Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2016. február 2. napján a 16.00 órakor kezdődő ülésen
Helye: Községháza emeleti nagyterme
(9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Andorka Kálmán János, Benes Gábor,
Horváth Károly, Pulai Nikoletta, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Távolmaradását jelezte: Tóthné Major Éva alpolgármester
Lakosság részéről: 4 fő érdeklődő
Meghívottként: Németh Gyula, Lakiné Oláh Renáta és Tóth Csaba településtervezők, a Talent-Plan Kft. munkatársai
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Andorka Kálmán János és Benes Gábor képviselőket kijelölte. Ezt
követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. A településrendezési terv felülvizsgálati eljárásának aktuális kérdései, tájékoztató; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és Németh Gyula vezető településtervező
2. Összefoglaló a két ülés között történtekről, tájékoztatók, aktuális kérdések megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
3. Javaslat településrendezési terv módosítására, rendeletalkotás (Msz: 15110); Előadó: Horváth Gábor polgármester
4. Javaslat étkezési térítési díjak felülvizsgálatára, rendeletalkotás; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr.
Torma Viktória jegyző
6. Településrendezési terv felülvizsgálata (Msz: 15123), véleményezést lezáró szakasz; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
7. Új építési telkek megszerzésével, kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
8. Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervére; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória
jegyző
9. Az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
10. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
11. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II. 2.) határozata
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A napirendi pontok meghatározása
1. A településrendezési terv felülvizsgálati eljárásának aktuális kérdései, tájékoztató; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és Németh Gyula vezető településtervező
2. Összefoglaló a két ülés között történtekről, tájékoztatók, aktuális kérdések megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
3. Javaslat településrendezési terv módosítására, rendeletalkotás (Msz: 15110); Előadó: Horváth Gábor polgármester
4. Javaslat étkezési térítési díjak felülvizsgálatára, rendeletalkotás; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr.
Torma Viktória jegyző
6. Településrendezési terv felülvizsgálata (Msz: 15123), véleményezést lezáró szakasz; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
7. Új építési telkek megszerzésével, kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
8. Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervére; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória
jegyző
9. Az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
10. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
11. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: A településrendezési terv felülvizsgálati eljárásának aktuális kérdései, tájékoztató;
Előadó: Horváth Gábor polgármester és Németh Gyula vezető településtervező
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a rendezési terv átfogó felülvizsgálata 10 évente kötelező, már 2014ben megkezdték az ezzel kapcsolatos munkákat, a tavalyi évben pedig elfogadásra került a településfejlesztési koncepció,
ami a felülvizsgálatot alapozza meg. Elég széles körben foglalkoztak a rendezési tervvel, megadták a lehetőséget a
lakosságnak, hogy akinek kérése, észrevétele van, az jelezze. Van olyan kezdeményezés, ami nem probléma mentes,
mert valakinek az érdekében áll, míg a lakosság egy másik körének nem. Bízik abban, hogy sikerül olyan rendezési tervet
elfogadniuk, ami a többség, a köz érdekét szolgálja.
Németh Gyula vezető településtervező megköszönte a lehetőséget és elmondta, hogy a felülvizsgálat 10 évente
kötelező, elég bürokratikus eljárás, több körben kell véleményeztetni. Az első lépés a településfejlesztési koncepció
megalkotása, jóváhagyása volt, és csak ennek elfogadását követően lehetett az érdemi felülvizsgálatot megkezdeni. A
koncepció nélkül nem lehet felülvizsgálatot folytatni, mert az állami főépítész is számon kéri a dokumentum meglétét.
Elmondható, hogy az önkormányzat a beérkezett lakossági igényeket és a közérdekkel egyeztetve próbálta a
felülvizsgálatnál figyelembe venni. Nagyon sok olyan igény van, amiről még nem lehet tudni, hogy mi lesz a hatósági
reakció, de keresik a kompromisszumos megoldásokat, mely megfelel a tulajdonosi igényeknek és a közösségi
elvárásoknak is. Alapelv, hogy minden településen támogatni kell a munkahelyteremtést, és az ennek feltételéül szolgáló
gazdasági vagy kereskedelmi szolgáltató területek kijelölését. Ha ez nem kerül be a rendezési tervbe, akkor ilyen jellegű
építmény megépítésére sem adható engedély, adott esetben pályázati lehetőség sem vehető igénybe. Ugyanez a helyzet a
lakótelkek esetében is, mert csak ilyen minősítés esetén lehet telkesítést kérni a földhivataltól. Főbb vonalakban
ismerteti a tervezett változtatásokat:
Szerkezeti módosítások
- A Győrladamérral határos tervezett lakóterületek egy részét általános mezőgazdasági területté minősítik át.
Ennek oka, hogy csak akkor lehet új lakóterületeket kijelölni, növelni, ha már a meglévők beépültek,
amennyiben nem, akkor csak abban az esetben lehet újakat kijelölni, ha a korábban lakóövezetként kijelölt
területeket visszaminősítik. Ezt biológiai aktivitás számításokkal is alá kell támasztani. Mivel ezen a részen nem
valósult meg a telkesítés, az önkormányzat úgy döntött, hogy máshol alakít ki telkeket.
- A temető mögötti tervezett véderdő (Ev) és záportározó tó (V) egy része átminősül falusias lakóterületté (Lf).
- A 048/90. hrsz-ú területre tervezett véderdőből (Ev) gazdasági ipari (Gip) területté minősül át. Ez meglévő
gazdasági zónához kapcsolódik. Mód van arra, hogy ezeken a területeken bizonyos zajos tevékenységeket
korlátozzanak, szigorítsanak, illetve elő lehet írni, hogy az ilyen területek melletti lakóterületeken telken belüli
védő zöld, vagy véderdő is telepítésre kerüljön.
- A 048/87. - 048/71. hrsz-ú telkek egy részén a tervezett gazdasági ipari terület (Gip) átminősül falusias
lakóterületté (Lf). Az ipari részhez közel véderdőt, védőzónát terveznek, de előfordulhat, hogy a
véleményezésben részt vevő zöldhatóságok további feltételeket támasztanak.
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A település déli részén található tervezett falusias lakóterület (Lf) áttervezésre kerül. A település déli határán
húzódó útról lesz feltárható a terület egy körúttal, kb. 30 telek alakítható ki, a terület felső, összeszűkülő részén
zöldterület kap helyet. A szigetközi útra merőleges út kicsatlakozása is áttervezésre kerül, megszűnnének a
zöldterületek, ezen a részen is lakótelkek jönnek létre, amely a tervezett lakóutca nyomvonalának korrekciójával
is jár.
A község déli kapujában fekvő 067/4. hrsz-ú általános mezőgazdasági terület átminősül falusias lakóterületté
(Lf), egy körút és kb. 45 telek alakítható ki. Fontos, hogy itt egy markánsabb véderdő is létrejöjjön, nemcsak
azért, mert külterületi határ, hanem azért, mert mellette bányatelek üzemel. Ezen telkeket csak ütemezetten
lehet megvalósítani, ezt a Földhivatal is előírta, vélhetőleg ütemezési javaslatot is kell készíteni a tervhez. Ebben
építési ütemeket kell számszerűsítve megnevezni. Azt is figyelembe kell venni, hogy a bányának van egy
kitermelési korlátja, addig a védelmet biztosítani kell.
A 1401.sz. úthoz kapcsolódóan új gazdasági területet jelöltek ki a 096/3. hrsz-ú telken. Ez kereskedelmiszolgáltatási célú övezet lenne.
A 097/8. hrsz-ú telken új lakóterület kialakítását tervezik.

