Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2016. március 22. 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, Pulai Nikoletta, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Távolmaradását jelezte: Horváth Károly képviselő
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Andorka Kálmán János és 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. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
2. Beszámoló a helyi adóztatási tevékenységről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
3. Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4. Javaslat a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
5. Javaslat a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
6. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítására; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
7. Új építési telkek megszerzésével, kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala (belterületbe vonás); Előadó: dr.
Torma Viktória jegyző
8. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntés meghozatala; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
9. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
10. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2016. (III. 22.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
2. Beszámoló a helyi adóztatási tevékenységről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
3. Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4. Javaslat a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
5. Javaslat a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
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6. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítására; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
7. Új építési telkek megszerzésével, kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala (belterületbe vonás); Előadó: dr.
Torma Viktória jegyző
8. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntés meghozatala; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
9. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
10. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a decemberi ülésen döntöttek a Helyi Esélyegyenlőségi Program
módosításáról. Ezt megtették, aktualizálták, kibővítették az azóta tervbe vett elképzelésekkel. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2016. (III. 22.) határozata
Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december 3. napján elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálat utáni módosítását áttekintette és azt jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Helyi Esélyegyenlőségi Programot jóváhagyja.
Felelős: a helyi esélyegyenlőségi programban nevesített partnerek
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatási tevékenységről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Horváth Gábor polgármester szerint illik azt megköszönni a község lakóinak, hogy fegyelmezett adófizetők. Ez nem
azt jelenti, hogy nincsenek felszólítások, letiltások, de a többség szabálykövető. Az iparűzési adó bevétel is jelentős,
annak ellenére, hogy nincs ipara a községnek. Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2016. (III. 22.) határozata
Helyi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi helyi adóztatásról szóló beszámolót
megtárgyalta és elfogadja.
2. A Képviselő-testület elrendeli, 669.962,- Ft elévült követelés törlését.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: folyamatos
3. napirendi pont: Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
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dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a tervben azokat a
beruházásokat, felújításokat szerepeltette, amelyeket elhatározott a Képviselő-testület. Amennyiben ez év közben
változik, akkor a tervet is módosítani szükséges. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2016. (III. 22.) határozata
2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési
tervét.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
4. 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 és várja a hozzászólásokat.
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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2016. (III. 22.) határozata
Képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 41/2016. (III. 7.) és a 42/2016. (III. 7.) határozatait hatályon
kívül helyezi.
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 59/2016. (III. 22.) 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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2016. (III. 22.) 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).
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2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az alapító okiratot küldje meg Magyar Államkincstár
Államháztartási Irodájához.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Javaslat a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat és várja a hozzászólásokat.
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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2016. (III. 22.) határozata
Képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2016. (III. 7.) és a 44/2016. (III. 7.) határozatait hatályon
kívül helyezi.
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 62/2016. (III. 22.) 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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2016. (III. 22.) 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
6. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet
módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A módosítás lényege, hogy két kormányzati
funkció nem szerepelhet a törzskönyvi nyilvántartásban, ezért azokat törölni kell. Várja a hozzászólásokat.
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2016. (III. 22.) határozata
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2015. (I. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosításáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2015. (I. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítását az alábbiak szerint:
3. függelék az 1/2015. (I. 14.) önkormányzati rendelethez

