Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2016. február 16. 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, Tóthné Major Éva alpolgármester,
Andorka Kálmán János, Benes Gábor, Horváth Károly, Pulai Nikoletta, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Horváth Károly és Pulai Nikoletta képviselőket kijelölte. 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 tárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma
Viktória jegyző
2. Az építési telkek közművesítésével kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Döntés viziközmű-hozzájárulás részletekben történő megfizetéséről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4. Egyéb döntést igénylő ügyek; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Segélyezések (zárt ülés); 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 23/2016. (II. 16.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma
Viktória jegyző
2. Az építési telkek közművesítésével kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Döntés viziközmű-hozzájárulás részletekben történő megfizetéséről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4. Egyéb döntést igénylő ügyek; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiemelte, hogy minden fontos feladatot
tartalmaz a költségvetési javaslat. Az idei év egyik legfontosabb feladata a telkek kialakítása. A Duna utca mögötti részen
a földmérő elkészítette a megosztási rajzokat. A Pannon-víz Zrt. vezérigazgatója korábban ígéretet tett arra, hogy a vízés szennyvízhálózat tervét elkészítik, azonban ezt csak az év második felében tudják vállalni. Ez már nagyon késő lenne,
ezért a tervezéssel kapcsolatos költséget is szerepeltették a költségvetési javaslatban. Ha csak júniusban kezdenék a
tervezést, akkor nem valósulhatna meg az az elképzelésük, hogy minél előbb, már az első félévben lehessen értékesíteni
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a telkeket. A telkek kialakítására nagyrészt adott a forrás. Ebből jelentős összeget tesz ki a művelésből kivonás költsége,
amit reményei szerint nem kell megfizetniük. Reméli, hogy ezt sikerül elérniük. Ha igen, akkor a pénzmaradvány és a
már korábban értékesített telkekből idén várható összeg fedezné is a közművesítést. Ha nem és esetleg hitelt kell
felvenni, az sem jelentene olyan nagy terhet, mert a kölcsön kamatai viszonylag alacsonyak, 2% alatti kamattal lehet
számolni. Nagyon sokan előszerződéseket kötnének a telkekre, így az is előfordulhat, hogy az ebből befolyó bevételt is
lehet a közművesítésre fordítani. Hatalmas érdeklődés van a telkek iránt, naponta több telefon és e-mail érkezik a
potenciális vásárlóktól. Jövő héten összehívják az érintett földtulajdonosokat, akik jogosultak az őket megillető telek
kiválasztására, és ezt követően már el is kezdhetik az értékesítést, mert meglesz az, hogy melyik telek lesz az
önkormányzat tulajdona. Mindezt annak érdekében csinálják, hogy azt az elképzelést, hogy tanuszodát építsenek, meg
tudják valósítani, meglegyen a saját erő, amiből, ha nem is teljes egészében, de el tudnak indulni, támogatást igénybe
véve meg tudják valósítani ezt a tervet. Ez az év egy olyan év, ami pályázati lehetőségek tekintetében csúcs évnek
ígérkezik. Az egyik ilyen lehetőség a TOP-os forrás. Ha az az elképzelés valósul meg, hogy minden település lakosság
arányosan jut pályázati támogatáshoz, melynek lakosonkénti összege 70 ezer forint, akkor mintegy 200 millió forint
erejéig pályázhatnak, az első körben, ennek több, mint 50%-ára. Az első ütemben a régi óvodaépület rendbetételét
tűznék ki célul, a szűkös óvodai elhelyezést, a bölcsőde bővítését, továbbá a gyerekorvos és a védőnői szolgálat
megfelelő elhelyezését. Az épület alsó részén még egy bölcsődei csoportot alakítanának ki, az emeletre kerülnének az
óvodai csoportok, tornaszobával. A földszinten a gyermekorvos és a védőnő számára alkalmas helyiségek kerülnének
kialakításra. Az épületre sátortető kerülne, így a tetőtér is beépíthetővé válna, mert ott több, mint 400 m 2 hely alakulna
ki, ahol számtalan feladatot elláthatnának a jövőben. Az elképzelést elküldték az országgyűlési képviselő úrnak, reméli,
hogy bele fog férni a támogatható elképzelések közé. A tervek elkészítéséről már egyeztetett a Talent-Plan tervező
irodával. A Tornacsarnok energetikai felújításával kapcsolatosban van pályázati kiírás, az önrészt betervezték a
költségvetésbe. Most úgy tűnik, hogy 75% a támogatás mértéke, az önrész pedig 25%. Ennek nagysága meghaladja a 10
millió forintot. Talán ebben a pályázati formában elérhető a Tűzoltószertár-Falumúzeum felújítása, energetikai
korszerűsítése, ott egy tetőcserét, sőt lehet magát a tetőszerkezetet is cserélni kell, és az épület energetikai korszerűsítése
is megtörténne. 50 millió forintot lehet kipályázni, ami a Tornacsarnok esetében szükséges is, a másik épület esetében
megítélése szerint ennek a fele lenne a megpályázandó összeg. Ha csak ezt a három épületet érintő pályázati
lehetőségeket veszik alapul, és nem számolnak további lehetőségekkel, akkor ez önmagában 200 millió forintos
támogatás megpályázását jelenti. Várhatóan minden pályázat esetében fontos lesz a gyorsaság, el kell készíteni és minél
