Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2016. október 25. napján a 16.00 órakor kezdődő rendkívüli 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, Horváth Károly, Pulai Nikoletta, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Meghívottként: Németh Gyula vezető építész tervező, a Talent-Plan Kft. képviselője
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Andorka Kálmán János és Viola Vilmosné képviselőket kijelölte. Ezt
követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Tanuszoda építészeti terveinek bemutatása és aktuális kérdések megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és Németh Gyula építész tervező (Talent-Plan Kft.)
2. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
3. Döntés Duna utca mögötti 84 db telek víz-szennyvízcsatorna építés kivitelezőjéről és műszaki ellenőréről; Előadó:
Horváth Gábor polgármester
4. Javaslat fejlesztési célú hitel felvételére; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Döntés településrendezési terv módosításáról, véleményezést lezáró szakasz (Msz.: 16082); Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
6. Döntés építési telkek tulajdonba adásáról a földterületek tulajdonosai részére; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
7. Döntés a győrzámolyi 829 hrsz-ú ingatlan megszerzéséről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
8. Javaslat önkormányzati alkalmazottak illetményének módosítására; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr.
Torma Viktória jegyző
9. Duna utca és Győri út mögötti új kialakítású építési telkek villamosenergia ellátási terveinek ismertetése; Előadó:
Horváth Gábor polgármester
10. Döntés Ásványráró község új településfejlesztési koncepciójáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
11. A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
12. Döntés új közterületek elnevezéséről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
13. Döntés Ledó Anita és Németh Tibor közterület vásárlási kérelméről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
14. Döntés Szekeres Katalin közterület tartós bérleti kérelméről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
15. SacraVelo projekt aktualitásainak ismertetése; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
16. Tájékoztatás idősek napi rendezvényről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
17. Településrendezési terv módosításával kapcsolatos kifogás ismertetése; Előadó: Horváth Gábor polgármester
18. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2016. (X. 25.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Tanuszoda építészeti terveinek bemutatása és aktuális kérdések megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és Németh Gyula építész tervező (Talent-Plan Kft.)
2. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
3. Döntés Duna utca mögötti 84 db telek víz-szennyvízcsatorna építés kivitelezőjéről és műszaki ellenőréről; Előadó:
Horváth Gábor polgármester
4. Javaslat fejlesztési célú hitel felvételére; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Döntés településrendezési terv módosításáról, véleményezést lezáró szakasz (Msz.: 16082); Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
6. Döntés építési telkek tulajdonba adásáról a földterületek tulajdonosai részére; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
7. Döntés a győrzámolyi 829 hrsz-ú ingatlan megszerzéséről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
8. Javaslat önkormányzati alkalmazottak illetményének módosítására; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr.
Torma Viktória jegyző
9. Duna utca és Győri út mögötti új kialakítású építési telkek villamosenergia ellátási terveinek ismertetése; Előadó:
Horváth Gábor polgármester
10. Döntés Ásványráró község új településfejlesztési koncepciójáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
11. A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
12. Döntés új közterületek elnevezéséről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
13. Döntés Ledó Anita és Németh Tibor közterület vásárlási kérelméről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
14. Döntés Szekeres Katalin közterület tartós bérleti kérelméről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
15. SacraVelo projekt aktualitásainak ismertetése; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
16. Tájékoztatás idősek napi rendezvényről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
17. Településrendezési terv módosításával kapcsolatos kifogás ismertetése; Előadó: Horváth Gábor polgármester
18. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: Tanuszoda építészeti terveinek bemutatása és aktuális kérdések megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester és Németh Gyula vezető építész tervező (Talent-Plan Kft.)
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy sokszor beszéltek a tanuszodáról és elhatározott dolog, hogy
elkészíttetik ennek építészeti terveit, azért, hogy építési engedélyük legyen. Ha meglesz az engedély, akkor van csak
esélyük arra, hogy pályázaton induljanak, és meg tudják konkrétan mutatni, hogy mit szeretnének megvalósítani. Azt is
megbeszélték, hogy a volt Csinód telephelyen lesz majd az uszoda. Ez közel 800 m2 területű lesz, amiből 600 m2 az
uszoda tér, a többi a kiszolgáló tér. A pinceszinten lenne az uszodatechnika, tartályok, víztisztítók, szivattyúk, a földszint
viszonylag nagyobb belmagassággal rendelkezne, itt a medencék mellett öltözőket, irodát, a vendégek fogadásának a
helyszínét alakítanák ki, és lenne egy padlástér, ahol a szellőző berendezés kapna helyet. A medencetérben 2 medence
kapna helyet, egyik az úszást, a másik az úszásoktatást szolgálná. Az úszásoktatásra szolgáló medence 6x20 méteres
lenne, a másik pedig 20x25 méteres lenne. Ez alkalmas arra, hogy megtanítsák a gyerekeket úszni. Arra is gondolnak,
hogy nem csak a győrzámolyi gyerekek részére, hanem a környező települések gyerekei részére is lehetne itt
úszásoktatást tartani, illetve a mindennapos testnevelést itt megtartani. Bírják a győri tankerület vezetőjének segítő
támogatását és az országgyűlési képviselő úr, Dr. Nagy István is azt mondta, hogy a Szigetközben két uszoda építését
támogatja a Kormány, akkor az egyik uszodát Mosonmagyaróváron, a másikat pedig itt kell felépíteni, mert Győrzámoly
van olyan központi helyen, hogy 3-4 falu gyerekei is igénybe tudnák venni ezt a létesítményt. Továbbá ennek az
uszodának az építése van legjobban előkészítve, így akár még ebben az évben kaphatnak engedélyt, ha azt beadják, ami
pályázatíráskor nagyon nagy előnyt jelenthet. Korábban 150-200 millió forintra saccolták az uszoda építést, most a
számok azt mutatják, hogy nettó 250 millió forint a bekerülési költség. Az építőanyagok ára és a munka díja is
folyamatosan nő, így minél később kerül sor erre az építésre, annál többe fog kerülni. Az üzemeltetésről elég eltérő
számokat hallott, ami elmehet az évi 100 millió forintig is, de ennél lényegesen kisebb is lehet. Miből lehetne ezt
fedezni? Egyrészt az igénybe vételből származó bevételekből, ami azt jelentené, hogy az iskolák számára is csak fizetést
követően történne a használatba adás, minimálisan az önköltséget elkérnék tőlük, aminél most lényegesen többet
fizetnek, mert olyan cégektől veszik igénybe a szolgáltatást, amik profitorientáltak. Ez teljesen nem fedezné a
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költségeket, azt gondolja, hogy körülbelül 30 millió forintot kellene az önkormányzatnak hozzátennie a működtetéshez.
Sok múlik azon, hogy milyen járulékos beruházást tudnának megvalósítani, ami a költségeket csökkentené, ilyen például
a napelem beépítése. Kérdés, hogy lesz-e olyan pályázat, ami ezt segítené, mert önerőből biztos nem tudják az ide
szükséges napelemeket biztosítani. Márpedig ez nagyon fontos, mert a legnagyobb költséget a villany tenné ki. Ha
visszatekintenek az elmúlt 10 évre, azokra a trendekre, amik eddig megvoltak, arra gondol itt, hogy a település kedvelt
lesz az idetelepülők számára, ha gyarapodik a lakosság, akkor a 30 millió forintos fenntartási költség kigazdálkodható
lesz, gondol itt a helyi adó bevételekre és egyéb lehetőségekre, például a telekeladásra, ami jelentős bevételi forrás. Most
is észre kell venni, hogy vannak ellenérzések a tanuszoda építéssel kapcsolatban, amit meg is lehet érteni, ha valaki
végiggondolja, hogy mi van akkor, ha mégsem úgy alakulnak a dolog. Akkor bizony probléma van, de arra gondol, hogy
a dolgok úgy fognak alakulni, ahogy gondolják, és akkor nem lehet probléma. Felkérte Németh Gyula tervezőt, hogy
tartsa meg beszámolóját.
