Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2016. március 16. 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, Andorka Kálmán János, Benes Gábor,
Horváth Károly, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Távolmaradását jelezte: Tóthné Major Éva alpolgármester és Pulai Nikoletta képviselő
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Benes Gábor 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. Pályázati lehetőségek megtárgyalása, TOP-os pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth
Gábor polgármester
2. Döntés községi- és határi utak javításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Területvásárlási lehetőség megtárgyalása; Előadó: Horvát Gábor polgármester
4. Döntés az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasításáról; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
5. Az önkormányzat fenntartásában működő óvoda felvételi körzetének meghatározása; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
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 48/2016. (III. 16.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Pályázati lehetőségek megtárgyalása, TOP-os pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth
Gábor polgármester
2. Döntés községi- és határi utak javításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Területvásárlási lehetőség megtárgyalása; Előadó: Horvát Gábor polgármester
4. Döntés az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasításáról; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
5. Az önkormányzat fenntartásában működő óvoda felvételi körzetének meghatározása; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
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1. napirendi pont: Pályázati lehetőségek megtárgyalása, TOP-os pályázatokkal kapcsolatos döntések
meghozatala
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a múlt heti ülést követően megkerestek további két pályázatírót, akik
közül a szombathelyi székhelyű, akit Horváth Károly képviselő úr ajánlott, többszöri egyeztetést követően nem adott
ajánlatot. Két pályázatot adnának be, az egyiket a TOP-4.1.1-15 számú: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése tárgyú felhívásra a másikat a TOP-1.4.1-15 számú: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra. Ennek keretében a Szent István u.
11. szám alatti, több funkciót betöltő épület felújítása, bővítése történne oly módon, hogy az épületre sátortetőt
tennének, ami lehetővé tenné a tetőtér beépítését. Itt kapna helyet a gyermekorvosi rendelő, a fogorvosi rendelő,
valamint a védőnői szolgálat, az akadálymentesítés miatt pedig liftet szerelnének be. Az épületbe egy újabb bölcsődei
csoport kerülne elhelyezésre. Ha a pályázatokat elkészíttetik és beadják, akkor van csak esélyük arra, hogy megnyerjék
ezen TOP-os forrásokat. Előzetesen azt az információt kapták, hogy a mostani pályázati körben, mintegy 100 millió
forint összegben pályázhatnak, a lakosságszámot tekintve. Az lenne a legokosabb megoldás, ha beadnák a pályázatokat,
lehetőség szerint minél hamarabb, mert csak akkor juthatnak pályázati forráshoz, ha pályáznak és nem azon
gondolkodnak, hogy úgysem nyernek. Arra kell törekedni, hogy jó pályázatokat készítsenek, mert akkor van esély arra,
hogy nyerjenek. A pályázatírók ajánlata egységes, ahogy azt a múlt ülésen is említette, azaz nem sikerdíjért írnák a
pályázatot, hanem annak beadását követően ki kellene fizetni a pályázatírási költséget. Ismerteti az ajánlatokat és azt
javasolja, hogy az Arrabona EGTC ajánlatát fogadják el, mert összességében ez a legkedvezőbb, mind a költségeket,
mind a földrajzi távolságokat illetően. Az ajánlat szerint mindkét pályázat elkészítését pályázatonként 1.350 e Ft+áfa
összegért vállalnák.
Horváth Károly képviselő szerint vannak olyan helyzetben, hogy ezt meglépjék.
