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Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Horváth Károly és Viola Vilmosné képviselőket kijelölte. Ezt követően
ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Döntés a településrendezési terv módosítását kezdeményező lakossági kérelemről; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (II. 9.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Döntés a településrendezési terv módosítását kezdeményező lakossági kérelemről; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
1. napirendi pont: Döntés a településrendezési terv módosítását kezdeményező lakossági kérelemről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a rendezési terv módosításhoz érkezett egy olyan lakossági kérelem,
ami több helybeli lakos tiltakozását kiváltotta. Ismerteti a kérelmet, amit Karácsony Róbert adott be 2015. július 8-án.
Ebben a 065/23. hrsz-ú területet kérte kempingként regisztráltatni a rendezési tervben. A területen egy szabadidős
központot szeretne létrehozni. Amennyiben erre támogatást kap, akkor a töltés túlsó oldalán kialakított terület
üzemeltetésére egy kölcsönös előnyökön alapuló egyezséget ajánlott fel. Mivel a töltés túlsó oldala vízügyes terület,
állami tulajdon, így arra vonatkozó szerződés megkötésére az önkormányzatnak nincs és soha nem is volt lehetősége. A
mai napon érkezett egy újabb levél Karácsony Róberttől, amiben jelezte, hogy a mai ülésen nem tud megjelenni egyéb
elfoglaltsága miatt. Ebben a levélben tudatta, hogy a 065/23. hrsz-ú területen soha nem akart kempinget létrehozni,
amit közölt a telekszomszédokkal és Andorka Kálmán önkormányzati képviselővel. Nem érti az aláírásgyűjtéseket és a
személyüket érintő alaptalan támadásokat, hacsak az nem a tulajdonszerzés miatt történik. A terület nem alkalmas
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kemping céljára, sem mérete, sem elhelyezkedése miatt. A kemping ötlete egy korábbi – polgármester úrral történt –
beszélgetésen merült fel, esetleges közös önkormányzati üzemeltetéssel, a töltés túlsó területén. A 065/23. hrsz-ú
területen egy kerékpáros pihenőt akart létrehozni, pár paddal és egy kis fagyizóval, ami nem zavarná a környékbelieket,
mivel ezek nyitvatartását az önkormányzat határozná meg. Az elmúlt 16 évben a teniszpályák üzemeltetése révén a falut
számtalanszor népszerűsítették, az iskola a teniszbemutató révén százezres nagyságrendű sportfelszerelést kapott, és
mindent megtettek a falu jó hírnevének öregbítése érdekében, annak ellenére, hogy a tenisz klub egy fillér támogatást
sem kapott az önkormányzattól. Most mégis úgy tűnik, hogy azokat az embereket jobban megbecsüli a falu, akik a
vállalkozásukat máshol végzik, és csak aludni járnak Győrzámolyra, népszerűek maradnak és az irigység sem éri el őket.
Amennyiben nem kap támogatást a belterületté nyilvánításra irányuló szándékához, ami a falu turisztikai céljait is
szolgálná, visszaállítja a terület szántó besorolását és eladja a területet, amint azt szerződéses kötelezettségei engedik.
Erre a levélre most mondhatná azt, hogy a kérdés megoldódott, mert ha a kérelmező különböző okok miatt eláll attól a
szándékától, hogy ott kempinget hozzon létre, akkor okafogyott ezzel foglalkozni. Ennek ellenére, most azon
képviselőknek adja meg a szót, akik a múlt alkalommal úgy érezték, hogy nem elég tájékozottak az ügyben, mondják el
véleményüket.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy a múlt ülésen hallott először erről a problémáról, beszélt mindkét érintett
féllel. Karácsonyék megkérdezték tőle, hogy mit tenne a helyükben. Ő azt tanácsolta nekik, hogy a közérdekkel nem jó
szembe menni és az sem szerencsés, ha olyan helyen van területük, ahol már most közutálatnak örvendenek. Azt
javasolta nekik, hogy adják el a területet az ott lakóknak, akiknek ez kerüljön az osztatlan közös tulajdonába. A levél
hallatán úgy gondolja, hogy most nincs is miről dönteniük, mert visszavonta azt a kérelmet, hogy ott belterület legyen.