Egyéb, kisebb módosulások
- A Szabadság utca és Rákóczi utca sarkán fekvő tervezett Gksz terület (533/8. hrsz.) melletti falusias lakóterület
(Lf, 533/9. hrsz.) átminősül Gksz területté.
- A sportpálya ÉK-i, Hunyadi utca felé eső részének körvonalát az önkormányzat rendezné, kiegyenesítené, tehát
a hosszabb lakótelkek végei zöldterületbe (Z) kerülnek át
- A Széchenyi utca és a Zámolyi-csatornán túl fekvő tervezett lakóterület között a hatályos rendezési terven
betervezésre került egy gyalogút - híddal a csatorna felett – ez kerülne ki a tervből
- A 2011-ben kiépített, az Alsó-Szigetköz egyetlen keményfa ligeterdejéhez, a Tölösi-erdőhöz vezető tanösvény
feltüntetésre kerül a rendezési terven, amely tanösvény meghosszabbításra kerül, a Zámolyi-csatorna mentén
haladva, a csatorna torkolatánál a kijelölt gyalogút felvezet a töltésen.
- Az Akác utca és a Rákóczi utca („szigetközi út”) között fekvő lakótömbben a minimális teleknagyság 650 m 2ről 550 m2-re csökken.
- A Diósi utca és Erdősor utca között feljelölt gyalogút kikerül a tervből.
- A Duna utca telkeinek kétfelé osztása nem szándék, így megtehető az eltolás, az új osztással több, és rövidebb
telek alakítható ki, min. 700 m2-es teleknagysággal.
- Az 533/18. hrsz-ú telken áthaladó tervezett út és a Zámolyi-csatornán átvezető tervezett híd kikerül a rendezési
tervből.
- A 048/90 hrsz-ú terület a hatályos rendezési terven tervezett véderdőként (Ev) került feltüntetésre
- A Dr. Pécsi Gyula utca és Kossuth L. utca közötti tervezett feltáró út egy telekszélességgel hosszabb.
- A temető melletti zöldterület átalakításra kerül: megszűnik a két zöldterületet átvágó út, amellyel egy egységes,
települési közpark alakítható ki - a "felső" beépítetlen terület egy része településközpont vegyes területben
marad.
- Az iskolát és a parkot egy 4 m széles gyalogút köti össze
- A település ipari gazdasági területéről az önkormányzat kiveszi az útkiszabályozásokat, csak a fő közlekedési
tengelyekben tartja meg azokat, a többi terület magánútként az ipari gazdasági területekbe (Gip) olvad.
- Az Ady Endre utca és a Szent László utca sarkán található 118. hrsz-ú falusias lakóterületen a jelenlegi min. 650
m2-es teleknagyság lecsökken 450 m2-re.
- A Sólinka-dűlő területén a terven a meglévő állapotokhoz lett pontosítva a horgásztavak kontúrja.
Horváth Gábor polgármester megköszönte a részletes tájékoztatást és megadja a szót a lakossági érdeklődőknek.
Szabó Imre helyi lakos elmondta, hogy több, mint 20 éve tulajdonosa a 096/3. hrsz-ú területnek, de még sosem látta,
hogy az régészeti terület, ez mit jelent pontosan?
Németh Gyula településtervező elmondta, hogy ez a Forster Gyula központ hivatalos állami adata és a rendezési
tervekre az ő nyilatkozatuk alapján kötelező rátenni a jelölést. Addig a kulturális örökségvédelmi hatóság nem engedi
jóváhagyni a rendezési tervet, amíg a központi nyilvántartás adatait nem jelölik fel. Állami alapadat, amit fel kell tűntetni,
egész addig, amíg nem vizsgálták be a területet és nem bizonyosodik be az ellenkezője.
Szabó Imre helyi lakos elmondta, hogy ő az egész területet át akarta minősíttetni, csak a régészeti jel miatt módosított
ezen a szándékán, és megkérdezte, hogy később lehet-e ezt az övezetet szélesíteni.
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Németh Gyula településtervező tájékoztatta, hogy ha ezt támogatja a testület, akkor nincs akadálya, egy későbbi
módosításkor, de van az a bizonyos biológiai aktivitási számítás, amit számon kér a hatóság. Minden területnek van egy
aktivitás értéke, ami egy szorzószám, azaz, ha valamely területet „lerontanak” zöldfelületi aktivitás szempontjából
mondjuk a 3-as szorzójú szántót 0,3-as gazdasági övezetté minősítenek, akkor valahol ezt ellensúlyozni kell és növelni
kell a zöldfelületet.
Horváth Gábor polgármester kérte, hogy a gokart pályánál, a betervezett utat vegyék ki.
Szabó József tulajdonos megerősíti, hogy ez neki, mint tulajdonosnak lenne a kérelme.
Németh Gyula településtervező szerint ez a gokart pályán, az udvarra van kiszabályozva, amennyiben nem cél az
átkötő forgalom, akkor kiveszik belőle.
Szabó József tulajdonos jelezni kívánja, hogy a tulajdonában lévő bányának, az ott folyó tevékenységnek van egy fajta
zaja és szeretné azt elkerülni, hogy ha ott utca lesz, akkor azzal jöjjenek a lakók, hogy milyen zaj van, szüntessék meg.
Ugyanez a helyzet a gokart pályánál is. Az önkormányzatnak mérlegelnie kell, hogy enged-e ezek közelébe lakóterületet,
mert ez napjainkban egy környezetvédelmi feszültségforrás. A győri főépítészhez fordultak, aki szerint a tervezőnek
környezetvédelmi zajmérést és számítást kell végezni, hogy a bánya és a gokart zaja átlépi-e a határértéket. Most még
nincs probléma, esetleg akkor lehet, ha a közelben lesznek lakóépületek. Ma azonban értesült róla, hogy mindkét részre
zöld sávot terveztek, ami védi a területeket. A főépítész szerint a védőtávolságot növelni kell és a zöldfelületeket annak
kell kialakítani, aki később települt oda, vagyis az új építésű ingatlanok tulajdonosainak. Azt javasolta a főépítész, hogy
írásban jutassák el aggodalmukat az önkormányzathoz és mondják is el szóban. A bánya esetében az a helyzet, hogy
villannyal működik a kotró, 20-30 méter mélyen és 2-3 éven belül odaér, ahol a telkeket tervezik, ami lehet, hogy csak
később fog megépülni. Mind a két tevékenységre van engedélye, és mindkét esetben végeztek zajmérést.
Németh Gyula településtervező szerint ezt kezelni lehet és kezelni is kell a tervben, köszöni a felvetést. A
környezetvédelmi munkarészben erre kitérnek.
Benes Gábor képviselő szerint az adásvételi szerződésekben ezen tevékenységekre fel kell hívni a figyelmet és a vevő
aláírná azt, hogy sem a gokart pálya, sem a bánya miatt semminemű követelést nem támaszt az elkövetkező 20-30
évben. A másik probléma lehet a tónál a motorcsónakozás. Az ilyen problémáknak már a szerződéskötéskor elejét
lehetne venni.
Horváth Gábor polgármester álláspontja azt, hogy a szerződéseket mindig más ügyvéd köti, így ez az út nem járható.
A vevőnek is kötelessége, hogy figyeljen arra és mérlegeljen, hogy mit vesz meg, érdeklődjön akár az önkormányzatnál,
hogy vannak-e problémák azon a részen, amit meg akar venni, de ha belemegy vakon, akkor sok mindent nem tudnak
csinálni. A véleménye az, hogy ha betervezésre kerül a védősáv, akkor nem lesz probléma.