Andorka Kálmán János képviselőnek az a véleménye, hogy minden pályázati lehetőséget meg kell ragadni és élni kell
vele.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) meghirdetett pályázatok benyújtásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-ban meghirdetett
pályázatok közül az alábbi kiírásokra nyújtja be támogatási kérelmét:
 a TOP-1.4.1-15 számú: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra és
 a TOP-4.1.1-15 számú: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívásra.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a pályázatok elkészítésére adjon megbízást az
Arrabona EGTC-nek és a pályázattal kapcsolatos feladatokat teljes körűen lássa el.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: megbízásra: azonnal; a továbbiakra: értelem szerint
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 49/2016. (III. 16.) határozata
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) meghirdetett pályázatok benyújtásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-ban meghirdetett
pályázatok közül az alábbi kiírásokra nyújtja be támogatási kérelmét:
 a TOP-1.4.1-15 számú: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra és
 a TOP-4.1.1-15 számú: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívásra.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a pályázatok elkészítésére adjon megbízást az
Arrabona EGTC-nek és a pályázattal kapcsolatos feladatokat teljes körűen lássa el.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: megbízásra: azonnal; a továbbiakra: értelem szerint
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2. napirendi pont: Döntés községi- és határi utak javításáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a községi- és határi utak karbantartását a költségvetésbe betervezték, a
Rákóczi utcai járda felújításával együtt. A járdát is aszfaltozzák, 4 cm vastagságban és lesz szegélye is. Ez biztosan nem
olyan szép, mint a térkő, de végre használható lesz ez a szakasz, nincs botlásveszély és megoldanák a járda
vízelvezetését is. Javasolja, hogy fogadják el a STRABAG Általános Építő Kft. ajánlatát, melynek összege az útjavításra
nettó 7.085 e Ft, a járdajavításra nettó 1.450 e Ft. A mostani javításnál rengeteg kavicsot kell felhasználni.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy a főútról az egyes utcákra való ráfordulásokat is meg lehetne csinálni?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy azok a részek nem az önkormányzat kezelésében vannak hanem a
Magyar Közút Nonprofit Kht-hoz tartozik, de ír nekik levelet, melyben kéri, hogy az érintett szakaszokat tegyék rendbe.
Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Községi- és határi utak javítása, járda felújítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a községi- és a határi utak
javítására és a Rákóczi úti járda felújításra a STRABAG Általános Építő Kft. ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábort, hogy a munkát rendelje meg és a vállalkozási szerződést írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2016. (III. 16.) határozata
Községi- és határi utak javítása, járda felújítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a községi- és a határi utak
javítására és a Rákóczi úti járda felújításra a STRABAG Általános Építő Kft. ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábort, hogy a munkát rendelje meg és a vállalkozási szerződést írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Területvásárlási lehetőség megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy korszakos döntés születhet ma, mert a
község arculatát nagyban befolyásolhatják azzal, ha úgy döntenek, hogy megvásárolják a Csinód Kft. területét.
Tárgyalásokat folytatott a terület tulajdonosával, aki 45 millió forintban határozta meg a vételárat. Tudja azt, hogy
többen is meg akarják venni ezt a területet, főleg olyan, aki kereskedelmi szolgáltatást akar ott folytatni. Nagyon értékes
terület ez a községben, és ott meg lehetne építeni az uszodát is.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy telkek nem érdekelik az eladókat?
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy többen is vannak olyanok, akik nemcsak építkezés, hanem befektetés
céljából akarnak telket venni, így ezeket a telkeket biztosan el lehet adni. Arra kér felhatalmazást, hogy tárgyalhasson a
Csinód Kft. képviselőivel a terület megvásárlásáról, és ha az eladási árból nem engednek, akkor 45 millió forintért
megvásárolhassák a területet.
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy telekkel nem tudnának fizetni?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy ez nem merült fel a tárgyalások során, de megvan a lehetősége az
eladónak, hogy ha a vételárra nincs szüksége, akkor abból telkeket vásárolhasson.
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Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy a terület elég lenne az uszodához?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy az uszodához körülbelül 1.000 m2 szükséges, a többi rész pedig a
közlekedést, parkolást szolgálná.
Viola Vilmosné képviselő elmondta, hogy a Takarék mögötti rész is eladó.
Horváth Gábor polgármester szerint az uszoda megközelítéséhez az iskola irányából az nem szükséges, hiszen a
közlekedés úgy megoldható, ha a gyerekek kijönnek a Tornacsarnokból és eljönnek a járdán. Azzal, amit a képviselő
asszony mond, sem lennének közelebb, hiszen akkor is ki kéne lépni a Tornacsarnokból és akkor a kerteken keresztül
tudnának jönni. A járdán azonban biztonságosan lehet közlekedni.