Németh Gyula tervező elmondta, hogy polgármester úr a főbb elemeket már érintette, éppen ma számolták össze,
hogy 12 kollega segítségét kellett kérni, a talajmechanikusoktól a medence technikusig, ahhoz, hogy az engedélyezési
terv, a közel 40 oldalas műszaki leírás elkészülhessen. A polgármester úr kérésére megnézték a Nemzeti Tanuszoda
Programot, hogy milyen ajánlások vannak, mivel az uszoda szabvány már nem érvényes, és figyelték a típusterveket,
ezek közül az egyiket adaptálták Győrzámolyra. Végig fontos szempont volt, és ez nem tipikus, hogy legyen két
medence, az egyik kifejezetten az oktatás céljára. Ezek össze vannak építve, de el is vannak választva. A tanmedencében
30-32 fok, a másikban 26-28 fok a vízhőmérséklet, és olyan szociális kiszolgáló helyiségek lesznek, mint külön női és
férfi öltöző, külön zuhanyzóval, amin keresztül lehet csak a medencetérbe jutni. Itt is előírás, hogy a sarkokban
zuhanyzók legyenek, aztán a földszinten még porta-jegypénztár, mozgássérült számára öltözőhelyiség, wc blokkok, és
kell egy úszómester-hely is, ami az elsősegélynyújtó hellyel összevonható. Többször is egyeztettek a szakhatóságokkal, a
tervben felvázolt helyiségek úgy tűnik, hogy számukra is elfogadhatóak lesznek. Előírás volt továbbá egy szauna kabin,
tusolási lehetőséggel, aminek a medencetérből kell nyílnia. Szabványok szerint beleférnek a beépítési százalékba, de ha
lesz módja az önkormányzatnak, akkor ajánlott a további területszerzés, azért, hogy a szabadtéri lehetőségek
bővülhessenek, a strandolást, napfürdőzést illetően. A gépészet az épület pinceszintjére kerül, ezért ide szigetelést kell
biztosítani, úgy gondolja, hogy szinte 1000 éves biztonsági zónát kell szigetelni a jogszabályi előírások szerint. A
padlástér adott volt, mert a medencetér ködtelenítésére és szellőzésére szintén előírás van. Az épület csarnoka
vasbetonból készülne. Vizsgálták azt a lehetőséget, hogy acélból készüljön, de élettartamát tekintve ezt sokkal nehezebb
megvédeni a medencetér esetében, mint egy kezelt fa tartót, nem beszélve arról, hogy látványában is egy humánusabb
szerkezeti rendszert eredményez. A medence lelke a jó burkolati rendszer, ezért is vontak be szakcéget, hogy már a
tervekben is pontos paramétereket tudjanak adni. A tűzvédelmi szempontból előírás volt, hogy a csarnokból a szabadba
legyen kivezetési lehetőség. A csapadékvíz elvezetést úgy oldják meg, hogy nem telken belül, hanem a meglévő
önkormányzati közterületi rendszerre rácsatlakoztatják az épületet. Telken belül 8 parkolót irányoztak elő, a parkoló
mérleg ugyan többet ír elő, de alkalmazták a parkolásról szóló helyi rendeletet, mely szerint a parkoló mérleg alapján
kiszámított parkolók 50%-a 500 méteren belül, közterületen is elhelyezhető. Erre azért volt szükség, mert telken belül
erre szűkös a hely. A telek előtt további 4 parkolót át lehet alakítani, ebből az egyiket mozgáskorlátozottak számára kell
kialakítani.
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy miért nem lehet a telken belül az összes parkolót biztosítani, a zöldfelületi
előírások miatt?
Németh Gyula tervező tájékoztatja, hogy ezért, 10% az előírás, a terv szerint 11,44%-ot tudtak biztosítani.
Andorka Kálmán János képviselőnek az a véleménye, hogy a létesítményen belül üzlethelyiséget lehetne kialakítani és
aztán azt bérbe adni, ami egyrészt szolgálná a vendégeket, másrészt csökkentené a fenntartáson mutatkozó esetleges
veszteségeket.
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy ha megépülne az uszoda, akkor a környező ingatlanok
tulajdonosainál olyan helyzetbe kerülnének, hogy a vásárlási szándékukat komolyan vegyék.
Benes Gábor képviselő úgy gondolja, hogy a parkoló mérleg problémás, mivel gyakorlatilag a település központjáról
beszélnek, ahova gyerekek járnak meg, akiket a szüleik visznek autóval, tehát a közlekedésben fennakadások lehetnek.
Andorka Kálmán János képviselő szerint a közterületen még lehet parkolókat kialakítani.
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Benes Gábor képviselő szerint az elméleti számok a gyakorlatot nem tükrözik, hiába felel meg a kalkulált parkoló
mérleg a jogszabályoknak, ha mindenki autóval jár. Ez ugyanaz, mint, hogy minden házhoz egy gépkocsi beálló kell, de
általában mindenhol két autó van. A 12 parkolót kevésnek érzi. Az a véleménye, hogy ott további parkolók kialakítását
még hozzá lehetne venni a költségvetéshez.
Horváth Gábor polgármester szerint ez attól függ, hogy mi lesz a feladatuk. Szűkíteni a költségvetést, vagy bővíteni
úgy, hogy tegyenek bele mindent, amit lehet. Ez a pályázattól is függ, ha ez lehetővé tenné parkoló kialakítását, akkor
belevehetik, ott az utcán lehet még pár parkolót kialakítani, de olyan sokat nem. Azzal teljesen egyetért, hogy kevés a
parkoló és lehetne azon gondolkodni, hogy hol lehet még kialakítani. A Tornacsarnok melletti próbateremnél pár autó
elférhet, és az iskola udvar azon részén, amit nem használnak, ott is lehet parkolót kialakítani, vagy inkább úgy tekinteni
rá, hogy arra az iskolának még szüksége lesz. Ő inkább ez utóbbi véleményen van. Sokat jelentene, ha területet tudnánk
vásárolni, de ez meg attól függ, hogy mennyi pénze lesz az önkormányzatnak.
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy mennyi a befogadó képessége az uszodának?
Németh Gyula tervező tájékoztatta, hogy az öltözőkben egyidejűleg 40-40 fő öltözése biztosított. Ez azt jelenti, hogy
ha van egy verseny, akkor egy osztálynyi gyerek mellé elfér még egy vendég osztály is, és egyidejűleg tudnak öltözni. Az
öltözés maximális létszáma szokta meghatározni a befogadó képességet, a medence tér ennél több főt is tud fogadni
egyidejűleg, de véleménye szerint ennél nagyobb terhelés egyszerre nem is várható és nem is praktikus.
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy 100-nál többen egyszerre úgysem lesznek.
Németh Gyula tervező úgy véli, hogy a Szent István utca szerencsére széles, így ott további parkolók is kialakíthatók.
A bolttal szemben is van 8 parkoló.
Horváth Gábor polgármester szerint elképzelhető, hogy ott 10 új parkoló is építhető lenne.
Horváth Károly képviselő szerint, ha vásár van, mindjárt kiesik 6 parkoló.
Andorka Kálmán János képviselő úgy gondolja, hogy akkor az árus majd beljebb pakol. Az jó ötlet, hogy a
Tornacsarnok mögötti részt is kialakítják parkolónak, és onnan elsétálnak az uszodához.
Horváth Gábor polgármester szerint, addig tud csak valaki árusítani, amíg a működést nem zavarja ezzel.
Horváth Károly képviselő szerint, amíg a pogácsás előtt is megállnak és befutnak vásárolni, addig itt is ez lesz a
helyzet, gyalogolni nem fognak.
Andorka Kálmán János képviselő úgy gondolja, hogy más helyzet, ha valaki pogácsát vesz, és akkor is, ha két órát
elmegy úszni.
Horváth Károly képviselő azt gondolja, hogy, akik a gyerekükre várnak, meg fognak állni ott a kereszteződésben,
amitől nagy tumultus lesz.
Andorka Kálmán János képviselő szerint, akkor ki kell tenni a megállni tilos táblát.
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy reggel mindenki rohanásban van, azért áll meg, ha valaki elmegy két
órát úszni, akkor azért meggondolja, hol parkoljon. Ráadásul ott kettőnél többen nem tudnak rövid időre megállani, ha
valaki pedig hosszabb időre áll meg, akkor azt úgyis tetten érik.
Andorka Kálmán János képviselő szerint a parkolási lehetőségeket mindenképpen bővíteni kell, és ha most nem is
megy, de a későbbiek során egy üzlethelyiséget ki kell alakítani, mert ezzel a költségeket lehet csökkenteni. Úgy véli,
hogy minél több embert minél tovább itt tartanak, azok annál többet fognak költeni. A cél az lenne, hogy a pénzüket ne
vigyék el máshova, hanem hagyják ott az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségben.
Németh Gyula tervező szerint az igazi az lenne, ha ez a telek össze tudna nőni az iskola telkével.
Horváth Gábor polgármester szerint az is megoldás lenne, ha a mellette lévő telket meg tudnák venni.
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Horváth Károly képviselő úgy véli, ha ez az uszoda megépül, akkor dupla annyit fognak érte kérni.
Horváth Gábor polgármester szerint tényleg fontos lenne a területvásárlás, de sajnos most nem aktuális. Tekintve
több, kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte Németh Gyula tervező tájékoztatóját. Megkérdezte, hogy akkor a
terveket beadják-e engedélyezésre.
Andorka Kálmán János képviselő szerint igen.
Horváth Károly képviselő tartózkodik.
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy attól tartózkodik, hogy beadják engedélyezésre?
Horváth Károly képviselőnek nagyon vadnak tűnnek a számok, amik elhangzottak.
Benes Gábor képviselő és Tóthné Major Éva alpolgármester szerint most az építési engedélyről van szó.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy mikor beszéltek más számokról?
Horváth Károly képviselő szerint a 100 milliós fenntartási költség most hangzott el.
Pulai Nikoletta képviselőt is ez aggasztja. Ha jól tudja, az építési engedélyhez kell fenntarthatósági tanulmány.
Németh Gyula tervező tájékoztatja, hogy ez nem kell az építési engedélyhez.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy ezt inkább a működtetés előzetes vizsgálatához szokták kérni.