Szabó József tulajdonos most szóban és ügyvédje útján írásban is jelezni fogja, amit elmondott, azért, hogy
dokumentálva legyen az, hogy felhívták a figyelmet a jövőben esetleg felmerülő problémákra.
Horváth Gábor polgármester szerint a mai házak falai és nyílászárói olyan mértékű zajcsökkentéssel vannak ellátva,
hogy a benti pihenést ezek a tevékenységek nem zavarhatják, más a helyzet, ha valaki kimegy a kertbe, de ott az is
probléma lehet, ha a szomszéd elkezd füvet nyírni.
Németh Gyula településtervező megkérdezte, hogy a bánya még meddig működik.
Szabó József tulajdonos tájékoztatta, hogy minimum 10, maximum 15 évig.
Szabó Gábor tulajdonosnak van még egy felvetése, ugyanis a bányászathoz hozzá tartozik az anyag elszállítása, az
azzal járó zaj és por. A depó jelenleg a töltésnél van, de át fog költözni a jelenlegi erdős részre, úgy, hogy azt az erdőt
kivágják. A kamionok a régi aszfaltos úton fognak érkezni, és a tavat körbe kerülve jutnak el a depóig. Ez jelentős porral
és hanggal járhat, így a védőfal meghosszabbítása válhat szükségessé. A por, amit ezek a kamionok felvernek, főleg
száraz, nyári napon, szétterül a környéken. Ezt mindenképpen meg kell vizsgálni a védősávnál. A másik a
sporttevékenység, amikor a bánya megszűnik, a tó szabadidős jelleggel működhetne. A sporttevékenység szintén
zajforrás, ami zavarhatja az embereket, ezt is meg kellene vizsgálni, hogy milyen zajvédelemre lenne szükség a lakosság
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érdekében. Nekik egyelőre kontrollálni kell a zajokat, az önkormányzat részéről azonban mindenképpen figyelembe kell
venni, hogy itt működnek.
Horváth Gábor polgármester szerint az most teljesen egyértelmű, hogy ahhoz kell alkalmazkodni, hogy ott van egy
működő kavicsbánya. Viszont, ha majd ott valamikor egy sporttevékenységet terveznek, akkor meg ahhoz kell
alkalmazkodni a sporttevékenységet tervezőnek, ami a környezetben van. Most nem lehet beszélni a
sporttevékenységről, a dolog fordított, ez teljesen egyértelmű. Szerinte azt is át lehet gondolni, hogy hol legyen a depó,
hogy abból ne legyen probléma.
Németh Gyula településtervező kérte Szabó József tulajdonost, hogy a bánya területéről a Bányakapitányságnak
leadott felmérési állományt juttassák el hozzájuk, hogy azt a felülvizsgálatkor figyelembe tudják venni.
A lakossági érdeklődök 17.04 órakor elhagyták a Képviselő-testületi ülés helyszínét.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Karácsony Róbertnek és családjának az a kérése, hogy a Béke utca
végénél lévő terület kemping létesítésére alkalmas legyen (065/23. hrsz.), olyan legyen a besorolása, illetve az ott lakók
keresték meg az önkormányzatot, hogy ezen a területen ne lehessen kemping. Közel 20-an írták alá a tiltakozó levelet. A
Parti sétánnyal szemközti területről van szó.
Pulai Nikoletta képviselő azt hitte, hogy az a terület az ott lakóké, hiszen évek óta sajátjukként gondozzák.
Horváth Gábor polgármester szerint azt nem tudják, hogy a vízügy mit szólna ehhez, de valószínűleg nem sokat,
mert van ott elég hely, hogy a gépekkel eljárjanak.
Németh Gyula településtervező elmondta, hogy az a rész a hatályos rendezési terven a töltés területének minősül,
amire nincs ráépítési jogosultság. Ilyen arányú pro és kontra vélemény esetén, ebben a helyzetben azt javasolja, hogy ez
maradjon meg zöld sáv, a terület arányait vegyék figyelembe, ez egy keskeny sáv, a kempingeknek jóval kiterjedtebb
területen lenne a helye. Nyári időszakban ennek nagyobb lehet az igénybe vétele, mint amit ez a lakókörnyezet igényel
és ez az igazi veszélyzóna.
Viola Vilmosné képviselő szerint ez a terület kempingnek kevés lenne.
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy az ott élők ragaszkodnak a csendes, nyugodt környezetükhöz. Amennyiben
ott kemping lenne, a vizesblokkokat is ott alakítanák ki, az azzal járó zaj, és a kempingezők pedig zavarnák azokat, akik
ott élnek és pont azért költöztek oda, hogy élvezzék a csendes, nyugodt környezetet. Az aláírásgyűjtéssel is a
tiltakozásukat szerették volna kifejezni. Karácsony Róbertnek volt egy olyan megnyilvánulása is, hogy lehet, hogy nem
kempinget, hanem fagyizót akar ott létrehozni, azt meg lehetne valósítani egy mobil fagyizóval is. Viszont, ha engedik
azt, hogy az beépítésre szánt terület legyen, akkor később már bármit építhet, ami zavaró lehet. Ezért az az álláspontja,
– egyetértve az aláírás gyűjtőkkel – hogy azt ne lehessen átminősíteni beépítésre szánt területté. Most egy embernek
sértik az érdekeit, aki ott vállalkozást kíván létrehozni, de úgy gondolja, hogy képviselőként az ott élők érdekeit kell
képviselniük, hogy nyugodt körülményeik legyenek, maradjanak az itt éléshez.
Andorka Kálmán János képviselő elmondta, hogy ezt a tevékenységet nem tiltaná meg, de nem itt képzelné el, hanem
az ártérben, a töltés másik oldalán. Nehezen tudja elképzelni, hogy a kenukat ott hagyják a vízparton, átmásznak a
töltésen és ott éjszakáznak. A kemping ne a mentett oldalon, hanem a vízparton legyen. Az adásvételről azt kell tudni,
hogy ez nagyon fondorlatos módon történt meg, a tulajdonosok sem szóltak az ott lakóknak, hogy eladó a telek, annak
ellenére, hogy tudták, hogy 16 éve gondozzák és Karácsony Róbert sem szólt az ott lakóknak, hogy megveszi, amikor
kiderült, akkor pedig azt mondta, hogy az adásvételt titkosítani kellett. Ő is aláírta a tiltakozást, mert az a véleménye,
hogy péntek este azt a vízi turistát, aki napközben megivott 5 sört, elég nehéz lesz meggyőzni arról, hogy maradjon
csendben, mert itt 12 méterre egy családi ház hálószobája van. Ezek a vízi turisták közlekednek a falukban, eddig is
előfordult, hogy éjjel zajongtak, és letörték a gyümölcsfák ágait. Nézzék meg Kimlét, ott a falutól 500 m-re van a
kemping, egy erdőben, Dunaszegen is 300 m-re a házaktól.
Horváth Károly képviselő szerint Ásványrárón a falu közepén van.
Andorka Kálmán János képviselő szerint azt nem használják.
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Benes Gábor képviselő szerint rossz példát lehet hozni, de nem érdemes.
Andorka Kálmán János képviselő elmondta, hogy a tulajdonosok abban a hiszemben vásárolták meg az ingatlanokat
ott, hogy az a sáv a vízügyé, oda nem lehet építeni. Most 16 év után odamegy valaki és azt mondja, hogy épít oda három
wc bódét. A maga részéről nem támogatja a kérelmet.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy ezt most hallja először és meghallgatta a képviselő társait, mint a lakosság
képviselőit, de szeretné meghallgatni Karácsonyékat is, mert csak úgy fog tudni dönteni. Nem tudja elképzelni, hogy ott
a házaktól 12 m-re akarnak kempinget létrehozni, ezt irreálisnak tartja. Miért nincs itt a kérelmező, ha tudja, hogy ez itt
ma téma?