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy az az épület és udvar, amit Viola Vilmosné képviselő asszony említett, 6
millió forintért eladó.
Horváth Gábor polgármesternek az a véleménye, hogy egyelőre arra nincs szüksége az önkormányzatnak, az nem
nagy terület.
Horváth Károly képviselő szerint így szabad lenne az átjárás az iskolából.
Horváth Gábor polgármester szerint így is szabad az átjárás, úgy, ahogy az előbb elmondta. De azt nem mondja, hogy
ha azt a területet is felkínálják vételre, akkor azzal nem kell foglalkozni. És ha a későbbiek során úgy érzik, hogy van rá
pénzük, akkor megvehetik. De, ha megveszik a Csinód területét, akkor olyan helyzetbe kerülnek, hogy tárgyalhatnak az
ott lévő többi tulajdonossal is az ő területükről, mert akkor már úgymond birtokon belül lesznek, mint szomszédok.
Most azonban az, hogy ha megvennék a Csinód területét megoldaná az uszoda helyét. Ha rendben tudnák tenni a
Tornacsarnokot és a Falumúzeumot és megépülne az uszoda is, a településkép jelentős mértékben megváltozna és
javulna.
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy milyen közművek vannak a területen.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy közműves, de nyilván azok kapacitását majd fel kell mérni és a
létesítményhez igazítani. Úgy kell az uszodát megépíteni, hogy végső esetben csak gázzal is meg tudják oldani a
vízmelegítést és az egyéb feladatokat, ne csak alternatív energiahordozókkal. Meg kell teremteni egy olyanfajta
biztonságot, hogy ha adott esetben az alternatív energiaforrások nem működnek, a létesítményt akkor is el tudják látni.
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy tehermentes-e az ingatlan.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy jelzáloggal terhelt, de az adásvételi szerződést úgy kell megkötni, hogy a
vételárból a bank tehermentesítse az ingatlant és azt törölje le a földhivatal, így az önkormányzat már tehermentesen
juthatna a tulajdonjoghoz. Az ügyvéd felelőssége, akit mindig a vevő visz, hogy olyan helyzetet teremtsen a szerződés
megfogalmazásakor, hogy a leendő tulajdonos érdekei ne sérülhessenek.
Benes Gábor képviselő szerint ilyen nem is fordulhat elő, hiszen a banknak vannak előírásai a jelzálogkötelezettel
szemben.
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy próbáljanak meg az eladó által meghatározott vételárból alkudni, ha nem
tudnak, akkor vegyék meg 45 millió forintért a területet. Azt tisztázni kell, hogy áfa vonzata van-e vételárnak, ha igen,
akkor az visszaigényelhető-e. Erre vonatkozóan a NAV-nál tájékozódni fog, ha az áfát meg kell fizetni a 45 millió
forintos vételár után, akkor a kérdést újra kell, hogy tárgyalják. Reméli, hogy tényleg meg tudják venni, és ezzel nagyot
lépnek majd előre, hogy a falu központja végre olyanná váljon, amire büszkék lehetnek. Az alábbi határozati javaslatot
teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
A győrzámolyi 324. hrsz-ú ingatlan megvásárlása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megvásárolja a győrzámolyi 324.
hrsz-ú, természetben Győrzámoly, Szent István u. 1. szám alatti belterületi, kivett üzlet, lakóház és udvar megjelölésű
4

ingatlant maximum 45 millió forintos vételáron, amennyiben a vételár áfa mentes, vagy az áfa visszaigényelhető.
