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Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, a közmeghallgatást
megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Andorka Kálmán János és Benes Gábor képviselőket
kijelölte. Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent állampolgárokat, és örül annak, hogy ennyien eljöttek.
Tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy az önkormányzat 2016. évi feladatairól, aktuális kérdésekről, a terveikről fog
beszélni, ezt követi a jegyzőnő beszámolója az önkormányzati gazdálkodásról, majd az intézményvezetők tájékoztatója.
A bölcsőde, ami pillanatnyilag 2 csoportos, már 7. éve működik. Mivel megnőtt a lakosságban azoknak az aránya, akik
ezt igénybe kívánják venni, pályázatot adtak be a bölcsőde bővítésére, már a tavasszal. Idén a pályázatok elbírálási
rendjében változás történt, ami némi időveszteséget okozott, de bízik abban, hogy a jövő év elején meglesz a döntés. A
pályázat lényege, hogy a régi óvoda (kultúrház) épületének földszintjét teljes egészében elfoglalná a bölcsőde, és ott
lenne lehetőség egy második bölcsődei csoport kialakítására, természetesen a szükséges kiszolgáló helyiségekkel együtt.
Az épület energetikai korszerűsítése is megtörténne egyidejűleg. A pályázat másik része az óvodafejlesztésre vonatkozik,
ami azt tartalmazza, hogy az épület emeletén három óvodai csoportot alakítanak ki. Ez egyúttal férőhelybővítést is
jelent, 20 új férőhely lesz az óvodában. Összességében 6 óvodai csoport lesz, tehát eggyel nő a csoportok száma. Az
épületbe lift kerülne, ezzel a belső akadálymentesítés is megoldottá válna. Ezt TOP-os pályázat keretében adták be, és
ezzel egyidejűleg, szintén TOP-os forrásból pályáztak a gyermekorvosi- és fogorvosi rendelő, valamint a védőnői
szolgálat új elhelyezésére, úgy, hogy az épület kapna egy magas tetőt és ott helyeznék el az egészségügyi szolgáltatókat,
továbbá lenne ott egy multifunkciós terem és egyéb kiszolgáló helyiségek. Az épület teljesen megújulna és energetikai
korszerűsítése is megtörténne, tehát egy nagyon szép épület lenne a település központjában. Ezzel majdnem egyidőben
a nemzetgazdasági miniszter is pályázatot írt ki óvodai kapacitásbővítésre. Ennek keretében csak az épület belső
átalakítására volt lehetőségük pályázni, tehát a csoportok kialakítására és a kiszolgáló helyiségek létesítésére. A pályázat
támogatásban részesült és 28.443 ezer forintot kaptak, amihez 5% önerőt kell biztosítani, tehát közel 30 millió forint
értékű fejlesztést tudnak megvalósítani. A közeljövőben elindul a közbeszerzési eljárás és a jövő nyáron ez meg is
valósulhat, így az óvodai elhelyezéssel nem lesz gond. Így felszabadul a földszinten az óvodai csoport, ahol, ha
szükséges lesz, ki lehet alakítani a másik bölcsődei csoportot is, így a bölcsődében is három csoport lehet. Tekintettel
arra, hogy a nyertes minisztériumi és a TOP-os pályázat között részbeni átfedés van, az óvodai csoportok fejlesztését
illetően, pillanatnyilag nem tudják, hogy annál a pályázatnál, amit még majd ezután bírálnak el, milyen módon veszik
figyelembe azt a tényt, hogy ezt a pályázatot elnyerték. Az elbírálás alatt lévő pályázatot ezért szét is választották óvodabölcsőde részre, így véleménye szerint akár mindkét pályázat is megvalósulhatna, a minisztériumi az óvodai részben, a
TOP-os a bölcsődét és az energetikai felújítást érintő részben. Ezzel kapcsolatban várják a Kincstár tájékoztatóját. A
konyha eszközeinek fejlesztésére, továbbá hűtőkapacitás elhelyezésére alkalmas tároló építésére beadott pályázatuk is
nyertes lett, és támogatásban részesült, a jövő nyárig ez is megvalósul. A pályázat kiírásakor elhangzott, hogy az állam
célja a bölcsőde és az óvoda fejlesztések támogatása, itt pedig 40-50 gyermek születik évente, tehát az ő elhelyezésük
érdekében szükséges a bővítés. Bízik abban, hogy ezt meg is tudják valósítani. 207 gyerek jár az iskolába, ami arra enged
következtetni, hogy hamarosan itt is szükséges lehet a bővítés, ez egy épületszárny megépítésével, ahol 4 tanterem
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elhelyezhető lesz, meg is oldható. Ez a jövőben is biztosítja, hogy minden ide jönni akaró gyereket fel tudnának venni az
iskolába. Az osztályok bővítésére még van lehetőség, a két szaktanteremben is helyezhetőek el osztályok. Ha nem tudják
megoldani a férőhely gondokat, akkor előfordulhat az is, hogy a gyerekeket átirányítják azokba az iskolákba, ahol még
van hely, márpedig mind Dunaszegen, mind Győrladaméron van hely az iskolában, ezért is szükséges a férőhely
növelés, hogy mindenkit, aki itt szeretne tanulni, fel tudjanak venni. Már több fórumon megjelent az az elképzelésük,
hogy a volt Csinód telephelyen tanuszodát építenek. Már beadták az építési engedély kérelmet és pár héten belül lesz
egy olyan anyag, amiből ajánlatkérés után meg lehet azt is állapítani, hogy mennyibe fog ez kerülni. Előzetes számítások
szerint ez valahol nettó 200-250 millió forint lesz. 500-600 m2-es víztér, kiszolgáló berendezések, parkolási lehetőség
épülne meg. Ez egy nagyon komoly döntés az önkormányzat részéről, és ha az utóbbi időben történt
megnyilvánulásokat veszi figyelembe, akkor nem is biztos, hogy ez minden képviselő részéről annyira támogatott. Volt
már olyan vélemény is, hogy akkor sem kellene megépíteni, ha az önkormányzatnak lenne rá pénze, csak akkor, ha az
állam ezt teljes mértékben megfinanszírozza. Elképzelhetetlennek tartja, hogy ne kapjanak támogatást erre, mert mind
az országgyűlési képviselő úr, mind a KLIK, és mindazok, akik érintettek lehetnek, támogatásukról biztosították ezt az
elképzelést. Hozzáteszi, hogy a Tao ezen a helyen is felhasználható. Vannak olyan aggályok, hogy ha meg is építik,
hogyan tartják fenn. Ezzel kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tornacsarnok 1992-1993-ban épült, 20%-kal
több pénzből, mint ami akkor az egy éves költségvetése volt az önkormányzatnak. Akkor 40 millió forint volt az éves
költségvetés és abban benne volt az iskola fenntartása, amivel most nem kell számolniuk, és az éves költségvetés jóval
300 millió forint felett van. Megjelent egy hír a Kisalföldben a jánossomorjai tanuszodával kapcsolatos felújításról.