Horváth Gábor polgármester szerint tudja, hogy téma ma a kérelem, de azt nem tudja, hogy miért nincs itt.
Benes Gábor képviselő nem érti, hogy miért kell meghallgatni Karácsonyékat, hiszen bármit mondhatnak, és nyilván
nem azt fogják mondani, hogy oda gatter üzemet akarnak, hanem azt, hogy egy csendes fagyizót, vagy nyilvános wc-t.
Aztán utána meg bármit építhetnek, ha a területet átminősítik.
Horváth Gábor polgármester szerint nem kell most feltétlen dönteni, de azt nem halogathatják sokáig, legfeljebb egy
hétig. Karácsony Róbert pontosan tudta, hogy ma itt ebben a témában megbeszélés van, nem érti, hogy miért nem jött
ide. Az ártérben pedig csak mobil létesítmények helyezhetőek el. Azt tudja, hogy az ártér alkalmas a kempingre. Felkéri
Horváth Károly képviselőt, hogy ő is mondja el a véleményét.
Horváth Károly képviselő kijelenti, hogy tartózkodik.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy miben tartózkodik? Most nem szavazni kell, hanem véleményt
mondani.
Horváth Károly képviselő szerint nem tudják pontosan, hogy mekkora az a terület.
Andorka Kálmán János képviselő tájékoztatja, hogy 1240 m2.
Benes Gábor képviselő kifejezetten kérte, hogy ma a kérelmezők jöjjenek el, illetve nekik is elmondta az álláspontját,
amit az előbb itt is elmondott. Az a véleménye, hogy a falu lakóit kell képviselniük, és ha ilyen mértékű a tiltakozás és a
felháborodás a tervezett kemping ellen, akkor azt képviselőként figyelembe kell venniük. Arról kell dönteniük, hogy az a
terület beépíthető legyen-e vagy nem, ha úgy döntenek, hogy igen, akkor onnantól kezdve azt épít oda, amit akar, és ez
ellen van ez a felháborodás. Az ott lakók is meg akarták venni a területet, akkor nem tudták, most pedig őket kijátszva,
megvette más. Jogilag ugyan nincs elővásárlási joguk, de erkölcsileg lett volna. Emberségesség itt nem volt, annak
ellenére, hogy barátokról van szó, tehát a legnagyobb igazságtalanság lenne, ha most megszavaznák azt, hogy a terület
beépíthető. Azt is elmondta Karácsonyéknak, hogy az emberi viszonyokat most már csak úgy tudnák rendezni, ha
felajánlanák megvételre azt a területet az ott lakóknak. Ha ezt így tovább csinálják, akkor az emberi kapcsolatokat végleg
elrontották.
Pulai Nikoletta képviselő szeretné meghallgatni a másik felet, az a kérése, hogy ma ebben ne döntsenek.
Benes Gábor képviselő szerint tudták, hogy ülés lesz, ide jöhettek volna és megvédhették volna az álláspontjukat, de
nem éltek ezzel a lehetőséggel. Véleménye szerint nem feladatuk az, hogy meghallgassák őket. Bármit mondhat és utána
bármit is csinálhat, ez kommunikáció. Mondhatja azt is, hogy oda árva kutyákat akar befogadni, ezzel meghatva a
képviselő asszonyt, utána pedig építhet oda kempinget, amikor arra már adott lesz a lehetősége, ha módosítják a
rendezési tervet. Az a véleménye, hogy akkor hívják ide a másik oldalt is, akik aláírták a tiltakozó levelet.
Horváth Gábor polgármester azt el tudja fogadni, hogy most egyes képviselők nem tudták kialakítani az
álláspontjukat, ezért jövő hétre rendkívüli ülést fog összehívni ebben a témában.
Pulai Nikoletta képviselő nem tudta, hogy ez a terület problémás lehet, mert sosem gondolta, hogy az nem azoké,
akik azt gondozzák, karban tartják.
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Andorka Kálmán János képviselő elmondta, hogy az ott lakók megvásárolnák azt a területet, de felajánlanák
használatra az önkormányzatnak, természetesen azzal, hogy ugyanúgy karban tartanák, mint eddig. Ez a terület a három
család egy helyrajzi számon lévő, osztatlan közös tulajdona lenne.
Horváth Gábor polgármester a napirendi pont tárgyalását lezárja azzal, hogy jövő héten kedden rendkívüli ülést
tartanak a kérelem tárgyában.
A Talent-Plan Kft. munkatársai elhagyták a Képviselő-testületi ülés helyszínét 17.36 órakor.
2. napirendi pont: Összefoglaló a két ülés között történtekről, tájékoztatók, aktuális kérdések
megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a vidéki lakosság
támogatására kiírt pályázat elszámolása megtörtént, a pályázati támogatás megérkezett az önkormányzat bankszámlájára.
A rendkívüli támogatásra beadott pályázat eredményes lett, december 30-án megérkezett az önkormányzat
bankszámlájára 2.412.744,-Ft. Folyamatba helyezték a telekalakításokat, a Duna utca mögött már elkészítette a
megosztási vázrajzokat a földmérő. Egy területet illetően döntést kell hozni a belterületbe vonásról. Sikerült megegyezni
a Győri úttal párhuzamos részen a 065/28. hrsz-ú ingatlan tulajdonosával, aki hajlandó ugyanazokkal a feltételekkel
eladni a földterületét, mint a többi ingatlan tulajdonos. Erre vonatkozóan a mai ülésen döntést kell hozni.
Várja a hozzászólásokat.
Pulai Nikolett képviselő örömét fejezte ki, hogy a rendkívüli támogatásra beadott pályázat eredményes lett.
Viola Vilmosné képviselő örül annak is, hogy az iskola mennyi mindent nyert.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy kapott az iskola bordásfalat és egyéb eszközöket, több, mint 3 millió
forint értékben, 25 laptopot, 4 interaktív táblát, 7-8 millió forint közötti értékben. Ez azt jelenti, hogy a legkorszerűbb
számítástechnikai eszközökkel lehet most már oktatni a számítástechnikát, ami nagyon fontos.
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II. 2.) határozata
Polgármesteri beszámoló elfogadásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a két ülés között történtekről
készített összefoglaló beszámolót és a polgármester által megtett intézkedéseket.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
3. napirendi pont: Javaslat településrendezési terv módosítására, rendeletalkotás (Msz: 15110)
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a szeptemberi ülésen
döntöttek egy magánszemély kérelmére a rendezési terv módosításáról. A főépítész a véleményezési szakasz lezárását
követően megküldött állásfoglalásában hozzájárult a tervezett módosításhoz. A főépítész nem emelt kifogást az ellen,
hogy a Képviselő-testület jóváhagyja a módosítást. 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 a következő rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II. 3.) önkormányzati rendelete a helyi
építési szabályzatról szóló 14/2003. (XI. 26.) számú rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét
képezi)
4. napirendi pont: Javaslat étkezési térítési díjak felülvizsgálatára, rendeletalkotás
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az étkezésért fizetendő térítési díjak az alábbi mértékben emelkednek: a
bölcsőde esetében 28,-Ft-tal, az óvoda esetében 20,-Ft-tal, az iskolai napközi esetében 28,-Ft-tal, az iskolai menza
esetében 22,-Ft-tal, a külső étkezők esetében 35,-Ft-tal. A bölcsődei gondozásért továbbra sem állapítanának meg
térítési díjat. Várja a hozzászólásokat.