Horváth Gábor polgármester kijelentette, hogy a kemping és a belterület két külön téma, mert a kempinghez nem
feltétlenül szükséges, hogy belterületen legyen. A terület kereskedelmi-gazdasági övezetté minősítése lenne a fő téma.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy a kempinget jó ötletnek tartaná, de nem azon a részen, hanem a töltés túlsó
oldalán.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az nem az önkormányzat illetékessége, mert az vízügyi terület.
Tóthné Major Éva alpolgármester meg tudja érteni az ott lakókat, hogy egy esetleges kemping zavarná őket. Megérti
a kérelmezőt is, hogy fejleszteni akar, de az ott lakókkal szemben nem lehet.
Gruttó Györgyné helyi lakos nem érti ezt az egészet. Az, hogy Karácsony Róbert most leírta egy levélben, nem jelent
garanciát arra, hogy egy hónap múlva nem gondolja meg magát. Az lenne a garancia, ha most írásban megkapná azt,
hogy igen, semmiféle mesterkedést és vállalkozást nem engednek azon a területen. Írás kellene arról, hogy nem engedik
azt, amiről eddig szó volt. Arra nincs garancia, hogy üzletember révén, holnap nem talál ki mást. Azt sem érti, hogy
miért kellett ezt az egészet az ott lakók tudta nélkül megcsinálni. Hiába írja, hogy a vállalkozása milyen hasznot hoz a
falunak. Már a gondolkodása is hibás. Ezt egy becsületes vállalkozónak nem szabadott volna megcsinálnia. Erről
mindenképp írást kellene csinálni.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ez a kérdés a rendezési terv módosításánál jött elő, teljes a nyilvánosság.
Mindent megtettek annak érdekében, hogy erről minél többen tudomást szerezzenek, hogy milyen lehetőségeket,
milyen korlátokat ír elő a rendezési terv. Ez a mai levél az ő olvasatában azt jelenti, hogy minden marad az eredeti
állapotban, mert a kérelmező eltekint a kérelemtől, így minden marad az eredeti állapotában, ezzel a területtel a
rendezési terv módosításakor nem kell semmi változást eszközölni. Eddig is volt és ezt követően is lesz mód a rendezési
terv felülvizsgálatáról tájékozódni, hiszen a nyilvánosság előtt, annak bevonásával történik. Írást ne várjanak, mert itt
jelenti ki, hogy nem történik semmi változás. Azon meg, hogy kinek a tulajdona a terület, nem tudnak változtatni, mert
arra az önkormányzatnak nincs ráhatása, hogy ki vásárol meg egy földterületet. Árkon kívüli gyepmester ebben a
tekintetben az önkormányzat. Az a lehetőségük van, hogy azt az övezeti besorolást, amit a kérelmező kért, és amitől
most elállt, nem teszik rá a rendezési tervre.
dr. Torma Viktória jegyző véleménye az, hogy ez maga az az írásos dokumentum, amit az előbb kértek, hiszen a
rendezési terv egy helyi jogszabály, ami írásba van foglalva.
Gruttó György helyi lakos szerint akkor ez maga a garancia.
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Kottmayer Tibor helyi lakos szerint a levélben két dolog fogalmazódik meg. Az egyik, hogy a tulajdonos kéri a
belterületbe vonást, hogy ott egy kis fagyizót hozhasson létre.
Horváth Gábor polgármester szerint nincs jelentősége annak, hogy bel- vagy külterület, mert ha szántóként van
nyilvántartva, akkor csak szántóként használhatja. Ha akarja, holnap felszánthatja, ez az ő joga.