Minden ilyen hír érdekli, ezért felhívta az ottani polgármester urat és megkérdezte, hogy milyen ez a tanuszoda és
mennyibe kerül a fenntartása. Az ottaninak kisebb a vízfelülete, mint amit ide terveznek, kb. a fele, évente 15-20 millió
forint a fenntartási költség, amit a bevételek levonása után még rá kell fordítani. Ha most azt mondják, hogy itt kétszer
akkora lesz a vízfelület, akkor számolhatnak 30 millió forint körüli fenntartási költséggel. Ez nem éri el a költségvetés
10%-át. Felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy ha a község fejlődése nem reked meg valami miatt úgy, hogy 10 év
múlva már csak 2 ezren, lesznek, akkor ezt az uszodát fenn tudják tartani. Attól azonban nem tart, hogy innen hirtelen
elköltözik ezer ember. Megemeli a kalapját azon képviselők előtt, akik mozgatták annak idején a Tornacsarnok építését
és mertek akkor egy ilyen kiadást vállalni és nem hiszi, hogy valaki most megkérdőjelezi, hogy miért építették meg a
Tornacsarnokot. Az a véleménye, hogy ha nem tudnak a jövőbe tekinteni, a jövő felé lépéseket tenni, akkor nem
érdemlik meg azt, hogy itt legyenek. Azért tartotta mindezeket szükségesnek elmondani, mert ha nem rendelkeznek
megfelelő ismeretekkel, akkor aggályaik lehetnek, és ezért kell minél több dologra fényt deríteni, hogy ezeket
eloszlassák. Azt is mindenki láthatja, hogy egyre több időt és pénzt kell fordítani a közterületek fenntartására. Nem csak
olyanoknál, akik erre már erejüknél fogva nem képesek, hanem azoknál is, akik erre képesek lennének és eszközeik is
lennének rá, de nem akarják megcsinálni, mondván, hogy ez az önkormányzat feladata. Ez így is van, tényleg az
önkormányzat feladata, de nagyon jó, hogy ezt a lakosság egy része átvállalja és rendben tartja a portája környékét. Ez
azt jelenti, hogy egyre többet kell dolgozniuk, és még jó, hogy vannak a közmunkások, akik sokat dolgoznak nagyon
kevés pénzért. A képzeletbeli kalapjukat megemelhetik előttük. Amikor a rendről beszélnek, a legproblémásabb terület a
hulladékszigetek környéke és a hulladékkal kapcsolatos bánásmód. Az, amit a hulladékszigetek környékén produkálnak
egyesek, az minden kritikát megérdemel. Tele rakják zsákokkal, olyan dolgokkal, amik nem oda valók, egyik percről, a
másikra és elviselhetetlen állapotokat teremtenek ezzel. Vannak ötletek, hogy ezen hogyan lehetne változtatni, akár egy
kamerával, ami lehetőséget adna arra, hogy valakit meg lehessen büntetni, más kérdés, hogy ennek hogyan tudnak
érvényt szerezni. Volt egy olyan esetük, amikor Győrzámoly és Győrladamér közötti határároknál borított le szemetet
valaki, akit rövid időn belül elfogtak, és kapott érte 30.000,-Ft büntetést. Bíróságra ment, aminek az lett a
következménye, hogy vissza kellett neki adni a pénzt, mert azzal érvelt, hogy csak rövid időre tette le ott, és el akarta
vinni később. Nem tudja, hogy egy rendőrségi tettenérés, jegyzőkönyv, bírság után ezt a helyzetet miért látta másként a
bíróság, de annak is vannak jogi lehetőségei, aki elhelyezi a szemetet. Reméli, hogy ilyen nem ismétlődhet meg.
Akármennyire küzdenek nagyon nehéz mit tenni. Úgy tűnik, sokaknak csak az a fontos, hogy a lakásukban, udvarukban
rend legyen, aztán az már nem érdekes, hogy azon kívül mi van. Márpedig nagyon fontos, hogy rend legyen. A
hulladékégetéssel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon sokszor elhangzik, hogy vannak községek, ahol ki van jelölve
nap, amikor lehet tüzelni. És mi van akkor, ha aznap nem lehet tüzelni, mert mondjuk eső van? Akkor mikor tüzelnek?
A legnagyobb és legfontosabb azonban az, hogy az ember életminőségét, életkilátásait több, mint 50%-ban a környezete
határozza meg, a levegő, a víz, a szomszéd, az egész falu, akkor ez jelentős tétel, hogy tüzelnek-e vagy nem, fával,
szénnel fűtenek-e, mert ettől függően bocsátanak ki kevesebb, vagy több szennyező anyagot a levegőbe, amit utána
belélegeznek. A levegő szennyezettsége alapvetően befolyásolja tehát az életkilátásokat. A statisztikai adatok azt
mondják, hogy életet az befolyásolja, hogy milyen környezetben, hogyan élnek, mennyit mozognak, mit esznek és
körülbelül 20%-ban, hogy milyenek a gének. Ezért azt mondja, hogy ne tüzeljen senki, hanem küldje el a szeméttelepre,
a hulladékudvarba, vagy komposztáljon, megvannak a lehetőségek. A szigetközi 1401 sz. út állapotával kapcsolatban
elmondta, hogy mindenki látja, hogy milyen állapotban van, de sajnos az önkormányzatnak nincs lehetősége az ezzel
kapcsolatos változtatásra. Ez a Magyar Közút kezelésében van, és most, a rendezési terv módosítás során nyilatkozott
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úgy a közútkezelő, hogy ez az út megfelel a terheléseknek, a forgalomnak, és az út javításával kapcsolatban semmilyen
tervezés nincs folyamatban. Szó volt arról, hogy milyen jó lenne, ha tudnának egy gyaloghidat tenni a zámolyicsatornára. Megkereste a közútkezelőt, ahonnan úgy tájékoztatták, hogy ezzel ne foglalkozzon, mert tervben van a
meglévő híd felújítása, és amíg ez nem történik meg, semmihez nem járulnak hozzá, esetleg azt követően. Megkérdezte,
hogy milyen esély van a felújításra, amire azt a választ kapta, hogy több száz ilyen híd van és erre a feladatra éves szinten
30 millió forintos kerete van a közútkezelőnek. Tehát nem úgy tűnik, hogy ezt a kérdést a közeljövőben meg lehetne
oldani. Pozitívumként említi, hogy a mentett oldali vízpótlás a 3. éve üzemel, ez ennek a térségnek a javát a szolgálja.
Olyan helyeken is megjelenik már a víz, ahol eddig nem, megfelelő mennyiségű víz van a csatornákban, lehet horgászni.
A Mosoni-Duna rehabilitációja kapcsán a töltés aszfaltos burkolatot kapott, ami nagyon sok szabadidős lehetőséget
szolgál. Az is biztos, hogy ha olyan árvíz lenne, mint 2013-ban volt, akkor könnyebben és jobban meg lehetne oldani a
védekezést, mint akkor. Akkor hősies áldozatok árán lehetett megvédeni a településeket. A strand kialakítása, illetve a
jövőben tervezett csónakkiemelő kialakítása remélhetőleg a jövőben még inkább vonzza arra az embereket. Megköszöni
az összes önkormányzati dolgozónak, közmunkásoknak az egész éves munkájukat és reméli, hogy a jövőben is
hasonlóan eredményes munkát tudnak majd végezni, ami a község javát szolgálja.
Horváth Gábor polgármester megköszönte a figyelmet és átadta a szót dr. Torma Viktória jegyzőnek.
dr. Torma Viktória jegyző köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az Önkormányzat gazdálkodásáról ad
tájékoztatást. Az önkormányzat gazdálkodásán az intézmények, azaz az óvoda és bölcsőde, valamint a hivatal
fenntartását működtetését, a település üzemeltetését, a beruházások, felújítások finanszírozását és a lakosság ellátását
kell érteni. Kiemelte, hogy az önkormányzat gazdálkodását összességében a takarékosság jellemzi, igyekeznek minden
évben a kiadásokat csökkenteni. Ezeket a kiadásokat sosem lehet teljes mértékben az előző évekhez viszonyítani, hiszen
minden évben mások a feladatok, ráadásul a település növekedése miatt az ellátandó feladatok is gyarapodnak, ami mind
azt jelenti, hogy a kiadások emelkednek, ugyanakkor a bevételek nem nőnek ezzel arányosan.
A 2015. évet 119.719 ezer forint pénzmaradvánnyal zárták. A pénzmaradvány jelentősen nőtt az előző év 40.173 e Ft-os
maradványhoz képest, köszönhetően annak, hogy a 2014. évben kialakított építési telkek szinte mindegyikét
értékesítették a 2015. évben. Ezeket a telkeket pontosan ilyen céllal alakították ki, azért, hogy értékesítsék és az abból
származó bevételt a település fejlesztése, gyarapítása érdekében használják fel.
Szeptember 30-ig, azaz háromnegyed évig 330.922 ezer forint bevételt realizáltak, ami a költségvetésben szereplő
385.116 ezer Ft-hoz képest 85%-os teljesítést mutat, így a bevételek beszedése több, mint időarányosnak tekinthető.
Ehhez jön hozzá az előbb említett pénzmaradvány, így tehát gyakorlatilag fél milliárd forint a község költségvetése.
A 2015. év hasonló időszakában, azaz szeptember 30-ig 255.139 ezer forint bevétele volt az önkormányzatnak. Az állam
már feladatot finanszíroz, úgy, mint hivatal működésének támogatása, településüzemeltetés, közvilágítás, köztemető
fenntartása, óvodai dolgozók bértámogatása és óvodaműködtetés, gyermekétkeztetés. Sajnos a finanszírozás nem
100%-os, azaz nem fedezi az összes költséget, tehát azt a saját bevételekből ki kell egészíteni. Ezért is szednek helyi
adót, illetve értékesítenek telkeket, hogy legyen olyan saját bevétel, aminek egy részét működésre fordíthatják. A
bevételek a működési bevételekből, azaz az un. közhatalmi bevételekből, - helyi adókból - az intézményi működési
bevételekből (térítési díjak, kamatbevételek, áfa bevételek), az átengedett központi adókból (gépjárműadó 40%-a) az
állami támogatásokból (központi támogatás) és a felhalmozási- és tőke jellegű bevételekből tevődnek össze.