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 a következő rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II. 3.) önkormányzati rendelete az
önkormányzati konyhán biztosított gyermek és külső étkeztetés intézményi térítési díjairól és a bölcsődei
gondozásért fizetendő intézményi térítési díjról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5. napirendi pont: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a tervezetben nem szerepel a
Rákóczi utcai járda felújítása és a Németh Imre utca aszfaltozása összegszerűen, de ezeket mindenképpen el kell
végeztetni. A határi utak nagyon rossz állapotban vannak, ugyan tavaly azok a cégek, amik használták azokat, bizonyos
mértékig rendbe tették, de még mindig nincsenek olyan állapotban, mint a töltésépítés előtt, amikor évente alig pár
millió forintot kellett költeni a karbantartásukra. Úgy gondolja, hogy ha a földkivonással kapcsolatos járadékot nem
kellene teljes mértékben befizetni, akkor a rendelkezésre álló források elegendőek lennének a közművesítésre. Ebbe az
út aszfaltozást természetesen nem érti bele, de az utakat is úgy kialakítanák kavicsolással, gréderezéssel, hogy azok
járhatóak legyenek. Így az az összeg, ami a telekeladásokból folyhat be, mind növelheti azt a pénzt, amiből a tanuszodát
meg akarják építeni.
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy a Rákóczi úton a járdát hogyan csinálnák meg.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy aszfaltozással, megoldják egyidejűleg a vízelvezetést is és kap egy
szegélyt is.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy a bevételeknél mit jelent a magánszemély hagyatékából származó
készpénz.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat örökölt, egy magánszemély úgy végrendelkezett, hogy
az önkormányzatra hagyja a készpénz vagyonát. Ez a pénz már meg is érkezett az önkormányzat számlájára.
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy mire fordítják.
Horváth Gábor polgármester szerint elgondolkodhatnának azon, hogy a temető melletti, további bővítésre szánt
területet megvásárolják.
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Pulai Nikoletta képviselő megjegyezte, hogy a maga részéről soknak tartja az utak karbantartására tervezett összeget.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy sok, de sajnos nem elég.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a soron következő rendes ülésre terjesztik be a költségvetést.
Horváth Gábor polgármester kijelentette, hogy a jövő héten a rendezési terv módosításra irányuló kérelem miatt
rendkívüli ülést tartanak, mert van olyan képviselő, aki még nem alakította ki az üggyel kapcsolatos álláspontját.
Benes Gábor képviselő kifejezetten mondta a kérelmezőnek, hogy jöjjön el az ülésre és mondja el az érveit.
Horváth Károly képviselő szerint döntsék el, ne hívjanak össze ülést.
Pulai Nikoletta képviselő jelezte, hogy mindkét felet meg szeretné hallgatni.
Benes Gábor képviselőnek az a véleménye, hogy a képviselőség lényege az igen vagy nem, tehát az, hogy tudjon
dönteni, valami mellett vagy valami ellen tudjon állást foglalni. A tartózkodást nem tudja elfogadni.
Pulai Nikoletta képviselő csak akkor tud állást foglalni, ha valamiben tájékozott, addig nem.
Horváth Gábor polgármester a napirendi pont tárgyalását lezárta.
6. napirendi pont: Településrendezési terv felülvizsgálata (Msz: 15123), véleményezést lezáró szakasz
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a novemberi ülésen
döntöttek egy magánszemély kérelmére a rendezési terv módosításáról. A véleményezési szakasz lezárult, eltérő
vélemény nem érkezett. Most még végső véleményre a főépítész elé kell terjeszteni a módosítást, ezért a véleményezést
le kell zárni. A végső főépítészi vélemény után lehet rendeletben elfogadni a módosítást. Várja a hozzászólásokat.
Horváth Károly képviselő bejelenti személyes érintettségét.
Horváth Gábor polgármester, figyelemmel Horváth Károly képviselő személyes érintettségre vonatkozó bejelentésre,
az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési terv felülvizsgálata (Msz: 15123),
véleményezést lezáró szakasz tárgyában a szavazásból nem zárja ki Horváth Károly képviselőt.
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 3/2016. (II. 2.) határozata
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési terv felülvizsgálata (Msz: 15123),
véleményezést lezáró szakasz tárgyában a szavazásból nem zárja ki Horváth Károly képviselőt.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 2.) számú határozata
Településrendezési Terv módosítás (Msz: 15123) – Egyszerűsített eljárás Véleményezési Szakasz lezárása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az egyszerűsített eljárás véleményezési
szakaszában beérkezett véleményeket. Eltérő vélemények egyeztetésére nem volt szükség. A Képviselő-testület
támogatja a 050/15. hrsz-ú telken az építési hely feltüntetését.
2. A Képviselő-testület a véleményezési szakaszt a mai napon lezárta. Felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a
tervezett módosítást főépítészi véleményezésre küldje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Új építési telkek megszerzésével, kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy december végén sikerült megállapodást kötniük a Győri út
folytatásában kialakítandó telkek azon tulajdonosával is, akivel ezidáig nem. Így minden érintett ingatlant be tudnak
vonni a telkesítésbe. Ugyanazokkal a feltételekkel kötnék a szerződést, mint a korábbiakat Borárosékkal és Gácsikékkal,
azaz minden harmadik közműves telket megkapják a tulajdonosok, az önkormányzat viseli az adásvétellel, a
megosztással járó összes költséget és a közművesítés költségét is. Javasolja az adásvételi szerződés megkötését,
jóváhagyását. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
A 065/28. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy építési telkek kialakítása, továbbá
kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolja a 065/28. hrsz-ú ingatlant.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával kössön adásvételi
szerződést, és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
3. A Képviselő-testület hozzájárul a 065/28. hrsz-ú külterületi földterület belterületbe vonásához. A más célú
hasznosítás és a belterületbe vonás költségét az összes érintett ingatlan vonatkozásában Győrzámoly Község
Önkormányzata viseli.
4. Győrzámoly Község Önkormányzata kezdeményezi az illetékes ingatlanügyi hatóságnál a 065/28. hrsz-ú külterületi
szántó más célú hasznosítását és belterületbe vonását abból a célból, hogy a település fejlesztése érdekében azon építési
telkek, továbbá kiszolgáló- és lakó utak alakulhassanak ki.
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II. 2.) számú határozata
A 065/28. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy építési telkek kialakítása, továbbá
kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolja a 065/28. hrsz-ú ingatlant.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával kössön adásvételi
szerződést, és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
3. A Képviselő-testület hozzájárul a 065/28. hrsz-ú külterületi földterület belterületbe vonásához. A más célú
hasznosítás és a belterületbe vonás költségét az összes érintett ingatlan vonatkozásában Győrzámoly Község
Önkormányzata viseli.
4. Győrzámoly Község Önkormányzata kezdeményezi az illetékes ingatlanügyi hatóságnál a 065/28. hrsz-ú külterületi
szántó más célú hasznosítását és belterületbe vonását abból a célból, hogy a település fejlesztése érdekében azon építési
telkek, továbbá kiszolgáló- és lakó utak alakulhassanak ki.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Duna utca mögötti telkek esetében a 08/1. hrsz-ú út megosztása miatt
szükségessé vált a megosztás után kialakuló 08/3. hrsz-ú út belterületbe vonása is. Javasolja, hogy erre vonatkozóan
döntsön a Képviselő-testület.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
A 08/3. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és más célú hasznosítása
1. A Képviselő-testület hozzájárul a 08/3. hrsz-ú külterületi önkormányzati közút belterületbe vonásához. A más célú
hasznosítás és a belterületbe vonás költségét Győrzámoly Község Önkormányzata viseli.