Kottmayer Tibor helyi lakos szerint a levélben az fogalmazódott meg, hogy támadás indult ellene. Támadásról szó
nincs, az első, akit megkerestek egy udvarias hangú levélben, az ő volt és megkérték arra, hogy a 16 éve az ott lakók által
művelt területet legyen szíves a jelenlegi állapotában meghagyni. Továbbra is vállalják ennek a rendezett állapotnak a
fenntartását, azért pénzt nem kérnek. A község lakói használják és élvezik a területet, sokan állnak meg ott játszani. Ha
ott megjelenik egy közművesített fagyizó, akkor a közművesítés tovább fog folytatódni. Nem vitatják annak a
jogszerűségét, ahogy ő megszerezte azt a területet, inkább az a problémája, hogy nem tudtak róla, mert nekik senki nem
szólt. Neki is az volt az információja, hogy ez a terület a vízügy védőterülete, sajnos nem járt ő sem utána, elfogadta az
ott kialakult állapotot, hogy azt a területet az ott lakók kezelik, gondozzák. Valakinek itt szándéka van és ennek az első
lépése, hogy az a terület milyen minősítést kap a rendezési tervben. Első hallásra nem úgy értelmezi ezt a levelet, mintha
a kérelmező nem kérne rendezési terv módosítást, mert a mai levélben szerepel a kis fagyizó ötlete, kerékpáros pihenő
bútorokkal.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy most is szántóföldi művelésű az a terület, mert a füvesítés is annak
minősül. Azzal kapcsolatban, hogy senki nem szólt az adásvételről kijelenti, hogy ebben csak az a szerepe az
önkormányzatnak, hogy kifüggessze az adásvételt, igazgatási cselekmény, annak a jogszerűségét, tartalmát nem
vizsgálhatják. Azt nem nézik, hogy ez kinek jó, kinek nem jó. Ha ezt csinálnák, akkor azzal csak egymás ellen uszítanák
a település lakosságát. Abba az utcába sem kíván belemenni, hogy minden adásvételnél azt nézzék, hogy ez kinek jó és
esetleg kinek nem jó, mert ezt nem szabad felvállalniuk. Egy adásvétel két fél között jön létre, polgári jogviszony, abba
beleszólása nincs az önkormányzatnak. Miből kellett volna azt feltételezniük, hogy az ott lakók nem tudtak a
szerződésről? Azt is feltételezhették volna, hogy ezt előzetesen egyeztették egymással. Annak most is fennáll a
lehetősége, hogy azon a területen egy bódét elhelyezzen Karácsony Róbert, mert a saját tulajdonával mindenki azt kezd,
amit akar. Erre engedély sem kell, és megtiltani sem lehet. Azt az aggodalmat nem fogják tudni eloszlatni, hogy itt most
semmi olyan nem történik, ami az ott élőknek kellemetlenebb lesz, mint az eddig helyzet. Azt is megteheti, hogy
felszántja és vet bele valamit, mint ahogy az előző tulajdonos is megtehette volna.
Gruttó Györgyné helyi lakos szerint támadásról szó sem volt, inkább őket támadták meg. Ha a kérelmező becsületes
ember lett volna, akkor oda kellett volna mennie az ott lakókhoz és azt mondani neki, hogy 15 évig gondozták a
területet, egyezzenek meg valahogy, de erre nem került sor. A maga részéről ezt le is zárja.
Horváth Gábor polgármester kijelenti, hogy a kérelmező az ő szemében ugyanúgy becsületes ember, mint a másik,
kéri, hogy az ilyen kijelentéseket mellőzzék, mert ez a fórum nem erre való. Megnyugtatásul csak azt tudja mondani,
hogy a terület övezeti besorolásán nem változtatnak, mert Karácsony Róbert visszavonta a kérelmét. De az, hogy
hogyan kezeli, hasznosítja azt a területet a törvény adta lehetőségeken belül, az az ő dolga.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint a kemping létesítésének vannak feltételei, amivel a tulajdonos nem
rendelkezik, így azt nem is létesíthet. De azt nem lehet elvitatni, hogy a tulajdonával mit kezd. De amiért itt vannak,
hogy lehet-e ott kemping vagy nem, az egyértelmű, hogy nem. Ennyit tudnak tenni ebben az ügyben.
Benes Gábor képviselő szerint a levél nincs korrektül megfogalmazva, de a kérelmező tudomásul vette, hogy nem kap
önkormányzati támogatást. Nem a belterületbe vonásról van itt szó, ahogy a levélben megfogalmazza, hanem az övezeti
minősítésről, azaz a terület nem kap kereskedelmi-gazdasági besorolást, ami lehetővé tenné, hogy ott kemping alakuljon
ki. Ezt már nem kéri. Azért jöttek most ide, hogy a kérelemről szavazzanak, akkor még nem tudtak a másik leveléről,
ami ma érkezett. Mivel a mai levélben visszavonta a kérelmet, nincs miről szavaznia sem a képviselő-testületnek.
