Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2016. március 7. napján a 16.00 órakor kezdődő rendkívüli 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 Tóthné Major Éva 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. Javaslat településrendezési terv módosítására, rendeletalkotás (Msz: 15123); Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
2. Javaslat az étkezési térítési díjakra vonatkozó rendelet módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
3. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítására; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
4. Az építési telkek közművesítésével kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Pályázati lehetőségek megtárgyalása, TOP-os pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth
Gábor polgármester
6. A Győrzámolyi Községfenntartó Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala; Előadó: Horváth Gábor polgármester
7. Javaslat a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
8. Javaslat a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
9. Abda Község rendezési terv módosításának megtárgyalása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
10. Javaslat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
11. 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 37/2016. (III. 7.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Javaslat településrendezési terv módosítására, rendeletalkotás (Msz: 15123); Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
2. Javaslat az étkezési térítési díjakra vonatkozó rendelet módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
3. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítására; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
4. Az építési telkek közművesítésével kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Pályázati lehetőségek megtárgyalása, TOP-os pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth
Gábor polgármester
6. A Győrzámolyi Községfenntartó Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala; Előadó: Horváth Gábor polgármester
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7. Javaslat a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
8. Javaslat a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
9. Abda Község rendezési terv módosításának megtárgyalása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
10. Javaslat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
11. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: Javaslat településrendezési terv módosítására, rendeletalkotás (Msz: 15123)
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a novemberi ülésen döntöttek egy magánszemély kérelmére a rendezési
terv módosításáról. A véleményezési szakaszt a februári testületi ülésen lezárták és megküldték végső főépítészi
véleményezésre. A főépítész a véleményezési szakasz lezárását követően megküldött állásfoglalásában hozzájárult a
tervezett módosításhoz és nem emelt kifogást az ellen, hogy a Képviselő-testület jóváhagyja 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 módosítása (Msz: 15123),
rendeletalkotás 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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2016. (III. 7.) határozata
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési terv módosítása (Msz: 15123),
rendeletalkotás tárgyában a szavazásból nem zárja ki Horváth Károly képviselőt.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete a helyi
építési szabályzatról szóló 14/2003. (XI. 26.) számú rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét
képezi)
2. napirendi pont: Javaslat az étkezési térítési díjakra vonatkozó rendelet módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a februári ülésen elfogadta a
Képviselő-testület az új étkezési térítési díjakat megállapító rendeletet. Az általános iskola napközi esetében azonban a
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rendeletben nem az emelés mértékének megfelelő 369 Ft szerepel, hanem 346 Ft, ami még a korábbi összeg, ezért ezt
módosítani kell.
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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete az
önkormányzati konyhán biztosított gyermek és külső étkeztetés intézményi térítési díjairól és a bölcsődei
gondozásért fizetendő intézményi térítési díjról szóló 2/2016. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (a
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet
módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat 2. mellékletét azért kell módosítani, mert a polgármesterre ruházott hatáskörökben változás történt a
segélyezési formák módosulása miatt. Az 1-3. függelékeket módosítani kell a képviselők személyében és a bizottsági
tagokban bekövetkezett változások miatt, a 3. függeléket pedig azért, mert január 1-től változtak a kormányzati funkciók
és a változást át kell vezetni az önkormányzat által ellátott feladatokon és a törzskönyvi nyilvántartáson is.
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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (I. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4. napirendi pont: Az építési telkek közművesítésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a múlt ülésen döntöttek a víz- és csatorna tervezésről, a megbízást
kiadták, a tervek elkészítése megkezdődött, a vállalás szerint 5 hónap múlva várható, hogy érvényes vízjogi engedéllyel
rendelkezik a terv. Bízik abban, hogy a határidő tartható lesz. Nem attól tart, hogy a terv nem készül el ez alatt, inkább a
hatósági eljárás hosszadalmas. A villamosenergia ellátással kapcsolatban az E.onnal egyeztettek a tervek elkészítéséről,
és az E.on azt vállalta, hogy 1 év alatti készíti el az engedélyes terveket és szerzi meg a vezetékjogi engedélyt. Ugyanaz a
helyzet tehát, mint a víz- és csatornahálózat esetében, hogy nagyon hosszú idő múlva lennének engedélyes tervek, és
csak utána kezdődhetne meg a közmű kiépítése. Ennyit nem tudnak várni, ezért ajánlatot kértek több tervezőtől. Két
ajánlat érkezett, az egyik a GT-Vill Kft-től, 625 ezer forint+áfa összegben, a másik a BNT-energy Kft-től 1.427
ezer+áfa összegben. Azt javasolja, hogy a kedvezőbb ajánlatot fogadják el, mert akkor júliusra lehet jogerős vezetékjogi
engedélyük.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a gázellátás iránti igényt is beküldték a gázszolgáltatónak, ami azt elfogadta
és azt válaszolták, hogy 30 napon belül megküldik a csatlakozási szerződést.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Győri út mögötti részen a földmérő már elkészítette a megosztást,
ennek földhivatali záradékoltatása már folyamatban van. Mivel minden harmadik telek a tulajdonosoké, így nagyjából 21
telke van az 5 korábbi tulajdonosnak, akiktől az önkormányzat megvette a földterületeket.