hamarabb beadni azokat. A Tornacsarnok, Falumúzeum esetében a beadási határidő március 28., ami hamar itt van.
Szeretné, ha a költségvetésből, ezekből a nagy számokból senki nem azt a következtetés vonná le, hogy itt az 50-100
ezer forint nem számít, mert igenis számít és takarékoskodni kell, minden forint helyét meg kell gondolni, annak
érdekében, hogy az elképzeléseiket meg tudják valósítani. Meghatározott feladatokra, alaposan végiggondolva van csak
pénz az egyes kiadásokra, nem mindenre. Emlékeztet arra, hogy az orvosi rendelő feletti lakásokat pár éve 8 millió
forintért alakíttatták ki, most évente másfél millió forint a bérleti díj bevétel, azaz 5-6 év alatt meg is térül a beruházás,
tehát ez egy nagyon jó beruházásnak tekinthető. Nem döntöttek akkor rosszul, amikor azt is megcsináltatták. Reméli,
hogy a későbbiekben lesz olyan lehetőség, hogy napelem-parkot hozzanak létre, ennek alapját a rendezési tervben meg
is teremtik. Úgy véli, hogy a költségvetési előterjesztés alkalmas arra, hogy a mai ülésen azt el is tudják fogadni. Kérte a
képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, javaslataikat.
Andorka Kálmán János képviselő szerint, ha ilyen pályázati lehetőségek vannak, akkor a temetővel is kellene
foglalkozni, kerítést rendbe tenni, a temetőn belüli utakat megcsinálni. Lehet látni több faluban is, hogy a temetőket
rendbe tették, utakat térkövezték, a koszorúknak lerakókat alakítottak ki. Ha erre lehetne pályázatot találni, annak
nagyon örülne.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy Kozma Imre atyának ebben a tárgyban van elképzelése, amit már
megemlített. Ami fontos lenne, hogy a közel 30 éves kerítést rendbe tegyék és lefessék, továbbá a Liget utca felőli részt,
ami csak drótkerítés, azt olyan formában, ahogy azt a többi önkormányzati épületnél, fából megcsinálnák. Erre 500
ezer+áfa összeget beterveznének a költségvetésbe.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy a határi utak karbantartására mi indokolja a betervezett
összeget, olyan rossz állapotban vannak?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy igen, ugyanis a töltésépítéssel kapcsolatos munkák befejezése után a
vállalkozó vállalta a károsodott utak helyreállítását, amit meg is csinált, de mostanra, a nyár folyamán olyan mértékig
mentek tönkre, egy-két utat leszámítva, ami a közlekedést lehetetleníti el. Viszonylag jó állapotban van a Szent István u.
folytatása, a Tölösi út, és a „remencei” út. De már nem ez vonatkozik a Patkányos felé kimenő, a töltés melletti
„keréktók” útra, a falut lezáró, a Jankó-föld, Sós-föld felé menő útra. Azt szeretné, ha legalább olyan állapotba
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kerülnének az utak, mint a töltésépítés, csatorna építések előtt voltak. Ehhez sok kavicsot kell a területre hordani, mert
ebből az agyagos-sáros valamiből nem lehet utat csinálni.
Tóthné Major Éva alpolgármester észrevételezi, hogy a Hunyadi utca folyatatásában még nem működik a
közvilágítás.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta, hogy a közvilágítás bővítés iránti kérelmet be kell adni az E.onhoz, jelenleg
folyamatban van az eljárás.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a héten találkozik az E.on képviselőivel az új területek villamosenergia
ellátása tárgyában. Az országút mellett, a kiterjesztett belterületi határon az önkormányzat építette ki a közvilágítást jó
pár évvel ezelőtt, az a hálózat az önkormányzat tulajdona. Ezen a megbeszélésen kitér arra is, hogy ha van rá lehetőség
az E.on vegye át a villamos hálózatot az önkormányzattól. Ennek az az apropója, hogy az utóbbi időben több ház
villamosenergia ellátását is úgy akarták megoldani, hogy ezekre az oszlopokra hálózatot tesznek. Ugyan ezek
közvilágítási oszlopok, de rá lehet tenni a három fázist is, mert az oszlopok elbírják. Megítélése szerint jobb lenne, ha
ezek az E.on kezelésébe kerülnének, természetesen térítés ellenében. A megbeszélésen téma lesz az új telkek
villamosenergiával történő ellátása és a hálózat terveztetése. Bízik abban, hogy ez minél hamarabb elkezdik.
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy a Hunyadi utca folytatásában lesz kábeltévé kiépítve?
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ennek kiépítése nem az önkormányzat feladata. Légvezeték hálózat
kiépítését nem engedélyezik, hiszen, ha villanyból nincs légvezeték hálózat, akkor a kábeltévének sem engedik.
Tudomása van arról, hogy a Microwave Kft. ezt már tervezteti, de ennek az engedélyeztetése nagyon hosszadalmas.
Van olyan utca Győrzámolyon, ahol már fektettek le kábelhálózatot, itt is az lesz, ha a szolgáltató megkapja az
engedélyt. A piacon sokan vannak, mindenki döntse el, hogy melyik szolgáltatót választja.
Benes Gábor képviselő szerint az engedélyeztetés olyan sokáig tart, hogy közben többen is műholdas internetet
választanak, így a Microwave Kft-nek már nem éri meg kiépíteni a hálózatot, ezért sincs például ilyen a Cseresznyefa
utcában.
Horváth Károly képviselő szerint, ha ki lenne építve a hálózat, akkor sokan rácsatlakoznának.
Horváth Gábor polgármester szerint ez azért nem olyan egyértelmű, hiszen lehet olyan is, aki nem kívánja azt igénybe
venni.