Innentől kezdve, ha ő szántóként megtartja az már egy emberi, erkölcsi dolog, hogy azzal mit akar kezdeni. Ha beveti
repcével, mert az a legbüdösebb, azt is megteheti, de amikor beszélt Karácsonyné Évával, ő nagyon megértőnek tűnt és
sajnálta, hogy ez lett ebből az ügyből és azt kérdezte, hogy mit tenne a helyében. Nem tiszte ennek igazságtartalmát
kétségbe vonni, és azt javasolta, hogy vagy álljanak el az adásvételtől, ha erre még van lehetőségük, vagy adják el
annyiért, amennyiért vették. Úgy látja és úgy is értelmezi a levelet, hogy már nem kérik az övezeti besorolás módosítását,
tehát a terület marad továbbra is szántó. A szántóra pedig 3% mértékben lehet építményt elhelyezni. Még azt mondták,
hogy egy fagyizóban gondolkodnak, amire azt mondta nekik, hogy ez mobil módon is megoldható, úgy, mint az
Üvegtigris, a lakók nyugalmát nem megzavarva, sőt felajánlotta azt is, hogy az ártérben nagyon jó ötletekkel tud
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szolgálni egy lábas házra, ami az árvizet is kivédi. Szakmailag az a véleménye, hogy ez nem előnyös, mert a főépítész a
kempinget azon a helyen nem támogatná a településszerkezeti kép miatt, és ezt ő magánemberként sem támogatja.
Kottmayer Tibor helyi lakos csak az emberi segítséget várja, békességet, jó barátságot szeretnének továbbra is és úgy
akarják használni a területet, mint eddig. Erre pedig az lenne a garancia, hogy a három háztulajdonos osztatlan közös
tulajdonába kerülne, ami garanciát jelenthet arra az esetre, hogy valaki meggondolja magát. Ő még abban is benne van,
hogy oda utcabútorok és pár játék elhelyezésre kerüljön, reméli, hogy Karácsonyék is hajlanak erre. Számukra nem is az
a fontos, hogy tulajdonosok legyenek, hanem használati szerződéssel megkapják 10 évre a területet, ebben kéri a
segítséget. Ez annyira közterület jellegű, hogy az lenne a legjobb, ha hosszú távon ez önkormányzati vagy vízügyi
területté válna.
Horváth Gábor polgármester szerint ezt az ügyet úgy kellene lezárni, hogy ne legyen senkinek se rossz érzése. Nem
kell a másikról eleve azt feltételezni, hogy amit mond, azt nem gondolja komolyan, az a véleménye, hogy Karácsonyék
teljesen komolyan gondolták, amit leírtak. Ha az egymás szándékát eleve úgy tekintik, hogy az jóindulatú, akkor reméli,
hogy a későbbiekben sem lesz semmi probléma és ne feltételezzék azt, hogy most valami hátsó szándék miatt írták le
Karácsonyék, amit leírtak. Úgy gondolja, hogy őszinték ebben a témában.
Andorka Kálmán János képviselő szerint most nem kell abban szavazni, hogy a területet átminősítsék-e, mert az erre
irányuló kérelmet visszavonták. A rendezési terv felülvizsgálata 10 évente kötelező, most, ebben a ciklusban ez
megtörténik. Ha valaki időközben módosítani kíván, annak a költségét vállalnia kell, egy ilyen nagyságú terület esetén ez
olyan nagy költséggel járna, ami már azt jelenti, hogy eleve hátránnyal indul. A terület értékéhez igazodva ugyanis túl
nagy lenne a módosítás költsége. Higyjék el a jóindulatot és ha elfogadják a rendezési tervet úgy, hogy annak a
területnek az övezeti besorolása nem változik, akkor 10-15 évig nyugodtan lehetnek azok, akik ott laknak, de hogy ezt
követően mi lesz, azt nem tudhatják. Az ellen, ha ott a tulajdonos kivágja az oda ültetett fákat, és kukoricát ültet, az
ellene semmit sem tehetnek. Ha magát az adásvételt meg lehetett volna akadályozni, akkor ez megoldható lett volna, de
erre nem volt lehetőségük. A Képviselő-testület mindent megtesz annak érdekében, hogy a rend helyreálljon, és az a
véleménye, hogy amíg Karácsonyéké lesz a terület, addig fenn is lesz tartható ez a rend.