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Pulai Nikoletta képviselő szerint a tulajdonosok nem kötöttek rossz üzletet, amikor az önkormányzattal szerződtek.
dr. Torma Viktória jegyző a Duna utca mögötti építési telkek földhivatali bejegyzésével kapcsolatban elmondta, hogy
jelenleg folyamatban az úttal kapcsolatos megosztás, ezt követheti az egész terület vonatkozásában a más célú
hasznosítás, belterületbe vonás iránti kérelem beadása. Ehhez talajvédelmi tervet kell csatolni, amit jelenleg egy talajtani
szakértő készít. Ennek elkészítése minimum 3 hetet vesz igénybe. Amint a terület művelésből kivonását földhivatal
engedélyezi, azt követően lehet az elkészített megosztási vázrajzok szerint az önálló helyrajzi számokat bejegyeztetni az
ingatlan-nyilvántartásba. Ugyanezt az eljárásrendet kell követni a Győri út mögött kialakítandó építési telkek esetében is.
Arra nagyon kell ügyelni, hogy az eljárások során minden dokumentumot beadjanak, mert hiánypótlásra nincs lehetőség.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Győri út mögött kialakítandó telkeknél, annak az útnak a területéhez,
ami megy a töltés felé, szerezni kell a szomszéd területek tulajdonosaitól pár száz négyzetmétert annak érdekében, hogy
az az út megfelelő formában és méretben kialakulhasson. Ezekben a földekben tulajdonosok Borárosék, az ő esetükben
a telkek kiszámításánál figyelembe vették azt a területet is, amit az úthoz igénybe akarnak venni, a másik két
tulajdonostól is meg kell szerezni a területet. Erre majd szerződést kell kötni.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy az út akkor nem fog kimenni a töltésig?
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az út kimegy, de csak azt a részt veszik meg hozzá, amennyi feltétlenül
szükséges, az út többi része pedig nem lesz az önkormányzat tulajdona. Ez az út most is a földeken van, lehet
közlekedni rajta, de nem az önkormányzaté teljes egészében. A földtulajdonosok mindkét területen kiválasztották
azokat a telkeket, ami őket illeti. Újra kell majd gondolni a februárban meghatározott telek eladási árakat a CSOK miatt,
mert annak keretében az áfa egy része visszaigényelhető. El kell azon gondolkozniuk, ha elérnek oda, hogy a
meghatározott árakon emelnek-e valamekkora mértékben, de csak olyan mértékben, hogy az ár versenyképes legyen.
Maximum mindkét esetben fél-fél millió forinttal lehetne az áron emelni. Véleménye szerint rendeljék meg a villamos
tervezést, és az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Duna utca mögötti építési telkek villamos energia ellátás terveinek megrendelése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Duna utca mögötti építési telkek villamos
energia ellátás terveinek elkészítésére adott ajánlatokat és úgy határozott, hogy a GT-Vill Kft. ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a tervek elkészítésére kössön vállalkozási
szerződést a GT-Vill Kft-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 száma7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2016. (III. 7.) határozata
Duna utca mögötti építési telkek villamos energia ellátás terveinek megrendelése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Duna utca mögötti építési telkek villamos
energia ellátás terveinek elkészítésére adott ajánlatokat és úgy határozott, hogy a GT-Vill Kft. ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a tervek elkészítésére kössön vállalkozási
szerződést a GT-Vill Kft-vel és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Pályázati lehetőségek megtárgyalása, TOP-os pályázatokkal kapcsolatos döntések
meghozatala
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy eddig elég optimista volt ezzel a pályázati lehetőséggel kapcsolatban.