Pulai Nikoletta képviselő nem tudja, hogy honnan fogják a 100 millió forintot előteremteni, amikor azon is mindig
agonizálnak, hogy a Tornacsarnok működtetéséhez mennyit kell hozzátenni. A maga részéről nem ilyen optimista.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy ki beszélt 100 millió forintról?
Pulai Nikoletta képviselő szerint a polgármester úr, és azt mondta, hogy ebből 70 millió forint bevételt be tudnak
szedni. Ezt nehezen tudja elképzelni.
Benes Gábor képviselő szerint most arról van szó, hogy elkészült a terv, arra lehet pályázni, hogy legyen belőle pénz,
és most az a kérdés, hogy beadják-e engedélyeztetni.
Pulai Nikoletta képviselő úgy gondolja, hogy ez még nem kötelez arra, hogy meg is építsék.
Tóthné Major Éva alpolgármester ezt úgy értelmezni, hogy kell az engedély, mert ha lesz pályázat, akkor tovább
tudnak lépni.
Horváth Gábor polgármester ezt próbálta már az elején is megértetni, hogy kell az engedély, hogy tovább tudjanak
lépni és komolyan vegyék őket, és ne csak mosolyogjanak azon, hogy van egy elképzelés, de nem fog megvalósulni.
Alapkérdés egy pályázatnál, hogy van-e engedély, vagy nincs, olyanra ne számítsanak, hogy majd olyan pályázat lesz,
hogy bizonyos idő múlva készíttessék el a tervet.
Pulai Nikoletta képviselő ezt tudja, emlékszik rá, hogy az óvodai pályázathoz is 3 évvel korábban megvoltak a tervek.
Németh Gyula tervező elmondta, hogy az engedély 3 évig érvényes, és lehet hosszabbítani.
Pulai Nikoletta képviselő a maga részéről az építést csak pályázati pénzből tudja elképzelni, nem önerőből.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint ekkora összeget csak pályázatból lehet kigazdálkodni. Itt van a Nemzeti
Tanuszoda Program.
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Pulai Nikoletta képviselő szerint jön a választás, biztos lesz több pályázati kiírás.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy honnan milyen támogatást remélnek, de ha így alakulnak a
telekeladások, azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy önerőből építik meg. És ha lesz pénzük 1 év múlva, hogy ezt
meg tudják önerőből csinálni, akkor fel fogja tenni a kérdést, hogy ki támogatja, hogy a pénzüket erre a célra fordítsák.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint, ha lesz pénzük, és biztosítva lesz a fenntartása, akkor más lesz a helyzet.
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy most arról kell szavazni, hogy beadják-e engedélyeztetni a terveket. Az
építésről akkor kell szavazni, ha arról lesz kérdés.
Horváth Gábor polgármester szerint ez a szavazás arról szól, hogy legyen-e tanuszoda vagy nem. Aki most azt
mondja, hogy ne adják be engedélyeztetni, az azt mondja, hogy ne legyen tanuszoda.
Benes Gábor képviselő úgy gondolja, hogy, ha valaki azt mondja, hogy adják be engedélyeztetni, az még nem biztos,
hogy az építésre szavaz.
Viola Vilmosné képviselő szerint ez pénzkérdés.
Andorka Kálmán János képviselő kijelenti, hogy be kell adni engedélyeztetésre a terveket, mert ha azt akarják, hogy
fejlődjön a falu, akkor ezt a lehetőséget meg kell lépni. A tanuszodával a szigetközi falvakat lényegesen meg fogják
előzni.
Horváth Gábor polgármester szerint jegyzőkönyvbe kell foglalni, hogy 5-en támogatják, 2-en pedig tartózkodnak,
hogy adják be a terveket építési engedélyre.
Andorka Kálmán János képviselő szerint akkor név szerint tegyék ezt meg.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta az aggályait, de a tervek beadását támogatja, ahogy tette ezt az óvoda esetében is.
Újból összefoglalva az elhangzottakat, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
Tanuszoda építési engedélyezési eljárásának megindítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tanuszoda építési engedélyezési
eljárását elindítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az elkészített terveket engedélyeztetés
céljából az illetékes építésügyi hatósághoz adja be.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2016. (X. 25.) határozata
Tanuszoda építési engedélyezési eljárásának megindítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tanuszoda építési engedélyezési
eljárását elindítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az elkészített terveket engedélyeztetés
céljából az illetékes építésügyi hatósághoz adja be.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester megköszönte Németh Gyula tájékoztatóját, aki 16.45 órakor elhagyta a
képviselő-testületi ülés helyszínét.
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az elkészült terveket ki kell fizetni, melynek költsége bruttó 4.318 ezer
forint.
Benes Gábor képviselő szerint ez nem is sok, egy ilyen szintű munkáért, amikor egy 100 m2-es családi ház tervezése,
szaktervezőkkel, statikussal, 1 millió forint.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
A tanuszoda építészeti terv költségének viseléséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Talent-Plan Kft. által
megajánlott, bruttó 4.318 ezer Ft-os díjat a tanuszoda építészeti terveinek elkészítésére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2016. (X. 25.) határozata
A tanuszoda építészeti terv költségének viseléséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Talent-Plan Kft. által
megajánlott, bruttó 4.318 ezer Ft-os díjat a tanuszoda építészeti terveinek elkészítésére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Károly képviselő még mindig a fenntartással kapcsolatos számokon gondolkodik.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy bármikor kérdezhet, beszél vele órákig mindenről, de egyet fogadjon
el: ha nem csinálnak semmit, akkor nem is érdemlik meg azt, hogy itt üljenek. Az aggályokat tiszteletben tartja, de
ezeket el lehet oszlatni, ha valaki beleássa magát a témába. Nem véletlenül beszélt arról, hogy mennyit lehet azon
spórolni, hogy a vizet leengedhetik az esővíztározóba, nem kell a csatornába vezetni, ugyanis ezzel több 10 millió
forintot lehet megtakarítani. Ha valaki nem gondolja végig, hogy hol és mit lehet visszafogni, akkor nem jutnak előre,
főleg azzal a szemlélettel nem, hogy „én nem értem”. Érteni kell, és bele kell ásnia mindenkinek magát azért, hogy
felelősen hozzá tudjon szólni.
Horváth Károly képviselőt nem kell meggyőzni, csak ott lebeg a szeme előtt a 100 millió forint, amikor ott van a
Tornacsarnok, amit nem bírnak kimeszeltetni.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy ezt meg ki mondta? Már két éve arra várnak, hogy mi lesz a
pályázattal. A mostani is tavasz óta bent van.
Horváth Károly képviselő úgy véli, hogy ha az uszodánál is majd egy pályázatra várnak, hogy kicseréljék a csempét,
vagy egy csövet, akkor nem tudja mi lesz. Mióta a Tornacsarnokban a napkollektor elkészült, azóta ott a vezetékek úgy
néznek ki, hogy hányinger, arra sincs pénzük, hogy megcsináltassák.
Benes Gábor képviselő szerint nincsenek konkrét számok, csak beszélgettek. Majd ha lesznek konkrét számok, akkor
kell szavazni.
Horváth Károly képviselő megjegyezte, hogy ettől még el lehet gondolkodni a dolgokon.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy lehet arról beszélni, hogy miért nem tesznek rendet, de a pályázathoz
lefényképezték a mostani helyzetet, ami annak az alapját képezi. Arról nem tehet, hogy ennyi idő alatt nem bírálták el a
pályázatot. Meg arról sem tehet, hogy az utóbbi időben minden pénzüket arra fordították, hogy telkeket alakítsanak ki.
Ezt miért nem lehet megérteni? Ez nem mindennapi helyzet. Ebben az esetben vannak olyan dolgok, amire nem jut.
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Horváth Károly képviselő szerint az öltöző azért nem féléves történet.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy most már a 3. pályázatot adták be a Tornacsarnok felújítására.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy pályázat nélkül nem tudják felújítani?
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy ezt ki mondta? De értse meg, hogy lefényképezték a mostani
állapotot, ha megítélik a támogatást, és addigra mást találnak, mert időközben felújítottak, úgy járhatnak, hogy elveszik a
támogatást.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy ugyanígy lesz az uszodánál is, amikor 8-10 év múlva fel kell újítani,
akkor is majd pályázatra várnak?
Andorka Kálmán János képviselő szerint, ha lejön egy csempe az uszodában, azzal ráérnek akkor foglalkozni, amikor
az a probléma felmerül. Ennyi erővel akkor ne csináljanak semmit, teljesen felesleges gondolkozni azért, hogy
fejlődjenek. Akkor minek alakítottak ki telkeket?
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy azért lett kialakítva telek, hogy abból uszodát építsenek? Ez most úgy
jön le.
Horváth Gábor polgármester szerint természetesen azért, hogy legyen pénzük, hogy az uszodára is legyen pénzük.
Andorka Kálmán János képviselő szerint és azért, hogy a falu fejlődjön. És ha megvan az a pénz, akkor mit csinálnak
vele? Nézegetik?