Győrzámoly Község Önkormányzata által ellátandó feladatok
1. Az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölése, közfeladata, alaptevékenysége:
 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól
A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
különösen:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari
szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás
megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek
biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi
önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati
feladatot is megállapíthat.
A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során - törvényben meghatározott módon és mértékben biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását.
A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint
tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást a helyi
önkormányzat, vagy kizárólag ezen közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv, 100%-os
önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os
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tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, illetve önkormányzati társulás láthatja el külön
törvényben szabályozottak szerint.
A települési önkormányzat a helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelméről kényszerítő eszköz
alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is gondoskodhat. Ezen szervezet alaptevékenységét a
települési önkormányzat területe szerint illetékes megyei rendőr-főkapitánysággal kötött írásbeli együttműködési
megállapodás alapján, a rendőrség szakmai felügyeletével végzi. Az e szervezet által végezhető feladatokat, az
alkalmazható kényszerítő eszközöket, az együttműködési megállapodásra, valamint a szervezet működésére vonatkozó
szabályokat, továbbá az e feladatokat ellátókkal szemben támasztott személyi feltételeket törvény határozza meg.
Az Önkormányzat önként vállalt feladata a bölcsődei ellátás és mindaz, amit a Képviselő-testület évente a
költségvetési rendeletében meghatároz.
2. Győrzámoly Község Önkormányzata főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
3. Győrzámoly Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
011130
011220
013320
013350
013360
016010
016020
041231
041232
041233
041237
042180
045120
045130
045160
045161
047120
047410
051030
051040
052020
052080
053020
063020
063080
064010
066010
066020
072111
072112
072311
072312
074031
074032
081030
081043
081044
081061
082042
082044
082091

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Adó- vám- és jövedéki igazgatás
Köztemető-fenntartás és –működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Állat-egészségügy
Út, autópálya építése
Híd, alagút építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
Piac üzemeltetése
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Szennyeződésmentesítési tevékenységek
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Fogorvosi ügyeleti ellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
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082092
084070
091110
091120
091140
091220
092120
095020
096015
096025
102023
102031
104031
104035
104036
104037
104042
106020
107051
107052
107053

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése,
működtetése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Idősek nappali ellátása
Gyermekek bölcsődei ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