Pulai Nikoletta képviselő szerint a bölcsőde előtti részre esőzéskor odafolyik a víz, tele van a vízelvezető árok,
megkérdezte, hogy az óvoda előtti térkövezést nem lehetne-e tovább folytatni vagy más módon rendbe tenni azt a részt.
Horváth Gábor polgármester szerint a bölcsőde előtt murvás rész van, ami nyilván esőzéskor sehol sem kellemes. A
járda inkább problémás, ha a Rákóczi úton készül a járda, akkor ezt is megnézik. Onnan a vizet el kellene vezetni, ami
már nem olyan egyszerű, mert a többi rész le van csatornázva, kérdés, hogy ezt hogyan tudják abba a
csatornarendszerbe belevezetni.
Horváth Károly képviselő látta, hogy a költségvetési javaslatban szerepel a Németh Imre utca aszfaltozása, de ezt egy
kicsit korainak tartaná.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy meglátják hogyan alakulnak ott az építkezések. A határi utakkal egy
idejűleg azt a részt is rendbe teszik, kaviccsal, gréderrel és az aszfalt majd az építkezésektől függően kerül rá. Szinte
biztos, hogy azt még nyáron is egyszer meg kell javítani. Nagy a valószínűsége, hogy tavasszal sokan fognak építkezni.
Akkor szoktak aszfaltozni, amikor az indokolt. Az Iskola útnak az a része, ami a plébániától jön a Szent László útig
szintén javításra szorul, meg van repedezve, nagy valószínűséggel azzal jövőre kell valamit kezdeni.
Horváth Károly képviselő arra emlékszik, hogy 10-15 évvel ezelőtt a gazdák közreműködésével lettek a határi utak
helyreállítva.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy ez akkor sem igazán működött és most sem tudja hogyan lehetne azt
kivitelezni, hogy a gazdák maguk megcsinálják.
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Horváth Károly képviselő úgy emlékszik, hogy a gazdák szállították a kavicsot és terítették el gréderrel, az
önkormányzat pedig kifizette az anyagot, de már nem emlékszik pontosan.
Horváth Gábor polgármester nem gondolja, hogy ez most működne, hogy valamelyik gazda azt mondaná, hogy
hajlandó 2-3 hétig kavicsot hordani, amikor más munkája is van. Attól tart, hogy amikor ezt lehetne csinálni, akkor ezt
senki nem tudja bevállalni. Nem beszélve arról, hogy azt is mondhatják, hogy fizetnek adót, akkor annak a fejében
valami történjen is. Most a határi utak nagyon rossz állapotban vannak. Meg kellene oldani, hogy a hullámtéren is ki
lehessen jutni a hullámtérre. A képviselő úr ötlete jó, csak sajnos nem kivitelezhető.
Benes Gábor képviselő 16.58 órakor elhagyta a Képviselő-testületi ülést. Horváth Gábor polgármester
megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
Pulai Nikoletta képviselő javasolja, hogy a virágosításra tervezett összegen emeljenek, hogy legyen egy virágos
központ. A közintézmények ablakaiba is kellene virág.
Horváth Gábor polgármesternek az a véleménye, hogy ez hozzáállás kérdése. Az lenne jó, ha az ezzel kapcsolatos
munkát valaki felvállalná.
Horváth Károly képviselő javasolta, hogy a Tornacsarnokot meszeljék ki, és megjegyezte, hogy a Polgárőr
Egyesületnek is terveztek működési támogatást.
Horváth Gábor polgármester szerint a polgárőrséget újra kell éleszteni, erről már többször is beszéltek. Az
okmányirodákban kell regisztráltatni magukat azoknak, akik polgárőrök szeretnének lenni. Ezt követően lehet az
egyesületi vezetést megújítani. Az, hogy semmi ne történjen, már nem megoldás. Körülbelül 1 éve volt szó arról, hogy a
képviselők egyes területek munkájába bekapcsolódnak, azt figyelemmel kísérik, segítik. A polgárőrséggel kapcsolatos
feladatot Siska Károly képviselő kapta, aki arra a megbeszélésre se ment el, amit tartottak.
Andorka Kálmán János képviselő szerint ennek a témának már többször is nekifutottak. Az a véleménye, hogy ezt az
egészen fiatalokra kellene bízni, hátha ennek ők nagyobb lendülettel állnának neki. A csoportvezetést lehetne a
fiatalokra bízni és talán az éjszakázást is jobban bírják, mint az idősebbek.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy korábban több, mint 100-an voltak a polgárőrök, azok között voltak
fiatalok is. Az akkori csoportvezetők sokat tettek a jó működés érdekében, továbbá Bencze Károly elnök is jól végezte a
munkáját. Most úgy tűnik, hogy aki elvállalta a polgárőrség vezetését még nem tett semmit.
Pulai Nikoletta képviselő örül annak, hogy az idei évi költségvetésben nem szerepel a polgármesteri keret, továbbá
annak, hogy a Kendo Egyesületnek a tavalyi évben megemelt támogatási összeget tervezték.
dr. Torma Viktória jegyző összefoglalja a módosításokat: a bevételi oldalra betervezik a megépült és villamos
energiával ellátott házak után az E.on által visszatérítendő, korábban az önkormányzat által kifizetett fejlesztési összeget
és a szociális kölcsön visszatérülését. A kiadási oldalra betervezik a Tornacsarnok festését, a temető kerítésének javítását,
a virágosítást és a már megépült viziközmű kiadását.
Horváth Károly képviselő a Pénzügyi Bizottság tagja elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyalták a
költségvetési tervezetet és annak elfogadását javasolják.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek várható
összegéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-a alapján a saját bevételeinek összegét az alábbiak szerint állapítja meg (adatok ezer Ft-ban):
Saját bevételek
Helyi adók

