Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2016. november 29. napján a 16.00 órakor kezdődő ülésen
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Andorka Kálmán János, Benes Gábor,
Horváth Károly, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Horváth Károly és Viola Vilmosné képviselőket kijelölte. Elmondta, hogy
Tóthné Major Éva alpolgármester és Pulai Nikoletta képviselő jelezte, hogy egyéb elfoglaltság miatt késik az ülésről. Ezt
követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Településrendezési terv módosítása (Msz.: 16082); Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Helyi adórendeletek felülvizsgálata; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
4. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet
módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
5. Javaslat talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálatára; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
6. Döntés az óvodai kapacitásbővítés és a konyhai tároló építés közbeszerzési eljárásának megindításáról; Előadó:
Horváth Gábor polgármester
7. Döntés a győrzámolyi 078/57 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
8. Döntés viziközmű-hozzájárulás részletekben történő megfizetéséről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
Torma Viktória jegyző
9. Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
10. Javaslat közművelődési referensi álláshely betöltését célzó pályázat kiírására; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
11. Javaslat takarító-gondnok álláshely betöltését célzó pályázat kiírására; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr.
Torma Viktória jegyző
12. Döntés Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményben új álláshely létesítéséről; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
13. Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra érkezett pályázatok elbírálásról; Előadó: Horváth
Gábor polgármester
14. Új építési telkek kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor polgármester
15. Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervére; Előadó: Horváth Gábor polgármester
16. Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. kérelmének megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
17. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
18. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester

1

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 176/2016. (XI. 29.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Településrendezési terv módosítása (Msz.: 16082); Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Helyi adórendeletek felülvizsgálata; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
4. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet
módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
5. Javaslat talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálatára; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
6. Döntés az óvodai kapacitásbővítés és a konyhai tároló építés közbeszerzési eljárásának megindításáról; Előadó:
Horváth Gábor polgármester
7. Döntés a győrzámolyi 078/57 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
8. Döntés viziközmű-hozzájárulás részletekben történő megfizetéséről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
Torma Viktória jegyző
9. Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
10. Javaslat közművelődési referensi álláshely betöltését célzó pályázat kiírására; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
11. Javaslat takarító-gondnok álláshely betöltését célzó pályázat kiírására; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr.
Torma Viktória jegyző
12. Döntés Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményben új álláshely létesítéséről; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
13. Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra érkezett pályázatok elbírálásról; Előadó: Horváth
Gábor polgármester
14. Új építési telkek kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor polgármester
15. Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervére; Előadó: Horváth Gábor polgármester
16. Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. kérelmének megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
17. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
18. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Várja a hozzászólásokat.
Benes Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az
előterjesztést és a rendelet módosítást megvitatták, az abban foglaltakkal egyetértenek, javasolják annak elfogadását.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet teszi fel szavazásra.
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
Győrzámoly Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló
3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. napirendi pont: Településrendezési terv módosítása (Msz.: 16082)
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat, melynek értelmében az Erdősor utca
folyatásában lehetőség lesz telkek kialakítására. Elmondta, hogy a rendezési terv felülvizsgálata során ezt a részt kivették,
mert a megyei főépítésznek az volt a véleménye, hogy kiváló termőhelyű mezőgazdasági terület. Ekkor úgy döntöttek,
2

hogy ezt a részt kiveszik a felülvizsgálati eljárásból, annak érdekében, hogy azt le tudják zárni. Időközben megkapták az
adatszolgáltatást arra vonatkozóan, hogy ez a terület nem minősül kiváló termőterületnek, így folytatódhatott a falusias
lakóövezetté minősítés az Erdősor utcában.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a múlt ülésén a Képviselő-testület lezárta a véleményezési eljárást, és ennek
alapján megküldték a megyei főépítésznek végső véleményadásra a tervezett módosítást. A főépítész úgy nyilatkozott,
hogy a tervezett módosítás ellen nincs kifogása, az döntésre a képviselő-testület ülésére terjeszthető. Ezen túlmenően a
nyáron elfogadott helyi építési szabályzat egyes rendelkezéseivel, a padlószinttel, illetve az előkertekkel kapcsolatban
értelmezési nehézségek merültek fel az építési hatóságon, így a módosítási eljárás során ezeket a szabályokat is újra kell
alkotni.
Tóthné Major Éva alpolgármester 16.11 órakor megérkezett a Képviselő-testület ülésére. Horváth Gábor
polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
Ezt követően a Képviselő-testület részletesen megvitatta a padlószint, belvízszint fogalmát.
Horváth Gábor polgármester szerint az tudatosítani kell az emberekben, a tervezőkben, hogy ezeken a helyeken a
környezetből olyan mértékig ki kell emelni a padlószintet, hogy a későbbiekben se lehessen probléma.
Benes Gábor képviselő szerint a tervezet szerinti új szabályozás jó, mert az a mértékadó talajvízszintre vonatkozik,
eddig meg arról volt szó, hogy a házat hova kell emelni. A mértékadó belvízszint és a minimális padlószint nem
ugyanaz.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a tervezet szerint az Erdősor utcát meghosszabbítva, az út mindkét
oldalán telek alakulhat ki, összesen 37.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy önkormányzati tulajdon-e és az önkormányzat viszi-e itt a
közműveket, egyáltalán hogyan működik ez.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy szeretnék, ha úgy működne, mint eddig, de bizonyos változtatások
kellenek, erre majd a későbbiekben kitér.
Benes Gábor képviselő tájékoztatta, hogy a rendezési terv módosítása még nem foglalja azt magába, hogy hogyan lesz
megvéve a terület.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2016. (XI. 29.) határozata
a településszerkezeti terv módosításáról
1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja és az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése, illetve a 6/A. § (3)
bekezdése értelmében a Képviselő-testület a település közigazgatási területére vonatkozóan az 110/2016. (VI. 6.) számú
határozattal jóváhagyott szerkezeti tervét a RTm rajzszámú, 16082 munkaszámú terv szerint az alábbiakban módosítja:
 A 017/9-16 hrsz-ú és a 017/20-22 hrsz-ú telkek jelenleg falusias lakóterület és közlekedési terület besorolású
területei általános mezőgazdasági területté módosulnak.
 A 09/099-101 hrsz-ú általános mezőgazdasági terület besorolású telkek falusias lakó- és közlekedési területekké
módosulnak.
 A 09/103 hrsz-ú általános mezőgazdasági terület besorolású telek falusias lakó területté módosul.
 A 09/102 hrsz-ú és a 09/104 hrsz-ú általános mezőgazdasági terület besorolású telkek falusias lakó közkert
zöldterület és közlekedési területekké módosulnak.
2. A határozat csak az 1. pontban nevesített tervlappal együtt alkalmazható.
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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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi
építési szabályzatról szóló 9/2016. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)
3. napirendi pont: Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a győri önkormányzat 1,8%-ról 1,6%-ra mérsékelte az iparűzési adót.
Ez azt jelenti, hogy eddig is kívánatos volt Győr a befektetőknek, ezután még inkább az lesz. Az a javaslata, ahogy azt az
előterjesztésben is leírták, hogy mérsékeljék az adót 1,6%-ra, hogy elmondhassák azt, hogy náluk is annyi, mint
Győrben. Az is mindenki előtt ismert, hogy a rendezési terv lehetővé teszi a „kopaszi” részen, ahol az önkormányzatnak
9 hektár földje van, az alternatív energiahasznosítást, vagyis akár napelem park létrehozatalát. Korábban már volt szó
egy 0,5 megaWattos napelem park létrehozataláról, amiről ülésen is tárgyaltak. Most is van egy ilyen, már a második
megkeresés az önkormányzat felé. Ez a 0,5 megás napelem park úgy tűnt, hogy gyorsan meg is valósul, de jött egy olyan
probléma, hogy napelem parkot csak olyan helyen lehet létesíteni, amit már 3 éve kivontak a művelésből. Azt azonban
nehéz elképzelni, hogy a levegőben lóg valamilyen kivont terület, hiszen, ha valamit kivonnak a termelésből, azt céllal
teszik. Ez azt jelenti, hogy nem igen lehet napelem parkot telepíteni oda, ahol eddig még nem volt, inkább csak
befejezni, hogy bővíteni lehetne a meglévőeket. Arról nincs tudomása, hogy ez a rendelet megváltozott volna, de az a
cég, akitől az első megkeresés érkezett, arról tájékoztatta, hogy talán mégiscsak lehetősége lesz megvalósítani. Ma is
érkezett egy megkeresés arra, hogy 0,5 megás napelem parkot szeretnének létrehozni. Erre tehát adott a lehetőség az
önkormányzati területen, ahol ott van a 22 kV-os hálózat is, ami a feltétele a napelem parkoknak. Ezt arra a felvetésre
mondja, ami a pénteki közmeghallgatáson elhangzott, hogy az önkormányzatnak nincs másból bevétele, csak a telkek
értékesítéséből, és mintha nem is foglalkoznának azzal, hogy másból is legyen bevétele az önkormányzatnak. Ez a
napelem park a legszerencsésebb beruházás lenne, hiszen az üzemeltetőnek jelentős árbevétele lenne, és az
önkormányzat is jelentős adóbevételre tehetne szert. Ráadásul ennél tisztább üzemet el sem lehet képzelni, teljesen
környezetbarát. Az, hogy ebből lesz-e valami, vagy nem, sok mindentől függ, de általában a beruházások akkor
mozdulnak, ha azt valamilyen pályázat megsegíti. Mindkét cég ebben gondolkodik, amennyiben tényleg lesz pályázat, az
önkormányzat területet tud adni. Ennyit mondana az iparűzési adóról és látható, hogy nincsenek úgy, hogy csak a
telekértékesítésből van bevétel. Hozzáteszi, hogy az viszonylag szerencsés helyzet, ami az utóbbi időben a telekadások
körül volt, bízik abban, hogy ez még sokáig így marad. A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban elmondta,
hogy már évek nem változtattak annak a mértékén, ezért javasolja annak megemelését 10.000,-Ft/év összegre. Van
olyan település, ahol ennyit, vagy e körül, máshol ennél többet vetnek ki. Ha arra gondolnak, hogy egyre több munkája
van az önkormányzatnak abból, hogy egyre többen nem tartják rendben a házuk környékét, vagy azért, mert nem
akarnak, vagy, mert nem tudnak megbirkózni ezzel a feladattal. Várja a hozzászólásokat.