7. napirendi pont: Új építési telkek megszerzésével, kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala
(belterületbe vonás)
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a Győri út mögött tervezett új
építési telekalakítás miatt a 063/52. hrsz-ú önkormányzati utat a földmérő javaslata és az általa elkészített megosztási
vázrajzok alapján belterületbe kell vonni. A többi érintett ingatlanra vonatkozóan a Képviselő-testület a korábbi ülésein
már meghozta a döntést a belterületbe vonásról. Várja a hozzászólásokat.
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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2016. (III. 22.) határozata
063/52. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és más célú hasznosítása
1. A Képviselő-testület hozzájárul a 063/52. 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 063/52. 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
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az Égáz-Dégáz Földgázelosztó a Duna utca mögötti telkek gázellátásra
vonatkozóan megküldte ajánlatát. A 84 telek gázellátásáért bruttó 30.403.800,-Ft-ot kell fizetni.
Horváth Gábor polgármester szerint ez fix ár, aminek csökkentését nem lehet kérelmezni, mert rendelet határozza azt
meg, hogy mennyit kell fizetni és csak a szolgáltató jogosult a hálózat megtervezésére és kivitelezésére. A korábbi
telekalakításokhoz hasonlóan, ennek költségét visszaosztják a telkekre, és aki rá kíván kötni a gázhálózatra, annak meg
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kell fizetni a rá eső részt, tehát a gázközmű nem része a telek vételárának. Javasolja, hogy fizessék meg a csatlakozási
díjat, mert a gázszolgáltató csak ezt követően kezdi meg a tervezést. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly, Duna utca mögött kialakítandó építési telkek gázenergia ellátása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ajánlatában
foglaltakat a Duna utca mögött kialakítandó 84 telek gázenergia ellátására vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a csatlakozási szerződés aláírására és a 30.403.800,Ft összegű csatlakozási díj megfizetésére.
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 66/2016. (III. 22.) határozata
Győrzámoly, Duna utca mögött kialakítandó építési telkek gázenergia ellátása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ajánlatában
foglaltakat a Duna utca mögött kialakítandó 84 telek gázenergia ellátására vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a csatlakozási szerződés aláírására és a 30.403.800,Ft összegű csatlakozási díj megfizetésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az E.on is megküldte ajánlatát a 84 telek villamosenergia vételezéséhez.
Az ajánlat szerint a csatlakozási díj csatlakozási alapdíjból, közcélú vezetéklétesítési díjból és csatlakozóvezeték létesítési
díjából tevődik össze, mértéke bruttó 32.046.672,-Ft. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem önálló
rendszerfelhasználó lesz, ezért beruházónak minősül, és így nem jogosult az egy rendszerfelhasználónak járó
kedvezményre. Amennyiben igazolni tudják azt a későbbiekben, hogy rendszerfelhasználók jelentkeztek be a fogyasztási
helyekre, és villamosenergia-vételezésre vonatkozó szerződést kötöttek 5 éven belül, akkor az E.on évi egy alkalommal,
telkenként bruttó 323.088,-Ft-ot visszatérít, így a beruházás költségének nagyobb része megtérül az önkormányzat felé.
Hasonlóan a gázenergia ellátáshoz, ebben az esetben is jogszabály határozza meg a csatlakozási díj mértékét. Javasolja
annak elfogadását. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly, Duna utca mögött kialakítandó építési telkek villamosenergia ellátása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
ajánlatában foglaltakat a Duna utca mögött kialakítandó 84 telek villamosenergia ellátására vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az előzetes áramszolgáltatói tájékoztató (ajánlat) és
a csatlakozási szerződés aláírására, valamint a 32.046.672,-Ft összegű csatlakozási díj megfizetésére.
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 67/2016. (III. 22.) határozata
Győrzámoly, Duna utca mögött kialakítandó építési telkek villamosenergia ellátása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
ajánlatában foglaltakat a Duna utca mögött kialakítandó 84 telek villamosenergia ellátására vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az előzetes áramszolgáltatói tájékoztató (ajánlat) és
a csatlakozási szerződés aláírására, valamint a 32.046.672,-Ft összegű csatlakozási díj megfizetésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztést, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás levelében foglaltakat. Kiemelte, hogy módosult a hulladékokról szóló törvény, ami bevezette az állami
hulladékgazdálkodási közfeladat és az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OKHT) fogalmát. Az
OKHT elkészítése egy újonnan alakuló koordináló szerv a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. feladata lesz idén március 31-ig. A közfeladat ellátása keretében az állam április 1-től kezelheti az önkormányzatok
által vagyonkezelésébe adott vagyont. A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás most állítja