Időközben tudomására jutott, hogy erre az országgyűlési körzetre, pl. az egészségházas pályázatra, 240 millió forint áll
rendelkezésre, tehát ki lehet számolni, hogy egy-egy projektre mennyi juthat. Ugyanez vonatkozik a bölcsődei férőhely
növelésére vonatkozó pályázati kiírásra is, itt ugyan valamennyivel több a forrás, kb. 600 millió forint erre a
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választókerületre. Ha ezt 6 millióval – amibe egy bölcsődei férőhely kialakítása kerül – elosztják, akkor ez 100 férőhely
kialakítását teszi lehetővé. Eddig arról volt szó, hogy ebben a pályázati körben körülbelül 100 millió forintot tudnak
majd lehívni, nem tudja, hogy ezt milyen alapon mondták, mert most – a tájékozódást követően – teljesen máshogy látja
a helyzetet. Az is biztos, hogy nem a megyei önkormányzat fogja írni a pályázatokat, ezért elkezdték keresni a
pályázatírási lehetőségeket. A Talent-Plan Kft-nek a tervezési megbízást már kiadta, hiszen csak a tervek és a
költségbecslés elkészülte után lehet a pályázatot ténylegesen megírni és beadni. Megvalósíthatósági tanulmányt is kell
készíteni. Eddig három pályázatíró céget kerestek meg.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy erre az épületre, aminek a funkcióját bővíteni akarják és korszerűsíteni
kívánják, két pályázatot kell benyújtani, és mindkét pályázat szorosan összefügg.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy azt is megtudták, hogy ugyan a pályázati kiírás keretében van lehetőség
óvodafejlesztésre, bővítésre is, de azt ebben a térségben nem támogatják, így arra nem pályázhatnak. A pályázatokat a
Kincstár fogja feldolgozni és pontozni és utána terjesztik a megyei önkormányzat elé elbírálás céljára. A pályázatíró
cégektől nagyjából azonos ajánlatokat kaptak. Eddig az volt a gyakorlat, hogy ezek a cégek minimális díj fejében írták a
pályázatot és nyertesség esetén kértek viszonylag magasabb összegű sikerdíjat. Most viszont – úgy tűnik okultak a
sikertelen pályázatokon és változtattak a gyakorlaton – sikerdíjat nem kérnek, de egy-egy pályázatot 1,5 millió forint+áfa
összegért készítenének el. Ezeket az ajánlatokat teljesen különböző helyekről kapták, amikor az első megérkezett
meglepődtek a díjon, de amikor a második is megérkezett, akkor már lehetett látni, hogy nagyjából hasonló összegért
készítik a pályázatokat a különböző székhelyű cégek. Végig kell gondolni, hogy mit csináljanak, és mire költenek.
Tóthné Major Éva alpolgármester elmondta, hogy az egyházközségi ülésen felmerült, hogy a plébániaépületre kellene
pályázni, és akkor említette a plébános úr, hogy ha az önkormányzattal közösen pályáznának, akkor arra járna plusz
pont.
Horváth Gábor polgármester szerint végig kellene ezt járni, ha valami konkrétan megfogalmazódik, akkor biztos
tudnak tenni valamit.
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti a pályázatírásra eddig érkezett ajánlatokat.
Horváth Károly képviselő javasol egy szombathelyi székhelyű pályázatírót, őt is meg lehetne keresni.
Horváth Gábor polgármester szerint megkérdezik ezt a céget is, illetve utánajárnak más lehetőségeknek is, de az
időfaktor döntő tényező, heteket nem lehet várni, hiszen a pályázatok beadási határideje nagyon közeleg. Most nincs
abban a helyzetben, hogy bármit is döntésre terjesszen a Képviselő-testület elé, ezért javasolja, hogy egyelőre ne
határozzanak, hanem várják meg, amíg még többet megtudnak. A napirendi pont tárgyalását határozathozatal nélkül
lezárja.
6. napirendi pont: A Győrzámolyi Községfenntartó Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Győrzámolyi Községfenntartó Kft.
ténylegesen nem működik. Az új Polgári Törvénykönyv értelmében 3 millió forintra kell kiegészíteni minden kft.
törzstőkéjét március 15-ig, bár ugyan lehet arról hallani, hogy ezt egy évvel elhalasztják, de a vonatkozó jogszabály még
nem jelent meg. Javasolja, hogy szüntessék meg a kft-t, mert ténylegesen nem folytat semmilyen tevékenységet, de így is
jelentős adminisztrációs kötelezettségeket von maga után a működése.