Viola Vilmosné képviselő soknak tartja az emelést, főleg annak, aki egyedül van.
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy Győrben mennyi.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta, hogy Győrben építményadót kell fizetni, négyzetméter arányosan.
Tóthné Major Éva alpolgármester véleménye szerint csökkentsék az iparűzési adó mértékét, és tegyék vonzóvá a
települést, mert jó lenne, ha valami ipari létesítmény kitelepülne és megemelné a bevételt. Ugyanakkor nem gondolja,
hogy a polgárok által fizetendő adót ilyen mértékben meg kellene emelni. Abban biztos, hogy a fiatalok ezt könnyedén
ki tudnák fizetni, de itt nemcsak jómódban élő fiatalok vannak, hanem idős családos, vagy egyedülálló emberek, akik
még azt is felhánytorgatták, hogy fizetni kell nekik a szemétszállítás rendelkezésre állási díját, mivel van olyan
önkormányzat, ami azt átvállalja. Úgy gondolja, hogy különbséget nem lehet tenni, márpedig a 10 ezer forint az idős,
egyedülálló nyugdíjasnak sok. A fiatalok pedig fizetik a gépjárműadót.
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Benes Gábor képviselő is úgy gondolja, hogy a 10 ezer forint sok, de a gépjármű adót ne keverjék ebbe bele.
Tóthné Major Éva alpolgármester a kifizetni valókról beszél.
Benes Gábor képviselő szerint, ha valakinek van internet hozzáférése, akkor azt is ki kell fizetni. Ne keverjék ide a
gépjárműadót, most a házadóról van szó. A maga részéről soknak találja a javasolt emelést.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint ezt az összeget egy 80-100 ezer forintos nyugdíjból nehéz kigazdálkodni,
márpedig ha rendeletet alkotnak, akkor azt mindenkinek ki kell fizetni. Tekintettel kell lenni az idősebb, egyedülálló
emberekre.
Horváth Gábor polgármester szerint beszélni kell a javaslatról, de ez nem jelenti azt, hogy el is kell fogadni. Ezért kért
mindenkit, hogy mondja el a véleményét.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy vannak olyan ingatlantulajdonosok, nem egy, nem kettő, akik itt élnek
életvitelszerűen, használják a község útjait, intézményeit, ugyanakkor állandó lakosként nem jelentkeznek be, csak
tartózkodási helyet létesítenek, így utánuk az önkormányzat nem részesül költségvetési támogatásban, hanem az a
település, ahol az állandó lakcímük van. Bizonyára megvan az okuk arra, hogy miért csak tartózkodási helyet létesítenek
és tartják meg állandó lakcímükként a másik települést, legyen az iskolába járás, parkoló kártya, bármi, de ez nagyon
nagy normatíva kiesést jelent az önkormányzatnak.
Horváth Károly képviselő szerint ez sajnos így van, de velük kellene valamit kezdeni.
dr. Torma Viktória jegyző szerint, ha tartózkodási helyet létesítenek, akkor nem lehet.
Tóthné Major Éva alpolgármester javasolja, hogy adóztassák azt, aki azt meg is tudja fizetni, például azt, aki utcán
parkol, arra hivatkozva, hogy közterületet vesz igénybe.
Horváth Károly képviselő szerint nem is kéne sokszor kimenni, elég lenne háromszor kimenni egy héten, többet
biztos nem állnának ki az utcára.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy mit lehet azokkal csinálni, akik az utcán állnak meg? És ezt ki
ellenőrizné?
Benes Gábor képviselő szerint azzal semmit nem lehet csinálni, aki megáll az utcán, mert azt semmi nem tiltja.
Viszont az építésfelügyeletnek lehetne jelezni az olyan anomáliakat, hogy valaki az utcára épít garázst.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta, hogy az építésfelügyeleti bírság nem az önkormányzat bevétele lesz.
Benes Gábor képviselő szerint ezzel rendet lehetne tartani. Ugyanis telken belül egy gépkocsibeálló kötelező. Nagyon
sok háznál ez nincs megoldva, azért parkolnak kint. Az építésfelügyelet ezt megvizsgálja, és ha tényleg nincs megoldva
telken belül a megállási lehetőség, akkor bírságol. Tehát nem azért bünteti meg a hatóság, mert az utcán áll, hanem azért
mert nincs megoldva a telken belüli megállási lehetőség, ami viszont kötelező. Ebből annyi haszna lehet az
önkormányzatnak, hogy nem állnak meg kint az utcán.
Horváth Gábor polgármester szerint ebből azért nem lesz bírság, mert kinyitják a nagykaput, és azt mondják, hogy ott
van a gépkocsi beálló. Elenyésző helyen nincs ilyen lehetőség. Az más kérdés, hogy sokan tényleg nem járnak be a
telekre, hanem megállnak az utcán. Javaslatokat kér arra, hogy emeljenek-e a kommunális adó mértékén, ha igen,
mennyit, ha nem, akkor vegyék le a napirendről a kérdést.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy az adóváltozások milyen adóbevételt eredményeznek.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza a számításokat, az iparűzési adónál csak az idei
évi kivetésekkel tudtak számolni, és a 10%-os mértékű adócsökkentés 1,8 millió forintos bevétel kiesést jelent. A
magánszemélyek kommunális adója esetében, mivel 1.042 db adótárgyat adóztatnak, a 4 ezer forintos emelés 4 millió
forint adóbevétel növekedést jelentene.
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Horváth Károly képviselő nem emelné az adó mértékét.
Benes Gábor képviselő nem tartja kevésnek a 6 ezer forintos adót, nem emelne. Ugyanakkor azt is megérti, hogy az
önkormányzatnak bevételre van szüksége. Viszont itt sok a tősgyökeres, régi lakos, rájuk is gondolni kell. Ez nem
Győrújbarát, ahol a felső tízezer lakik.
Tóthné Major Éva alpolgármester soknak találja a 10 ezer forintot.
Viola Vilmosné képviselő is magasnak érzi.
Andorka Kálmán János képviselő szerint, ha csökkentik az iparűzési adót, emelhetik a magánszemélyek kommunális
adóját, de csak olyan mértékben, hogy egymással összevetve is mindenképpen adócsökkentésről lehessen beszélni, tehát
10-15%-os emelést tudna támogatni, de többet nem. Azt gondolja, hogy a 6 ezer forint alacsony a falu vásárlóerejéhez
és a lakosság létszámához képest, de ha most egyszerre 6-ról 10 ezer forintra emelik, akkor az biztos, hogy
felháborodást kelt. Már korábban kellett volna változtatni ennek az adónak a mértékén. Amikor országos viszonylatban
arról beszélnek, hogy csökkentik a járulékokat, csökkentik az árakat, és az árak sem emelkednek, az élelmiszerekét
leszámítva, akkor egy adónál 6 ezerről 10 ezerre megemelni, sok. Ha most 8 ezer lenne az adó, akkor még beleférne
talán, de így nem tartja elfogadhatónak.
Benes Gábor képviselő még azt is megvárná, hogy milyen hatása lesz annak, hogy csökken az iparűzési adó, szerinte
nem fognak többen ide települni.
Horváth Gábor polgármester abban biztos, hogy az iparűzési adó mértéke számít, azért, hogy csökkentik, még nem
jönnek ide, de legalább el sem mennek, arra hivatkozva, hogy máshol esetleg alacsonyabb. Meghallgatva a képviselők
véleményét azt javasolja, hogy a magánszemélyek kommunális adóját ne emeljék, az iparűzési adó mértékét pedig 10%kal 1,7%-ról 1,6%-ra csökkentsék. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
A helyi adó rendeletek felülvizsgálatáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi LXVI. törvény 90. §-a értelmében felülvizsgálta
a hatályos adórendeleteit, és úgy határozott, hogy a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletét hatályában
fenntartja, a helyi iparűzési adóról szóló rendeletét az adómérték tekintetében módosítja.
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 178/2016. (XI. 29.) határozata
A helyi adó rendeletek felülvizsgálatáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi LXVI. törvény 90. §-a értelmében felülvizsgálta
a hatályos adórendeleteit, és úgy határozott, hogy a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletét hatályában
fenntartja, a helyi iparűzési adóról szóló rendeletét az adómérték tekintetében módosítja.
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő, helyi iparűzési adóról szóló rendelettervezetet teszi fel szavazásra:
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi
iparűzési adóról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4. napirendi pont: Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
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dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat, mely szerint a hulladékról szóló törvény és a
hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek megváltoztatták a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogszabályi kereteit. A
Ht. szerint 2016. április 1. napjától az állami hulladékgazdálkodási közfeladatok tekintetében létrehozott Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében
kezeli, nyilvántartja az ingatlanhasználó személyes adatait, beszedi a közszolgáltatási díjat, kifizeti a közszolgáltatóknak a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért felelős miniszter által meghatározott díjat, végzi a kintlévőségek kezelését, NAV
útján történő behajtását. Az önkormányzat feladatkörében a helyi közszolgáltatásra vonatkozó részletszabályok
rendeletben történő megállapítása, a közszolgáltató kiválasztása és a közszolgáltatási szerződés megkötése marad. Erre
tekintettel a helyi rendelet közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó szabályainak módosítása, valamint az
adatkezelésre vonatkozó szabályainak hatályon kívül helyezése szükséges. A díjfizetés teljesítésére vonatkozó adatokkal
csak a koordináló szerv rendelkezik, ezért a közszolgáltatás megtagadására vonatkozó szabályozást módosítani kell a
közszolgáltató által kezelt adatoknak megfelelően.