A pénzmaradvány a takarékos és jól megtervezett gazdálkodásból származik, azaz a pénzeket mindig úgy használták
pályázati célokra, hogy az megtérüljön, illetve a jó gazda módjára és gondosságával a szabad pénzeszközöket mindig
lekötik a kamatbevétel reményében, annak érdekében, hogy a felhalmozási- és tőke jellegű kiadásokat ebből tudják
finanszírozni, azaz a felújításokat, beruházásokat az ilyen módon származó pénzből fedezik. Sajnos a kamatok nem
olyan mértékűek, mint ezelőtt pár évvel, amikor volt olyan év, hogy csak a kamatbevételekből 5 millió forintja
származott az önkormányzatnak. Viszont úgy kell nézni, hogy bármennyi is ez a kamatbevétel, az gyarapítja az
önkormányzatot. Jelenleg folyamatban van a kialakított telkek értékesítése, jóval több telket sikerült eladni, mint amire
számítottak, így az értékesítésből származó bevételek is emelkedtek. A főbb bevételeket ismertetve: a normatív állami
hozzájárulás szeptember 30-ig 133.235 e Ft volt. November 16-ig az iparűzési adóból 30.035 e Ft, a gépjármű adóból
20.229 e Ft bevételt realizáltak, ebből saját bevétel a 40%, azaz 8.092 e Ft, az állam részére tovább kell utalni a bevétel
60%-át, 12.137 e Ft-ot.
Említette, hogy a működési bevételek és működési kiadások nem mindig arányosak, azaz az ilyen címen kapott
bevételből nem mindig lehet fedezni a működési kiadásokat. E miatt minden évben pályáznak rendkívüli költségvetési
támogatásra, melynek keretében 2.413 e Ft támogatásban részesültek a 2015. év végén, amit működésre tudtak fordítani.
Ugyanezen a pályázaton volt olyan év, hogy 15 millió forintot, aztán 13 millió forintot, valamikor pedig 5 millió forintot
kaptak. Tekintve, hogy az idei évben is hasonló körülmények között gazdálkodnak, nyáron ismét pályáztak a
működőképességük megőrzése érdekében erre a támogatásra, melynek elbírálása jelenleg folyamatban van. Bízik abban,
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hogy a pályázatot számukra kedvezően bírálják el, ezért nagyon sok munkát fektettek bele a munkatársaival együtt,
annak érdekében, hogy megítéljék a támogatást az önkormányzat számára.
A kiadásokat 550.833 ezer Ft-ra tervezték, és összesen 399.355 ezer Ft-ot költöttek, azaz a kiadások teljesítése 72%-os
szeptember 30-ig. Az előző év hasonló időszakában a kiadások 200.192 ezer forintot tettek ki.
A kiadások emelkedésének oka, hogy az utóbbi időszak egyik legnagyobb beruházását hajtották végre: 84 db építési
telket alakították ki a település északi részén és 58 db telket a település déli részén. Ez egy nagyon hosszú és költséges
folyamat volt, mert a tulajdonosokkal meg kellett kötni a megállapodást, el kellett készíttetni a változási vázrajzokat a
földmérővel, ajánlatokat kellett kérni a közüzemi szolgáltatóktól, a földhivatalnál kezdeményezni kellett a termőföld más
célú hasznosítását, ennek megtörténte után a belterületbe csatolást és végül a telekalakítást, hogy az egyes telkek önálló
helyrajzi számot kapjanak. Ha a település déli részén kialakított telkeket tekintik, akkor ez időben májustól szeptember
közepéig terjedő időszakot ölel fel. Nagyon nehéz és sok munkával teli időszakon vannak túl, közben az összes
költséget finanszírozni kellett, mert csak úgy lehetett egyik fázisból a másikba lépni. Szeptember közepén
megkezdhették az újonnan kialakított telkek értékesítését, így az önkormányzat pénzügyi helyzete is stabilnak
mondható.
A kiadásokat szintén két fő részre lehet osztani. Vannak a működési kiadások és vannak a felhalmozási kiadások. A
működési kiadások egy része a település és az intézmények üzemeltetési, működtetési feladatok, azaz dologi kiadások
finanszírozását jelenti, a másik részét az alkalmazottak személyi juttatásai teszik ki. Összesen a működésre 184.829 ezer
Ft-ot fordítottak, ebből a személyi juttatásokat, a dologi, üzemeltetési kiadásokat, és társadalom és szociálpolitikai
juttatásokat fedezték. A beruházások, felújítások összesen 214.525 ezer Ft-ot tettek ki, ebből történt az új építési telkek
kialakítása, a volt Csinód telephely megvásárlása a tanuszoda céljára, a szükséges építészeti és műszaki tervek
elkészíttetése.
Ezt követően ismertette a helyi adók alakulását a 2016. november 16-i állapotnak megfelelően. Gépjárműadóból 20.229
ezer forint, tavaly ilyenkor 20 millió Ft bevételük származott, aminek 60%-át tovább kell utalni a költségvetés felé. A
kivetett adó nagysága: 20.967 ezer Ft. A kivetett iparűzési adó szeptember 30-ig: 29.804 ezer Ft, ebből november 16-ig
befolyt 30.035 e Ft, azonban az előző évi bevallások feldolgozását követően a visszautalások figyelembe vételével az
önkormányzat bevétele 27.915 ezer Ft. Ez tavaly ilyenkor 35 millió Ft volt, tehát iparűzési adó bevétel csökkenés
tapasztalható, nem fog teljesülni az a bevétel, amivel a költségvetésben terveztek. A bevétel nem mondható kevésnek,
hiszen a községnek nincs ipara, de a kivetésben megmutatkozott az, hogy két nagyobb adózó is áttette a székhelyét más
településre, így kevesebb volt a kivetett adó mértéke. A magánszemélyek kommunális adójából 6.383 ezer forint bevétel
származott, a kivetett adó 6.283 ezer Ft volt.
Felhívja a figyelmet arra, hogy az adófizetési morálon még javítani kell. Sajnos sokan vannak olyanok, akiknek az előző
adóévekről is van hátraléka. Megkezdték a behajtást annak érdekében, hogy az önkormányzat 6.096 ezer Ft
adóhátralékból adódó kintlévősége csökkenjen.
Az idei évben több pályázatot is beadtak, melyeket néhány szóval ismertetni kíván. Azt elmondja, hogy sokat dolgoztak
azért, hogy a pályázatok határidőre elkészüljenek, még akkor is, amikor pályázatírót bíztak meg, hiszen az ő keze alá is
dolgozniuk kellett, adatokat kellett összegyűjteni, hogy abból elkészülhessenek a pályázathoz szükséges tanulmányok,
melyeket el kellett olvasni, javítani, kiegészíteni. Azokkal kezdi, amiket már el is bíráltak és támogatásra érdemesnek
ítéltek: az óvodai kapacitásbővítésre 28.443 ezer forintos támogatást ítéltek meg az önkormányzat számára, melyhez 5%
önerőt kell hozzátenni. Ebből valósulhat meg a Szent István u. 11. szám alatti, un. régi óvoda épületének emeletén
három óvodai csoport kialakítása, melyből egy 20 fős csoport kialakítása egyúttal férőhely bővítést is jelent. Ezen kívül
támogatást kaptak az étkeztetési feltételek javítására, 3.935 ezer forint összegben, amihez szintén 5% önerőt kell
biztosítani. Ennek keretében tárolót építenek a konyhához és eszközöket szereznek be a konyhai feladatok ellátáshoz.
Már tavaly is beadták a pályázatot, akkor tartaléklistára került, most pedig sikeresen meg is kapták azt. Ezeken kívül
pályázatot nyújtottak be a Tornacsarnok/Tűzoltószertár/Falumúzeum korszerűsítésére, felújítására is. A projekt teljes
elszámolható költsége 57.302 ezer Ft, ebből 75% támogatásra tarthattak igényt, mivel az önkormányzat nem hátrányos
helyzetű térségben van, így 42.977 ezer forint támogatást kérhettek és 25% mértékű önerőt kell biztosítani. Beadták a
pályázatot májusban, nyáron megtörtént a hiánypótlás, szeptemberben helyszíni szemlén megállapították, hogy valós az
önkormányzat támogatási igénye, múlt héten még egy hiánypótlást küldtek, amit azóta teljesítettek is, tehát remélhetőleg
már a döntéshozók elé terjesztik a pályázatot. Tavaly a közmeghallgatáson említette a TOP-os pályázatokat, és akkor
mondta, hogy célul tűzték ki a Tornacsarnok energetikai korszerűsítését, a gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat,
fogászat épületének energetikai korszerűsítését és belső felújítását, illetve a Falumúzeum és Tűzoltószertár felújítását.