Pulai Nikoletta képviselő azért gondolja az uszoda építést csak pályázatból, mert az a pénz, ami a telekeladásból van,
az kelleni fog a működtetéshez. Nem tudja elképzelni a tanuszoda építését önerőből.
Benes Gábor képviselő szerint erről nem is volt szó.
Pulai Nikoletta képviselő tudja, de előre gondolkodik.
Andorka Kálmán János képviselő úgy gondolja, hogy ha nem lesz pályázat és önerőből is meg lehet csinálni, akkor
majd szavaznak erről.
Horváth Gábor polgármester szerint akkor, ha lesz annyi pénzük. De ez most nem az az idő, amikor arról
beszéljenek, hogy ez most 60 vagy 50 millió, mivel ezt nem is tudják. Ő csak azt akarta érzékeltetni, hogy sok minden
van, ami ezt a költséget befolyásolni fogja. Azt meg messzemenőkig nem érti, hogy az hogy jön ide, hogy nincsen
meszelés, amikor az mondjuk belekerült volna 500 ezer forintba? Lett volna pénz, de most nem lehetett erre fordítani,
már korábban is elmondta.
Benes Gábor képviselő ezért mondta, hogy ha konkrét számok lesznek, akkor mindenkinek joga és kötelessége lesz
igent vagy nemet mondani.
Pulai Nikoletta képviselő azt nem érti, hogy miért nem mondhatja el az ember, hogy mi jár a fejében.
Benes Gábor képviselő szerint azért, mert rendkívüli ülés van.
Horváth Gábor polgármester szerint lehet ezt még fokozni, hogy csak akkor foglalkoznak vele, amikor itt vannak, de
ezért mondta, hogy ez nem félórás ügy, ezzel sokkal többet kell foglalkozni, nem akkor kell csodálkozni, amikor ide
leülnek.
Pulai Nikoletta képviselő ezt kikéri magának, mert nem annyit foglalkozik vele, hogy ide leül. Most is becsülettel
végigvette a napirendet, mert úgy nem jön el, hogy nem készül fel.
Horváth Gábor polgármester szerint a képviselő asszony a tanuszoda kérdését már kezdettől fogva nem támogatta,
ezt ő tudomásul veszi.
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Pulai Nikoletta képviselő ilyet sohasem mondott, hogy nem támogatja.
Horváth Gábor polgármester kijelentette, hogy ő meg támogatja a tanuszoda építését és mindent megtesz annak
érdekében, hogy ez megépüljön, még ha nehezebb is így.
Pulai Nikoletta képviselő még egyszer elmondja, hogy pályázati forrásból támogatja, és ha lát egy olyan tanulmányt,
amiből kiderül az, hogy fenntartható a létesítmény.
Horváth Gábor polgármester meg akkor is támogatja, ha lesz forrásuk rá.
Pulai Nikoletta képviselő úgy gondolja, hogy joga van elmondani a véleményét, megfogalmazni a kérdéseit anélkül,
hogy egyesek leharapnák a fejét, vagy ingerülten beszélnének vele. Azt gondolja, hogy mindannyiukban van kérdőjel, és
ezt joguk van megfogalmazni.
Horváth Gábor polgármester a napirendi pont tárgyalását lezárja azzal, hogy a tanuszoda építését, amennyiben az
megvalósítható, tűzzel-vassal támogatja, akkor is, ha saját erőből tudják megvalósítani, mert ha van saját erő, akkor bűn
lenne nem megvalósítani. Más kérdés, ha nem lesz és nincs pályázat sem, mert akkor nincs mit tenni.
2. napirendi pont: Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az előző ülést követően a rendelet-tervezetet
megküldték a törvényben előírt szerveknek, azaz az orvosoknak, védőnőnek és az országos módszertani intézetnek is. A
véleményezők úgy nyilatkoztak, hogy a rendelet-tervezetben foglaltakat tudomásul veszik, így az Képviselő-testület
részéről is jóváhagyható.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete az
egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3. napirendi pont: Döntés Duna utca mögötti 84 db telek víz-szennyvízcsatorna építés kivitelezőjéről és
műszaki ellenőréről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívását többek között ez a napirendi pont is
indokolta, hiszen a közbeszerzési eljárás lezárult, az ajánlatok beérkeztek, megtörtént azok formai és tartalmi ellenőrzése
és lezárult a hiánypótlás.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy 4 ajánlat érkezett, ebből 2 érvénytelen, mert a hiánypótlást a megadott
határidőig nem nyújtották be. A két érvényes ajánlat a Szaméh Építőipari és Szolgáltató Kft-től és a MOTTÓ Építőipari
Kft-től érkezett. A Szaméh Kft. ajánlata nettó 45.909.327,-Ft, és 24 hónap garanciát vállalt, a MOTTÓ Kft. ajánlata
nettó 51.198.287,-Ft és 18 hónap garanciát vállalt. A bíráló bizottság úgy ítélte meg, hogy összességében a Szaméh Kft.
ajánlata a kedvezőbb, ezért annak elfogadását javasolja.
Pulai Nikoletta képviselő reálisnak találja a megadott árat.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a tervezői költségbecslés szerint a munka értéke nettó 47 millió forint
és minden közbeszerzés során, az ajánlattételi felhívásban meg kell adni a közbeszerzés becsült értékét, amihez jelen
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esetben a tervezői költségbecslést vették alapul. Ez előírás. Nyilván minden sok, de a mai árakat ismerve, ez nem tűnik
olyan magas összegnek.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint is reális a vállalási összeg.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés Duna utca mögötti 84 db telek víz-szennyvízcsatorna építés kivitelezőjéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a „Víz-, szennyvíz csatorna építés
Győrzámolyon” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokat, a bíráló bizottság értékelését és úgy határozott,
hogy a Szaméh Építőipari és Szolgáltató Kft-t hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének és elfogadja a megajánlott
nettó 45.909.327,-Ft vállalási árat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2016. (X. 25.) határozata
Döntés Duna utca mögötti 84 db telek víz-szennyvízcsatorna építés kivitelezőjéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a „Víz-, szennyvíz csatorna építés
Győrzámolyon” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokat, a bíráló bizottság értékelését és úgy határozott,
hogy a Szaméh Építőipari és Szolgáltató Kft-t hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének és elfogadja a megajánlott
nettó 45.909.327,-Ft vállalási árat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a műszaki ellenőrzésre 3 ajánlat érkezett, a legkedvezőbbet a Murex Bt.
adta, bruttó 406.400,-Ft összegben. A másik két ajánlat bruttó 440 ezer és 508 ezer forint összegű.
Pulai Nikoletta képviselő szerint az árban legkedvezőbbet fogadják el.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés Duna utca mögötti 84 db telek víz-szennyvízcsatorna építés műszaki ellenőréről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Duna utca mögötti 84 db telek vízszennyvízcsatorna építés műszaki ellenőrzésére beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a Murex Bt. bruttó
406.400,-Ft összegű ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Murex Bt-vel kössön 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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2016. (X. 25.) határozata
Döntés Duna utca mögötti 84 db telek víz-szennyvízcsatorna építés műszaki ellenőréről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Duna utca mögötti 84 db telek vízszennyvízcsatorna építés műszaki ellenőrzésére beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a Murex Bt. bruttó
406.400,-Ft összegű ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Murex Bt-vel kössön szerződést és azt a
Képviselő-testület nevében írja alá.
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Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Javaslat fejlesztési célú hitel felvételére
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület ülésén már tárgyaltak fejlesztési célú hitel
felvételéről és ez alapján egyeztetést folytattak a számlavezető OTP Bankkal. A hitelt fejlesztési célból venné igénybe az
önkormányzat, a Duna utca mögött kialakítandó 84 db építési telek víz-csatorna közművel történő ellátása érdekében. 5
év futamidőben gondolkodott, de az OTP ennél többet, 10 évet javasol. A munkát a hitel nélkül is lehet kezdeni, a cél
az lenne, hogy ennyi pénzük megmaradjon és ne hiányozzon, amikor az kell. Az OTP részéről sem egyszerű a hitel
odaítélése. A hitel felvételhez ki kell tölteni a gazdasági helyzetre vonatkozó adatokat. A kamat 3-4% körüli lenne, ami
függ a jegybanki alapkamattól, mert ha az növekszik, akkor a kamat is növekszik, de azt gondolja, hogy sokat ez nem
fog változni, inkább kicsit nőni fog, mint csökkeni. A legfontosabb, hogy a hitelt bármikor vissza lehet fizetni,
mindenféle különösebb költség nélkül.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy erre szükségük van?
Horváth Gábor polgármester szerint azért van rá szükségük, hogy több pénz legyen az uszoda építésére, ugyanis
akkor nem lesz mindegy, hogy 45 millióval több pénzük van. Azt gondolja, hogy már eljutottak oda, hogy az emberek
ezt várják, és ha nem csinálják meg, akkor azt mondják, hogy miért járt a szájuk eddig.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a hitelfelvétel Kormány engedélyhez kötött. Ha most meghozzák a
határozatot, akkor az OTP elindítja a folyamatot, elkészíti a szerződés-tervezetet, amit majd fel kell terjeszteni Kormány
döntésre.