Amennyiben a vételár után áfa fizetési kötelezettség keletkezik, akkor az adásvételt újra tárgyalandónak minősíti.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a terület tulajdonosával folytasson tárgyalást
az adásvételt és a vételárat illetően és az áfa fizetési kötelezettségtől függően kössön adásvételi szerződést az ingatlanra.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy ha a vételárat áfa fizetési kötelezettség terheli, akkor
a területvásárlás kérdését ismételten terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: megbízásra: azonnal; a továbbiakra: értelem szerint
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 51/2016. (III. 16.) határozata
A győrzámolyi 324. hrsz-ú ingatlan megvásárlása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megvásárolja a győrzámolyi 324.
hrsz-ú, természetben Győrzámoly, Szent István u. 1. szám alatti belterületi, kivett üzlet, lakóház és udvar megjelölésű
ingatlant maximum 45 millió forintos vételáron, amennyiben a vételár áfa mentes, vagy az áfa visszaigényelhető.
Amennyiben a vételár után áfa fizetési kötelezettség keletkezik, akkor az adásvételt újra tárgyalandónak minősíti.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a terület tulajdonosával folytasson tárgyalást
az adásvételt és a vételárat illetően és az áfa fizetési kötelezettségtől függően kössön adásvételi szerződést az ingatlanra.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy ha a vételárat áfa fizetési kötelezettség terheli, akkor
a területvásárlás kérdését ismételten terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: megbízásra: azonnal; a továbbiakra: értelem szerint
4. napirendi pont: Döntés az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasításáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak a kötelező betelepítési kvóta ellen tiltakozó, azt elutasító
önkormányzatokhoz. Elmondta, hogy 2015-ben másfélmillió bevándorló, egy országnyi ember lépett be illegálisan
Európába. Ráadásul ez a folyamat azóta is zajlik. Délre a magyar határoknál, Horvátországon és Szlovénián keresztül
ma is naponta ezrek lépnek be illegálisan az Európai Unió területére. Az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági
kockázatot jelent. Ez nemcsak a terrorizmus kockázatát növeli, hanem a bűnözését is. Minden kormánynak kötelessége,
hogy megvédje az embereket. Amikor ennyi ember ellenőrizetlenül áramlik be az Európai Unióba, a védelem egyre
nehezebb lesz. A terrorizmus napi problémává vált Európában. Magyarország számára első a magyar emberek
biztonsága, ezért minden eszközre szükség van, hogy meg tudjuk védeni az ország határait, a magyar embereket, a
magyar családokat. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Kötelező betelepítési kvóta elutasítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező
betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen, növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási
rendszerünkre. Kérjük a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket.
2. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg Magyarország Miniszterelnökének.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2016. (III. 16.) határozata
Kötelező betelepítési kvóta elutasítása
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1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező
betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen, növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási
rendszerünkre. Kérjük a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket.
2. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg Magyarország Miniszterelnökének.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Az önkormányzat fenntartásában működő óvoda felvételi körzetének meghatározása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az Mötv. 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerint az óvodai ellátás a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat. A Köznevelési törvény szerint a fenntartó
feladata az óvoda felvételi körzetének a közzététele. Ennek az olyan településeken van inkább jelentősége, ahol több
óvoda is működik, így az egyes utcák beosztásra kerülnek az óvodákhoz, aminek az óvodai beiratkozás miatt van
jelentősége. A jogszabály azonban nem tesz különbséget és így ott is meg kell határozni a felvételi körzetet, ahol egy
óvoda működik. Az intézmény alapító okirata szerint az illetékesség Győrzámoly közigazgatási területe, így javasolja
ezzel összhangban meghatározni az óvoda felvételi körzetét.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde felvételi körzetének meghatározása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és
Bölcsőde felvételi körzeteként Győrzámoly község közigazgatási területét jelöli ki.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az óvodai beiratkozás rendjét tartalmazó
hirdetményt ennek megfelelően tegye közzé.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
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 53/2016. (III. 16.) határozata
Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde felvételi körzetének meghatározása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és
Bölcsőde felvételi körzeteként Győrzámoly község közigazgatási területét jelöli ki.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az óvodai beiratkozás rendjét tartalmazó
hirdetményt ennek megfelelően tegye közzé.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 16.57 órakor.
kmf.
Horváth Gábor
polgármester
Viola Vilmosné
képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző
Benes Gábor
képviselő
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