2. Győrzámoly Község Önkormányzata kezdeményezi az illetékes ingatlanügyi hatóságnál a 08/3. hrsz-ú külterületi
önkormányzati közút más célú hasznosítását és belterületbe vonását abból a célból, hogy a település fejlesztése
érdekében azon építési telkeket kiszolgáló- és lakó utak alakulhassanak ki.
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II. 2.) számú határozata
A 08/3. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és más célú hasznosítása
1. A Képviselő-testület hozzájárul a 08/3. hrsz-ú külterületi önkormányzati közút belterületbe vonásához. A más célú
hasznosítás és a belterületbe vonás költségét Győrzámoly Község Önkormányzata viseli.
2. Győrzámoly Község Önkormányzata kezdeményezi az illetékes ingatlanügyi hatóságnál a 08/3. hrsz-ú külterületi
önkormányzati közút más célú hasznosítását és belterületbe vonását abból a célból, hogy a település fejlesztése
érdekében azon építési telkeket kiszolgáló- és lakó utak alakulhassanak ki.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Győri út mögötti részen is el kell készíttetni az ingatlan
megosztásokat és le kell folytatni a telekalakítási eljárást. A legkedvezőbb ajánlatot a Zsugya-Geo Földmérő és
Térképészeti Bt. adta a munkára, bruttó 1.267 e Ft összegben. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
063/50. - 063/55., 064., 065/26. – 065/28., 065/4. – 065/5., 065/7. – 065/8., 066., 067/2. – 067/4., 067/31. –
067/32. hrsz-ú ingatlanok telekalakítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 063/50. - 063/55., 064., 065/26. –
065/28., 065/4. – 065/5., 065/7. – 065/8., 066., 067/2. – 067/4., 067/31. – 067/32. hrsz-ú ingatlanok telekalakítására
érkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a Zsugya-Geo Földmérő és Térképészeti Bt. ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a telekalakítási munkákra kössön vállalkozási
szerződést a Zsugya-Geo Bt-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 7/2016. (II. 2.) számú határozata
063/50. - 063/55., 064., 065/26. – 065/28., 065/4. – 065/5., 065/7. – 065/8., 066., 067/2. – 067/4., 067/31. –
067/32. hrsz-ú ingatlanok telekalakítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 063/50. - 063/55., 064., 065/26. –
065/28., 065/4. – 065/5., 065/7. – 065/8., 066., 067/2. – 067/4., 067/31. – 067/32. hrsz-ú ingatlanok telekalakítására
érkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a Zsugya-Geo Földmérő és Térképészeti Bt. ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a telekalakítási munkákra kössön vállalkozási
szerződést a Zsugya-Geo Bt-vel és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
11

8. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervére
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Természetesen a tervezett üléseken felül lehetnek
rendkívüli ülések is, ahogy azt a munka, vagy egyes döntések meghozatala megkívánja.
Horváth Gábor polgármester kéri, hogy lehetőség szerint mindenki e szerint tervezzen és alakítsa az idejét. Ezt
követően 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 8/2016. (II. 2.) számú határozata
A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének jóváhagyásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre szóló munkatervét jóváhagyja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
9. napirendi pont: Az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy 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 9/2016. (II. 2.) számú határozata
Az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervéről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évre szóló belső ellenőrzési témakört a
következőkben határozza meg:
 A főkönyvi könyvelés szabályozása és gyakorlata
 Leltározás
 Selejtezés
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: értelem szerint
10. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről
1. Új kialakítású építési telkek eladási árának meghatározása
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Duna utca mögötti részen a földmérő elkészítette a megosztási
vázrajzokat, megrendelték a Pannon-víznél a viziközmű terveket, és a földgáz és villany ellátásra vonatkozóan is
igénybejelentést tesznek. Nagyon sok megkeresés érkezik, hogy mikor lesz ott telek, mert fellendült a kereslet.
Véleménye szerint meg kell határozni a vételárat, hogy tovább tudjanak lépni és az érdeklődőket tájékoztatni tudják.
Elemi érdek, hogy a telkeket el tudják adni minél hamarabb, mert a közművesítés költségének meg kell térülnie minél
hamarabb. Ezen kívül nem tudhatják, hogy az érdeklődés meddig tart. Átlagosan 700 m2 nagyságúak lesznek a telkek, de
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van olyan, ami e nagyság felett van. Az a javaslata, hogy a Duna utca mögötti telkeket bruttó 5 millió, a Győri úttal
párhuzamos részen 5,5 millió forintért értékesítsék, a nagyobb telkekre pedig határozzanak meg külön négyzetméter
árat.
Horváth Károly képviselő szerint ne nézzék Győrújfalut, mert ott 10 millió forint alatt nincs telek, de kevesli ezt a
vételárat.
Horváth Gábor polgármester szerint tényleg ne nézzék, mert ott nincs telekforgalom. Az, hogy évente ott eladnak öt
telket, itt viszont el kell adni 50-et, mert különben nem kapják vissza a pénzüket. Versenyképes árat kell
meghatározniuk.
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy mennyi haszon lesz az értékesítésből.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ha visszatekintenek a korábbi telekalakításra, a villamosenergia ellátás
körülbelül 9 millió forintba került, de a szerződés szerint, ahogy az ott épülő házak rákötnek a hálózatra, az
önkormányzat visszakapja a telkenként körülbelül 300 ezer forintos ráfordítást. Ezt minden évben egyszer, júniusban
lehet visszaigényelni. 2015-ben visszakapták a befektetett összeg 30%-át, véleménye szerint idén számíthatnak a többire
is, mert a júniusi igénylésig többé-kevésbé megépülnek ott a házak. A gáz esetében hasonló volt a helyzet. Az
önkormányzat kifizette a GDF Suez felé a gázellátás költségét, amit visszaosztottak az egyes telkekre, és azt külön
megfizettetik a vevőkkel, a telek vételárán felül, amikor rá akarnak kötni a gázhálózatra, tehát az a pénz is visszatérül.
Nagy kérdés az, hogy mennyit kell fizetni a földkivonásért, ha ezt mérsékelni lehetne, akkor a szorzó 2-2,5, tehát ha
befektetnek 100 millió forintot, abból 200-250 milliót vesznek ki.
Andorka Kálmán János képviselő a maga részéről elfogadhatónak tartja a polgármester úr által javasolt vételárat.
Véleménye szerint határozzák meg a nagyobb telkek vételárát is, ne kelljen minden egyes ilyen esetben erről külön
tárgyalni.
dr. Torma Viktória jegyző felhívja a figyelmet az önkormányzat vagyonrendeletére, mely szerint 6 millió forintig lehet
versenyeztetés nélkül értékesíteni, e fölött kötelező nyilvános licitet hirdetni.
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy 750 m2 felett számoljanak fel további 2.500,-Ft-ot négyzetméterenként.