össze a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentációját, ugyanis a
GYHG Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2016. július 1-jén lejár. A közbeszerzési dokumentáció
véglegesítése szempontjából fontos és eldöntendő kérdés, hogy a Társulás felajánlja-e a vagyont a Koordináló szerv
részére vagyonkezelésre, avagy nem. Arról egyelőre nincs információ, hogy ez a Társulás számára milyen előnnyel,
esetleg milyen hátránnyal járna. Az eddig rendelkezésre álló jogszabályokból kiderül, hogy a vagyonkezelésbe adás nem
kötelező, az önkéntesen bízható a Koordináló szervre. A vagyonkezelésbe adás/nem adás a későbbiekben alapvetően
meghatározza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának lehetőségeit, színvonalát, ezért az ügyben a 112 tag
önkormányzat képviselő-testületeinek egyhangú döntése a mérvadó. A Társulás elnöke ezért kér minden
önkormányzatot arra, hogy nyilatkozzon a vagyonkezelésbe adás/nem adás ügyében, a jelenlegi információk alapján. A
Győr 1. körzetbe tartozó önkormányzatok megbeszélést tartottak Nagyszentjánoson, ahol egyrészt elhangzott az, hogy
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sem kívánja a vagyont a Koordináló szerv vagyonkezelésébe adni és azt az
álláspontot támogatták az ott jelen lévők, hogy a vagyont ne adják vagyonkezelésbe. Jelenleg ennyi információ áll
rendelkezésre, viszont a döntést meg kell hozni és arról március 31-ig értesíteni kell a Társulást.
A Képviselő-testület tagjai egyhangúan kijelentették, hogy nem támogatják a vagyonkezelésbe adást.
Horváth Gábor polgármester az elhangzottak alapján az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök, vagyonelemek vagyonkezeléséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás tagja – a jelenleg rendelkezésére álló információk alapján – úgy határozott, hogy nem járul
hozzá a társulás vagyonának a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésébe
adásához.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. március 31.
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 68/2016. (III. 22.) határozata
Döntés hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök, vagyonelemek vagyonkezeléséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás tagja – a jelenleg rendelkezésére álló információk alapján – úgy határozott, hogy nem járul
hozzá a társulás vagyonának a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésébe
adásához.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. március 31.
9. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
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Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről:
1. Tanuszoda létesítése Győrzámolyon
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy megbeszélést folytatott Dr. Nagy István országgyűlési képviselő úrral,
akinek felvázolta az elképzeléseiket. A képviselő úr azt javasolta, hogy levélben forduljanak az uszoda építés ügyben az
Emberi Erőforrások Miniszteréhez és a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez és jelezzék, hogy ehhez 40-50% közötti
mértékű önerőt tudnak vállalni, ugyanis nemrég elhangzott az, hogy azoknak adnak támogatást, akik maguk is többet
tesznek hozzá, tehát épít az állam uszodákat, de ott előbb, ahol az önkormányzat is minél többet tud vállalni a
költségekből. A képviselő úr kérte, hogy ezt a levelet küldjék el neki is, illetve elküldik majd Kozma Imre atyának is,
hogy tudjon róla. Nagy valószínűséggel így bekerülhetnének az uszoda építési programba, és nem is az utolsók közé, ha
ilyen mértékű önrészt be tudnak vállalni. Javasolta, hogy írják meg a leveleket, és ajánljanak 45% mértékű önerőt, mert
nagyon-nagy dolognak tartaná, ha az államtól erre a programra támogatást kapnának. Az alábbi határozati javaslatot
teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Tanuszoda építésének kérelmezése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a településen tanuszodát
kíván létesíteni, melyhez az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a
támogatását kéri.
2. A Képviselő-testület kijelenti, amennyiben az állam támogatásra érdemesnek tartja a kezdeményezést, a beruházás
45%-ának megfelelő mértékű önerőt az önkormányzat saját forrásából biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az önkormányzat tanuszoda építési szándékát és a
vállalt önerő mértékét írásban jelezze az érintett miniszterek felé.
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 69/2016. (III. 22.) határozata
Tanuszoda építésének kérelmezése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a településen tanuszodát
kíván létesíteni, melyhez az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a
támogatását kéri.
2. A Képviselő-testület kijelenti, amennyiben az állam támogatásra érdemesnek tartja a kezdeményezést, a beruházás
45%-ának megfelelő mértékű önerőt az önkormányzat saját forrásából biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az önkormányzat tanuszoda építési szándékát és a
vállalt önerő mértékét írásban jelezze az érintett miniszterek felé.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2. Csinód Kft. telephelyének megvásárlása
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a múlt ülésen döntöttek a Csinód Kft. telephelyének megvásárlásáról.