2016. 2017.
2018.
2019.
év
év
év
év
48700 48700 48700 48700
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Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása
Osztalék, koncessziós díj, hozam
Ingatlanértékesítés bevétele
Bírság, pótlék- és díjbevétel
Saját bevételek összesen:

93082 93082 93082
0
0
0
0
0
0
300
300
300
142082 142082 142082

6000
0
0
300
55000

2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek
összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg (adatok ezer Ft-ban):
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek

2016.
év

2017.
év

2018.
év

2019.
év

Hitel, Folyószámla-hitel

0

28000

28000

28000

Fejlesztési hitelek
Kötvény kibocsátása
Részletfizetés
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:

0
0
0
0

0
0
0
28000

0
0
0
28000

0
0
0
28000

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 24/2016. (II. 16.) határozata
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek várható
összegéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-a alapján a saját bevételeinek összegét az alábbiak szerint állapítja meg (adatok ezer Ft-ban):
Saját bevételek
Helyi adók
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása
Osztalék, koncessziós díj, hozam
Ingatlanértékesítés bevétele
Bírság, pótlék- és díjbevétel
Saját bevételek összesen:

2016.
2017.
2018.
2019.
év
év
év
év
48700 48700 48700 48700
93082 93082 93082
6000
0
0
0
0
0
0
0
0
300
300
300
300
142082 142082 142082 55000

2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek
összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg (adatok ezer Ft-ban):
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek

2016.
év

2017.
év

2018.
év

2019.
év

Hitel, Folyószámla-hitel

0

28000

28000

28000

Fejlesztési hitelek
Kötvény kibocsátása
Részletfizetés
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:

0
0
0
0

0
0
0
28000

0
0
0
28000

0
0
0
28000

Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet, az előzőekben ismertetett
módosításokkal 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:
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Győrzámoly Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről (a rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. napirendi pont: Az építési telkek közművesítésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Pannon-víz Zrt. keresték meg a Duna utca mögötti új építési telkek
víz-csatorna hálózat terveinek elkészítésére, mert korábban is az volt a gyakorlat, hogy ezt térítésmentesen elvégezték.
Most azonban azt a tájékoztatást kapta, hogy csak az év második felében tudnak nekiállni, annyi a munkájuk, az pedig
már késő, mert utána tudnák csak megkérni a vízjogi engedélyt, így a telkek közművesítésére az idei évben biztos nem
kerülhetne sor, ami akadályozná az értékesítést. Ezért megkeresett három tervezőt és ajánlatot kért tőlük a tervek
elkészítésére. Ismerteti az ajánlatokat, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot Dobos Szabolcs adta, 895 ezer forint
összegben. Ez a tervek elkészítésére vonatkozik, a vízjogi létesítési engedély kiadásának hatósági költsége az
önkormányzatot terheli.
Horváth Károly képviselőnek az a véleménye, hogy ez az összeg teljesen korrekt, mert egy családi ház esetében is
majdnem ilyen költséggel lehet számolni.
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy a tervek mielőbbi elkészítése és a közművesítés érdekében fogadják el az
ajánlatot és az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Duna utca mögötti építési telkek viziközmű csatlakozási vízjogi létesítési engedély terveinek megrendelése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Duna mögötti építési telkek viziközmű
csatlakozási vízjogi létesítési engedély terveinek elkészítésére adott ajánlatokat és úgy határozott, hogy Dobos Szabolcs
ev. ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a tervek elkészítésére kössön vállalkozási
szerződést Dobos Szabolccsal 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 25/2016. (II. 16.) határozata
Duna utca mögötti építési telkek viziközmű csatlakozási vízjogi létesítési engedély terveinek megrendelése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Duna mögötti építési telkek viziközmű
csatlakozási vízjogi létesítési engedély terveinek elkészítésére adott ajánlatokat és úgy határozott, hogy Dobos Szabolcs
ev. ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a tervek elkészítésére kössön vállalkozási
szerződést Dobos Szabolccsal és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Döntés viziközmű-hozzájárulás részletekben történő megfizetéséről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti a kérelemben foglaltakat, melynek lényege, hogy Frész István kérelmező
részletekben fizetné meg a hozzájárulást. Javasolja, hogy ezt engedélyezzék, negyedéves részletekben, így még az idei
évben befolyna a teljes összeg.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Határozati javaslat
Részletfizetés biztosítása viziközmű hozzájárulás megfizetésére
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Frész István kérelmét.
2. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a vizi-közmű hálózatra csatlakozásért fizetendő 500.000,-Ft-os
közműköltséget a kérelmező négy részletben, 2016. december 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
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 26/2016. (II. 16.) határozata
Részletfizetés biztosítása viziközmű hozzájárulás megfizetésére
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Frész István kérelmét.
2. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a vizi-közmű hálózatra csatlakozásért fizetendő 500.000,-Ft-os
közműköltséget a kérelmező négy részletben, 2016. december 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
4. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről
1. Településképet meghatározó épületek kijelölése
Horváth Gábor polgármester javasolta, hogy nevesítsék azokat az épületeket, amelyek a településképet
meghatározzák. Ilyen a Községháza, Tűzoltószertár-Falumúzeum, Iskola, Óvodák, Bölcsőde, Tornacsarnok, Templom,
Ravatalozó, Orvosi rendelő stb. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Településképet meghatározó épületek kijelölése
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképet meghatározó épületeket az alábbiak
szerint jelöli ki:
 Községháza (Polgármesteri Hivatal és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér)
hrsz: 312.
 Bölcsőde (bejárat Győrzámoly, Szent László u. 3.)
hrsz: 279.
 Óvoda-Konyha (bejárat Győrzámoly, Szent István u. 6.)
hrsz: 279.
 Óvoda, Kultúrház, Gyermekorvosi,- fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat
 (Győrzámoly, Szent István u. 11.)
hrsz: 278.
 Általános Iskola (Győrzámoly, Iskola u. 1.)
hrsz: 327.
 Tornacsarnok (bejárat Győrzámoly, Rákóczi u. 33/A.)
hrsz: 327.
 Tűzoltószertár-Falumúzeum
hrsz: 376/51.
 Háziorvosi rendelő és Gyógyszertár (Győrzámoly, Rákóczi u. 49.)
hrsz: 310.
 Ravatalozó (Győrzámoly, Iskola u.)
hrsz: 257.
 Római Katolikus Templom (Győrzámoly, Iskola u. 4.)
hrsz: 268/5.
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:
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (II. 16.) határozata
Településképet meghatározó épületek kijelölése
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképet meghatározó épületeket az alábbiak
szerint jelöli ki:
 Községháza (Polgármesteri Hivatal és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér)
hrsz: 312.
 Bölcsőde (bejárat Győrzámoly, Szent László u. 3.)
hrsz: 279.
 Óvoda-Konyha (bejárat Győrzámoly, Szent István u. 6.)
hrsz: 279.
 Óvoda, Kultúrház, Gyermekorvosi,- fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat
 (Győrzámoly, Szent István u. 11.)