Még mielőtt elkezdik értékesíteni a telkeket, azokkal kell leülni tárgyalni, akiktől vették a földterületet, hogy válasszák ki
azokat a telkeket, amikre az adásvételi szerződés szerint jogosultak. Ezt követően kezdhetik meg előszerződéssel
értékesíteni a telkeket. Úgy gondolja, hogy jövő évben már lesznek olyan helyzetben, hogy a befektetett pénzüket
meghaladó haszonra tesznek szert. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Építési telkek eladási árának meghatározása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, üzleti vagyon
részét képező építési telkek eladási árát az alábbiak szerint határozza meg:
 Duna utca mögött kialakítandó építési telkek eladási ára 750 m2 nagyságig: bruttó 5.000 e Ft
 Győri úttal párhuzamos részen kialakítandó építési telkek eladási ára 750 m2 nagyságig: bruttó 5.500 e Ft
 750 m2 –t meghaladó teleknagyság esetén az eladási ár 2.500,-Ft-tal emelkedik négyzetméterenként.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az építési telkeket értékesítse és az adásvételi
szerződéseket a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (II. 2.) számú határozata
Építési telkek eladási árának meghatározása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, üzleti vagyon
részét képező építési telkek eladási árát az alábbiak szerint határozza meg:
 Duna utca mögött kialakítandó építési telkek eladási ára 750 m2 nagyságig: bruttó 5.000 e Ft
 Győri úttal párhuzamos részen kialakítandó építési telkek eladási ára 750 m2 nagyságig: bruttó 5.500 e Ft
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 750 m2 –t meghaladó teleknagyság esetén az eladási ár 2.500,-Ft-tal emelkedik négyzetméterenként.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az építési telkeket értékesítse és az adásvételi
szerződéseket a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
2. A 376/27. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlése
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a tanácsrendszer idején, 1989-ben, az akkor még víkendtelkeknek
minősített részre előírták a beépítési kötelezettséget és ezt bejegyezték az ingatlan-nyilvántartásba. Most egy ilyen telek
eladóvá vált, de az adásvétel akadályát képezi a Községi Tanács VB. javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom.
Javasolja, hogy, mint jogutód, járuljanak hozzá ennek törléséhez, amit ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalnának. Az
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés a győrzámolyi 376/27. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul a győrzámolyi 376/27.
hrsz-ú ingatlanra a 44421/1988. 12.30. szám alatt a jogelőd Községi Tanács VB. Győrzámoly javára bejegyzett
"Elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez a beépítési kötelezettség teljesítéséig”.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a törlési kérelmet a Képviselő-testület
nevében írja alá és nyújtsa be az ingatlan-nyilvántartási hatósághoz.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (II. 2.) számú határozata
Döntés a győrzámolyi 376/27. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul a győrzámolyi 376/27.
hrsz-ú ingatlanra a 44421/1988. 12.30. szám alatt a jogelőd Községi Tanács VB. Győrzámoly javára bejegyzett
"Elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez a beépítési kötelezettség teljesítéséig”.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a törlési kérelmet a Képviselő-testület
nevében írja alá és nyújtsa be az ingatlan-nyilvántartási hatósághoz.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
3. „TOP-os” pályázati lehetőséggel kapcsolatos tájékoztató
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy valószínűleg ennek a pályázatnak a keretében tudnák a Szent István u.
11. szám alatti épületet rendbe tenni, funkcióit tovább bővíteni. A TOP-ban prioritás a bölcsődei férőhelyek
létrehozása, tehát lehetne még egy bölcsődei csoportot kialakítani az épületben. A bölcsődések várhatóan többen
lesznek a jövőben. A mostani óvodai foglalkoztató helyén lehetne kialakítani az újabb bölcsődei csoportot, így a két
csoport egymás mellett lenne. Mindenki tudja, hogy a gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálati helyiség kicsi, nem
megoldott az egészséges és beteg gyermekek elkülönítése, mert sokszor akkor van tanácsadás, amikor orvosi rendelés.
Úgy gondolja, hogy az épület alsó szintjén, a fogorvosi rendelő helyiségével kibővülne a gyermekorvosi és a védőnői
szolgálat. Az emeleten helyeznének el kettő vagy három óvodai csoportot, az előírásoknak megfelelően, tornaszobával
együtt. A lépcsőházban elférne a lift. Az épületre tető kerülne és a tetőteret beépítenék. Már felvette a kapcsolatot a
Talent-Plan Kft-vel, hogy vizsgálják meg az általa felvázolt elképzeléseket, hogy meg lehet-e azokat valósítani abban az
épületben és ha igen, adjanak ajánlatot a tervezési munkákra. Egyes részek 140 m2 nagyságúak, ebből van három az
emeleten. Ha tetőt kap az épület, figyelembe véve a tető hajlásszögét, a tetőtér is lesz háromszor 100 m2 nagyságú. Itt
osztálytermeket lehetne kialakítani. Középen helyeznék el a fogorvosi rendelőt és a közlekedőket. Most úgy akarják
ezeket a pályázatokat a települések között elosztani, hogy abból mindenki lakosság arányosan részesüljön. Ebben a
pályázati időszakban, ami 2020-ig tart, 70 ezer forintot lehetne igénybe venni egy lakos után. Most ennek az 50-60%-át
akarják szétosztani, ami, ha 3 ezer lakossal számolnak, 200 millió forintot jelent, ennek az 50%-a 100 millió forint. Az
önerő mértéke konkrétan nem hangzott el, lehet, hogy az áfa összegét kell biztosítani, de ez is majd tisztázódni fog. Ha
ezt így nézik, akkor 27 millió forintért lenne 100 millió forintjuk. Kéri, hogy ezt próbálja mindenki átgondolni. Még
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nincs minden pályázat kiírva, nem is tudják, hogy még mit írnak ki, de azt gondolja, hogy aki előbb lép, előbb jut
pénzhez. Az épületet szigetelnék, a nyílászárókat nem kell kicserélni, csak egy bejárati portált. A hőtechnika javulna,
kevesebbet kellene költeni fűtésre, tehát még spórolhatnának is rajta. Azt fontosnak tartja, hogy minél nagyobb beltér
legyen a tető esetében. Jelen pillanatban ennyit tud elmondani, kéri, hogy gondolják át a felvetését.
dr. Torma Viktória jegyző ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati
Hivatal vállalná a TOP-os pályázatok esetében az előkészítést, projektmenedzselést, amire vonatkozóan konzorciumi
együttműködési megállapodást lehet kötni a támogatási kérelem benyújtására. Ez azt jelenti, hogy nem külső pályázatíró
céget bíznának meg, hanem a Megyei Önkormányzat Hivatalát. A pályázathoz nem kell benyújtani engedélyes terveket,
mint ahogy az korábban gyakorlat volt, de nyilván bizonyos szintig ki kell dolgozni az elképzeléseket, annak érdekében,
hogy pontos költségkalkulációt tudjanak végezni.
Horváth Gábor polgármester javasolja a megállapodást megkötését. Elmondta, hogy a tervezőt arra kérte, hogy olyan
mélységig dolgozza ki a terveket, amiből aztán a költségek megbecsülhetőek lesznek. Az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a „Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás Támogatási Kérelem benyújtására” elnevezésű szerződés-tervezetet és azzal egyetért.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a megállapodást írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (II. 2.) számú határozata
Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a „Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás Támogatási Kérelem benyújtására” elnevezésű szerződés-tervezetet és azzal egyetért.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a megállapodást írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
4. Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat, mely szerint a Társulás módosította az egyes
kilépő tagok miatt a társulási megállapodását, melyet a kilépő tagoknak is jóvá kell hagyni. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy 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 13/2016. (II. 2.) számú határozata
A Győri Többcélú Kistérségi Tárulás Társulási Megállapodásának módosítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa által
a 13/2015. (XI. 25.) Tanácshatározattal elfogadott Társulási Megállapodás módosítást.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármester, hogy a határozatot a Győri Többcélú Kistérségi Társulás
elnökének küldje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
5. Törvényességi felhívás megtárgyalása
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a polgármesteri tiszteletdíjat és költségtérítést megállapító határozat
vonatkozásában a Kormányhivatal törvényességi felhívást tett, mert az nem felel meg a Mötv. vonatkozó
rendelkezéseinek. Javasolta a jogszabálysértő határozat visszavonását. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés törvényességi felhívásról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal GYB-04/32-1/2016. számú törvényességi felhívásában foglaltakat és úgy határozott, hogy
azzal egyetért.
