztek az énekkar támogatására is képviselői-keret felajánlások,
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javasolja, hogy ha az nem elég a költségekre, akkor egészítse ki az önkormányzat. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
Énekkar utazási költségének a támogatása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az énekkar (Bárdos Lajos vegyeskar)
pápai fellépésre utazásának költségét támogatja a képviselői-keret felajánlások és a költségvetés általános tartaléka
terhére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 146/2016. (IX. 20.) határozata
Énekkar utazási költségének a támogatása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az énekkar (Bárdos Lajos vegyeskar)
pápai fellépésre utazásának költségét támogatja a képviselői-keret felajánlások és a költségvetés általános tartaléka
terhére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
5. Vadász Péter által készített konyhabútor árának beszámítása a lakbérköltségbe
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az egyik önkormányzati lakás lakója, Vadász Péter elköltözik. A
konyhába, fürdőszobába, spájzba, gyerekszobába beépített bútorokat csinált, amiket értelemszerűen nem tud magával
vinni, mert azok oda készültek. Azt kéri, hogy az általa készített bútorokat számítsák be a lakbérbe, 390.500,-Ft
értékben. Ő megnézte ezeket a bútorokat, szerinte reális az ár, amit a bérlő meghatározott, ezért javasolja annak
elfogadását. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly, Rákóczi u. 49. szám alatti „3.” számú lakásába készített bútorok költségének beszámítása a
bérleti díjba
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonát képező lakásba
Vadász Péter bérlő által készített bútorok értékét a bérleti díjba beszámítja, 390.500,-Ft összegben.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a határozatban
foglaltak szerint számoljon el a bérlővel.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2016. (IX. 20.) határozata
Győrzámoly, Rákóczi u. 49. szám alatti „3.” számú lakásába készített bútorok költségének beszámítása a
bérleti díjba
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonát képező lakásba
Vadász Péter bérlő által készített bútorok értékét a bérleti díjba beszámítja, 390.500,-Ft összegben.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a határozatban
foglaltak szerint számoljon el a bérlővel.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
6. Rákóczi utcában lévő villanyoszlopok értékesítése
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy hasonlóan a nyári esethez, amikor a Diósi úton lévő villanyoszlopokat
értékesítették, most két Rákóczi utcai telek villamos energia ellátásához az E.on megvenné ott meglévő, önkormányzat
14

által kiépített közvilágítási hálózatot. Ma elküldte az E.on a vételi szándékát, 400.000,-Ft+áfa összegben. Az adásvétel
tárgya 3 db B10 400 típusú vasbeton oszlop, 81,4 m nyomvonalhosszban 2x25 nm keresztmetszetű NFA 2x
közvilágítási légvezeték.
Horváth Gábor polgármester javasolja az erre vonatkozó adásvételi szerződés megkötését. Az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási villanyoszlopok és légvezeték értékesítése E.on részére
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékesíti a Rákóczi úton a
tulajdonát képező 3 db B10 400 típusú vasbeton oszlopot és 81,4 m nyomvonalhosszban 2x25 nm keresztmetszetű
NFA 2x közvilágítási légvezetéket az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére 400.000,-Ft+áfa összegért.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2016. (IX. 20.) határozata
Önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási villanyoszlopok és légvezeték értékesítése E.on részére
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékesíti a Rákóczi úton a
tulajdonát képező 3 db B10 400 típusú vasbeton oszlopot és 81,4 m nyomvonalhosszban 2x25 nm keresztmetszetű
NFA 2x közvilágítási légvezetéket az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére 400.000,-Ft+áfa összegért.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 17.45 órakor.
kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Benes Gábor
képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Pulai Nikoletta
képviselő
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