Mostanra elmondhatja, hogy ugyan még a munkák nem készültek el, de a pályázatok megjelentek és azokra támogatási
igényt nyújtottak be. Nagyon bízik abban, hogy ezeket az önkormányzat számára kedvezően bírálják el. Nem akarja a
polgármester urat ismételni, de röviden ismerteti a pályázatok tartalmát: az egészségfejlesztésre beadott TOP-os pályázat
lényege, hogy a régi óvoda épületére egy emelet kerülne, ahova a rendelők, védőnői szolgálat költözne, a megközelítést
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pedig lift szolgálná. Erre a célra 115.235 ezer Ft támogatást igényeltek, az építésre 100.814 ezer forintot, az
eszközbeszerzésre 14.421 ezer forintot. A gyermekek ellátását biztosító intézmények fejlesztésére beadott TOP-os
pályázat azt célozza, hogy az épület középső szintjén kapjon helyet az óvoda három csoportja, a földszinten pedig két
bölcsőde csoport kialakítására legyen lehetőség, így az óvoda 6 csoportosra, a bölcsőde pedig 3 csoportosra bővülne. A
pályázat címe: Bölcsődei és óvodai férőhelybővítés Győrzámolyon az anyák munkaerő piacra történő visszatérésének
elősegítése érdekében. Az igényelt támogatás: 90.927 ezer Ft.
Hozzátette, hogy nálunk nincs pályázati referens, illetve külön személy, aki ezzel foglalkozik, első sorban polgármester
úr és saját maga bonyolítja és járja körül ezeket a pályázatokat. A most nyertes pályázatot is maguk írták meg.
Nagy eredménynek tartja, hogy több, mint két éves munka után véget ért a településrendezési terv 10 évente kötelező
felülvizsgálata és van elfogadott településfejlesztési koncepció és új rendezési terv, építési szabályzat, mely teljes
mértékben tartalmazza a Képviselő-testület által megfogalmazott fejlesztési célokat, a jövőbeni fejlődési lehetőségeket.
Ez egy hosszú és bonyolult eljárás volt, rengeteg szereplővel, véleményezési jogkörrel rendelkező hatóságok
bevonásával, de a végére értek és azt le tudták zárni.
Pár szót szeretne szólni a kutak létesítésének szabályairól, hiszen falun vannak és biztos abban, hogy sokaknál üzemel
ilyen vízi létesítmény úgy, hogy arra nem kértek engedélyt. A nyáron életbe lépett egy jogszabály módosítás, melynek
értelmében az engedély nélkül üzemelő kutakra 2018. december végéig fennmaradási engedélyt lehet kérni, ezzel pedig
el lehet kerülni a bírságot. Ez mind a fúrt, mind az ásott kutakra vonatkozik. amelyek háztartási igényeket elégítenek ki,
és maximálisan évi ötszáz köbméteres vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet
felhasználásával magánszemélyek üzemeltetnek. További feltétel, hogy az ingatlan, amelyen a vízilétesítmény
elhelyezkedik, nem érint vízbázisvédelmi területet. Amennyiben a fentiek közül valamelyik kritérium nem teljesül, abban
az esetben az engedélyezés a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik. Az eljárásban vízminőség-vizsgálatot
is végeztetni kell, ha a kút vízét fogyasztani akarják. Aki a jövőben szeretne kutat létesíteni, annak ugyanúgy kell eljárni,
mint ahogy eddig is el kellett volna, azaz engedélyt kell rá kérni és kút-tervet kell készíttetni. Az a véleménye, hogy
mindenki a saját érdekében legalizáltassa azokat a kutakat, amelyekre nincs engedélye, különben bírságra számíthat a
jövőben. Kéri a jelenlevőket, hogy az itt hallottakat osszák meg azon ismerőseikkel is, akikről tudják, hogy van kútjuk,
hogy mindenki eleget tehessen jövő év végéig a jogszabályi előírásoknak. Erről fog írni a legközelebbi faluújságban is, és
lesz nyomtatvány, amin a kérelmet be lehet adni.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy volt közel 150 millió forintjuk, amikor belekezdtek a telkek
kialakításába. A gázhálózat kialakítása, amiben még egyetlen kapavágás sem történt, a két területen körülbelül 60 millió
forintba kerül. 180 napot vállalt a szolgáltató, hogy azalatt meg is valósítja, de úgy tudja, hogy még a terv sincs kész.
Ilyen környezetben élnek, tehát nem egyszer fordult elől, hogy álmatlan éjszakáik voltak emiatt. Addig a szolgáltató a
tervezést sem kezdi meg, amíg a pénz nincs náluk. Ezt már hónapokkal ezelőtt kifizették. Ugyanez a helyzet a villany
esetében is, az is nagyjából ilyen költség. Ez tehát már 120 millió forint, ezen túlmenően a művelésből kivonásért is
fizettek több, mint 40 millió forintot, és megvásárolták a volt Csinód telephelyet 42 millió forintért. A kialakított telkek
2/3-a az önkormányzaté mindkét részen, 1/3-a pedig a földtulajdonosoké. Ez a helyzet fél éven keresztül tartott, de
mára már ott tartanak, hogy 50-60 millió forint van az önkormányzat számláján, ami szabadon felhasználható,
remélhetőleg majd az uszoda építésére. Arra van reménye, hogy jövő nyárra, amikor az uszoda építés aktuális lesz, akkor
lesz több, mint 150 millió forintjuk, hiszen, ha a telkek egy részét el tudják adni, akkor lesz ennyi pénzük. Mondhatják
azt, hogy nagyon sok pályázati támogatást kaptak, és reméli, hogy kapnak is, kezdve az iskolaépítéstől, de az is igaz,
hogy sokat be is fizetnek az államnak, hiszen a telkek áfáját befizetik a központi költségvetés felé, ez többszáz millió
forintot tett ki már ezidáig. Úgy véli, hogy ezzel is érvelhetnek, amikor támogatást nyújtanak be.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy 2017. január 1-től új kihívás előtt áll a Polgármesteri Hivatal, mert új
szakrendszerek használatára kötelezték az önkormányzatot, mind a gazdálkodás, mind az adót érintően. Ezeknek a
használatát most próbálják továbbképzéseken elsajátítani, de az ügyfelek szempontjából mindenképpen meg kell
említeni, hogy januártól ez kisebb-nagyobb fennakadásokat okozhat az ügyintézésben mindaddig, amíg meg nem szerzik
a kellő gyakorlatot és rutint a munkatársak. Ezúton szeretné megköszönni a kollégáinak a töretlen és kitartó munkájukat
és jövőre még több erőt kíván, annak érdekében, hogy az új programok használatát minél előbb megtanulják és
ugyanúgy, mint eddig, ki tudják szolgálni a győrzámolyi lakosságot.
dr. Torma Viktória jegyző megköszönte a figyelmet és átadta a szót Erdélyi Csillának a bölcsőde szakmai
vezetőjének.
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Erdélyi Csilla a bölcsőde szakmai vezetője elmondta, hogy a tavalyi nevelési év óta már két csoporttal működnek és
a bölcsőde iránt egyre nagyobb az igény. Míg tavaly decemberben is volt 1-1 szabad férőhely, addigra idén már
szeptemberben betelt a létszám. Mindkét csoport vegyes csoport, a legkisebb gyermek jelenleg 9 hónapos. Amikor
elérik a 3 éves kort, akkor átkerülnek az óvodába, hogy a megüresedő férőhelyre fel tudják venni az új jelentkezőket. 4
szakképzett kisgyermekgondozó és 2 dajka vigyáz a gyerekekre. Nagy örömükre szolgál, hogy az egyik dajka
kisgyermekgondozói szakképesítése folyamatban van, így a helyettesítés is megoldható lesz. A Győrzámolyi
Tündérrózsa Alapítványt az intézménybe járó gyerekek segítése érdekében hozták létre 2012-ben, a tavalyi évben sikeres
pályázatot adtak be a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósághoz, és idén egy három napos rendezvénysorozatot
szervezhettek „Szigetközi-ökonapok” elnevezéssel. Idéntől már fogadhatják az 1%-os felajánlást is, melyből 310 ezer
forint folyt be, ezt köszöni a gyermekek nevében. Köszönetet mond a fenntartónak a sok támogatásért, azért, hogy
minőségi bölcsődei ellátást tudnak biztosítani.