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra, azzal, hogy 45
millió forint hitel felvételét javasolja:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2016. (X. 25.) határozata
Fejlesztési célú hitel igénybevételéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete éven túli hitel (célhitel) igénybevételét rendeli el.
A hitel célja: éven túli beruházási hitel Duna utca mögötti 84 db telek viziközművel való ellátása érdekében, ivóvíz- és
szennyvízcsatorna építésére
A hitel összege: 45.000.000,-Ft
A hitel futamideje: 2026. szeptember 30-ig.
A hitel fedezete: A Képviselő-testület kötelezettséget vállal:
 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.
A hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető valamennyi költségvetési
bevételét.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből
adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. § (3) bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő
hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést a Képviselő-testület nevében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont: Döntés településrendezési terv módosításáról, véleményezést lezáró szakasz (Msz.: 16082)
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a folyamatban lévő rendezési terv módosítás, az Erdősor utca
lakótelkeinek bővítése tárgyú eljárás véleményezési szakaszában az érintett hatóságok nyilatkoztak. Eltérő vélemény
nem érkezett, ezért az eltérő vélemények tisztázására szolgáló egyeztető tárgyalás megtartására nem volt szükséges.
Ahhoz, hogy az eljárás folytatódhasson, a véleményezési szakaszt le kell zárni, melyet követően a főépítésznek meg kell
küldeni végső véleményezésre a tervezetet.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2016. (X. 25.) határozata
Településrendezési Terv módosítás (Msz: 16082) – Egyszerűsített eljárás Véleményezési Szakasz lezárása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az egyszerűsített eljárás véleményezési
szakaszában beérkezett véleményeket. Eltérő vélemények egyeztetésére nem volt szükség.
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
6. napirendi pont: Döntés építési telkek tulajdonba adásáról a földterületek tulajdonosai részére
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy azokkal a tulajdonosokkal, akiktől megszerezték azokat a földterületeket,
ahol építési telket alakítottak ki, szerződést kell kötni, annak érdekében, hogy tulajdonba tudják adni nekik az őket
megillető építési telkeket.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy olyan arányban lesznek tulajdonosok, amilyen arányban az eredeti
szerződés tartalmazta, hogy hektáronként mennyi telek illeti meg őket. Ahol ez nem jön ki egész számra, azoknál a
telkeknél az önkormányzat résztulajdonos lesz. Javasolja az ügyvéd által elkészített szerződés jóváhagyását. Az alábbi
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Szerződéskötés földterületek tulajdonosaival
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 94/2015. (VI. 30.) határozatával
építési telkek kialakítása, továbbá kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolt győrzámolyi 063/53., 063/54.,
063/55., 065/4., 065/5., 065/7., 065/8. hrsz-ú ingatlanok korábbi tulajdonosaival szerződést köt az adásvételi
szerződésekbe foglalt feltételek teljesítése érdekében.
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 108/2015. (IX. 15.) határozatával
építési telkek kialakítása, továbbá kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolt győrzámolyi 09/4., 09/5.,
09/6., 09/7., 09/8., 09/9., 09/10., 09/11., 09/12., 09/30., 09/94., 09/95. hrsz-ú ingatlanok korábbi tulajdonosaival
szerződést köt az adásvételi szerződésbe foglalt feltételek teljesítése érdekében.
3. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 5/2016. (II. 2.) határozatával
építési telkek kialakítása, továbbá kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolt győrzámolyi 065/28. hrsz-ú
ingatlanok korábbi tulajdonosával szerződést köt az adásvételi szerződésbe foglalt feltételek teljesítése érdekében.
4. A Képviselő-testület megismerte az „Adásvételi szerződés felbontása és eredeti állapot helyreállítása” c. szerződéstervezetet, felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az összes érintett tulajdonossal a szerződéseket megkösse
és azokat a Képviselő-testület nevében aláírja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2016. (X. 25.) határozata
Szerződéskötés földterületek tulajdonosaival
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 94/2015. (VI. 30.) határozatával
építési telkek kialakítása, továbbá kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolt győrzámolyi 063/53., 063/54.,
063/55., 065/4., 065/5., 065/7., 065/8. hrsz-ú ingatlanok korábbi tulajdonosaival szerződést köt az adásvételi
szerződésekbe foglalt feltételek teljesítése érdekében.
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 108/2015. (IX. 15.) határozatával
építési telkek kialakítása, továbbá kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolt győrzámolyi 09/4., 09/5.,
09/6., 09/7., 09/8., 09/9., 09/10., 09/11., 09/12., 09/30., 09/94., 09/95. hrsz-ú ingatlanok korábbi tulajdonosaival
szerződést köt az adásvételi szerződésbe foglalt feltételek teljesítése érdekében.
3. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 5/2016. (II. 2.) határozatával
építési telkek kialakítása, továbbá kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolt győrzámolyi 065/28. hrsz-ú
ingatlanok korábbi tulajdonosával szerződést köt az adásvételi szerződésbe foglalt feltételek teljesítése érdekében.
4. A Képviselő-testület megismerte az „Adásvételi szerződés felbontása és eredeti állapot helyreállítása” c. szerződéstervezetet, felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az összes érintett tulajdonossal a szerződéseket megkösse
és azokat a Képviselő-testület nevében aláírja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont:Döntés a győrzámolyi 829 hrsz-ú ingatlan megszerzéséről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Győri út folytatásában most észlelték, hogy az eredeti Győri út és az
újonnan kialakított rész között van egy 288 m2 nagyságú terület, ami nem az önkormányzat tulajdona. A
tulajdonosokkal megegyeztek, hogy átadják a területet az önkormányzatnak telekalakítás céljára. Ezt követően célszerű
lenne az egész Győri utat egy ingatlanná, egy helyrajzi számra összevonni, mert most jelenleg így 3 ingatlanból tevődik
össze.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ez a terület a Győri út legutolsó háza előtt van. A tulajdonosok
ugyanabban a konstrukcióban adják a területet, mint, ahogy korábban a földterületüket is átadták telekalakítás céljára az
önkormányzatnak. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly, 829 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának a megszerzéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a győrzámolyi 829 hrsz-ú ingatlan
tulajdonjogát telekalakítás, út kialakítás céljára megszerzi.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja az erre vonatkozó adásvételi szerződést.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2016. (X. 25.) határozata
Győrzámoly, 829 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának a megszerzéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a győrzámolyi 829 hrsz-ú ingatlan
tulajdonjogát telekalakítás, út kialakítás céljára megszerzi.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja az erre vonatkozó adásvételi szerződést.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont: Javaslat önkormányzati alkalmazottak illetményének módosítására
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az a javaslata, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai és az
önkormányzatnál foglalkoztatott karbantartók részére adják meg azt a mértékű bérfejlesztést, amit a járási hivatal
munkatársai is megkaptak 2016. július 1-től.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy ezt az állam rendelte el?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy nem, mert akkor most nem kellene erről beszélni, legfeljebb csak a
karbantartók esetében, akik önkormányzati alkalmazottak.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a köztisztviselők illetményalapja 2008. óta nem változott. Mindenki előtt
ismert, hogy mind az óvodapedagógusok, mind a védőnő, mind a szociális ágazatban dolgozók kaptak béremelést,
illetve különböző pótlékokat, kivéve a hivatal munkatársait. Most, hogy a járási hivatalban dolgozók járandóságát
emelték, számolni kell azzal, hogy a jobb fizetés reményében a köztisztviselők elhagyják a községi és a városi
hivatalokat. És akkor dönthet a képviselő-testület a különböző feladatokról, fejlesztésekről, ha nem marad ember,
akkor nem lesz, aki a képviselő-testületi döntéseket végrehajtsa. Most már nem azokat az időket élik, hogy az
emberek kapkodnak az állások iránt, inkább a hivatalok azok, akik kapkodnak azok után, akik alkalmasak a munka
elvégzésére. Az a véleménye, hogy a munkatársaiknak, az elvégzett munkájukra tekintettel, anyagi elismerést is adni
kell, mert a szóbeli dicséret önmagában már kevés.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy van olyan köztisztviselő, aki 110 ezer forint körüli fizetést kap
kézhez. Eddig azon voltak, hogy tanulják meg, amit csinálnak, ez sikerült is, most viszont számolni kell a
konkurenciával, mert a járási hivatalokat is fel kell tölteni, és el kell kerülni az olyan helyzetet, hogy valaki csak azért
menjen el innen, mert máshol egy kicsivel több pénzt kaphat.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a pénzügyi ügyintézői állás majdnem egy éve betöltetlen, mert ennyi
pénzért nem talál alkalmas embert, aki fel lehetne venni. Az nagyon nagy előny, ha a munkatársakat meg tudják
tartani és ugyanazzal a gárdával tudnak hosszú évekig dolgozni.
Benes Gábor képviselő szerint is kevés a fizetésük, azt meg kell emelni.
Horváth Gábor polgármesternek az a véleménye, hogy ennyi pénzből nem lehet megélni, családot eltartani.