Azóta újra tárgyaltak a tulajdonossal, aki a megajánlott 45 millió forintos eladási árból 5%-ot engedett, így az 42.750 e
Ft. Ez nettó ár és a fordított áfa körbe tartozik, azaz a vevő köteles az áfát megfizetni. Az áfa kérdésében a NAV-nál
tájékozódtak és azt az információt kapták, hogy abban az esetben, ha adóköteles bevételszerző tevékenységre kívánják
az ingatlant használni, akkor az áfa visszaigényelhető, ugyanis mind az ingatlan vásárlás, mind az ott történő beruházás
esetében a végcélt kell nézni, vagyis azt, hogy ott aztán olyan tevékenységet folytatnak, ami adóköteles bevételt
eredményez, és ami után az áfát befizetik a költségvetés felé. Az uszoda megépítése és az annak a használatából
származó bevétel ilyennek minősül.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy azt a tanácsot is kapták, hogy foglalják határozatba, hogy milyen céllal
vásárolják meg az ingatlant.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy mekkora ez a terület.
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Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy 1.615 m2.
Benes Gábor képviselő szerint a rendezési tervet indokolt lenne módosítani és azon a területen nagyobb beépítési
százalékot meghatározni, például 80% mértékben.
Horváth Gábor polgármester szerint ez okos ötlet, de ezzel akkor foglalkozzanak, amikor már tényleg aktuális lesz.
Pulai Nikoletta képviselő szerint nagyon sok ez az összeg, mivel lebontásra vennék meg az ingatlant.
Horváth Gábor polgármester szerint van rá más érdeklődő, tehát el tudják adni, de az önkormányzat azért van
kedvezőbb helyzetben, mert egy összegben tud fizetni. Olyannal már meg tudott volna egyezni az eladó, aki telkekkel
fizetett volna a területért.
Pulai Nikoletta képviselő még az összegen gondolkozik.
Andorka Kálmán János képviselő szerint azt kell figyelembe venni, hogy ez a településen a legértékesebb telek, ami a
község arculatát nagyban meghatározza.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy akkor a képviselő úr szerinti is telket vennének?
Andorka Kálmán János képviselő szerint igen, és ő is sokallja a vételárat, de meg kell venni, mert a faluban a legjobb
helyen lévő telek, központi helyen van.
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte egy vállalkozó ismerősét, hogy szerinte mennyit ér az a telek és azt a választ
kapta, hogy 65 millió forintot.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy ő megkérdezte Simon Imre földmérőt, hogy mennyit ér az a telek és
ugyanezt a 65 millió forintot mondta.
Pulai Nikoletta képviselő szerint is egyértelmű az, hogy jobb, ha a terület az önkormányzaté lesz, mint bárki másé,
csak azon gondolkozik, hogy lebontásra vennék meg.
Horváth Gábor polgármester szerint arra, de hova lehetne ennél jobb helyre tenni az uszodát?
Pulai Nikoletta képviselő azt hitte, hogy az iskola udvarában gondolkoznak, ahova régen az óvodát tervezték.
Horváth Gábor polgármester csak addig gondolkozott abban a területben, amíg nem volt más lehetőség, hiszen az
iskola udvarát sem lenne szerencsés elvenni, fontos, hogy az érintetlen maradjon.
Viola Vilmosné képviselő hallott már arról, hogy az iskoláknak vissza kell adni a gyakorlókerteket, hogy abban
tudjanak a diákok növényeket termeszteni.
Pulai Nikoletta képviselő sokallja az összeget, de hosszú távon úgy gondolja, hogy az önkormányzat elemi érdeke,
hogy megvásárolják azt a területet.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly, 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 nettó 42.750 e Ft vételáron.
2. A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy az 1. pontban nevesített ingatlanon uszodát létesít, legkésőbb
2019-ig, és abban adóköteles bevételszerző tevékenységet kíván folytatni.
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az ingatlan adásvételével kapcsolatos feladatok
teljes körű ellátására, a szerződés aláírására és arra, hogy az adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogi tevékenységre adjon
ügyvédi megbízást.
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 70/2016. (III. 22.) határozata
Győrzámoly, 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 nettó 42.750 e Ft vételáron.
2. A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy az 1. pontban nevesített ingatlanon uszodát létesít, legkésőbb
2019-ig, és abban adóköteles bevételszerző tevékenységet kíván folytatni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az ingatlan adásvételével kapcsolatos feladatok
teljes körű ellátására, a szerződés aláírására és arra, hogy az adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogi tevékenységre adjon
ügyvédi megbízást.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
3. Szabadházy Miklós kérelmének megtárgyalása
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy tavaly már beszéltek arról, hogy Szabadházy Miklósnak van egy telke az
Akác utcában, ami felett húzódik a 20 kV-os hálózat. Ezt a telket elcserélné az önkormányzattal, azaz venne egy
önkormányzati telket és kéri, hogy 3 millió forintért számítsák be a vételárba a telkét, ami így az önkormányzat
tulajdonába kerülne.
Benes Gábor képviselőnek már korábban is az volt a véleménye, hogy ott lehetne egy jó kis piacot létrehozni.