Horváth Gábor polgármester megköszönte a beszámolót és annak a reményének ad hangot, hogy lesz
harmadik bölcsődei csoport is, majd átadta a szót Bognárné Koteczki Ibolyának a Győrzámolyi Tündérrózsa
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy nagyon sok számot hallottak, de szeretné polgármester
úr és jegyzőnő által elmondottakat alátámasztani, hogy miért is van szükség a hatodik óvodai csoportra. Mindig két
nevelési évet kell nézni, jelen esetben a 2015/2016. és a 2016/2017. nevelési éveket. A 2015/2016. nevelési évet 135
fővel zárták, ami azt jelenti, hogy meghaladták a 25 gyermek/csoport létszámot. Várhatóan ezen nevelési év végéig ez
137 fő lesz. A legnagyobb problémát azonban a csoportszobák jelentik. A régi épületben mindkét terem 40 m 2 alatt van
és itt 28 kisgyermeket nevelnek, tehát nincs meg a 2 m2/gyermek hely. Ez tehát elmarad az új épülettől, ahol a
csoportszobák 50 m2-esek, ami ideális állapot és nem zsúfolt. Nagyon örülnek tehát, ha ez a helyzet megoldódik végre
és a régi épületben is új, tágas csoportszobák lesznek, főleg azért, mert a gyermeknek sem tesz jót, ha összezsúfolják
őket. Egyre több az olyan gyerek, aki igényli a teret, és feszült a zsúfoltságban, ettől terheltebbek az óvónők is. Nem
véletlenül írták elő a 2 m2/gyermek helyet. Ezt ők maguk is tudják, és amikor bemegy az új épületbe, ott sokkal nagyobb
nyugalom van. Köszöni a jegyzőnek és a munkatársainak, hogy a pályázatot elkészítették. Nagy ünnep volt most
szeptemberben, mert 40 éves volt az óvoda, és felelevenítették az emlékeket. Akkor két csoporttal indult az óvoda,
most az öt csoport is kevés, 2009-ben elindult az első, 2015-ben a második bölcsődei csoport és most már úgy tűnik,
hogy az is kevés. Nagyon örülnek a konyhai pályázatnak is, kár, hogy a falakat nem lehet arrébb tolni, mert úgy tűnik,
hogy a konyhán is minden szűkös már, de az, hogy lesz egy plusz helyiség is, és így a tárolókapacitás nő, talán
megkönnyíti a helyzetet. Napi átlagban 134 iskolásra, 106 óvodásra, 20 bölcsődésre és 50 vendégétkezőre főznek a
konyhán. Nagyon örül annak, hogy polgármester úr megemlítette a szelektív hulladékgyűjtők körüli áldatlan állapotokat.
Másnak a szemetével az óvodai kukáikat töltik meg, ami nem fér már bele a szelektív gyűjtőbe. Hét közben tudnak
figyelni, de elborzasztó, hogy egy-egy hétvége után milyen állapotok fogadják őket. Egyesek háztartási szemetet raknak
oda, de még nem tudták megfogni őket. Arra kér mindenkit, hogy fogjanak össze és merjenek szólni annak, akit tetten
érnek, hogy oda rakta le a háztartási szemetét. A rossz nyugágytól kezdve a fénymásolóig, számítógépig, vasalódeszkán
át a háztartási szemétig minden van ott. Nem is érti, hogy ki az, aki felelőtlenül oda lerakja, hogy más meg
gondoskodjon róla. Arra kér mindenkit, fogjanak össze, és merjenek szólni, mert lehet, hogy akkor nem teszik le a
szemetet. Igaz, volt olyan, hogy egy néni szólni mert valakinek és az csúnyán visszavágott. De azt mondta, hogy ő
legközelebb is fel meri vállalni, és szólni fog. Le a kalappal előtte.
Mindenkit bíztat arra, hogy ha van az ismeretségi körében olyan, akit vonz az óvonői pálya, akkor beszélje rá erre a szép
hivatásra, mert már ide is begyűrűzött az óvónőhiány, amit nem is értenek, nem tudják hova mennek a főiskoláról
kikerült, végzett fiatal óvónők. Egy kolleganő elmegy és a helyére kerestek, három hétig még csak érdeklődő sem volt,
most az utolsó héten találtak valakit, aki úgy tűnik, megfelelő lesz. Tehát már Győrben és a környékén is
óvodapedagógus hiány van. Aki ezt a pályát választja és megtapasztalja, hogy milyen gyerekek körében lenni, annak
nagyon sok szép élményben lesz része.
Horváth Gábor polgármester megköszönte a beszámolót és átadta a szót Németh Lászlónak, a Győrzámolyi
Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójának.
Németh László iskolaigazgató köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az idei évet 208 tanulóval kezdték,
aztán voltak 210-en is, közben 2-en elmentek. Óriási az érdeklődés az iskola iránt, már a tantermek határait súrolgatják.
Van olyan osztály, ami 22 fős, de van olyan is, ahol 30 gyerek van. A törvény előírja, hogy 32 főnél osztályt kell bontani,
de ezt a KLIK nem engedte meg, bár lenne lehetőség elhelyezni a gyerekeket. Nagyon örül annak, hogy a polgármester
úr is úgy gondolja, hogy bővíteni kell az iskolát, és a valóság is ez lesz majd, hiszen ha kimegy a 22 nyolcadikos diák, és
lesz 30 körüli elsős, akkor jövőre 220 fő körül lesz a létszám. Senkit sem tudnak felvenni a környező településekről, fájó
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szívvel kellett visszautasítani a szülőket. Most már csak győrzámolyi diákokat tudják felvenni és eljutottak oda, mint
Győrben a Gárdonyi esetében, hogy ketten is bejelentkeztek Győrzámolyra azért, hogy a gyereküket felvegyék az
iskolába. Bízik abban, hogy bővíthetik az iskolát, azt nem tudja, hogy a KLIK erről mit gondol, de annak örül, hogy a
polgármester úr és a Képviselő-testület ebben látja a jövőt. Igen, az ifjúságban van a jövő, az iskola egyre inkább értéket
teremt. Azt mondják, hogy nagyon jó iskola a győrzámolyi, ő úgy érzi, hogy egy érték- és hagyomány őrző iskola, a
hagyományos értékeket képviselik a többi iskolával szemben. Az eredményeket tekintve, már évek óta elmondhatják,
hogy szövegértésben nincs jobb községi iskola a győrzámolyinál a kompetenciamérésben. Országos szinten pedig csak
41 iskola lett jobb, ebben pedig benne vannak a városi iskolák és a kisgimnáziumok is. Jobban teljesítenek, mint a
megyeszékhelyi átlag, és most már a budapesti átlagot is elérte a 2015-ben végzett 8. osztály. Ilyenkor mindig
elgondolkodik, hiszen nem válogatott gyerekekkel dolgoznak, olyanok a gyerekek, mint a társadalom. Elterjedt a hír,
hogy ebből az iskolából tovább lehet tanulni, a 8. osztályból 19% szakmunkás iskolában, 44% szakközépiskolában és
38% gimnáziumban tanul tovább. Ez sem biztos, hogy jó arány, mert kicsit vissza kell terelni a gyerekeket a szakképzés
irányába, hisz rengeteg munkanélküli diplomást képeznek. Nagyon sok versenyre elviszik a gyerekeket, itt kiemeli
Tóthné Major Éva tanítványait, akik egyéni helyezéseket és csapatversenyeket is nyertek. Volt olyan szülő, aki azért
íratta be ide a gyerekét, mert ide költöztek, mondván, hogy ez egy falusi iskola és szembesülnie kellett azzal, hogy a
gyerekek 1-2 osztállyal el vannak maradva az itteniektől, ezért vissza kellett vinni őket a régi iskolájukba. A
tantestületnek köszöni ezt, mert inkább legyen poroszos, mint liberális az iskola, legyen érték a tudás és a fegyelem.