Viola Vilmosné képviselő szerint sokan élnek kevés pénzből, 100 ezer forintból.
Tóthné Major Éva alpolgármester nem mondja, hogy ne emeljenek, de a 30%-ot soknak tartja. Emeljenek, de ne
egyszerre, inkább lépcsőzetesen.
Pulai Nikoletta képviselő szerint is sok a 30%-os emelés.
Andorka Kálmán János képviselő szerint, ha nem adnak béremelést, a pénzt el fogja vinni az állam, annyit kell adni
a dolgozónak, amennyit lehet. Nem érti, hogy miért probléma, hogy valakinek lehet több a fizetése.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a jövő évi költségvetési törvényben az is bent van, hogy az
önkormányzatok az illetményalapot más összegben állapíthatják meg a saját forrásaik terhére. Idén egy ügyintéző
bérét szinte teljesen meg tudták takarítani, mert az állás nem volt betöltve. Jövő évtől kötelezettek az ASP rendszer
használatára, a munkatársaknak egy eddig teljesen ismeretlen, új rendszerben kell majd dolgozni. Egy értekezleten az
egyik előadó azt vizionálta, amivel ő is egyetért, hogy amíg nem ismernek ki egy új informatikai rendszert a dolgozók,
amíg nem tapasztalják ki annak működését, addig vétenek bent hibákat. Körülbelül 1 év kell arra, hogy használatot
teljesen elsajátítsák. Mire ez bekövetkezik, addigra a nagyobb önkormányzatok is kötelesek lesznek az ASP-hez
csatlakozni és keresni fogják azokat a munkatársakat, akik ebben már gyakorlatot szereztek. Honnan fogják elvinni az
embereket? A keveset fizető, kisebb önkormányzatoktól. Az a félelme, hogy nem lesz ember, aki dolgozik, ha nem
tesznek semmit. A munkatársait szeretné elismertetni, akik évek óta itt dolgoznak és elvégzik a munkájukat. Ezek a
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kollégák azt is látják, hogy minden szférában emelkedtek a bérek, az óvodától a bölcsődén át a védőnőig, csak az ő
fizetésük nem változik már évek óta.
Horváth Gábor polgármester kihangsúlyozta, hogy a hivatalban annyian dolgoznak, mint 20 évvel ezelőtt, de azóta
a község létszáma a duplájára nőtt. Jó pár éve már feladatfinanszírozás van, el kell azt kerülni, hogy azt az összeget
visszavegyék, amit nem használtak fel.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy évekre visszamenőleg a hivatal működésén megtakarítása volt az
önkormányzatnak.
Pulai Nikoletta képviselő szerint azt el kell kerülni, hogy az esetleges megtakarítást elvonják az önkormányzattól.
Andorka Kálmán János képviselőnek az a véleménye, hogy meg kell adni ezt a béremelést, mert ha nem a
dolgozók kapják, akkor is el lesz költve valamire, amivel nem biztos, hogy annyi jót tesznek, mintha a dolgozóknak
adnák. Annak sosem volt híve, hogy alkalmazottak keveset keressenek. Igenis, kapják meg a béremelést. Nem érti,
hogy egyesek ezen miért háborodnak fel, vagy lepődnek meg.
Benes Gábor képviselő úgy gondolja, hogy a munkatársaik nem a munkaidejük szerinti munkát végzik, hanem
annál sokkal többet, és ha valamelyikük jobb ajánlatot kap, akkor jogosan el fog menni innen. Ebben az esetben az
önkormányzat, ha akarja kifizetni ezt a plusz költséget, ha nem, kénytelen lesz kifizetni, mert nem fog találni erre a
munkára embert. Előbb-utóbb ezt az emelt összeget ki kell fizetni, mert ha valaki elmegy, ennyi pénzért, amiért most
vannak itt az ügyintézők, vagy kevesebbért, senki nem fog idejönni, mert a piacon vannak jobban fizető állások. És
ha valaki elmenne, annak a munkáját mire másnak betanítanák, már az rengeteg kárral járna.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy ez nem vonja maga után a többi dolgozónál a
bérfeszültséget, például dadák, konyhai alkalmazottak esetében?
Benes Gábor képviselő úgy gondolja, hogy ez folyamatában megtörténhet, de valahol el kell kezdeni. Most van egy
olyan réteg, akinek szükséges emelni, azért ne emeljenek most, mert akkor majd a konyhai dolgozó is kér?
Pulai Nikoletta képviselő emlékszik, hogy azért engedélyezték a létszámbővítést a hivatalban, hogy ne a 4
ügyintéző szakadjon meg, hanem legyen még egy ember. Sajnálja, hogy nem tudják az állást betölteni.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy már az új embert is emelt bérrel vennék fel?
dr. Torma Viktória jegyző szerint ez a jelentkezőktől, illetve az ő alkalmasságuktól függ. Ha úgy látja, hogy lesz
olyan jelölt, aki alkalmas lehet, akkor neki célszerű lenne már emelt fizetést kínálni, hogy eljöjjön ide dolgozni. Azt
tudni kell, hogy akinek pénzügyi végzettsége van, az elmegy pénzintézethez, vagy nagyobb vállalathoz, nem egy kis
önkormányzathoz, kevés pénzért, sokat dolgozni. Ide speciális ismeretek, speciális tudás kell, az államháztartás
számvitelében jártasságot kell szerezni, ez pedig nagyon kevés embernek van még, még kevesebb azok száma, akik
akár államháztartási mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkeznek.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint konkrét számok ismeretében könnyebben tudnának dönteni.
Benes Gábor képviselő szerint ez stratégiai jelentőségű ügy.
Pulai Nikoletta képviselő szerint idén a költségvetésbe tervezett összegből ez megoldható a megtakarítás miatt, de
jövőre költségvetési tételként fog jelentkezni.
Andorka Kálmán János képviselő úgy véli, ha pénzügyileg erre nem lenne lehetőség, akkor nem hangzott volna el
ez a javaslat.
Pulai Nikoletta képviselő kijelenti, hogy őt nem kell győzködni, csak a 30%-on lepődött meg, de azt is tudja, hogy
már 10 éve nem volt bérfejlesztés ebben a szférában, és az itteni fizetéseket felháborítóan kevésnek tartja.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Határozati javaslat
Döntés béremelésről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatottak illetményét és az önkormányzatnál foglalkoztatott karbantartók bérét 30%-kal megemeli 2016. július
1. napjától.
2. A Képviselő-testület felkéri a munkáltatókat, hogy az illetmények és a munkabérek megállapításról intézkedjenek.
Felelős: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2016. (X. 25.) határozata
Döntés béremelésről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatottak illetményét és az önkormányzatnál foglalkoztatott karbantartók bérét 30%-kal megemeli 2016. július
1. napjától.
2. A Képviselő-testület felkéri a munkáltatókat, hogy az illetmények és a munkabérek megállapításról intézkedjenek.
Felelős: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Duna utca és Győri út mögötti új kialakítású építési telkek villamosenergia ellátási
terveinek ismertetése
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a villamos tervek elkészültek, nincs akadálya annak, hogy a
vezetékjogi engedélyezési eljárás elindulhasson. Földkábel hálózat lesz mindkét területen, mind a 22 kV, mint a 0,4
kV esetében. A Duna utca mögötti részen még az is megvalósul, hogy egy hurokba összekötik a 22 kV-os hálózatot,
mert így biztonságosan üzemeltethető a rendszer, a most létesülő trafó így két irányból lesz megtáplálva. Minden
egyes telekre bekerül a kábel, arra már csak csatlakozni kell és a mérőt rátenni, más földmunkára nem lesz szükség.
Elkészül a közvilágítás vezetékrendszere is, minden második teleknél lesz egy 8 m-es fém lámpaoszlop, amikor
aktuális lesz, ez megépül, de a vezetékezés már most meg fog történni. A Győri út folytatásában és az a mögött
kialakuló telkek esetében a 22 kV-os hálózat nyomvonala úgy készül, hogy a temető saroktól indul, földkábellel
áthalad a Liget utcán át a Béke utca végig, ott befordul a Parti sétány felé, a gyalogúton kimegy az utcára és az
önkormányzati közterületen lesz egy trafó. A Duna utca mögött földkábelre lesz kiváltva a 22 kV-os hálózat, és az
utca közepén lévő önkormányzati területen lesz a trafó. Azért tartotta fontosnak a tájékoztató, hogy ha valaki látja
azt, hogy például a Béke utcán munka folyik, akkor az azért van, mert viszik a 22 kV-os hálózatot.
Benes Gábor képviselő 18 órakor elhagyta a képviselő-testület ülését. Horváth Gábor polgármester
megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
10. napirendi pont: Döntés Ásványráró község új településfejlesztési koncepciójáról
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy Ásványráró község új településfejlesztési koncepciót és új
településrendezési tervet készít, és mint szomszédos községet, Győrzámolyt is tájékoztatták erről.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Ásványráró Község Településfejlesztési Koncepció (TH 16-02-12) és Településrendezési Eszközök
készítése (TH 16-02-13) – Előzetes tájékoztatás
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Ásványráró Község településfejlesztési
koncepcióját és településrendezési tervének tervezett módosítását, az ellen kifogást nem emel és az eljárás további
szakaszában nem kíván részt venni.