Gruttó Györgyné helyi lakos nem emelne kifogást, ha ott egy olyan közterület, zöldterület alakulna ki, amit
normálisan használnának, nem járna felfordulással, akkor még jó ötletnek is tartaná.
Gruttó György helyi lakos szerint ezt Karácsony Róberttel kell megbeszélniük, és elmondani neki, hogy ha valamit
akar csinálni, akkor azt velük beszélje meg. A másik verzió, hogy felajánlja megvételre nekik. A legjobb megoldás ez
lenne.
Horváth Gábor polgármester szerint ez Karácsonyéknak is tanulság lehet, és nem hiszi, hogy ebből nem okulnak. Az,
amit Gruttó György mond, teljesen jó gondolat, hiszen e nélkül csak veszekedve lehet élni, hiszen ha valaki olyan dolgot
csinál, ami nem tetszik a szomszédjának, vagy nem beszéli meg vele, az nem része a normál érintkezésnek, ami
elvárható. Véleménye szerint attól nem kell tartani, hogy oda valaki vet valamit, mert többe kerülne a művelés, mint az
abból származó haszon. Ezt kizártnak tartja.
Gruttó Györgyné helyi lakos szeretné, ha csendes, nyugodt rész és legfőképpen rendezett maradna az a terület, egy
olyan megoldással, ami mindhárom ott élő családnak jó, megbeszélve minden dolgot a tulajdonossal is, mert így ők is
bele tudnának folyni és nem éreznék azt, hogy a 15 év munkájuk elveszett.
Gruttó György helyi lakos elmondta, hogy lenyírják a füvet, de nem az övék a terület. Eddig is gondozták a területet.
Ezt most csak beszélgetés szintén mondja, tudja, hogy ezt majd egymás között kell megbeszélniük a tulajdonossal.
Andorka Kálmán János képviselő szerint Karácsonyék is tanulnak ebből az esetből, kéri, hogy egy kis időt hagyjanak
egymásnak és mindenképpen utána üljenek le, beszéljenek, elképzelhető, hogy meg tudnak egyezni, lehet, hogy az
eladásban, lehet, hogy a tartós használatban, ha gondolják, ebben szívesen nyújt segítséget az érintetteknek. Az idő
segíteni is fog abban, hogy ezek a családok újra közelebb kerüljenek egymáshoz.
Gruttó György helyi lakos elmondta, hogy eddig nem volt problémájuk egymással, azt sérelmezi, hogy most nem jött
oda hozzájuk megbeszélni ezt a kérdést.
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Tóthné Major Éva alpolgármester 16.50 órakor elhagyta a képviselő-testületi ülés helyszínét. Horváth Gábor
polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
Horváth Gábor polgármester kéri, hogy borítsanak fátylat a múltra, reméli, hogy nemsokára ez már csak egy
kellemetlen epizód lesz és jól rendeződik. Köszöni a részvételt és reméli, hogy mindenki megnyugodott. Nyugodjanak
bele egy olyan állapotba, ami a korábbiakhoz képest nem jelent hátrányt. Itt nem ad hoc jelleggel történnek rendezési
terv változtatások, arra csak az önkormányzatnak van hatásköre. Azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy valaki öt év
múlva abból az utcából jön és kéri azt, hogy ott kemping lehessen. Az élet nem arról szól, hogy amit elhatároznak, az a
végtelenségig úgy is lesz, még ha nyilván szeretnék is azt, hogy amíg ők az érintettek, addig legyen is úgy.
Tekintettel arra, hogy amit eddig a tulajdonos kért, már nem kéri, így végső soron dönteni sem kell, mert marad minden
a mostani állapotában.

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 17.05 órakor.

kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Horváth Károly
képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Viola Vilmosné
képviselő
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