hrsz: 278.
 Általános Iskola (Győrzámoly, Iskola u. 1.)
hrsz: 327.
 Tornacsarnok (bejárat Győrzámoly, Rákóczi u. 33/A.)
hrsz: 327.
 Tűzoltószertár-Falumúzeum
hrsz: 376/51.
 Háziorvosi rendelő és Gyógyszertár (Győrzámoly, Rákóczi u. 49.)
hrsz: 310.
 Ravatalozó (Győrzámoly, Iskola u.)
hrsz: 257.
 Római Katolikus Templom (Győrzámoly, Iskola u. 4.)
hrsz: 268/5.
2. Szerződéskötés a Magyar Posta Zrt-vel a Postahivatal fűtésére
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Postahivatalt októbertől a Magyar Posta Zrt. üzemelteti. A posta fűtését
az önkormányzat biztosítja már hosszabb ideje, a korábbi üzemeltetőtől több esetben is nehezen tudták beszedni a
fűtésért kiszámlázott díjat. Mostanra a Magyar Postával folytatott tárgyalások eredményeként olyan megállapodást
tudnának kötni a fűtésre, hogy a Posta hőmennyiség mérőt szereltet fel és a mért fogyasztás alapján, a gázszolgáltató
számlájában szereplő GJ értékének 1,05-szörösét számítanák fel és számláznák ki a Postának. Véleménye szerint így a
tényleges fogyasztás kerülne elszámolásra és az adminisztrációs költségeik is megtérülnének.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
Megállapodás Magyar Posta Zrt-vel Postahivatal fűtésére
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Magyar Posta Zrt-vel a
győrzámolyi Postahivatal épületének fűtésére vonatkozó megállapodást.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a megállapodás aláírására.
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 28/2016. (II. 16.) határozata
Megállapodás Magyar Posta Zrt-vel Postahivatal fűtésére
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Magyar Posta Zrt-vel a
győrzámolyi Postahivatal épületének fűtésére vonatkozó megállapodást.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
3. Féléves Kincstárjegy jegyzése
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az MKB Banknál lehetőség van Féléves Kincstárjegy jegyzésére. Ez
most új konstrukció, és az ajánlattal az állam tulajdonában lévő bank kereste meg az önkormányzatot. A befektetés
államilag garantált és előzetes számítások szerint a befektetés időtartama alatt fél millió forint kamatot eredményezne.
Ennél hosszabb időre most nem tudják lekötni a pénzeszközeiket, mert számolni kell azzal, hogy a közművesítés
költségét ki kell fizetni. Amennyiben a lejárat előtt szükség lenne a kincstárjegyben lévő pénzre, a bank olyan garanciát
vállal, hogy a teljes kamatot kifizeti, tehát kockázatot nem jelent a befektetés, viszont nagyobb hozamot remélhetnek
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belőle, mint a számlavezető OTP Bank nyújtotta kamat mértéke. Javasolja, hogy 50 millió forint összegben jegyezzenek
Féléves Kincstárjegyet.
A Képviselő-testület tagjai egyetértésüket fejezték ki a Féléves Kincstárjegy jegyzésével kapcsolatban.
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Féléves Kincstár jegyzéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az MKB Bank Zrt-n keresztül a Magyar Állam által
kibocsátott Féléves Kincstárjegy jegyzését rendeli el 50 millió Forint összegben.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Féléves Kincstárjegy jegyzése iránt
intézkedjen.
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 29/2016. (II. 16.) határozata
Féléves Kincstár jegyzéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az MKB Bank Zrt-n keresztül a Magyar Állam által
kibocsátott Féléves Kincstárjegy jegyzését rendeli el 50 millió Forint összegben.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Féléves Kincstárjegy jegyzése iránt
intézkedjen.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
4. Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése pályázat
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy megjelent a Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztése pályázat, a beadási határidő kezdete március 28. Két célterületre is tudnának pályázni, az 1.
célterület esetében a Tűzoltószertár-Falumúzeum, a 2. célterület esetében a Tornacsarnok felújítására. Ismerteti a
pályázati feltételeket.
Horváth Gábor polgármester javasolta, hogy nyújtsanak be a pályázati kiírásra kérelmet mindkét célterület
vonatkozásában, felhatalmazást kér ezen feladat ellátására, továbbá a pályázat lebonyolításával kapcsolatos megbízási
szerződés megkötésére.
A Képviselő-testület tagjai egyetértésüket fejezték ki a pályázat beadásával kapcsolatban.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú pályázat benyújtásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatói kérelmet nyújt be a
"VP-6-7.4.1.1-16: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés" elnevezésű pályázattal kapcsolatosan.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az ehhez kötődő feladatok teljes körű ellátására.
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:
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2016. (II. 16.) számú határozata
Döntés VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú pályázat benyújtásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatói kérelmet nyújt be a
"VP-6-7.4.1.1-16: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés" elnevezésű pályázattal kapcsolatosan.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az ehhez kötődő feladatok teljes körű ellátására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú pályázat célterületeiről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott a "VP-6-7.4.1.1-16: Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés" elnevezésű pályázattal kapcsolatosan, hogy:
 az 1. célterület vonatkozásában támogatási kérelemmel érintett ingatlan megnevezése: Tűzoltószertár és
Falumúzeum, címe: 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 28.
 a 2. célterület vonatkozásában támogatási kérelemmel érintett ingatlan megnevezése: Községi Tornacsarnok
címe: 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 33/A.