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2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről Ásványráró Község polgármesterét
értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2016. (X. 25.) határozata
Ásványráró Község Településfejlesztési Koncepció (TH 16-02-12) és Településrendezési Eszközök készítése
(TH 16-02-13) – Előzetes tájékoztatás
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Ásványráró Község településfejlesztési
koncepcióját és 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 Ásványráró Község polgármesterét
értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
11. napirendi pont: A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A meglévő szabályzatot felülvizsgálták a
jogszabályoknak megfelelően, melynek kéri a jóváhagyását.
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 163/2016. (X. 25.) határozata
A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győrzámolyi Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: folyamatos
12. napirendi pont: Döntés új közterületek elnevezéséről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az új kialakítású területeken az utcákat el kell nevezni. A Győri út mögötti
részre telepíthetnének nyírfákat, kapnának is az erdészettől. Ez kaphatná a Nyírfa liget elnevezést. A Győri útra
merőleges út, ami kimegy a töltésig, a Dergiták útja elnevezést kaphatná, utalva ezzel annak a résznek a nevére. A Duna
utca mögötti utcát el lehetne nevezni Esztár sornak, ez a nevű terület is Győrzámolyon van, igaz a másik részen a
körtefánál, de ott várhatóan nem lesz lakótelek. Aztán gondoltak még a Csörgőfa utcára, Kővirág utcára.
Pulai Nikoletta képviselőnek tetszik a Búzavirág utca, Pipacs utca, mert ezek a növények eltűnőben vannak. Annak is
híve, hogy tartsák meg a régi neveket, ahogy az adott területeket régen hívták, hagyományőrzésképpen.
Horváth Károly képviselőnek az Esztár sor annyira nem tetszik. A Búzavirág inkább, mert az semleges. Az Esztár
neki mond valamit, de annak, aki oda költözik, semmit.
dr. Torma Viktória jegyző szerint akkor legalább megkérdezi, hogy miért Esztár és utána tudni fogja.
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Pulai Nikoletta képviselő szerint ilyen megfontolásból adták az Ancsali meg a Diósi utat is, és mára mindenki
megszokta.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy azon a részen szóba jöhet a Tákó utca, amit a töltéssel kell azonosítani.
Amikor valaki Győrben elérte a töltést, azt szokták mondani, hogy a „”tákónál” van, és ilyen utca van Pinnyéden, és az
is a töltés felé visz.
Horváth Károly képviselő szerint fákról is elnevezhetik az utcákat.
Pulai Nikoletta képviselőnek tetszik a Dergiták elnevezés, meg az Esztár sor is, meg a Búzavirág utca.
Horváth Károly képviselő szerint csak az a gond, hogy az a rész nem az „Esztár”, hanem a „Diós”.
Horváth Gábor polgármester szerint ennyi erővel lehetne Keper út is, ami a Szent István út mögötti rész.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy van olyan rész is, hogy „Vámosi-rokkant”.
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy van „Örömkő-rózsás” meg „Kuti-rózsás”. Ezek a „Röpülő-táblával”
szemben vannak.
Horváth Gábor polgármester szerint a „Röpülő-táblával” szemben a „Mórvető” van.
dr. Torma Viktória jegyzőnek tetszik a Mórvető elnevezés, megkérdezte, hogy mi az.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a mórt kiégetik és abból van a tégla.
Tóthné Major Éva alpolgármester úgy tudja, hogy itt régen, még az árvíz után is sok téglát vetettek.
Andorka Kálmán János képviselő szerint Erdélyben ezt még most is így csinálják.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy legyen Mórvető utca?
Horváth Károly képviselő szerint inkább legyen valamilyen virágról elnevezve.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint a sok virág névbe bele lehet keveredni.
Horváth Gábor polgármester szerint nem muszáj most dönteni, gondolkodhatnak rajta.
Horváth Károly képviselő szerint a Búzavirág jó elnevezés.
Pulai Nikoletta képviselőnek tetszik a Mórvető utca is.
Andorka Kálmán János képviselő szerint az lehetne a záró utca.
Pulai Nikoletta képviselő szerint így legalább a Duna utca „két partján virág” lesz, Orgona és Búzavirág utca.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat elmondja, hogy a Képviselő-testület megvitatta a
lehetséges új utcaneveket és arra a konszenzusra jutott, hogy Győr felől érkezve a településre, a Győri útra merőleges
utca a Dergiták útja, a Győri út mögötti rész a Nyírfa liget elnevezést kapja, a Duna utca mögötti utca a Búzavirág utca,
az a mögötti pedig a Mórvető utca elnevezést kapja. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly, 1016 hrsz-ú út elnevezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező 1016 hrsz-ú önkormányzati utat Dergiták útjának nevezi el.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről gondoskodjon.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
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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 164/2016. (X. 25.) határozata
Győrzámoly, 1016 hrsz-ú út elnevezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező 1016 hrsz-ú önkormányzati utat Dergiták útjának nevezi el.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről gondoskodjon.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly, 1060 hrsz-ú út elnevezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező 1060 hrsz-ú önkormányzati utat Nyírfa ligetnek nevezi el.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről gondoskodjon.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2016. (X. 25.) határozata
Győrzámoly, 1060 hrsz-ú út elnevezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező 1060 hrsz-ú önkormányzati utat Nyírfa ligetnek nevezi el.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről gondoskodjon.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly, 935 hrsz-ú út elnevezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező 935 hrsz-ú önkormányzati útnak a Duna utca mögötti részét Búzavirág utcának nevezi el.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről gondoskodjon.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2016. (X. 25.) határozata
Győrzámoly, 935 hrsz-ú út elnevezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező 935 hrsz-ú önkormányzati útnak a Duna utca mögötti részét Búzavirág utcának nevezi el.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről gondoskodjon.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Határozati javaslat
Győrzámoly, 935 hrsz-ú út elnevezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező 935 hrsz-ú önkormányzati útnak a Búzavirág utca mögötti - töltés felé eső - részét Mórvető utcának nevezi el.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről gondoskodjon.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2016. (X. 25.) határozata
Győrzámoly, 935 hrsz-ú út elnevezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező 935 hrsz-ú önkormányzati útnak a Búzavirág utca mögötti - töltés felé eső - részét Mórvető utcának nevezi el.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről gondoskodjon.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
13. napirendi pont: Döntés Ledó Anita és Németh Tibor közterület vásárlási kérelméről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a kérelmezők a tulajdonukat képező 683/7 hrsz-ú ingatlan
megközelítése érdekében szeretnének önkormányzati közterületből megvásárolni egy részt. Ez azt jelenti, hogy 3 x 23
méteres részt szeretnék igénybe venni, hogy a telket meg tudják közelíteni, használni. Ez a telek a Duna utca utolsó
előtti telke, és a bejárás a Határ út melletti, újonnan kialakított utcák mögötti zöldterületről biztosítható, ami
önkormányzati tulajdonban marad.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint eladás nélkül is használhatnák.
Horváth Gábor polgármester szerint akkor is tartósan a használatukba kell adni egy olyan áron, amit 50 évben
határoznának meg. Körülbelül a fele árat kérhetik érte, mint amennyibe ott egy négyzetméter telek kerül. Megnézte,
hogy ott 7 ezer forint egy négyzetméter telek, tehát 3.500,-Ft-ban állapíthatnák meg az árat és megkapnák azt a 70 m2-es
területet tartós használatra, azért, hogy ott bejárhassanak arra a telekre.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy mi van akkor, ha a mellette lévő telek tulajdonos is ilyet akar.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy ott már nem az önkormányzat a tulajdonos. Mivel a terület nem
forgalomképes, azt javasolja, hogy tartós használatra adják nekik oda, hogy azt a részt út célra használhassák, illetve a
közműveket elvihessék rajta. 23.36 x 3 m-es részről van szó, ez ~70 m2, amit meg kell szorozni az általa javasolt
négyzetméter árral, tehát a tartós használat díja 50 évre 245.000,-Ft. Gyakorlatilag kert áron kap az illető egy bejáratot.
Pulai Nikoletta képviselő szerint nem kaphat építési engedélyt, ha nincs ott út.
Horváth Gábor polgármester elmondja, hogy ezzel a bejáróval a közterületi kapcsolata meglenne a teleknek.
Pulai Nikoletta képviselő szerint akkor út lenne a neve.
Horváth Gábor képviselő tájékoztatja, hogy nem osztathatja meg, mert az önkormányzaté marad a terület. Ha
mennek rajta, akkor nevezheti útnak, de jogilag nem az lesz a neve.