Ezen túlmenően a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatott arról, hogy a
településen működő költségvetési szervekre is alkalmazható a természetes személy ingatlanhasználóra irányadó azon
szabály, hogy az elektronikus jeladóval ellátott tényleges mérés alapján számlázzák a közszolgáltatást, tehát ne átalányt
kelljen fizetni. Tekintettel arra, hogy az ürítés gyakorisága nem változik, és a heti egyszeri ürítés lehetőségével az
önkormányzat minden intézménye él és elszállíttatja a szemetet, nem bír jelentőséggel a tényleges mérés, így megítélésük
szerint az átalánydíj fizetése nem kedvezőtlenebb, tehát nem kívánnának áttérni arra, hanem az intézmények továbbra is
átalányt fizetnek a hulladék elszállításáért. Várja a hozzászólásokat.
Horváth Gábor polgármester a napirendhez kapcsolódóan elmondta, hogy a szilárd hulladék gyűjtésével kapcsolatban
nagyon sok minden szóba jött a pénteki közmeghallgatáson, kamerától kezdve a figyelésig. Azt kell, hogy mondja, hogy
amíg nem érzi át mindenki azt, hogy felelős a környezetéért, addig a helyzet nem is fog megváltozni. A közmeghallgatást
követő szombaton kellett volna megnézni a hulladékgyűjtőt az óvodánál. Régi számítógép, tele zsákok háztartási
hulladékkal, sörös dobozokkal. Akiben bent van ez a felelőtlen magatartás a környezet szennyezést illetően, azt a
kamera sem fogja vissza. A hulladékszállító cég is felelős ezért a helyzetért.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az önkormányzat hulladékgyűjtői is tele vannak, a buszmegállók
szemeteseiből háztartási hulladékot szednek össze.
Horváth Gábor polgármester szerint a játszótéri szemetesbe is beleteszik a háztartási hulladékot.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy mit tudnak tenni? Úgy érzi, hogy azok, akik itt ülnek,
vigyáznak a környezetre, szelektíven gyűjtik a szemetet.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az iskolában sem gyűjtik szelektíven, már szólt is miatta az igazgató
úrnak.
Horváth Károly képviselő szerint ez nem érdekli az embereket, nem érdekli őket mi van a faluban, csak az érdekli
őket, hogy itt lakjanak.
Horváth Gábor polgármester ezzel vitatkozna, nem az a baj, hogy nem érdekli, hanem vállalkozások, vagy esetleg, aki
vendégül lát 30 embert, az már nem fordít arra gondot, hogy a szemétgyűjtésről és annak elszállításról szabályosan
gondoskodjon, hanem mindent összegyűjt egy zsákba, és odadobja a szelektív hulladéksziget mellé. A kocsmárosok
meg olyan vállalkozások, ahol isznak az emberek, sem úgy szabadulnak meg a hulladéktól, hogy belerakják a saját
edényeikbe, hanem zsákba gyűjtik, aztán, ha épp nincs senki a szelektív környékén, akkor ledobják. Egy dolog van, hogy
bíznak abban, hogy egyre többen lesznek azok, akik érzik ennek a felelősségét.
Horváth Károly képviselő szerint, amíg ki nem kopik ez a fajta, addig a helyzet nem fog megváltozni.
Tóthné Major Éva alpolgármesternek az a kérdése, hogy mit lehet tenni azzal, aki megvárja, míg besötétedik, majd
az éj leple alatt beledobja a buszmegálló kukájába a krumpli héjat?
Horváth Károly képviselő szerint a kamera visszatartó lenne.
Benes Gábor képviselő véleménye az, hogy az lenne igazán visszatartó, ha a hulladékudvar nem egy héten kétszer
lenne nyitva, hanem minden nap.
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Tóthné Major Éva alpolgármester szerint akkor tényleg nem állna ekkora sor a hulladékudvarnál sem. Megkérdezte,
hogy mit lehetne tenni?
Horváth Gábor polgármesternek is az a véleménye, hogy az biztos javítana a helyzeten, ha a hulladékudvar többször
lenne nyitva.
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy az önkormányzat jelölte ki a szelektív szigetek helyét?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy annak idején igen.
Andorka Kálmán János képviselő szerint az lenne a megoldás, ha ez a hulladékgyűjtő nem az óvoda előtt lenne, mert
a gyerekek ezt látják, ebben nőnek fel. Szerinte ezt nem a falu közepére kell tenni, hanem egy eldugott helyre. Többször
hallotta dunaszegiektől, hogy ott olyan eldugott helyen van, hogy oda nem viszik el, egyszerűbb neki betenni a kocsiba,
és ha mennek Győrbe, megállnak és itt kidobják az óvodánál, vagy a játszótérnél. Ha ezek a hulladékszigetek kint
lennének a falu szélén, akkor oda is kimennének az emberek, és akkor nem a falu közepén dobálnák el a szemetet.
Horváth Károly képviselő megjegyezte, hogy akkor a takarítással sem lenne gond, mert a szemetet elvinné a szél.
Andorka Kálmán János képviselő szerint ez a hulladékgyűjtési rendszer nagyon rosszul lett kitalálva annak idején,
ugyanis ha valaki otthon szelektíven gyűjti a szemetet és azt mondják neki, hogy hétfőn jönnek a műanyagért, kedden a
papírért, akkor kiteszi kulturáltan a háza elé és nem fogja össze-vissza szétdobálni.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy annak idején ezt mondta a környezetvédelemmel foglalkozó politikus
is, hogy ott kell szelektíven gyűjteni a szemetet, ahol az keletkezik. Az a véleménye, hogy nem olyan egyszerű ezeknek a
hulladékszigeteknek a helyét kijelölni, súrlódás nélkül nem is lehet. Lehet tehát azon gondolkodni, hogy elteszik
máshova ezeket a szigeteket, de nem lenne kevesebb bajuk attól, ha máshol lennének. Nem lenne probléma ezzel, ha
mindenki rendeltetésszerűen használná azokat.
Andorka Kálmán János képviselő szerint akkor se a falu közepén van a helye.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy megszüntetni nem lehetne? Mert akkor elgondolkodnának az emberek.
Tóthné Major Éva alpolgármester ezzel a felvetéssel nem ért egyet, mert sok idős is elhordja a szelektívbe a szemetet
és őket nem lehet kötelezni arra, hogy vigyék Győrbe. Akkor többen is letennék a határba.
Horváth Károly képviselő nem gondolt hosszú időre, csak 1-2 hétre.
Horváth Gábor polgármester szerint így is előfordulnak olyan időszakok, hogy 4-5 napig nem működik a szelektív,
mert annyira tele van, hogy nem lehet beletenni semmit. Ez egy olyan élő probléma, amivel sajnos még többször is
szembesülniük kell. Elmondta, hogy biztos többen is emlékezhetnek arra, hogy kb. 5 évvel ezelőtt megfizettették a
nagytérségi hulladékgazdálkodási társulásban részes településekkel a sashegyi hulladéklerakóval kapcsolatos pályázat
megvalósításának önrészét, annak ellenére, hogy az egykori KOMSZOL igazgatója kijelentette és le is írta, hogy az
önrészt a KOMSZOL fogja átvállalni. Amikor az igazgatót leváltották, az akkorra már GYŐRSZOL-lá alakult cég
vezetése azt mondta, hogy nem állnak helyt azért, amit a korábbi vezető ígért és mindenkinek meg kell fizetni az
önrészt. Ez Győrzámoly esetében közel 9 millió forint volt. A társulásban részt vevők többsége fizetett, míg a maradék
perre vitte az ügyet és végül a bíróság kimondta, hogy nem kell fizetniük. Pár hónapja az újság is foglalkozott ezzel és
akkor őt is megkérdezték, és azt mondta, hogy fel fogja vetni a képviselő-testületnek, hogy gondolkodjanak majd azon,
hogy visszapereljék a befizetett összeget. Pár hete felhívta a dunaszentpáli polgármester, akik szintén ebben
gondolkodnak és kérdezte, hogy csatlakoznak-e hozzájuk. Az a véleménye, hogy csatlakozzanak, vagy ha ez nem
lehetséges, akkor önállóan, de mindenképpen vizsgálják meg azt a lehetőséget, hogy vissza tudják-e kapni a befizetett
önrészt, természetesen kamattal növelten.
Viola Vilmosné képviselő csak azt nem érti, hogy ha egyes településeknek ezt nem kell megfizetni a bírósági döntés
értelmében, akkor a szolgáltató miért nem mondja, hogy a többieknek is visszaadja a befizetett összeget.
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Horváth Gábor polgármester emlékeztetett arra, hogy a cikkben az is benne volt, hogy a bírósági döntés nem
jogosítja fel egyik települést sem, amelyik fizetett, hogy visszakapja a pénzét. Perelni, perelhet, mert az ítélet csak azokra
a településekre vonatkozik, akik nem fizettek és pert nyertek. Nem kellene rögtön perben gondolkodni, de meg kellene
nézni, hogy milyen lehetőségeik vannak. Arra kér felhatalmazást, hogy ügyvéddel konzultálhasson ebben a tárgyban és
ne vessék el a Dunaszentpállal közös dolgot sem. Azt ígérte neki az ottani polgármester úr, hogy keresni fogja a
továbbiak tekintetében. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
A Győr-Szol Zrt. részére megfizetett „pályázati önrész” visszaköveteléséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratában meghatározott és a 2011. évben „pályázati
önrészként” megfizetett összeg visszakövetelésének lehetőségét megvizsgálja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy e tárgyban ügyvéddel konzultáljon,
meghatalmazást adjon, illetve a többi érintett település vezetőjével tárgyaljon.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 179/2016. (XI. 29.) határozata
A Győr-Szol Zrt. részére megfizetett „pályázati önrész” visszaköveteléséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratában meghatározott és a 2011. évben „pályázati
önrészként” megfizetett összeg visszakövetelésének lehetőségét megvizsgálja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy e tárgyban ügyvéddel konzultáljon,
meghatalmazást adjon, illetve a többi érintett település vezetőjével tárgyaljon.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a
települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2014. (XII. 4.)
önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5. napirendi pont: Javaslat talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálatára
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az önkormányzatnak a központi jogszabályok
alapján kötelessége a talajterhelési díj kivetése, „a szennyező fizet” elvet követve. Ez már 2004. óta így van a településen.
A helyi rendeletet azonban felül kellett vizsgálni, mert a megalkotás óta viszonylag hosszú idő telt el, és az időközben
módosított, magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelését biztosítani kell. A talajterhelési díjról szóló rendelet
bevezető rendelkezése mostanra már nem felel meg a követelményeknek, mert olyan jogszabályokra utal, amik
hatályukat vesztették. Ezen kívül rendeletbe kell foglalni azt a bankszámla számot, melyre a talajterhelési díjat meg kell
fizetni. A talajterhelési díj mértékét törvény határozza meg, így annak helyi szintű szabályozása nem lehetséges. Várja a
hozzászólásokat.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra:
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A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a
talajterhelési díjról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
6. napirendi pont: Döntés az óvodai kapacitásbővítés és a konyhai tároló építés közbeszerzési eljárásának
megindításáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat pályázati támogatást nyert a Győrzámoly, Szent
István u. 11. szám alatti ingatlanban az óvodai kapacitás bővítésére. A pályázat alapján az épület emeletén 3 óvodai
csoport elhelyezésére lesz lehetőség, ami azt jelenti, hogy az épület földszintjén működő óvodai csoport az emeletre
költözik, az emeleten már működő csoport átalakításra kerül és létesül egy 20 férőhelyes új csoport, így összesen 70
kisgyermek nevelése lesz biztosítható az épületben. Mindhárom óvodai csoportban biztosított lesz a szabványokban
nevesített 2 m2/gyermek alapterület. A földszinten megüresedő óvodai csoport helyén lehetőség lenne egy új bölcsődei
csoport kialakítására. E mellett pályázati támogatást nyertek az étkeztetés feltételeinek javítására, melynek keretében egy
tároló épül a hűtőkapacitás elhelyezésére a Győrzámoly, Szent István u. 6. szám alatti működő konyha mögött. A
pályázatok megvalósítása érdekében, közbeszerzési eljárás keretében kell kivitelezőt választani. Tekintettel arra, hogy a
pályázati támogatásokat a következő év végéig lehet felhasználni, illetve figyelemmel arra, hogy sürgető az óvodai
elhelyezés javítása, és az új férőhelyek kialakítása, továbbá a konyhai tároló megépítése is, így indokolt a közbeszerzési
eljárás megindítása, a kivitelező mielőbbi kiválasztása érdekében, hogy jövő nyár végéig a munkák megvalósulhassanak.
A közbeszerzési szakértőt már tájékoztatták a projektekről, és ajánlatot kértek a közbeszerzés lebonyolítására, melyet
bruttó 432 ezer összegben adott meg.
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy az orvosi rendelővel kapcsolatos pályázatokról tudnak-e valamit.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy egyelőre nincs hír róla, még mindig bírálat alatt van, mindkét TOP-os
pályázat. A Kincstár felé jelezték, hogy az óvodai-bölcsődei férőhely bővítésre beadott TOP-os pályázat tartalmával
részben egyezik a most tárgyalt óvodai kapacitásbővítési pályázat, a három óvodai csoport kialakítását illetően, de
ezidáig válasz még nem érkezett.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy ezeket a pályázatokat mennyi idő alatt bírálták el.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta, hogy nyáron adták be a pályázatokat, júniusban és mindkettőt elbírálták a
megadott szeptemberi határidőre.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2016. (XI. 29.) határozata
Óvodai kapacitásbővítési pályázat és önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat megvalósítása,
közbeszerzési eljárás
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy közbeszerzési eljárást indít az
óvodai kapacitásbővítési pályázat és az önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat megvalósítása érdekében az
építési munkák kivitelezőjének kiválasztására.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás bonyolítójával kössön
szerződést és a közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatot tegye meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont: Döntés a győrzámolyi 078/57 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Képviselő-testület februári ülésén határozott a
078/41 hrsz-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról és értékesítésének előkészítéséről. A fenti döntés értelmében
a 078/41 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos ügyintézés elkezdődött. Az ingatlan megosztásra került a valós fizikai
állapotának megfelelően, és kialakult a 078/56 (684 m2) és a 078/57 (1.746 m2) hrsz-ú ingatlan. Ezt követően
kérelemmel fordultak az ingatlanügyi hatósághoz, hogy az ingatlanok művelési ágát azok tényleges állapota szerint vegye
nyilvántartásba. A földhivatal az eljárás során helyszíni szemlét tartott és úgy ítélte meg, hogy a 078/57 hrsz-ú ingatlan
rét művelési ágba tartozik, így a területet átminősítette. A változást az önkormányzati vagyonkataszteren átvezették és az
ingatlan mezőgazdasági besorolást kapott, mely az üzleti vagyon körébe tartozik, így az forgalomképes. A volt 078/41
hrsz-ú ingatlan másik része, mely a 078/56 hrsz-ot kapta a megosztást követően, továbbra is önkormányzati útként
szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, így az alkalmas az ott lévő mezőgazdasági földterületek kiszolgálásra. Ezt
követően a vagyonrendelet szerint értékbecslést készíttettek, ami 90.000,-Ft-ban határozta meg az ingatlan értékét.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a területet meg kívánja vásárolni, ezért bejelentette személyes
érintettségét.
Benes Gábor képviselő szerint értékesíthető a terület.
Tóthné Major Éva alpolgármester 17.28 órakor elhagyta a Képviselő-testületi ülés helyszínét. Horváth Gábor
polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
Horváth Gábor polgármester felkérte dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a határozati javaslatokat tegye fel szavazásra.
dr. Torma Viktória jegyző az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 078/57 hrsz-ú ingatlan értékesítése
tárgyában a szavazásból kizárja Horváth Gábor polgármestert.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2016. (XI. 29.) határozata
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 078/57 hrsz-ú ingatlan értékesítése
tárgyában a szavazásból kizárja Horváth Gábor polgármestert.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
dr. Torma Viktória jegyző az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly, 078/57 hrsz-ú ingatlan értékesítése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékesíti az önkormányzat
tulajdonát képező 078/57 hrsz-ú, rét megjelölésű, 1.746 m2 alapterületű ingatlant, az értékbecslés szerinti 90.000,-Ft
összegért Horváth Gábor, 9172 Győrzámoly, Szent István u. 28. szám alatti lakos részére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy az ingatlan adásvételére kössön szerződést és azt
a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A Képviselőtestület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 182/2016. (XI. 29.) határozata
Győrzámoly, 078/57 hrsz-ú ingatlan értékesítése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékesíti az önkormányzat
tulajdonát képező 078/57 hrsz-ú, rét megjelölésű, 1.746 m2 alapterületű ingatlant, az értékbecslés szerinti 90.000,-Ft
összegért Horváth Gábor, 9172 Győrzámoly, Szent István u. 28. szám alatti lakos részére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy az ingatlan adásvételére kössön szerződést és azt
a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Döntés viziközmű-hozzájárulás részletekben történő megfizetéséről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy Kóródi Roland kérelmezte, hogy a viziközmű hozzájárulást részletekben
fizethesse meg. Javasolja, hogy ezt engedélyezzék, négy egyenlő részletben.
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 183/2016. (XI. 29.) határozata
Részletfizetés biztosítása viziközmű hozzájárulás megfizetésére
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kóródi Roland kérelmét.
2. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a vizi-közmű hálózatra csatlakozásért fizetendő 500.000,-Ft-os
közműköltséget a kérelmező 4 részletben, 2017. október 31-ig terjedő időben fizesse meg az önkormányzat részére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltakra kössön
megállapodást és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A belső ellenőrzési tervet december 31-ig kell
jóváhagyni.
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2016. (XI. 29.) határozata
Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évre szóló belső ellenőrzési témakört a
következőkben határozza meg:
 A költségvetési beszámoló felülvizsgálata
 Az Áfa törvény végrehajtása (Áfa nyilvántartás, bevallások, számlázás)
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: értelem szerint
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10. napirendi pont: Javaslat közművelődési referensi álláshely betöltését célzó pályázat kiírására
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy közel egy éve már, hogy az önkormányzatnál a 2010-ben létesített
közművelődési referensi álláshely nincs betöltve. A korábbi munkatárs 2014-ben döntött úgy, hogy megszünteti a
munkaviszonyát, azóta a kulturális közfoglalkoztatási program keretében próbálták az állást betölteni. Az idei évtől
azonban nem találtak olyan munkatársat, aki közfoglalkoztatási jogviszony keretében ellátná a feladatot. Ezért javasolta,
hogy a gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel, idősekkel való kapcsolattartás, helyi rendezvények, programok,
foglalkozások szervezése, lebonyolítása, pályázatok elkészítésében és lebonyolításában való közreműködés,
adatszolgáltatások végzése, adminisztrációs feladatok elvégzése céljából pályázatot hirdessenek. Az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 185/2016. (XI. 29.) határozata
Közművelődési referensi álláshely betöltését célzó pályázat kiírása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzatnál jelenleg
betöltetlen közművelődési referensi álláshelyre pályázatot ír ki.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert a pályázat kiírására és bonyolítására, továbbá arra, hogy a
benyújtott pályázatokat döntésre terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
11. napirendi pont: Javaslat takarító-gondnok álláshely betöltését célzó pályázat kiírására
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a település növekedésével, intézményeink bővülésével egyre több
feladat hárul önkormányzatunkra. A feladatok egy részét próbáljuk közfoglalkoztatottakkal megoldani, de ha közülük
valaki kiesik, mert elhelyezkedik, akkor helyette nem lehet megfelelő munkatársat találni, illetve az is gondot jelent, hogy
ha valaki megbetegszik és táppénzre kényszerül, nincs olyan személy, akivel a helyettesítését meg tudnánk oldani. Ez a
helyzet azóta problémás, mióta a Képviselő-testület 2012. évben felmondta a korábbi bérlővel kötött szerződést, illetve
a takarító nyugdíjba ment.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy ez is meglévő álláshely, ami jelenleg nincs betöltve.