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 31/2016. (II. 16.) számú határozata
Döntés VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú pályázat célterületeiről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott a "VP-6-7.4.1.1-16: Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés" elnevezésű pályázattal kapcsolatosan, hogy:
 az 1. célterület vonatkozásában támogatási kérelemmel érintett ingatlan megnevezése: Tűzoltószertár és
Falumúzeum, címe: 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 28.
 a 2. célterület vonatkozásában támogatási kérelemmel érintett ingatlan megnevezése: Községi Tornacsarnok
címe: 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 33/A.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú pályázat lebonyolításáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel arra, hogy részt kíván venni a "VP-6-7.4.1.116: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés" elnevezésű pályázaton felkéri Horváth Gábor polgármestert a "VP-6-7.4.1.1-16:
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés" elnevezésű pályázat lebonyolításával kapcsolatos versenyeztetési eljárás megindítására,
valamint teljes körűen felhatalmazza annak lefolytatására, továbbá lezártát követően a győztessel megkötésre kerülő
megbízási szerződés aláírására.
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:
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2016. (II. 16.) számú határozata
Döntés VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú pályázat lebonyolításáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel arra, hogy részt kíván venni a "VP-6-7.4.1.116: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés" elnevezésű pályázaton felkéri Horváth Gábor polgármestert a "VP-6-7.4.1.1-16:
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés" elnevezésű pályázat lebonyolításával kapcsolatos versenyeztetési eljárás megindítására,
valamint teljes körűen felhatalmazza annak lefolytatására, továbbá lezártát követően a győztessel megkötésre kerülő
megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
5. A 064. és 066. hrsz-ú önkormányzati közút belterületbe vonása
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Győri út mögött tervezett új építési telekalakítás miatt a 064. és 066.
hrsz-ú önkormányzati utakat a földmérő javaslata és az általa elkészített megosztási vázrajzok alapján belterületbe kell
vonni. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
A 064. és 066. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása és más célú hasznosítása
1. A Képviselő-testület hozzájárul a 064. és 066. 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 064. és 066. 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 az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2016. (II. 16.) számú határozata
A 064. és 066. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása és más célú hasznosítása
1. A Képviselő-testület hozzájárul a 064. és 066. 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 064. és 066. 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
6. A 078/41. hrsz-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatása és értékesítése
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Fegyveres Testületek Horgász Egyesülete területén a Sólinka-dűlőben
úgy épültek meg házak, hogy azok a szomszédos 078/54-55. hrsz-ú területből 851 m2-t útként használnak, ami az ő
tulajdonát képezi. Az út tulajdoni lap szerinti kialakítása épületbontás árán és nagy megvalósulási költséggel lenne csak
lehetséges. Az látszik ésszerűnek, hogy a Fegyveres Testületek Horgász Egyesülete tőle megvásárolja azt a földterületet,
amit ténylegesen használ. Viszont ez azzal járna, hogy csökken a szomszédos, vagyis a tulajdonában lévő terület. Ennek
a területnek a másik felén azonban van egy használaton kívüli önkormányzati út, a 078/41. hrsz-ú, amit sosem
használtak útként, nincs is ott út kialakítva. Inkább rétnek lehetne tekinteni a művelési ág szempontjából, vagyis az
ingatlan-nyilvántartásban nem megfelelően van nyilvántartva. Viszont a kialakult állapotot rögzíteni kell, és jelezni kell a
földhivatal felé, el kell készíteni a megosztási vázrajzot.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy akkor az útként nyilvántartott terület nem fog hiányozni az
önkormányzatnak?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy nem, mert jelenleg sem használja senki, benőtte a növényzet.
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Horváth Károly képviselő elmondta, hogy tudja, hol van ez az út, az tényleg nem út, senki nem használja, bokros
terület.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatott arról, hogy a 078/41. hrsz-ú ingatlan, mint út, forgalomképtelen. Azonban, ha
ez a valóságban nem út, csak az ingatlan-nyilvántartásban az, akkor művelési ág változást kell kérni a földhivatalnál,
hogy terület valós állapotát rögzítse az ingatlan-nyilvántartás és annak alapján az önkormányzati vagyonkatasztert is
módosítani kell. Amennyiben a földhivatal a helyszíni szemlét követően megállapítja, hogy a terület nem út, hanem
adott esetben mezőgazdasági fölterület, akkor az már üzleti vagyon körébe tartozónak minősül, és mint ilyen
értékesíthető.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy mennyiért lehetne eladni a területet?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy 1 millió Ft/hektár áron. A terület egyébként körülbelül 2430 m2
nagyságú, tehát 0,25 hektár. A Fegyveres Testületek Horgász Egyesülete vállalta, hogy a földhivatali ügyintézéssel és az
értékesítéssel kapcsolatos összes költséget kifizeti. Ezt követően bejelentette személyes érintettségét és 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 078/41. hrsz-ú ingatlan művelési ág