A Képviselő-testület tagjai egyetértésüket fejezik ki a megszüntetéssel kapcsolatban.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra
Határozati javaslat
Győrzámolyi Községfenntartó Kft. megszüntetése
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy végelszámolással megszünteti az
önkormányzat tulajdonában lévő Győrzámolyi Községfenntartó Kft-t.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a megszüntetéshez kapcsolódó feladatokat
teljes körűen ellássa és a megszüntetéssel kapcsolatos jogi tevékenységre adjon ügyvédi megbízást.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2016. (III. 7.) határozata
Győrzámolyi Községfenntartó Kft. megszüntetése
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy végelszámolással megszünteti az
önkormányzat tulajdonában lévő Győrzámolyi Községfenntartó Kft-t.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a megszüntetéshez kapcsolódó feladatokat
teljes körűen ellássa és a megszüntetéssel kapcsolatos jogi tevékenységre adjon ügyvédi megbízást.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Javaslat a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának
módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A Kincstár visszaküldte hiánypótlásra az alapító
okiratot, arra hivatkozva, hogy az ingatlan hasznos alapterületét nem kell feltüntetni, a telephelynek nem lehet neve, az
alapító okiratnak a hivatkozott jogszabályok teljes elnevezését kell tartalmaznia. Az Intézmény által ellátott feladatok
kormányzati funkcióiban is változás történt, ugyanis a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletet módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM
rendelet 2016. január 1. napjától, így többek között a bölcsőde új kormányzati funkciószámot kapott, mely változásokat
is át kell vezetni a törzskönyvi nyilvántartáson.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatokat teszi fel szavazásra:
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 41/2016. (III. 7.) határozata
Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosítását (alapító okirat módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az alapító okiratot módosító iratot küldje meg
Magyar Államkincstár Államháztartási Irodájához.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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 42/2016. (III. 7.) határozata
Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetű Alapító Okiratának jóváhagyásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, egyidejűleg a 103/2014. (X. 21.) számú határozattal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat hatályát veszti (az egységes szerkezetű alapító okirat a jegyzőkönyv
mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az alapító okiratot küldje meg Magyar Államkincstár
Államháztartási Irodájához.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
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Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Javaslat a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az alapító okiratát és annak módosítását a
kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával kell elkészíteni. Tekintettel arra, hogy a Polgármesteri
Hivatal alapító okirata még nem e szerint a sablon szerint készült, módosítani kell, illetve a módosítással egyidejűleg a
kormányzati funkciók is felülvizsgálatra kerültek.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatokat teszi fel szavazásra:
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 43/2016. (III. 7.) határozata
Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal Okiratának módosításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosítását (alapító okirat módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az alapító okiratot módosító iratot küldje meg
Magyar Államkincstár Államháztartási Irodájához.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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 44/2016. (III. 7.) határozata
Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetű Alapító Okiratának jóváhagyásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, egyidejűleg a 116/2014. (XII. 2.) számú határozattal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat hatályát veszti (az egységes szerkezetű alapító okirat a jegyzőkönyv
mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az alapító okiratot küldje meg Magyar Államkincstár
Államháztartási Irodájához.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Abda Község rendezési terv módosításának megtárgyalása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy Abda község módosítja a rendezési tervét, lakóterületet terjesztenek ki,
továbbá két építési telekkel kapcsolatos övezeti változást terveznek. Mint szomszédos településnek nyilatkozniuk kell a
tervezett módosításról. Javasolja ennek elfogadását.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Abda Község Településrendezési Terv módosítás (Rp.I.133-21) – Előzetes tájékoztatás
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Abda Község településrendezési tervének
tervezett módosítását, az ellen kifogást nem emel és az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről Abda Község polgármesterét értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. március 24.
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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 45/2016. (III. 7.) határozata
Abda Község Településrendezési Terv módosítás (Rp.I.133-21) – Előzetes tájékoztatás
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Abda Község településrendezési tervének
tervezett módosítását, az ellen kifogást nem emel és az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről Abda Község polgármesterét értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. március 24.
10. napirendi pont: Javaslat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a decemberi ülésen jóváhagyta a Képviselő-testület a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját, amit mostanra véleményezett a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal. Pár apró, technikai módosítást javasoltak, például bele kell venni a szolgálat telefonos elérhetőségét, a
családgondozók kifejezést családsegítőkre kell változtatni, illetve azt az együttműködési megállapodás mintát is
tartalmaznia kell a szakmai programnak, amit a szolgálat köt az ellátottal. Javasolja a módosított szakmai program
jóváhagyását.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly Község Önkormányzatának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata szakmai programjának
jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja Győrzámoly Község
Önkormányzatának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata szakmai programját.
Felelős: családsegítő
Határidő: 2016. január 1-től folyamatos
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2016. (III. 7.) határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata szakmai programjának
jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja Győrzámoly Község
Önkormányzatának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata szakmai programját.
Felelős: családgondozó
Határidő: 2016. január 1-től folyamatos
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 16.52 órakor.
kmf.
Horváth Gábor
polgármester
Tóthné Major Éva
alpolgármester

dr. Torma Viktória
jegyző
Pulai Nikoletta
képviselő
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