Horváth Károly képviselő szerint fontos, hogy legyen ott egy állandó ember.
Horváth Gábor polgármester véleménye szerint gondnokot vennének fel, és az nyilván pénz és megegyezés kérdése,
hogy ki takarítana, de jó lenne olyat találni, aki takarít is.
Viola Vilmosné képviselő szerint kell oda ember, aki takarít is, meg a gondnoki feladatokat is ellátja.
Horváth Gábor polgármester szerint ez olyan nagyságrendű feladat, amit minimálbérért senkiktől nem lehet elvárni.
Ha a takarításban nem tudnak megegyezni, akkor fel kell venni egy 4 órás takarítót is. Elképzelhető az is, hogy annak,
aki jelentkezik, kell a pénz, és bevállalja a takarítást is. Majd meglátják, mindenesetre az állást meg kell hirdetni. Az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 186/2016. (XI. 29.) határozata
Takarító-gondnok álláshely betöltését célzó pályázat kiírása
13

1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzatnál jelenleg
betöltetlen takarító-gondnok álláshelyre pályázatot ír ki.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert a pályázat kiírására és bonyolítására, továbbá arra, hogy a
benyújtott pályázatokat döntésre terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
12. napirendi pont: Döntés Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményben új álláshely létesítéséről
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte, hogy az
intézményben, a konyhán 1 új álláshely létesítéséhez járuljon hozzá a Képviselő-testület. Kérelmét a megnövekedett
étkezői létszámmal indokolta. Véleménye szerint a 4 fő konyhai dolgozóval könnyebben meg lehetne oldani a feladatot,
az ebédet is gyorsabban ki tudnák hordani a rászorulók részére, és mire az iskolások ebédelni mennek, addigra vissza is
érnének, így a tálalás is gyorsabb lehetne. Ez azt is jelenthetné, hogy a tavaly létesített álláshelyre felvett
gyermekétkeztetési adminisztrátor – aki elsősorban az élelmezésvezető munkáját segíti – ténylegesen azt a feladatot
láthatná el, és nem kellene folyamatosan a konyhán a helyettesítenie, amire rengeteg példa volt az utóbbi hónapokban,
egyes dolgozók folyamatos táppénzes állománya miatt. A létszámbővítést követően a konyhai dolgozók száma a
jelenlegi 5-ről 6 főre emelkedne.
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy közfoglalkoztatott is pályázhat?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy bárki pályázhat, aki alkalmasnak érzi magát.
17.45 órakor Pulai Nikoletta képviselő megérkezett a Képviselő-testület ülésére. Horváth Gábor polgármester
megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Intézményi létszámfejlesztés engedélyezéséről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fenntartásában lévő Győrzámolyi
Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alkalmazottainak a létszámát 1 fő konyhai kisegítővel bővíti a 2017. évtől.
Felelős: Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető
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 187/2016. (XI. 29.) határozata
Intézményi létszámfejlesztés engedélyezéséről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fenntartásában lévő Győrzámolyi
Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alkalmazottainak a létszámát 1 fő konyhai kisegítővel bővíti a 2017. évtől.
Felelős: Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető
Határidő: azonnal
13. napirendi pont: Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra érkezett pályázatok
elbírálásról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy összesen 7-en pályáztak az „A” típusú kiírásra. Javasolja, hogy emeljék
meg a támogatás mértékét a tavalyihoz képest, és mindenkinek egységesen 3.000,-Ft/hó támogatást állapítsanak meg.
Várja a hozzászólásokat.
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kiírásra benyújtott pályázatok elbírálásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj
kiírásra benyújtott pályázatokat.
2. A Képviselő-testület mind a 7 pályázót támogatja 3.000,-Ft/fő x 10 hó összeggel.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az ösztöndíjak összegét az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésébe tervezze be, és azok átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 188/2016. (XI. 29.) határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kiírásra benyújtott pályázatok elbírálásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj
kiírásra benyújtott pályázatokat.
2. A Képviselő-testület mind a 7 pályázót támogatja 3.000,-Ft/fő x 10 hó összeggel.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az ösztöndíjak összegét az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésébe tervezze be, és azok átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
14. napirendi pont: Új építési telkek kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ennek a napirendnek a keretében a Győri út folytatásában és a Győri út
mögötti kialakított 58 db telek víz- és csatorna ellátásról kell dönteni. A szolgáltató, Pannon-víz Zrt. úgy ítéli meg, hogy
ezek a bekötések olyan helyzetet hoznak létre a rendszeren, ami beavatkozásokat igényel a kunszigeti szennyvíztisztító
telepen, ahol bővíteni kell. A mostani energiarendelet azt írja elő, hogy a vízműveknél nem lehet fejlesztéseket
létrehozni, legfeljebb karbantartással, szinten tartással lehet a dolgokat kezelni. Az energiahivatal nem ad pénzt
fejlesztésre. A kunszigeti szennyvíztisztító telepnél már közel 10 éve napirenden van, hogy bizonyos fejlesztéseket meg
kellene valósítani ahhoz, hogy alacsony költségen és megbízhatóan üzemeljen a rendszer. Azt a tájékoztatást kapta, hogy
már most olyan mértékű a fejlesztések hiányának elmaradása miatti többletköltség, amit a rendszerre kell fordítani,
amire korábban nem is számították, de csak ilyen ráfordítás mellett tudják a megtisztított szennyvizet, az előírásoknak
megfelelően, a Mosoni-Dunába engedni. A Pannon-víz Zrt. azt mondta, hogy csak akkor ad közműkezelői nyilatkozatot
a készülő víz-csatorna tervekhez, ha az önkormányzat vállalja, hogy a hálózat tényleges igénybevétele esetén bruttó 360
ezer forintot fizet telkenként. Már 2 hete volt a vezérigazgató úrnál, akkor kapott egy olyan ígéretet, hogy milyen
formában tud a Pannon-víz hozzájárulást adni. Végül tegnap érkezett meg a Pannon-víz álláspontja. A jövőt illetően úgy
kell a fejlesztéseket végrehajtani, hogy a telekalakítások előtt a Pannon-víztől nyilatkozatot kérnek, hogy milyen módon
tudja a telkeket kiszolgálni, és a tulajdonosokkal kötendő megállapodásoknál ezt figyelembe veszik. Ez a helyzet
természetesen nem csak Győrzámolyt érinti, hanem azt a 9 települést, amik a kunszigeti szennyvíztisztító telephez
tartoznak. Javasolja, hogy fogadják el a Pannon-víz Zrt. nyilatkozatát, nincsenek olyan helyzetben, hogy a döntést
elodázzák, ugyanis a közmű nyilatkozat kell a vízjogi engedélyhez, aminek kiadása körülbelül 2 hónapot vesz igénybe.
Úgy számol, hogy talán februárban meglesz az engedély és közbeszerzés keretében ki tudják választani a kivitelezőt, így
tavaszra elkészülhet azon a részen a csatorna. Ha most elkezdenek azon gondolkodni, hogy mit tudnának ebből
lefaragni, akkor kicsúszhatnak az időből. Ez igaz, hogy ez nettó 16 millió forintos kiadást jelent az önkormányzatnak, de
az még nagyobb kiadás lenne, ha nem tudnák teljesíteni az adásvételi szerződésekben vállalt kötelezettségeiket.
Horváth Károly képviselő megjegyezte, hogy majd ez az úttal is így lesz, majd azt mondja a közút, hogy Győrzámoly
ennyivel fejlődött, akkor járuljon hozzá az útfelújításhoz. Szerinte ez csak a kezdet.
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Horváth Gábor polgármester ez a helyzet azért nem ugyanaz, hiszen a Pannon-víznek az önkormányzat is
tulajdonosa. Amúgy pedig mit tudnának csinálni akkor, ha így járnának az úttal? Ettől a helyzettől nem tart.
Horváth Károly és Pulai Nikoletta képviselők szerint ez a lehetőségük van a Pannon-víz felé.
Andorka Kálmán János képviselő szerint sem tudnak mást tenni, mint kifizetni.
Horváth Gábor polgármester utalt arra, hogy nem kell most kifizetni, hanem csak a tényleges igénybevételkor, amikor
az egyes telkek rákötnek a rendszerre.
Andorka Kálmán János képviselő számára az kissé felháborító, hogy akkor kiadja a Pannon-víz a nyilatkozatot, ha
vállalják, hogy fizetnek, ha ezt nem teszik, akkor nem ad nyilatkozat, magyarul ez azt jelenti, hogy a műszaki tartalom
mégiscsak adott.
Horváth Gábor polgármester szerint a Pannon-víz azt mondja, hogy ha innen még több szennyvíz megy, azt már
nem tudja kezelni, csak ha fejleszt, ebből a pénzből.
Pulai Nikoletta képviselő erre a fejlesztésre kíváncsi lesz.