Amikor 7 éve idekerült, 150 főben célozták meg a létszámot a polgármester úrral, az iskola 160 főre épült, most több,
mint 200-an vannak, mert ebben a tantestületben megvolt az erő, nem adták fel az elveiket, és így is lehet dolgozni, ezt
köszöni nekik. Ennek köszönhetően bejöttek a gyerekek. Az uszodával kapcsolatban az a véleménye, hogy a mostani
tantervek előírják a kötelező úszásoktatást. A mostani 6. osztályosok 9 héten kerülnek bejárnak Győrbe úszni, busszal, 1
óra az út oda, 1 óra vissza, ez óriási időkiesés. De ezt nem csak egy évfolyamon, hanem minden tanuló esetében
biztosítani kellene. A gyerekek testi fejlődése érdekében biztos, hogy nagy segítség lenne, ha itt helyben tanulnának meg
úszni. A mostani gyerekek nagyon keveset mozognak, annak ellenére, hogy van minden nap testnevelés. Ha
hazamennek, akkor általában számítógépeznek, telefonoznak. Ha helyben van az uszoda, akkor már elmondhatják, hogy
hosszú távon tettek a gyerekek egészséges fejlődéséért. Úgy érzi, hogy a győrzámolyi gyerekeken kívül, az uszoda a
környék gyerekeit is ki tudná szolgálni, és KLIK ugyanúgy ki tudná bérelni, mint ahogy most is a gyerekek máshova
járnak úszni. Annak ellenére, hogy nem az önkormányzat a fenntartó, megköszöni azt a sok támogatást, amit ad. Az
iskolában az önkormányzat látja el szerződés alapján a karbantartási feladatot. Itt mond köszönetet Dara László és
Schreiner Imre karbantartóknak, akik minden hibát el tudnak hárítani és mindig a rendelkezésre állnak. Jó kapcsolatot
ápolnak az óvodával és a gyerekjóléti szolgálattal. Bízik abban, hogy a jövőben is jól tudnak működni és mivel ez a falu
vonzza az embereket és egyre több ide költöző ide is íratja a gyerekét, úgy látja, hogy ennek az iskolának még sokáig lesz
helye ebben a községben.
Horváth Gábor polgármester megköszönte a beszámolót és gratulált az iskolai tanuló létszámhoz. Az uszodával
kapcsolatban megjegyezte, hogy ez nem egy kitaláció és nem csak nagyot akarnak álmodni ezzel az uszodával, hanem
úgy gondolja, hogy ez a létesítmény egy ekkora és ilyen helyen lévő településnek alapszükséglet. Azt gondolja, hogy ha
ezt nem tudják megcsinálni, akkor majd megcsinálja más és a győrzámolyi gyerekek mehetnek máshova úszni tanulni.
Ez nem egy olyan igény, ami önmagáért van, hanem olyan elképzelés, ami jogos igénye az itt élőknek, iskolásoknak,
felnőtteknek. Vannak olyanok, akik futball közben, de lehet, hogy 20-30 gyerek itt fogja megtalálni azt a sportolási
lehetőséget, ami a későbbiek során neki életcél is lehet, vagy olyan életre szóló kikapcsolódás, olyan öröm, amit
mindenkinek meg kellene élni. Abban hisz, hogy ez kötelességük, amikor a lehetőségük meglesz rá, mind anyagilag,
mind a hatóságok támogatása révén, hogy ezt az önkormányzat elsőrendű feladataként tekintsék. Megköszönte
mindenkinek a beszámolóját és átadta a szót a megjelenteknek.
Molnár Attila helyi lakos megköszönte a maga és az ott lévők nevében az egy héttel ezelőtt tartott idősek napi
esemény színvonalas megrendezését, a finom vacsorát, nagyon jól érezték magukat. Megköszönte minden
önkormányzati dolgozónak a munkáját, aki ebben segített. Olvasott arról, hogy Dunaszegen sikeresen megrendezték az
egészségszűrést, igaz nem kis költség volt, ha jól emlékszik 4 millió forint. Ez nem kis szervezést igényel, fel kellene
mérni az igényeket, de azt gondolja, hogy az egészségnél nincs fontosabb dolog. Hosszútávon ez a falunak is kifizetődő
lenne, mert úgy érzi, hogy egészséges falu egészséges polgára tud csak hosszútávon tenni a faluért. Az óvoda előtti
hulladékszigettel kapcsolatban, amit már többen is érintettek, az a véleménye, hogy egy mozgásérzékelő kamera
felszerelése jó lenne, mert ha elmenne a híre, hogy egy-két embert megfogtak, tehát nem éri meg oda szabálytalanul
letenni a hulladékot, akkor lehetne talán segíteni a helyzeten. Azt tudja, hogy vannak olyan felelőtlen emberek, akik
inkább lerakják, de valahol el kell kezdeni a nem gondolkodó emberek rendbetételét, azért, hogy ne csináljanak szemetet
a környezetben. Ő maga is sok mindent külön gyűjt és komposztál, ha pedig összejön több hulladék, elviszi a
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hulladékudvarba, ahol azt ingyen beveszik. Össze is foghatnának és figyelhetnék azt a részt, persze nem besúgó
hálózatra gondol, de ha többen oda mernének lépni a szemetelőhöz, annak lenne foganatja.
Horváth Gábor polgármester megköszönte a hozzászólónak, hogy szót említett az idősek napi rendezvényről. A
maga nevében azt tudja mondani, ha bármelyik doktornő ilyen kéréssel fordul az önkormányzathoz és ha ezt anyagilag
támogatni kell, ebben az önkormányzat partner lesz. Utal arra, hogy korábban a védőnő szervezésében is voltak ilyen
szűrések, ha megkeresés érkezik az önkormányzathoz a doktornőktől, akkor ebben partnerek lesznek. Ez viszonylag
egyszerű kérdés, nem így a szeméttel kapcsolat felvetés. Arra az embernek rá kell jönni, hogy vannak olyan figyelések,
amik rossz szándékúak, mert vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy az a feladatuk, hogy másokat
megfigyeljenek, és adatokat gyűjtsenek, de ezzel sajnos együtt kell élni. Nem tudja, hogy a kamera milyen lenne, de ha a
tettenérés sem minden esetben elegendő bizonyítéknak, akkor a kamera felvétele sem biztos, hogy bizonyíték lenne. Azt
elfogadja, hogy többet kell tenniük, sőt mindent meg kell tenniük, hogy normálisabb állapotok legyenek. Sajnos a
játszótérnél lévő hulladékszigetnél is ez a helyzet. Ha az óvodánál tele van, ott is tele van. Ebben hibás a hulladékszállító
cég, mert sokszor fel sem veszik a telefont, amikor jelezni akarják, hogy el kellene számítani a hulladékot. Azt kell, hogy
mondja, hogy ha valaki elviszi a szelektívhez a szemetet és az tele van, akkor vigye vissza és próbálja meg pár nap múlva
elhelyezni, amikor az fogadóképes.
Katona Zsolt helyi lakos az uszodához szeretne hozzászólni és kérdést szeretne megfogalmazni. Azt leszögezi, hogy
szakmájából adódóan sport és úszáspárti és örül annak, amit az igazgató úr arról mondott, hogy mennyire fontos a
gyerekeknek a mindennapi mozgás. De ennek a lelkesedésnek a másik oldalát is szeretné megvilágítani, mert napi
szinten dolgozik ilyen munkakörnyezetben. Győrben három uszoda áll rendelkezésre, ilyen-olyan kihasználtsággal, de az
mindenképpen kimutatott, hogy veszteséggel üzemelnek. Az Aqua uszoda, ami tavaly épült, 200 millió forint
veszteséggel zárta az évet. Ettől a számtól nem kell megijedni, mert Győrzámolyra kisebb létesítményt terveznek. De ez
hordoz egy-két problémát is. Egy tanmedence kihasználtsága tényleg csak azokat a lehetőségeket biztosítja, ami az
úszásoktatásra alkalmas. Az nem valószínű, hogy az ilyen kis méretű medence sport- vagy verseny céljára alkalmas
lenne. Nem a víztükör méretét, hanem a víz mélységét, a pálya szélességét és hosszát kellene átgondolni, hogy mire
tervezik elkölteni ezt a hatalmas pénzt. A másik, hogy ennek a fenntartása 30-35, legdrágább esetében 40 millió forintba
kerülne a falunak. Azt kéri, hogy mielőtt ebbe a beruházásba belevágnak, készíttessenek környezettanulmányt,
költségvetést, megtérülést, és számolják ki, hogy megéri-e az a falunak, hogy a gyerekek ugyan most beutaznak Győrbe,
mibe kerül a beutaztatás, a szülőknek ez a tortúra, milyen összeget emészt fel a buszoztatás, illetve ennek a megépítése.