Pulai Nikoletta képviselő szerint ez innentől lesz csak telek, hogy megadják azt a lehetőséget, hogy az önkormányzati
területen bejárhassanak, mivel amíg nincs bejárat, addig nem telek.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Határozati javaslat
Győrzámoly, 683/7 hrsz-ú ingatlanhoz történő bejárás biztosítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Ledó Anita és Németh Tibor kérelmét és
úgy határozott, hogy a 683/7 hrsz-ú telekre történő bejárást - önkormányzati tulajdonú közterület értékesítése nélkül biztosítja a 2. pontban rögzített módon.
2. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az 1. pontban nevesített ingatlant, az önkormányzat tulajdonát képező
közterületi ingatlanról közelítsék meg, azt bejáróként használhassák, amennyiben pedig szükséges, a bejáró alatt
közműveket vezettessenek.
3. A Képviselő-testület a tartós használatot 50 évre, egyszeri 245.000,-Ft megfizetése után biztosítja a 683/7 hrsz-ú
ingatlan mindenkori tulajdonosa, használója részére.
4. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a tartós használatra kössön szerződést az ingatlan
tulajdonosával és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
5. A határozatot 50 év eltelte után felül kell vizsgálni.
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 168/2016. (X. 25.) határozata
Győrzámoly, 683/7 hrsz-ú ingatlanhoz történő bejárás biztosítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Ledó Anita és Németh Tibor kérelmét és
úgy határozott, hogy a 683/7 hrsz-ú telekre történő bejárást - önkormányzati tulajdonú közterület értékesítése nélkül biztosítja a 2. pontban rögzített módon.
2. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az 1. pontban nevesített ingatlant, az önkormányzat tulajdonát képező
közterületi ingatlanról közelítsék meg, azt bejáróként használhassák, amennyiben pedig szükséges, a bejáró alatt
közműveket vezettessenek.
3. A Képviselő-testület a tartós használatot 50 évre, egyszeri 245.000,-Ft megfizetése után biztosítja a 683/7 hrsz-ú
ingatlan mindenkori tulajdonosa, használója részére.
4. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a tartós használatra kössön szerződést az ingatlan
tulajdonosával és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
5. A határozatot 50 év eltelte után felül kell vizsgálni.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
14. napirendi pont: Döntés Szekeres Katalin közterület tartós bérleti kérelméről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy 2001-ben a Képviselő-testület, a kérelmező édesapja kérésére, a háza
melletti önkormányzati tulajdonú, esővíztározó célt szolgáló ingatlanból, 6 méteres rész igénybe vételét engedélyezte.
Akkor ez nem lett lebonyolítva, mert a kérelmező meghalt, most a lánya fordult egy olyan kéréssel a Képviselőtestülethez, hogy egy 5 m-es sávot használhassanak. Úgy véli, hogy az előző napirendi pontban tárgyaltakkal ellentétben
itt nem pénzkérdésről van szó, hanem arról, hogy azt a részt a kérelmező kitakaríthassa, mert most, ha olyan helyzet
adódna, akkor az ott lévő fa megrongálná a házat. Tehát kivághassák az ott lévő növényzetet, és tartsák rendben a
területet és azt parkosíthassák. Be is keríthetik, de épületet nem tehetnek rá. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés Szekeres Katalin kérelméről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szekeres Katalin, Győrzámoly, Szent
István utcai lakos kérelmét és úgy határozott, hogy engedélyt ad a kérelmezőnek arra, hogy a tulajdonát képező ingatlan
melletti, önkormányzati tulajdonú ingatlanból 5 m-es részt, az ingatlan állagmegóvása érdekében használhasson, azt
rendben tarthassa, parkosíthassa, amennyiben szükségesnek tartja, bekeríthesse, anélkül, hogy arra épületet helyezne el.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlan tartós
használatára kössön szerződést és a Képviselő-testület nevében írja alá.
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3. Amennyiben a kérelmező ingatlana megszűnik, vagy családi lakóház helyett más funkciót kap, a határozatot felül kell
vizsgálni.
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 169/2016. (X. 25.) határozata
Döntés Szekeres Katalin kérelméről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szekeres Katalin, Győrzámoly, Szent
István utcai lakos kérelmét és úgy határozott, hogy engedélyt ad a kérelmezőnek arra, hogy a tulajdonát képező ingatlan
melletti, önkormányzati tulajdonú ingatlanból 5 m-es részt, az ingatlan állagmegóvása érdekében használhasson, azt
rendben tarthassa, parkosíthassa, amennyiben szükségesnek tartja, bekeríthesse, anélkül, hogy arra épületet helyezne el.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlan tartós
használatára kössön szerződést és a Képviselő-testület nevében írja alá.
3. Amennyiben a kérelmező ingatlana megszűnik, vagy családi lakóház helyett más funkciót kap, a határozatot felül kell
vizsgálni.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
15. napirendi pont: SacraVelo projekt aktualitásainak ismertetése
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy folytatódik a SacraVelo projekt, ami egy határon átnyúló kerékpáros
útvonal lesz. Már tavaly döntöttek arról, hogy részt vesznek a pályázatban. A Győr-Moson-Sopron, KomáromEsztergom, Nagyszombat és Pozsony megyékre kiterjedő SacraVelo projektcsomag a meglévő és az arra épülő új
kerékpárforgalmi hálózat fejlesztését valósítja meg a szakrális értékek mentén. Győrzámolyon a Mária kápolnánál lenne
a pihenőhely, és az önkormányzatot várhatóan 37 ezer forint önerő terheli ezzel kapcsolatban, aminek a fejében egy 700
ezer forint értékű fejlesztés valósulna meg, amennyiben a pályázat támogatást nyerne.
Pulai Nikoletta képviselő nagyon örülne, ha megvalósulna. A településen két szakrális érték, a kápolna és templom
van látnivalóként kiemelve.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Beszámoló SacraVelo projektről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a SacraVelo projektről szóló tájékoztatót.
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 170/2016. (X. 25.) határozata
Beszámoló SacraVelo projektről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a SacraVelo projektről szóló tájékoztatót.
16. napirendi pont: Tájékoztatás idősek napi rendezvényről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az idősek napi rendezvény december 2. helyett november 18-án lesz,
mert Kozma Imre atya akkor ér rá.
Pulai Nikoletta képviselő szerint akkor van a népdaléneklési verseny.
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Horváth Gábor polgármester szerint az nem probléma, addigra, mire ez kezdődik, vége van. Ha nincs vége, akkor
meg utána is oda lehet jönni.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy hol lesz Pulai Nikoletta képviselő rendezvénye?
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy ez nem az övé, hanem iskola rendezvénye és az iskolában lesz.
Horváth Gábor polgármester képviselő kér mindenkit, hogy segítőleg vegyen részt a rendezvényen.
Andorka Kálmán János képviselő jelezte, hogy nem biztos, hogy akkor itthon lesz.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a rendezvény úgy fog lezajlani, mint más években. Az énekkar nem fog
énekelni, de a nyugdíjasklub tagjai igen.
Viola Vilmosné képviselő úgy tudja, hogy már nem akarnak énekelni, hanem azt akarják, hogy a színjátszókör
énekeljen.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy ezt ki mondta, neki teljesen mást mondtak, úgy jöttek hozzá, hogy
ők akarnak énekelni, akkor majd beszél velük. Ez ugyanaz, mint amikor azt mondta nekik, hogy az önkormányzat
támogatni fogja a kirándulásuk költségét. Ezt kijelentő mondatban mondta nekik utána meg is szavazta a Képviselőtestület a múlt ülésen. Ezt követően a nyugdíjasklub vezetője azt mondta az egyik tagnak, hogy azért nem mennek
kirándulni, mert az önkormányzat nem tud erre pénzt adni. Ez már arra megy ki, hogy őt kellemetlen helyzete hozzák.
Amikor kérdőre vonta emiatt a nyugdíjasklub vezetőjét, az azt mondta neki, hogy az egyik képviselőtől hallotta így.
Amikor kérte a nyugdíjas klub vezetőjét, hogy nevezze azt, akitől ezt hallotta, azt mondta, hogy nem szeretné
megmondani.
17. napirendi pont: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos kifogás ismertetése
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy megkereste a lakásán az egyik hétvégén Angyal Nándor és
megkérdezte, hogy miért módosították a rendezési tervet az ő akaratuk ellenére úgy, hogy a területükön kereskedelmiipari övezet lett, amikor azt nem kérték, meg azt sem kérték utána, hogy ott lakóövezet legyen. Jó lenne, ha ilyeneknek
nem lenne az ember kitéve. Elmondta, hogy tájékoztatta a panaszost, hogy a módosítás kérelemre történt, amit Pulai
Nikoletta és társai kezdeményeztek.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy ezt az övezeti módosítást annak idején az is kérte, aki most ezt kifogásolja.
A kérelmet ő küldte el e-mailben, de akkor minden tulajdonos beleegyezett. Idáig többször is tehetett volna kifogást, de
nem tett. Kedvezőbb helyzetbe került azzal, hogy a területet át lett minősítve.
Horváth Gábor polgármester szerint, ha valaki másnak a nevében beszél, akkor annak legyen meg a jogi alapja.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 18.55 órakor.
kmf.
Horváth Gábor
polgármester

Andorka Kálmán János
képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Viola Vilmosné
képviselő
23