változása és 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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2016. (II. 16.) határozata
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 078/41. hrsz-ú ingatlan művelési ág
változása és 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
Döntés 078/41. hrsz-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról és értékesítésének előkészítéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
078/41. hrsz-ú, az ingatlan-nyilvántartás szerint „saját használatú út” művelési ágba sorolt földterület természetbeni
állapota mezőgazdasági terület, rét.
2. A Képviselő-testület kezdeményezi az illetékes ingatlanügyi hatóságnál a 078/41. hrsz-ú ingatlan művelési ágának
megváltoztatását annak érdekében, hogy az a valós természetbeni állapota szerint legyen az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezve.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a művelési ág változás iránti kérelmet nyújtsa
be és az ezzel kapcsolatos dokumentumokat a Képviselő-testület nevében írja alá.
4. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy az ingatlanügyi hatóság döntését az önkormányzat
vagyonkataszterén vezesse át.
5. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 078/41. hrsz-ú ingatlan a művelési ág változását követően üzleti vagyonnak
minősül, és mint ilyen, forgalomképes.
6. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ingatlan önkormányzati célokat sem közvetlenül, sem közvetetten nem
szolgál, közfeladat ellátásához nem járul hozzá, ezért úgy határozott, hogy azt értékesíti.
7. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy az ingatlan forgalmi értékének a megállapításához
kérjen ingatlanforgalmi értékbecslést és azt további döntés meghozatala érdekében terjessze a Képviselő-testület elé.
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Felelős: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: folyamatos
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 35/2016. (II. 16.) határozata
Döntés 078/41. hrsz-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról és értékesítésének előkészítéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
078/41. hrsz-ú, az ingatlan-nyilvántartás szerint „saját használatú út” művelési ágba sorolt földterület természetbeni
állapota mezőgazdasági terület, rét.
2. A Képviselő-testület kezdeményezi az illetékes ingatlanügyi hatóságnál a 078/41. hrsz-ú ingatlan művelési ágának
megváltoztatását annak érdekében, hogy az a valós természetbeni állapota szerint legyen az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezve.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a művelési ág változás iránti kérelmet nyújtsa
be és az ezzel kapcsolatos dokumentumokat a Képviselő-testület nevében írja alá.
4. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy az ingatlanügyi hatóság döntését az önkormányzat
vagyonkataszterén vezesse át.
5. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 078/41. hrsz-ú ingatlan a művelési ág változását követően üzleti vagyonnak
minősül, és mint ilyen, forgalomképes.
6. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ingatlan önkormányzati célokat sem közvetlenül, sem közvetetten nem
szolgál, közfeladat ellátásához nem járul hozzá, ezért úgy határozott, hogy azt értékesíti.
7. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy az ingatlan forgalmi értékének a megállapításához
kérjen ingatlanforgalmi értékbecslést és azt további döntés meghozatala érdekében terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: folyamatos
Hozzászólások
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy lehetővé tette a Kendo egyesületnek, hogy használhassák az
önkormányzati terepjárót. Majorné Szabó Bernadett családgondozó elvállalná a Falumúzeum rendbetételét, ezért kéri
Pulai Nikoletta képviselő asszonyt, hogy a kulcsokat adja vissza. A naperőművekkel kapcsolatban elmondta, hogy az 1
MW teljesítményű naperőmű 200 millió forintba kerül. Legutóbb Solt települést említették, ami önerőből hozza létre a
naperőmű parkját. Ezt csak tájékoztatásnak szánta.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy ő felleltározta a Falumúzeumban lévő tárgyakat.
Horváth Gábor polgármester kéri, hogy a leltárt is adja oda. Elmondta, hogy a közművelődési referens máshol
helyezkedett el, így a kulturális közfoglalkoztatási programba be kell vonni egy személyt. Nagyon elégedett volt a
munkájával, jól végezte és nagyon agilis volt, személy szerint sajnálja, hogy már nem dolgozik itt, de meg kell érteni.
Kéri a képviselőket, hogy nyújtsanak segítséget azoknak, akik az okmányirodába szeretnének eljutni azért, hogy
polgárőrként regisztráltassák magukat.
Pulai Nikoletta képviselő javasolta, hogy ha a tanuszodával kapcsolatos tervek elkészülnek, akkor tartsanak lakossági
tájékoztatót, mert mindenféle hírek terjednek erről.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy amikor lesz konkrétum, akkor tartanak erről tájékoztatót, de csak
akkor, amikor eljutnak arra a szintre, hogy biztosan tudják azt, hogy meg is tudják építeni.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy lesz-e fenntarthatósági tanulmány is?
Horváth Gábor polgármester szerint ezt kötelező is készíttetni, főleg, ha pályázati támogatást kapnának rá.
Véleménye szerint a fenntarthatóság mértéke a község nagysága. Úgy gondolja, hogy a fenntartás éves szinten 10 millió
forintnál nem lehet több. Egy ekkora községnek ezt el kell bírni.
Pulai Nikoletta képviselőnek az a kérése, ha lesznek konkrétumok, megtörténik a pályázati kiírás és megterveztetik,
akkor tartsanak egy lakossági fórumot.
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Horváth Gábor polgármester szerint, amikor tudnak konkrétumot, akár az őszi közmeghallgatáson, akkor erre sort
lehet keríteni.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 17.55 órakor.
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