Viola Vilmosné képviselő is sokaktól hallotta, hogy jó lenne egy piac, ha ott helyiek tudnának árulni és vásárolni.
dr. Torma Viktória jegyző szerint azt kell eldönteni, hogy megér-e az önkormányzatnak 3 millió forintot az a terület.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a kérelmezőnek volt ott több telke is, amiket már korábban értékesített.
Ehhez a telekhez kedvező feltételek mellett jutott hozzá a ’90-es évek elején és tudta, hogy ott megy keresztül a
nagyfeszültségű hálózat.
Tóthné Major Éva alpolgármester soknak tartja azért a területért a 3 millió forintot.
Viola Vilmosné képviselő is soknak tartja, főleg úgy, hogy más sem fogja megvenni az a területet.
Benes Gábor képviselő szerint, ha tudta, hogy ott a 20 kV-os hálózat, amikor a telket választotta, akkor semmi nem
jár neki.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy mindent megmozgattak azért, hogy elvigyék onnan a hálózatot, még az
E.on-t is beperelték, de elvesztették a pert.
Pulai Nikoletta képviselő szerint arról kell dönteniük, hogy megveszik-e azt a területet vagy nem, és ha igen,
mennyiért.
Horváth Gábor polgármester szerint ezért a területért az önkormányzat pénzt nem ad.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy adásvétellel vegyes csereszerződést kell kötni, ha úgy döntenek, hogy kell
az a terület az önkormányzatnak.
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Andorka Kálmán János képviselő szerint felmerül a kérdés, hogy lehet-e ott piacot működtetni, ha építeni nem
igazán lehet arra a területre.
Pulai Nikoletta képviselő szerint igen, mert senki nincs ott a nap 24 órájában.
Horváth Gábor polgármester szerint a piaci épületekkel, kis fabódékkal könnyebb tartani a védőtávolságot is, mint
egy több méteres épülettel. Lehetne ott csinálni egy kis járdát.
Pulai Nikoletta képviselő szerint érdemes lenne megvenni, de soknak tartja a 3 millió forintot.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy a 2 millió forintos vételárról mi a véleményük.
Tóthné Major Éva alpolgármester 1 millió forintot javasol.
Viola Vilmosné képviselő szerint az kevés.
Pulai Nikoletta képviselő véleménye az, hogy maradjanak a 2 millió forintnál.
Horváth Gábor polgármester szerint ott tényleg lehet piac és egy gyalogjárda a két utca közé, ha a tulajdonos
elfogadja az önkormányzat ajánlatát és meg tudnak egyezni.
Benes Gábor képviselő szerint, ha nem fogadja el, akkor nem kap érte semmit.
Horváth Gábor polgármesternek is az a véleménye, hogy azt a telket senki nem fogja megvenni. Javasolja, hogy
tegyenek ajánlatot és 2 millió forintért vegyék meg a területet, azaz ennyiért számítsák be annak az önkormányzati
teleknek a vételárába, amit a tulajdonos vásárolni akar. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly, 567. hrsz-ú beépítetlen terület tulajdonjogának megszerzése
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szabadházy Miklós tulajdonát képező
győrzámolyi 567. hrsz-ú, 1340 m2 alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű ingatlant 2 millió forint értékben
beszámítja, amennyiben annak tulajdonosa az önkormányzattól építési telket vásárol.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az adásvétellel vegyes csereszerződést a
Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2016. (III. 22.) határozata
Győrzámoly, 567. hrsz-ú beépítetlen terület tulajdonjogának megszerzése
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szabadházy Miklós tulajdonát képező
győrzámolyi 567. hrsz-ú, 1340 m2 alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű ingatlant 2 millió forint értékben
beszámítja, amennyiben annak tulajdonosa az önkormányzattól építési telket vásárol.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az adásvétellel vegyes csereszerződést a
Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
4. Költségvetési kitekintő határozat módosítása
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az éves költségvetésbe fejlesztési hitel felvételt terveztek és erről a Kincstár
felé adatot szolgáltattak. A Kincstár hiánypótlást bocsátott ki, és kérte, hogy pénzintézeti ajánlattal támasszák alá, hogy a
tőketörlesztés és a hiteldíj hogyan alakulna a futamidőben. Az OTP-től, mint számlavezető pénzintézettől kért ajánlatot,
melyet az a bank meg is küldött. Az ajánlat alapján módosítani kell a költségvetési kitekintő határozatot. Továbbá eddig
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szerepeltették a gépjárműadó bevétel önkormányzatnál maradó részét, mint saját bevételt, azonban a Kincstár szerint az
nem minősül saját bevételnek, így a saját bevételeket ennyivel csökkenteni kell.
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 szóló 24/2016. (II. 16.) határozat módosítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2016. (II. 16. határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
2. 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):
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek várható
összegéről
Saját bevételek
Helyi adók összesen
ebből:
- Vagyoni típusú adók
-Értékesítési és forgalmi adók
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási
adók
Önkormányzati vagyon értékesítése,
hasznosítása
Osztalék, koncessziós díj, hozam
Ingatlanértékesítés bevétele
Bírság, pótlék- és díjbevétel
Saját bevételek összesen:

2016. év
41200

2017. év
41200

2018. év
41200

2019. év
41200

6000
35000

6000
35000

6000
35000

6000
35000

200

200

200

200

93082

93082

93082

93082

0
0
300
134582

0
0
300
134582

0
0
300
134582

0
0
300
134582

3. 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

Hitel, Folyószámla-hitel
Fejlesztési hitelek
Kötvény kibocsátása
Részletfizetés
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:

2016.
év

2017.
év

2018.
év

2019.
év

0

0

0

1460
0
0
1460

8543
0
0
8543

8221
0
0
8221

20202025.
évek
0

0

7900 40640
0
0
0
0
7900 40640

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 72/2016. (III. 22.) határozata
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek várható
összegéről szóló 24/2016. (II. 16.) határozat módosítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2016. (II. 16. határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
2. 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):
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a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek várható
összegéről
Saját bevételek
Helyi adók összesen
ebből:
- Vagyoni típusú adók
-Értékesítési és forgalmi adók
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási
adók
Önkormányzati vagyon értékesítése,
hasznosítása
Osztalék, koncessziós díj, hozam
Ingatlanértékesítés bevétele
Bírság, pótlék- és díjbevétel
Saját bevételek összesen:

2016. év
41200

2017. év
41200

2018. év
41200

2019. év
41200

6000
35000

6000
35000

6000
35000

6000
35000

200

200

200

200

93082

93082

93082

93082

0
0
300
134582

0
0
300
134582

0
0
300
134582

0
0
300
134582

3. 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

Hitel, Folyószámla-hitel
Fejlesztési hitelek
Kötvény kibocsátása
Részletfizetés
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:

2016.
év

2017.
év

2018.
év

2019.
év

0

0

0

1460
0
0
1460

8543
0
0
8543

8221
0
0
8221

20202025.
évek
0

0

7900 40640
0
0
0
0
7900 40640

Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 17.55 órakor.

kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Andorka Kálmán János
képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Viola Vilmosné
képviselő
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