Nem bántólag, hanem azért javasolj ezt, mert éveken, évtizedeken keresztül fogja a falu vállát nyomni ez a beruházás, és
ahogy a beszámolókból elhangzott, olyan hatalmas bevételekkel pedig nem rendelkeznek. Csak annyit kér, hogy mielőtt
belevágnak, még egyszer fontolják meg, tud segítséget is nyújtani a kollegái által. Végezzenek egy-két komolyabb
számítást, és nézzék meg ennek az éremnek a másik oldalát. Felszólalását a jobbító szándék vezérelte, és az, hogy az
esetleges árnyoldalra is felhívja a figyelmet.
Horváth Gábor polgármester mondhatja azt is, amikor elmondta a tanuszodával kapcsolatos gondolatait, azzal felelt
is a hozzászóló felvetéseire. Visszaigazolva látja, amit elmondott a fenntartási költséget illetően, hiszen a hozzászóló is
azt mondta, hogy egy ilyen nagyságú létesítménynek megközelítőleg 40 millió forint az éves fenntartási költsége. Ő azt
mondta, hogy körülbelül 30 millió és ezt arra alapozta, amit ma hallott a jánossomorjai polgármestertől, illetve arra
alapozta, hogy ez az uszoda nem pusztán az iskolai testnevelést célozná, hanem ez lehetőséget adna az iskolán túli
időszakban az itt élőknek, akik igénybe akarják venni. Átlagosan, az iskolásokon kívül, 100 fő látogatná naponta az
uszodát, és ez a bevétel adna arra lehetőséget, hogy a kiadások csökkenjenek. A költségvetéshez képest 10% körüli
kiadást jelente ez, és annyi bátorságuk kell, hogy legyen, hogy ezt merjék vállalni, ahogy ezt tették az elődeik, akik az
éves költségvetésnél nagyobb összegért építettek egy Tornacsarnokot, úgy, hogy annak csak egy részét kapták meg
pályázati forrásból, aminek a fenntartása szintén kiadással jár, mert fűteni, takarítani kell. Úgy véli, hogy nekik is kell,
hogy legyen annyi bátorságuk, hogy ezt vállalják, annyi felelősséggel tartozni a lakosság felé, hogy ezt ki tudják
gazdálkodni. Majdnem 3 ezren vannak ezen a településen, és hogyha ez nem fordul át jelentős mértékű
lakosságcsökkenésbe, amit nem tud elképzelni, akkor a fenntartáshoz szükséges forrás a rendelkezésükre fog állni.
Köszöni szépen a felajánlott segítséget és azt a figyelmeztetést, hogy ezt jól gondolják végig, de nem is tud elképzelni
olyan beruházást, amit nem gondolnak végig ezerszer. Most már tudják azt, hogy ez a medence, 20x30 m-es, közel 60
m2-es, ebből 20x6 métert foglal el az a rész, ahol az úszás tanítása történik, ez 60-70 cm mély, és ennek még a
hőmérséklete is magasabb. A két medence egymás mellett van, a másik lépcsőzött, 1,90 méterről 1,60 méteres mélységig
és az nem igaz, hogy rendezvényekre nem lehet felhasználni, hiszen iskolai versenyek megrendezésére alkalmas, nyilván
nem olyanta, ami bent van a versenynaptárban. Lehet benne olyan jellegű vízilabda meccset is rendezni, ami nem a
bajnokság része.
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Katona Zsolt helyi lakos megköszönte a választ, de szerinte 1,99 méter mélység alatt nem lehet vízilabda meccset
rendezni.
Horváth Gábor polgármester szerint lehet, igaz nem felnőtteknek.
Katona Zsolt helyi lakos szerint a méreteket kell jól átgondolni, vagy nem kell olyanba belekezdeni, amit méretezési
probléma miatt nem lehet jól kihasználni.
Horváth Gábor polgármester szerint nem olyan uszodát terveznek, ahol akár „a Benedekék öregfiú-meccset” tudnak
rendezni, hanem elsősorban a gyerekek közötti meccs rendezésére alkalmasat.
Rozsits Árpád helyi lakos szerint elhangzott, hogy 30-40 millió forintból ezt fenn lehet tartani és ez az éves
költségvetésben rendelkezésre áll, illetve hogy az előző évet 116 millió forinttal zárták, ami többségében a
telekértékesítésből származik. Ha ez nem következik be minden évben, akkor hamarosan ez a biztonságos többlet
betölti azt a lukat, hogy 0-ra jöhet ki a költségvetés, ami nem tudja, hogy mennyire biztonságos. Természetesen, ha
megkérdezik az utcán az embereket, hogy szeretnének-e uszodát, akkor azt fogják mondani, hogy igen, ez egy jó
kezdeményezés, de nem biztos, hogy mindenki átlátja annak a működtetését. De, tegyék fel, hogy ezt még követni fogja
mindenféle hatástanulmány. A másik, az a hely ahova ez ki van nézve, a falu központjában, nem tudja, hogy mennyire
szerencsés, hiszen a Rákóczi út reggel és este nagyon forgalmas. Ki lehet-e alakítani a megfelelő méretű parkolókat és a
megnövekedett forgalmat mennyire tudja a falu közössége tolerálni. Nagyon jó lenne, de lenne még más olyan dolog,
amire ez a pénz jó lenne. Említették a bölcsőde bővítését, ami nagyon pozitív dolog, és nem tudja, de esetleg egy olyan
kultúrház, ami a falu szélesebb rétegét ki fogja szolgálni, mert nem hiszi, hogy az uszodába az idősek jelentős része el
fog járni. Nagyon sok fiatal, aki ide költözik, behordja a gyerekét Győrbe, reggel elmegy, este jön haza, tehát lehet, hogy
nem lesz olyan ember, aki este elmenjen az uszodába. Míg egy művelődési ház helyet adhatna rengeteg öntevékeny
körnek, jó hang- és fénytechnikával felépített színházteremmel, van egy színjátszókör, vannak különböző rendezvények,
és megnyitná egy csomó lehetséges rendezvényre az ajtót. Ez egy lehetséges alternatíva. Ezen is el lehetne gondolkodni.
A hulladék dologra is utalna, nagyon örül, hogy eddig is tettek erőfeszítéseket és ne szegje kedvüket, hogy valaki elmegy
a bíróságra és vissza kell utalni a pénzt, mert mindenki tudja, hogy ez szélmalomharc, erőfeszítést igényel és akár
évtizedeket fog igénybe venni. A Határ út-Tölgyfa utca között szórják ki az emberek a zöldhulladékukat, el sem mennek
távolabbra, mert úgy gondolják, hogy ott is lebomlik, ami igaz, de addig is a lenyírt fű penészedik, büdös, és a lenyírt tuja
sem oda való. Ilyenkor ősz táján, amikor a sok levelet kellene elhelyezni, gond van, mert a hulladékudvar csak a fás
szárú növényeket fogadja be, és akkor nem beszélve arról, hogy a csatorna melletti telepítés is tele van a lenyírt fűvel. A
Tölgyfa utcában a hulladéksziget mellett lakik, támogatja a kamerát, vagy megfigyelő rendszer kialakítását, mert az
emberek mindent leraknak oda, azt is, ami nem oda való.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a szigetközi úttal kapcsolatos problémát már érintették. A helyszínt
abból kell kiválasztani, ami az önkormányzat rendelkezésére áll. Más területével, amit más birtokol, azzal nem
rendelkeznek. Személy szerint úgy gondolja, de másoktól is ezt hallotta, hogy ez nem rossz helyszín, mert nagyon közel
van az iskolához. A falu fejlődését már több, mint 20 éve a telekértékesítéséből is biztosítják, ha nem is olyan
mértékben, de valamilyen formában ez mindig jelen lesz a község életében, talán a jövőben is lesz forrás arra, hogy
telkeket alakítsanak ki. A parkolással kapcsolatos helyzet bárhol probléma, ahol ez felmerül. Nyilván a buszoknak nem
tudnak tucatjával parkolóhelyet biztosítani, de ezt Győr sem tudja megtenni. Természetesen azon lesznek, hogy ezt a
területet, amivel most rendelkeznek, megpróbálják akár területvásárlással megnövelni és olyan üzemeltetést bevezetni,
ami odavonzza az embereket. Attól nem tart, hogy oda senki sem menne, mert 3 ezer emberből biztos lesz olyan, aki a
délutánját, estéjét úszással szeretné tölteni, esetleg beül a szaunába, mert ez jelenti neki a kikapcsolódást, az örömet. A
hulladékdolog akkor lesz eredményes, ha ehhez mindenki hozzátesz, mert önmagában ezt az önkormányzat nem tudja
megoldani. Az önkormányzat annyit tesz, hogy nem szemetel és eltakarít más után. Mindenkinek kell tenni, hogy azokat
az embereket megfékezzék, kiszűrjék, aki nem törődik a környezetével. Szóljanak neki, mondják el a véleményüket az
önkormányzatnak. Ez egy olyan folyamat, ahol ha kicsi, apró eredményeket fel tudnak mutatni, már az is eredmény, de
előre lépni csak akkor tudnak, ha mindannyian azt gondolják, hogy ebben mindenkinek van feladata.