Benes Gábor képviselő sem érti a helyzetet, mert ha több rákötés lesz, több lesz a fogyasztó, így több lesz a bevétele is
a szolgáltatónak.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy 6-7 éve nem volt víz-csatorna díj emelés. Egyúttal még csökkentették a
díjat, így a szolgáltatónak nincs pénze. Valamit kell csinálni, mert az állam nem helyezkedhet olyan álláspontra, hogy
nem fejleszti ezeket az egységeket. De pillanatnyilag az van, hogy a szolgáltató nem is fejleszthet az állami pénzből.
Eddig kétszer is pályázott a Pannon-víz a kunszigeti szennyvíztisztító telep fejlesztésére, de egyik sem nyert. Most is
pályáznak, és ha sikeres lesz, akkor a pályázati forrásból megvalósulhat a fejlesztés, így akkor azt nem terhelhetik rá az
önkormányzatra. Van arra tehát esély, hogy ez a költség nem ennyi lesz, vagy nagyon szerencsés esetben ad abszurdum
nem is lesz, de ezt előre nem lehet tudni.
dr. Torma Viktória jegyző hozzátette, hogy ez csak az 58 db telekre vonatkozik, a Duna utca mögötti 84 db teleknél
nem írt ilyet elő a Pannon-víz, akkor a tervekhez kiadta a közműnyilatkozatot. A meghatározott összeget sem egyszerre
kell kifizetni, hanem az építkezések és a rákötések függvényében.
Horváth Gábor polgármester véleménye az, hogy a jövőben, hasonlóan az energiaigényhez, előzetes igénybejelentést
kell tenni a Pannon-vízhez, ami megmondja, hogy mennyiért fejleszt, és ennek az információnak a birtokában
köthetnek majd szerződést a földtulajdonosokkal, ami azt is jelentheti adott esetben, hogy nem 3,3 telket kapnak
hektáronként, hanem ennek a fejlesztésnek a költségével kevesebbet.
Benes Gábor képviselő szerint nincs más választás, mint a Pannon-víz nyilatkozatát elfogadni.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győri út folytatásában és a Győri út mögött kialakított építési telkek szennyvízelvezetése
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Pannon-Víz Zrt. azirányú álláspontját,
hogy a Győri út folytatásában és a Győri út mögött kialakított:
 1017-1035 hrsz-ig 19 db telek
 1037-1062 hrsz-ig 25 db telek
 1012-1013 hrsz-ig 2 db telek
 1063-1075 hrsz-ig 12 db telek
összesen 58 db építési telek szennyvíz elvezetéséhez a kunszigeti szennyvíztisztó-telep és a szennyvíz-hálózat
háttérfejlesztése szükséges, a szennyvíz biztonságos elvezetése és elhelyezése érdekében.
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az egyes telkekre - a szennyvízhálózat igénybe vételével egyidejűleg Győrzámoly Község Önkormányzata telkenként bruttó 360.000,-Ft megfizetésére köteles a Pannon-Víz Zrt. részére.
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármester, hogy a szennyvíztisztó-telep és a
szennyvízelvezetés háttérfejlesztése érdekében kössön megállapodást a Pannon-Víz Zrt-vel és azt a Képviselő-testület
nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 189/2016. (XI. 29.) határozata
Győri út folytatásában és a Győri út mögött kialakított építési telkek szennyvízelvezetése
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Pannon-Víz Zrt. azirányú álláspontját,
hogy a Győri út folytatásában és a Győri út mögött kialakított:
 1017-1035 hrsz-ig 19 db telek
 1037-1062 hrsz-ig 25 db telek
 1012-1013 hrsz-ig 2 db telek
 1063-1075 hrsz-ig 12 db telek
összesen 58 db építési telek szennyvíz elvezetéséhez a kunszigeti szennyvíztisztó-telep és a szennyvíz-hálózat
háttérfejlesztése szükséges, a szennyvíz biztonságos elvezetése és elhelyezése érdekében.
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az egyes telkekre - a szennyvízhálózat igénybe vételével egyidejűleg Győrzámoly Község Önkormányzata telkenként bruttó 360.000,-Ft megfizetésére köteles a Pannon-Víz Zrt. részére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármester, hogy a szennyvíztisztó-telep és a
szennyvízelvezetés háttérfejlesztése érdekében kössön megállapodást a Pannon-Víz Zrt-vel és azt a Képviselő-testület
nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Duna utca mögötti részen elkezdődött a víz-csatorna építés és talán
idén el is készül. A vezetékjogi engedélyre is hamarosan számíthatnak, így ha a tél engedi, akkor a villamos-hálózat is
elkészülhet. A gáz esetében már lejárt a határidő, reméli, hogy az is mielőbb elkészül. Azt nem szabad elfelejteni, hogy a
gáz- és a villany esetében is, a bekötések után lesz befizetés, illetve visszatérítés, tehát a közmű ráfordítás egy része meg
fog térülni. Idén nyáron is visszaigényeltek az E.ontól, a Hunyadi utcai bekötések után, 11 telekre jutó költséget,
szeptemberben meg is kapták az értesítést az E.ontól, hogy részükről rendben van, hamarosan fizetnek, azonban ezidáig
még nem teljesítettek.
15. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervére
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy, az üléstervben nyolc ülés és a közmeghallgatás időpontja szerepel,
hasonlóan az idei évhez. Amennyiben a tervezett üléseken kívül bármilyen döntést igénylő ügy merül fel, akkor
rendkívül ülés összehívására kerül sor. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2016. (XI. 29.) határozata
A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évre szóló munkatervét jóváhagyja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
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16. napirendi pont: Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. kérelmének megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Háziorvosi Ügyelete Kft. jelezte, hogy a gépkocsijuk cseréje jövőre
aktuális lesz. Amennyiben nem tudnak kormányzati forráshoz jutni, akkor a részes önkormányzatoktól kérnek
támogatást, 100,-Ft/lakos összegben, melyet a jövő évi költségvetésbe kérnek előirányozni. Véleménye ezzel a
körülbelül 280 ezer forint összeggel támogathatják ezt a szolgáltatást.
Viola Vilmosné és Pulai Nikoletta képviselők az egyetértésüket fejezik ki.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Közhasznú Kft. részére támogatás nyújtása gépjármű cseréhez
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Háziorvosok Ügyelete Nonprofit
Közhasznú Kft. gépkocsijának cseréjéhez 100,-Ft/lakos támogatást irányoz elő az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a Háziorvosok Ügyelete Nonprofit
Közhasznú Kft-t tájékoztassa.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2017. évi költségvetési javaslat előterjesztése
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 191/2016. (XI. 29.) határozata
Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Közhasznú Kft. részére támogatás nyújtása gépjármű cseréhez
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Háziorvosok Ügyelete Nonprofit
Közhasznú Kft. gépkocsijának cseréjéhez 100,-Ft/lakos támogatást irányoz elő az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a Háziorvosok Ügyelete Nonprofit
Közhasznú Kft-t tájékoztassa.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2017. évi költségvetési javaslat előterjesztése
17. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről:
1. Év végi záró vacsora megrendezése
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy az idei évben rendezzenek-e az önkormányzati és az intézményi
alkalmazottak, nyugdíjasok részére záró vacsorát, ha igen, milyen formában.
Andorka Kálmán János és Benes Gábor képviselők szerint abban a formában, mint tavaly, mert nagyon jól sikerült.
Horváth Károly képviselő nem támogatja abban a formában, ahogy tavaly volt, mert azt csak a felszolgálással együtt
támogatta volna. Véleménye szerint ne terheljenek senkit a felszolgálással. Tavaly is a hivatal munkatársait terhelték
ezzel.
Pulai Nikoletta képviselő szerint, ha vendégeket hívnak, akkor tényleg legyen mindenki vendég, és ne kelljen
kiszolgálniuk. Ezt ő kellemetlenül élte meg.
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy ezt valaki szóvá tette?
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy ez sem neki, sem a munkatársainak nem volt teher, szívesen végezték a
felszolgálást és utána a rendrakást is.
Horváth Károly képviselő szerint, ha vendégeket hívnak, akkor ne velük mosogattassanak.
Andorka Kálmán János képviselő szerint a tavalyi rendezvény jó hangulatban telt és nem merült fel az, hogy külső
céget bíznak meg a kiszolgálással.
dr. Torma Viktória jegyző szerint volt szó arról, hogy megnézik, milyen költséggel járna, ha felszolgálást is kérnének,
de ahonnan az ételt rendelték, ezt nem vállalták, ezért végezték saját maguk a terítést, felszolgálást és számukra ez
semmilyen problémát nem jelentett.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy gondolkodtak-e esetleg másik lehetőségen?
Andorka Kálmán János képviselő szerint, ha baráti társaság jön hozzájuk, akkor mindenkinek természetes az, ha
segítenek a vacsora körül.
Pulai Nikoletta képviselő szerint ez más helyzet, mert ebben az esetben a vacsorával köszönik meg a dolgozók egész
éves munkáját. Neki rossz érzés volt, hogy látta a hivatali dolgozókat, akik kiszolgáltak, holott egész nap ők is
dolgoztak.
Horváth Gábor polgármester szerint a képviselő asszony valószínűleg egyedül volt ezzel az érzéssel, mert a
rendezvény nagyon jól sikerült. Igazat hagy Horváth Károly képviselőnek is, de ha csokornyakkendős pincéreket
alkalmaznak és velük szolgáltatnak fel maguknak, akkor azt fogják mondani, hogy mégis mit képzelnek, és igazuk lesz.
Ezek a vacsorák úgy indultak, hogy a szervezők egyúttal a munkát is megcsinálták, az iskola vagy óvoda alkalmazottai.
Ezt most is követhetnék.