2. A Képviselő-testület a 140/2015. (XI. 3.) számú határozatát visszavonja és megállapítja, hogy 2016. február hónaptól
a polgármester illetménye és tiszteletdíja tárgyában a 92/2014. (X. 21.) számú határozatban foglaltak érvényesek.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Kormányhivatalt.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. február 14.
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 14/2016. (II. 2.) számú határozata
Döntés törvényességi felhívásról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal GYB-04/32-1/2016. számú törvényességi felhívásában foglaltakat és úgy határozott, hogy
azzal egyetért.
2. A Képviselő-testület a 140/2015. (XI. 3.) számú határozatát visszavonja és megállapítja, hogy 2016. február hónaptól
a polgármester illetménye és tiszteletdíja tárgyában a 92/2014. (X. 21.) számú határozatban foglaltak érvényesek.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Kormányhivatalt.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. február 14.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a visszavont határozatnak az volt a célja, hogy a polgármester úr illetménye
azonos szintre kerüljön a választásokat megelőző illetmény szintjével, ugyanis az jelentős mértékben lecsökkent. Mivel
az Mötv-ben meghatározott mértékű illetményre jogosult csak, így a döntés nem érte el célját. Annak azonban nincs
akadálya, hogy a Képviselő-testület jutalmat állapítson meg a polgármester úr részére. Javasolja, hogy a választásokat
megelőzően folyósított illetmény és költségtérítés, valamint a választásokat követően folyósított illetmény és
költségtérítés összege közötti különbözet éves összegét tervezzék be a költségvetésbe jutalomként.
Horváth Gábor polgármester bejelenti személyes érintettségét. Ezt követően felkérte dr. Torma Viktória jegyzőt,
hogy a határozati javaslatokat tegye fel szavazásra:
dr. Torma Viktória jegyző összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármesteri jutalom megállapításánál 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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (II. 2.) számú határozata
Személyes érintettség elbírálásáról
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármesteri jutalom megállapításánál a
szavazásból kizárja Horváth Gábor polgármestert.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
Ezt követően dr. Torma Viktória jegyző az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra
Határozati javaslat
Polgármesteri jutalom megállapításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Horváth Gábor polgármestert
munkája elismeréseként bruttó 1.344.780,-Ft összegű jutalomban részesíti.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a jutalmat az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe
tervezze be és gondoskodjon annak kifizetéséről.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: tervezésre: 2016. február 15.; kifizetésre: 2016. június 30.
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 16/2016. (II. 2.) számú határozata
Polgármesteri jutalom megállapításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Horváth Gábor polgármestert
munkája elismeréseként bruttó 1.344.780,-Ft összegű jutalomban részesíti.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a jutalmat az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe
tervezze be és gondoskodjon annak kifizetéséről.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: tervezésre: 2016. február 15.; kifizetésre: 2016. június 30.
Hozzászólások
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a mikrobusszal kapcsolatos pályázati lehetőség felmerülésekor azt
mondta a kézilabda sportkör elnöke, Siska Károly, hogy nem pályázik. Ezt akkor ő úgy vette, hogy ami másnak jó, az
neki biztos, hogy nem jó, ugyan nem helyes magatartás, de kihagyta magát olyanból, amiből nem kellett volna. Most
viszont megtudta a Sportegyesület elnökétől, hogy a buszt legtöbbször a kézilabda csapat használja. Nem érti, hogy
milyen jogcímen, hiszen neki is megvolt a lehetősége, hogy bekapcsolódjon ebbe a lehetőségbe, de akkor azt mondta,
hogy nem. Megkérdezte Pulai Nikoletta képviselőt, hogy ő hogyan vette igénybe a buszt.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy a színkör tagjaival egyszer vették igénybe, amikor Rábapatonára volt
meghívásuk. A Sportegyesület ajánlotta fel a lehetőséget, hogy ha segítik őket a 3. adventi gyertyagyújtás műsorának
megszervezésében, akkor minden költség nélkül elvihetik. Ez így is történt ebben az egy esetben, de a más általi
használathoz nem tud hozzászólni, csak annyit tud, hogy nagyon sok helyen látja a buszt a faluban, amit már akart is
kérdezni, hogy ez miért van.
Horváth Gábor polgármester szerint a busz felelőse a Sportegyesület és személy szerint Granát Gábor elnök és azt
nem tudja elfogadni, hogy azt mindenki használhatja úgy, hogy adott esetben nem is tankolja. Az nem működik, hogy
mindenki használja és a Sportegyesület meg fizet. Az önkormányzat segítségével jutottak hozzá a buszhoz, a
pályázatíráson át minden segítséget megkaptak, most meg az ül bele, aki akar. Az a véleménye, hogy a használatot le kell
szabályozni.
dr. Torma Viktória jegyző véleménye az, hogy kell készíteni egy gépjármű használati szabályzatot, amiben rögzítik,
hogy ki és milyen feltételekkel veheti igénybe a Sportegyesülettől a buszt és az abban foglaltakat, mind az egyesületnek,
mind a használóknak be kell tartani.
Pulai Nikoletta képviselő szerint is le kell szabályozni a használatot, hogy ki tankolja és kell-e fizetni a használatért
bérleti díjat.
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Horváth Gábor polgármester csak azt akarta ezzel mondani, hogy nem tartja elfogadhatónak, hogy olyan is használja
a buszt, aki annak idején elzárkózott a pályázattól.
Benes Gábor és Pulai Nikoletta képviselők is emlékeznek arra, hogy a kézilabda csapat elnöke annak idején
kijelentette, hogy nem pályázik.
Horváth Károly képviselő úgy tudja, hogy minden egyesület, ami Győrzámolyon működik, használhatja a buszt.
Horváth Gábor polgármester szerint a kézilabda csapat esetében morális kérdésről van szó, tekintve a vezetőjük
pályázathoz való hozzáállását.
Pulai Nikoletta képviselő úgy tudja, hogy nem csak a kézilabda csapatnak, hanem az iskolai csapatnak is igénybe vette
Siska Károly a buszt és azzal mentek sportversenyekre.
Horváth Károly képviselő szerint kell, hogy gazdája legyen az autónak, aki odafigyel az üzemanyagra, a tisztaságra, a
gumik állapotára. Elmondta, hogy ahogy ő átvette az autót, az nem olyan volt, ahogy visszaadta volna. Már a tárolását is
problémásnak tartja. Ki kell jelölni egy személyt, aki átadja, átveszi, megnézi, hogy sérülésmentes-e az autó,
megtankolták-e.
Benes Gábor képviselő csak azt nem érti, hogy ez miért nem így van a kezdetektől, mert ennek így kéne működni.
Horváth Gábor polgármester szerint le kell szabályozni a használatot. Elmondta, hogy megkérdezi a Kendo
egyesületet, hogy az segít-e nekik, hogy az önkormányzati terepjárót időközönként használják, ha igen, akkor azzal a
feltétellel, hogy innen a Községházától elviszik és ide visszahozzák, használhatják az autót.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 19.15 órakor.

kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Andorka Kálmán János
képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Benes Gábor
képviselő
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