Lavay János helyi lakos ugyanazt szeretné közölni, amit tavaly is, hogy az Akác út Határ úthoz közeli, főleg a 62. szám
előtti részén nincsenek megelégedve a közvilágítással, mert az nagyon gyenge. Átadja a kérésüket tartalmazó levelet a
polgármester úrnak és reméli, hogy annak lesz eredménye.
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Horváth Gábor polgármester azt gondolta, hogy a közvilágítás kérdése rendeződött tavaly nyáron, amikor sikerült
LED-es lámpatestekre cserélni a meglévőeket. Azon, hogy a község utcái többnyire olyanok, hogy minden második
oszlopon van lámpa, egy olyan adottság, amin az elkövetkező időben nem tudnak változtatni.
Lavay János helyi lakos megkérdezte, hogy Győrladamér község ezt megteheti? Ha mennek továbbá az Akác utcából,
az az utca Győrladaméron teljesen ki van világítva.
Horváth Gábor polgármester szerint ott sincs minden oszlopon lámpatest. Vannak olyan utcái, ahol vannak, de van
olyan is, ahol nincs, mint Győrzámolyon. Ha megnézik a Cseresznyefa utcát, ott például minden oszlopon van lámpa.
Lavay János helyi lakos elmondta, hogy az Akác utca 62. előtt sötét van, mert az ott lévő lámpa elfordul a
kereszteződés felé. Nehezen talál bele a kulcslyukba.
Nagy István helyi lakos nem érti, hogy miért foglalkoznak azzal, hogy mi van Győrladaméron, hiszen nem ott
vannak.
Horváth Gábor polgármester biztos abban, hogy nem tudnak azzal foglalkozni a közeljövőben, hogy minden
oszlopon legyen lámpa, azzal természetesen foglalkoznak, ha valahol probléma van. Ezt be kell jelenteni az E.on
vonalán, de szívesen megteszi ezt a bejelentést az önkormányzat is, ha valaki szól nekik erről, ugyanakkor bárki
bejelentheti. Nem tud olyan megnyugtató választ adni, hogy minden oszlopon lámpatest lesz a közeljövőben. A falu
80%-a úgy van megvilágítva, hogy minden második oszlopon van lámpa.
Kónya Ferenc helyi lakos szerint Lavay Jánosnak igaza van, hogy az Akác u. 62. előtt sötét van, mert a lámpa nem
utcát, hanem a kereszteződést világítja meg. Amúgy a két oszloponkénti lámpa távolság nem rossz, de ezen a részen
sötét van. Kellene egy kis világosságot csiholni. A Nyugdíjasklub nevében neki jutott a feladat, hogy megköszönje
mindazt a támogatást, amit az önkormányzat juttatott, és kiemelte, hogy az idősek napi rendezvényen a csornai
néptáncosok csodálatos műsort adtak. A Határ út tényleg szeméttel ellátott, a kamera nemcsak a hulladéksziget fölé
kellene, hanem az út fölé is, akár az oszlopra felszerelve. Isten tudja mi nincs ott, talán még harcoló német alakulat is
van ott, de a rossz tévétől a kocsiülésig minden. A Határ út mindkét részén ez a helyzet. Nem is érti, hogy azokat, akik
ott laknak, nem zavarja a szag? A kamerarendszert meg kellene fontolni, nem tudja, hogy mennyibe kerül, és azt sem
akarja, hogy milliókra büntessék a szemetelőt, de a Rólunk és Falunkról újságot jónak tartja, és abba írják bele, akit
tetten értek. Azt nem tudja, hogy ez személyiségi jogokat mennyire érint, de valamerre lépni kellene. Vagy
büntetésképpen szedje össze a szemetet mindkét hulladékszigeten. Lehet, hogy jó tipp, lehet, hogy nem, de el kell
indulni valamerre. Sokan a közvilágítás köré fákat ültettek, amik már olyan magasak, hogy nagy szél esetén képesek
olyan károkat okozni, hogy nem lesz világítás a környéken. Az E.on tájékoztatója szerint az ilyet be lehet jelenteni és
akkor kivágják, csak a fával nem lesznek humánusak. Azt nem tudja, hogy erre van a kapacitása az önkormányzatnak, de
első sorban annak kell a fát kivágni, megnyírni, aki előtt az van.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy három olyan helyet tud, hogy az oszlop mellé ültették a fát és azért nem
volt még eddig üzemzavar, mert még régi típusú oszlopokról van szó. Olyan is van, ahol lámpa van, és ez nem világít
sehova, csak a bozótba. Ez tehát tényleg valós probléma. Szerinte, ha nem tartják be az egymás mellett élés általános
szabályait, akkor ez a helyzet, ugyanúgy, mint a szeméttel.
Schreiner József helyi lakos kéri, hogy a faluújsághoz tegyék hozzá a rendezési tervet és megkérdezte, hogy mi számít
kútnak.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy az úgy nem kezelhető, de ha akar, bárhol hozzáférhet a rendezési
tervhez. Minden vízvételei lehetőséget be kell jelenteni, és a bejelentés akkor lesz elfogadva, ha azt az illetékes hatóság
bevizsgálta, de e nélkül a bejelentési kötelezettséget nem lehet megtenni, mindegy, hogy isszák, vagy nem isszák a vizet.
Molnár Attila helyi lakos szerint sokan majd betemetik a kutat, mert nem tudják kifizetni az engedélyetetési
költségeket. Inkább az kellene, hogy mindenki tartsa rendben a kutakat, de ezzel a szabályozással inkább visszafele
fejlődnek.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy írni fog erről a faluújságban is, azt mindenki olvassa el, gondolja át, ha kell
kérdezzenek, de azt meg kell érteni, hogy ezt nem az önkormányzat találta ki, jogszabályi előírás annak érdekében, hogy
az államnak legyen arról információja, hogy hol vannak kutak, hol van vízvételezési lehetőség.
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Majorné Szabó Bernadett helyi lakos nagyon örül az uszodára vonatkozó elképzelésnek és a hely kiválasztásának is,
mert központi helyen van, mindenhez közel. Nagyon sok idősebb ismerőse van, akik évente járnak a termálba
rehabilitációra és ide is eljönnének. A gyerekeknek hatalmas előnyös lesz, nem kell utazni és a testi fejlődésük is
biztosítva lesz és azt, hogy valaki ezt kitalálta, és meg akarja valósítani, hogy ez milyen időszerű, csak dicsérni tudja. Még
azt is el tudja képzelni, hogy évente valamennyit besegítenek ebbe a dologba, mint annak idején a víznél kellett, inkább
hozzájárulnak a fenntartáshoz, mert ez nagy lehetőség. Az, hogy mindenkinek jó legyen méterre, meg hogy hol is
legyen, annak úgysem lehet eleget tenni, mert nem lehet mindenkinek megfelelni. Az a véleménye, hogy ha már
eljutottak egy faluban oda, hogy az uszoda építésről lehet beszélgetni, nyugodtan húzzák ki magukat.
Rozsits Árpád helyi lakos megkérdezte, hogy a Postával kapcsolatban van-e mód megvizsgálni, hogy a hét egy adott
napján vagy előbb nyisson, vagy később zárjon, hogy a hivatalos leveleket át tudják venni, vagy fel tudják adni.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy ezt a felvetést továbbítják a Postához.
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy nincs több hozzászólás, így a közmeghallgatás végére
értek. Megköszönte a megjelentek részvételét, az aktív közreműködést, a javaslatokat, és a bírálatot is.
Mindenkinek kellemes ünnepeket és sikeres új évet kívánt és a közmeghallgatást berekesztette 19.17 órakor.
kmf.
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