Pulai Nikoletta képviselő arra is emlékszik, hogy korábban elmentek étterembe. Amennyiben maguk rendezik meg a
vacsorát, akkor a kiszolgálás legyen forgó rendszerben. Idén akkor csinálják a képviselő-testület tagjai a kiszolgálást,
mosogatást.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a munkatársaival együtt idén is részt vesznek az előkészületekben és a
rendrakásban, felszolgálásban is.
Benes Gábor képviselő szerint nagyon baráti hangulatban zajlott a vacsora.
dr. Torma Viktória jegyző hozzátette azt is, hogy vannak olyan munkatársak, akik szégyenlősebbek, és nem biztos,
hogy szívesen mennek étterembe, itt most természetesen nem fog neveket, vagy munkaköröket említeni. Rájuk is
gondolni kell, az a véleménye, hogy ők is szívesebben jönnek egy olyan közegbe, amit ismernek.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az intézmények vezetőivel még nem beszélt, először itt vetette fel a
kérdést.
Horváth Károly képviselő szerint van olyan cég, ami vállalja a felszolgálást, hozza az edényeket és utána elpakol.
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy azok közül, akik tavaly felszolgáltak, valaki személyesen jelezte
Horváth Károly képviselőnek, hogy ez neki problémás volt?
Benes Gábor képviselő megjegyezte, hogy Horváth Károly képviselő úr nem vett részt a tavalyi vacsorán.
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy neki nem panaszkodott senki, hanem saját maga érezte problémásnak ezt.
Viola Vilmosné képviselő szerint tavaly nagyon finom volt az étel.
Horváth Gábor polgármester véleménye szerint a felszolgálásban a képviselők is segíthetnek a hivatali dolgozóknak.
A közös vacsora december 15-én 18 órakor lenne. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Határozati javaslat
Év végi vacsora megrendezése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati intézmények és
az iskola dolgozóinak, a nyugdíjba vonult munkatársaknak a 2016. december 15-én tartandó záró vacsorán köszöni meg
az önkormányzat érdekében végzett munkájukat.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert és dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a rendezvényt
szervezzék meg és a vacsoráról intézkedjenek.
Felelős: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: 2016. december 15.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 192/2016. (XI. 29.) határozata
Év végi vacsora megrendezése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati intézmények és
az iskola dolgozóinak, a nyugdíjba vonult munkatársaknak a 2016. december 15-én tartandó záró vacsorán köszöni meg
az önkormányzat érdekében végzett munkájukat.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert és dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a rendezvényt
szervezzék meg és a vacsoráról intézkedjenek.
Felelős: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: 2016. december 15.
2. Idősek napi rendezvény
Horváth Gábor polgármester megköszönte Tóthné Major Éva alpolgármesternek és Horváth Károly képviselőnek,
hogy közreműködtek az idősek napi rendezvény lebonyolításában. Nagyon rosszul esett neki és a mai napig nem érti,
hogy értesítés nélkül hogy lehet erről távol maradni. Andorka Kálmán János és Benes Gábor képviselők jelezték, hogy
közbe jött nekik valami, de sem Viola Vilmosné, sem Pulai Nikoletta képviselő nem szólt és úgy maradt távol.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy már akkor jelezte, hogy nem jó neki az időpont, amikor az december 2-ről
november 18-ra lett áttéve. Olyan előadásra ment, amire szeptember óta megvolt a jegye, még a középiskolai
osztálytalálkozójára sem tudott elmenni, amit szintén ezen a napon lett volna.
Viola Vilmosné képviselő elnézést kér, hogy nem szólt, de más programja volt.
Horváth Gábor polgármester szerint bárhogy is magyarázkodik, azt, hogy nem szólt, nem tudja utólag
megmagyarázni.
Viola Vilmosné képviselő szerint most az egyszer nem volt, eddig mindig ott volt minden rendezvényen és ülésen is.
3. Közmeghallgatáson elhangzottak
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a közmeghallgatáson voltak olyan hozzászólások, amiket nem ért. Nem
érti, hogyan jön össze a tanuszoda a kultúrház építéssel. Fontos lenne tudnia, hogy van-e olyan, aki kultúrházat akar
építeni tanuszoda helyett, vagy mérlegel-e ilyen kérdést, mert úgy gondolja, hogy a tanuszoda építést már eldöntötték,
most meg az a jelzés jött, hogy jó lenne kultúrházat építeni.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy ugye nem egyedül ül itt, mert úgy tűnik, hogy a polgármester úr hozzá
intézi a kérdést.
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy összefüggésbe hozták ezt a változtatási lehetőséget a színjátszó
csoporttal. Elhangzott, hogy nekik is lenne akkor hely.
Horváth Károly képviselő szerint csak példálózott ezzel a felszólaló.
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Benes Gábor képviselő megkérdezte Pulai Nikolettát és Horváth Károlyt, hogy miért csak ők ketten veszik ezt
magukra? Ő ezt nem veszi magára.
Pulai Nikoletta képviselő azért veszi magára, mert a polgármester úr ránézett, amikor beszélt. Azért is kérdezte meg,
hogy csak ő van-e itt egyedül.
Andorka Kálmán János képviselő szerint sokszor van, hogy a polgármester úr ránéz, mikor beszél, mégsem veszi
magára.
Benes Gábor képviselő szerint, ha a polgármester úr ránéz, azon ő nem sértődik meg, mert nem érintett.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy ki sértődött meg?
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy akkor miért lett ideges?
Horváth Gábor polgármester szerint, ha csak neki akarta volna mondani, akkor kihívta volna és ott mondja.
Horváth Károly képviselő megjegyezte,hogy valaki felszól és ilyet mond, utána meg polgármester úr feltételezi ezt
Pulai Nikoletta képviselőről.
Viola Vilmosné képviselő azért nem érti a felszólalót, mert itt van az IKSZT az emeleten, azt lehet ilyenre használni.
Pulai Nikoletta képviselő mondta is utána a felszólalónak, hogy nem lett volna szabad felszólalnia, mert biztos, hogy
hozzá kötik, amikor semmi köze hozzá. A színjátszót nem is hallotta. Azt gondolja, hogy az itt ülőknek nem kell felelni
azért, amit valaki a saját meggyőződéséből elmond a közmeghallgatáson.
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy miért lett ideges?
Pulai Nikoletta képviselő tájékoztatja, hogy azért, mert neki támadtak.
Benes Gábor képviselő szerint nem támadt neki senki, egyszerűen magára vette a dolgokat.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy rendezvényterem van Győrzámolyon, az óvoda emeletén, a volt
kultúrházban, a Tornacsarnokban, az IKSZT-ben, a próbateremben. Pillanatnyilag tehát ezen nem kell gondolkodniuk,
ráadásul eddig a másikon gondolkodtak. Nem tud átváltani arra, hogy akkor kultúrházat kellene építeni,
forgószínpaddal, nagyságrendileg azonos pénzen.
Pulai Nikoletta képviselő szerint arra is átválthatnának, amit egy másik felszólaló mondott, hogy villanyoszlopot kell
építeni.
Horváth Gábor polgármester ez kis dolog a kultúrházhoz képest. Aztán a helyszínválasztás: nem ott tartanak most
már, hogy váltogassák a helyszínt. Azért vették meg a volt Csinód területét, hogy oda építsék az uszodát, nem tudják
máshova tenni, mert nincs máshol erre hely.
Horváth Károly képviselő azért mosolyog ezen, mert most úgy tűnik, hogy az a két felszólaló fizetett statiszta volt
azon képviselők részéről, akik az előző ülésen nem támogatták az uszoda építést.
Benes Gábor képviselő szerint ezt nem mondta senki, mégis ők ketten magukra veszik.
Horváth Károly képviselő szerint, azért, mert ez így jön le.
Benes Gábor képviselő szerint lehet, hogy nekik ezt úgy jön le, de neki nem.
Pulai Nikoletta képviselő úgy emlékszik, hogy a parkoló témát pont Benes Gábor képviselő hozta fel az előző ülésen.
Benes Gábor képviselő szerint az nem hangzott el, hogy Pulai Nikoletta képviselő, vagy Horváth Károly képviselő
fizetett volna a felszólalóknak, csak az, hogy miért veszik magukra, ha a polgármester úr rájuk néz, miközben beszél.
21

Pulai Nikoletta képviselő szerint a polgármester úr neki beszélt.
Andorka Kálmán János képviselő szerint azok, akik felszólaltak, nem biztos, hogy pontosan tudják a költségvetést, és
azt, hogy mikor milyen beruházást lehet megvalósítani. Neki az a véleménye, hogy ez az uszoda állami támogatással fog
létrejönni, nem csak saját forrásból. A jövő az, hogy ez megépüljön. A nagy előnye, hogy egészségesebbek lesznek a
fiatalok és ezt nem lehet abban mérni, hogy évente hány millió forint hátránnyal fog járni az önkormányzatnak. Akkor
ennyi erővel nem kéne semmi kulturális vagy bármi olyan dologra költeni, ami kiadással jár. A sport olyan, mintha
kultúra lenne. A színházat is támogatja a várost, az uszodát is támogatja. Vannak olyan vizes létesítmények is, amik
teljesen nyereségesen működnek. Lehet, hogy itt is ki lehetne hozni egy 0 szaldóhoz közelítő eredményt is, ha a
megfelelő embert megtalálnák a létesítmény élére. Az a véleménye, hogy ezt fel kell vállalni, az ő fejében meg sem
fordul, hogy itt ne legyen fejlődés.
Pulai Nikoletta képviselő örül annak, hogy ilyen sokan voltak a közmeghallgatáson, és hogy elmondták a
véleményüket az ott lévők.
Andorka Kálmán János képviselő szerint 3 ezren élnek itt, úgysem tudnak mindenkinek megfelelni.
Horváth Gábor polgármester szerint olyan jellegű felvetések voltak, amit úgy érzi, hogy megmagyarázott, de már itt is
elhangzott az ezt megelőző ülésen, hogy akármennyi pénzük van, akkor sem lehet megépíteni az uszodát, mert ahhoz
egyes képviselők nem járulnak hozzá.
Pulai Nikoletta képviselő azt mondta, hogy pályázati forrásból és egy fenntarthatósági tanulmány alapján tudja
támogatni.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy mi a fenntarthatósági tanulmány?
Pulai Nikoletta képviselő szerint az, amiben leírják, hogy mennyibe kerül az épület fenntartása.
Horváth Gábor polgármester szerint a felszólaló is azt mondta, hogy fenntarthatósági tanulmányt kell készíteni.
Véleménye szerint az elhatározáson már túl vannak, és csináltathatnak akár 50 féle tanulmányt is, 50 féle adattal, ugyanis
az alapkérdés az, hogy milyen adatokat vesz fel, aki készíti. Hogyan veszi fel például a víz-csatorna, fűtési költségeket 10
év távlatában. Hogyan becsüli meg, hogy a lakosság 10 évig a létesítményt milyen mértékben veszi igénybe.
Pulai Nikoletta képviselő úgy tudja, hogy sok pályázathoz is kell ilyen tanulmány.
Horváth Gábor polgármester szerint van, amelyikhez kell és van, amelyikhez más kell. Úgy véli, hogy ezt a dolgot
nem szabad függővé tenni attól, hogy valamelyik cég esetleg kihozná azt, hogy megterheli a költségvetést. Ezen már
túlléptek, elhatározták. Amikor azt mondta, hogy ha van pénzük, akkor önerőből is megépíthetik, az nem azt jelenti,
hogy nem akar pályázatot és nem tett meg mindent annak érdekében, hogy mindenki, aki segíthet nekik ebben az
ügyben, folyamatosan tájékoztatva legyen arról, hogy hol tartanak. Amikor lesz építési engedély, akkor be is
áraztathatják, hogy ez mennyibe kerül. Kérdés az, hogy lesz-e pályázat, hogyan tudják a Tao-t igénybe venni. Legutóbb
is azt mondta, hogy mindenki azon gondolkodjon, hogy mit lehet megtenni, ami ezt a helyzetet jobbítja, olcsóbbá teszi,
illetve a későbbiek során az üzemeltetést olcsóbbá teszi. Abban igazat ad Andorka Kálmán képviselő úrnak, hogy
működtethető ez akár nyereséggel is. Ki tud olyan tanulmányt készíteni, ami tartalmazza azt, hogy például a KLIK ezért
mennyit fog fizetni?
Pulai Nikoletta képviselő szerint az is bizonytalanság, hogy egyáltalán ide küldi-e a gyerekeket.
Andorka Kálmán János képviselő szerint ez egyértelmű.
Pulai Nikoletta képviselő csak úgy tud felelősséggel dönteni, ha számokat lát, mert történelem-magyar szakos tanár és
semmi előismerete nincs például arról, hogy hova megy a víz. Szeretné tudni, hogy mennyiért lehet felölteni és
leengedni a vizet.
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy azt szeretné-e tudni, hogy mik lesznek a működési költségek,
vagy mennyi lesz a bevétel? Elképzelhető, hogy lesz kis veszteség.
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Pulai Nikoletta képviselő szerint a sportcsarnoknak, és azelőtt a konyhának is megvolt a deficitje.
Andorka Kálmán János képviselő szerint ez nem mérhető úgy, hogy ezen mínusz van, ha a falunak kell egy ilyen
lehetőség.
Horváth Gábor polgármester kijelentette, hogy egyszer már eldöntötték, hogy akarnak uszodát építeni.
Pulai Nikoletta képviselő szerint szándéknyilatkozat van erről.
Andorka Kálmán János képviselő úgy véli, ne menjenek annyira messzire, emlékezzenek arra, hogy milyen céllal lett
megvéve a volt Csinód telephely. Azzal a céllal, hogy a helyére uszoda lesz építve. Ha nem ez lett volna a cél, akkor a
maga részéről nem támogatta volna az ingatlan megvásárlását, mert nagyon drága volt. Pulai Nikoletta képviselő is azt
mondta, hogy drága, ebben akkor egyet is értettek. De mivel ide tervezték az uszodát, úgy ítélte meg a maga részéről,
hogy arra a legjobb helyszín ez, és ezért támogatta. Az iskola mellett van, a faluközpontban van, mindent rendben lehet
tenni, tehát a legjobb helyszín az uszodának. Akik megszavazták azt, hogy a telket megveszik, azok mind azzal a
szándékkal szavazták meg, hogy igen, ide uszodát fognak építeni. Hogy ha valaki ezek után azt mondja, hogy mégse
építsenek uszodát, akkor megváltozott a véleménye.
Horváth Károly képviselő szerint ezt még akkor mondták, amikor nem tudtak konkrét számokat.
Benes Gábor képviselő szerint most sem tudnak számokat.
Horváth Károly képviselő szerint 100 milliós fenntartási költség hangzott el. És ekkor mondta azt, hogy támogatja az
uszodát, csak nem azokkal a számokkal, amiket az önkormányzat nem tud kitermelni. A közmeghallgatáson hallotta
először a 30-40 milliót, addig 100 millióról tudott.
Horváth Gábor polgármester szerint egyikük sem üzemeltett még tanuszodát. Az iskolai sportnapon volt itt valaki az
úszószövetségtől és ő mondta, hogy talán Várpalotán 130 millió forint a kiadása a létesítménynek és 60-70 millió forint
a bevétel. Természetesen vannak olyan információk, amiknek nincs azonnal birtokában az ember. Például, hogy mennyi
a vízigény és mit tartalmaz a terv. Korábban 30 m3 –t tartalmazott, most 8 m3 –t. Már azt is tudják, hogy az uszodából
kilépő vizet az esővíztározóba lehet vezetni, ide nem értve a fekáliát. Az éves egyszeri leürítést szintén oda lehet
engedni. Ezek mind arra mutatnak, hogy a csatorna-használati díj nem lesz annyi, mint előzőleg gondolták. Most is
megismétli, amit már korábban mondott, ha valaki lát bármi ezzel kapcsolatost, mint legutóbbi a jánossomorjai
tanuszodáról szóló cikk, akkor szóljon. Amikor ezt olvasta, rögtön felhívta az ottani polgármestert. Megtudta, hogy 80
millió forintból építették, amit Győrzámolyra terveznek, az körülbelül 250 millió forint lesz. Ott 15 millió forintot
fordítanak a fenntartására, itt valószínűleg többet kell majd.
Horváth Károly képviselő szerint nincs elég információ.
Horváth Gábor polgármester szerint az információ mindenki előtt ott van.
Horváth Károly képviselő csak azzal tud mit kezdeni, amit hall.
Horváth Gábor polgármester szerint ez nem így van, azzal tud mit kezdeni, ha ő is aktívan részt vesz ebben a
dologban.
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy a most hallott 15 millió forinttal miért nem tud mit kezdeni,
miért nem hallja meg, miért csak a 100 milliót?
Horváth Károly képviselő nem az uszodát ellenzi, de korábban volt arról szó, hogy ha valaki támogatja az építési
engedély beadását, az már támogatja a felépítést. Ezzel nem értett egyet.
Horváth Gábor polgármester szerint most már nincs olyan, hogy valaki nem támogatja. Ezt meg kell csinálni, mert
elhatározták. Arra kér mindenkit, hogy az uszoda megvalósítását ötlettel, információval támogassa, minden
igyekezetével ezen legyen mindenki.
23

Horváth Károly képviselő szerint ez így már teljesen más.
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy mindig figyel arra, amit mások mondanak és neki az tűnt fel, hogy a
közmeghallgatáson felszólalók olyan dolgokra reflektáltak, amikről még se döntés, se álláspont nem hangzott el az
önkormányzat részéről, csak a képviselők közötti megbeszélésen hangzott el, és ők mégis arra reflektáltak. És most nem
azt mondja egyik képviselőnek sem, hogy te mondtad vagy te mondtad, de ez feltűnt neki.
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy ő mondta el, de miért, ez nem kerülhet innen ki?
Benes Gábor képviselő nem azt mondta, hogy nem publikus, hanem azt, hogy olyan dolgok kerültek ki, amiről még
nincs hivatalos álláspont.
Pulai Nikoletta és Horváth Károly képviselők kérik, hogy mondja el, mire gondol.
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy miért megint csak kettőjüket érdekli ez ennyire?
Horváth Károly képviselő szerint azért, mert foglalkoznak az üggyel.
Pulai Nikoletta képviselőnek az a véleménye, hogy Benes Gábor képviselő szerint az is hibás, aki el meri mondani a
véleményét.
Benes Gábor képviselő megkéri Pulai Nikoletta képviselőt, hogy ne támadjon vissza.
Pulai Nikoletta képviselő úgy érzi, hogy ha elmondja a véleményét, akkor Benes Gábor képviselő cinikusan viselkedik
vele.
Benes Gábor képviselő tájékoztatja, hogy nem a véleménye megfogalmazásával van baj, hanem azzal, hogy a maga
ellen való támadásnak veszi. Nem azt mondta a képviselő asszonynak, hogy senki nem kíváncsi a véleményére, hanem
azt kérdezte tőle, hogy miért ő háborodik fel egyedül ezen? Ahogy kérdezi, már abból kitűnik, hogy fel van zaklatva.
Hiába tagadja le, ez látszik.
Pulai Nikoletta képviselőt egyedül az idősek napjával kapcsolatos megjegyzés zaklatta fel, mert igazságtalannak érezte.
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy nem lehet ez a véleménye?
Pulai Nikoletta képviselőnek meg ez a véleménye.
Horváth Gábor polgármester nem mást, mint az őszinte szót hiányolja.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 18.45 órakor.
kmf.
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