Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2016. április 5. 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. Új építési telkek megszerzésével, kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
2. Önkormányzati tulajdonban lévő építési telkek eladási árának meghatározása; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
3. Javaslat folyószámla-hitel igénylésére; 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 74/2016. (IV. 5.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Új építési telkek megszerzésével, kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
2. Önkormányzati tulajdonban lévő építési telkek eladási árának meghatározása; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
3. Javaslat folyószámla-hitel igénylésére; Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: Új építési telkek megszerzésével, kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Duna utca mögötti területre vonatkozóan megérkezett a földhivatal
engedélye a művelésből kivonásra, egyúttal 33.688.800,-Ft földvédelmi járulék megfizetésére kötelezték az
önkormányzatot. Ezt jogszabály alapján állapítja meg a földhivatal, a termőföldek aranykorona értéke alapján. Tekintve,
hogy ez magas aranykorona értékű terület, ezért ilyen mértékű a járulék.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy amíg a földvédelmi járulékot nem fizetik meg, a telekalakítási kérelmet sem
tudják beadni, tehát addig nem lehet a telkek helyrajzi számát bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba.
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Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Duna utca mögött kialakítandó építési telkek utáni földvédelmi járulék megfizetése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Duna utca mögött kialakításra kerülő
építési telkek – jelenleg szántóföldek – belterületbe csatolása és más célú hasznosítási tárgyában az ingatlanügyi hatóság
által meghozott határozatot és elrendeli az abban megállapított 33.688.800,-Ft földvédelmi járulék megfizetését.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatban kiszabott földvédelmi járulék
átutalása iránt intézkedjen.
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 75/2016. (IV. 5.) határozata
Duna utca mögött kialakítandó építési telkek utáni földvédelmi járulék megfizetése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Duna utca mögött kialakításra kerülő
építési telkek – jelenleg szántóföldek – belterületbe csatolása és más célú hasznosítási tárgyában az ingatlanügyi hatóság
által meghozott határozatot és elrendeli az abban megállapított 33.688.800,-Ft földvédelmi járulék megfizetését.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatban kiszabott földvédelmi járulék
átutalása iránt intézkedjen.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Győri út mögött kialakítandó telkek érdekében, az önkormányzat
tulajdonában lévő 066. hrsz-ú út területét meg kell növelni az azt körülvevő szántóterületekből. Ezeket a területeket már
jelenleg is útként használják, de jogilag is rendezni kell a helyzetet. 3.179 m2-t kell, hogy a szántóterületek tulajdonosai,
összesen 5 érintett szántóföldből átadjanak az úthoz. A 067/2. hrsz-ú ingatlanból 368 m2-t, a 067/3. hrsz-ú ingatlanból
357 m2-t, a 067/4. hrsz-ú ingatlanból 1.932 m2-t, a 067/31. hrsz-ú ingatlanból 241 m2-t és a 067/32. hrsz-ú ingatlanból
281 m2-t. Javasolta, hogy ugyanazokkal a feltételekkel kössenek szerződést a szántóföldek tulajdonosaival, mint ahogy a
Győri út mögötti területet telkek kialakítása céljából megvásárolták. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly, 066. hrsz-ú út területének bővítése, telekalakítás
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező, győrzámolyi 066. hrsz-ú, saját használatú utat 3.179 m2-el bővíti, annak érdekében, hogy a környező beépítetlen
területek kiszolgálását, megközelítését a szabályoknak megfelelően biztosítsa.
2. Az 1. pontban nevesített út területéhez az alábbi, szomszédos ingatlanok területét szerzi meg:
 067/2. hrsz-ú ingatlanból 368 m2-t
 067/3. hrsz-ú ingatlanból 357 m2-t,
 067/4. hrsz-ú ingatlanból 1.932 m2-t
 067/31. hrsz-ú ingatlanból 241 m2
 067/32. hrsz-ú ingatlanból 281 m2
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a tulajdonba adási és telekalakítási szerződéssel
kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására, a szerződés aláírására és arra, hogy a 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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2016. (IV. 5.) határozata
Győrzámoly, 066. hrsz-ú út területének bővítése, telekalakítás
2

1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező, győrzámolyi 066. hrsz-ú, saját használatú utat 3.179 m2-el bővíti, annak érdekében, hogy a környező beépítetlen
területek kiszolgálását, megközelítését a szabályoknak megfelelően biztosítsa.
2. Az 1. pontban nevesített út területéhez az alábbi, szomszédos ingatlanok területét szerzi meg:
 067/2. hrsz-ú ingatlanból 368 m2-t
 067/3. hrsz-ú ingatlanból 357 m2-t,
 067/4. hrsz-ú ingatlanból 1.932 m2-t
 067/31. hrsz-ú ingatlanból 241 m2
 067/32. hrsz-ú ingatlanból 281 m2
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a tulajdonba adási és telekalakítási szerződéssel
kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására, a szerződés aláírására és arra, hogy a szerződéssel kapcsolatos jogi
tevékenységre adjon ügyvédi megbízást.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Önkormányzati tulajdonban lévő építési telkek eladási árának meghatározása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az év elején általa javasolt telek eladási árakat felülvizsgálta és azt
javasolja, hogy módosítsák a korábban meghozott határozatot.
Pulai Nikoletta képviselő szerint erről már beszéltek.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy valóban beszéltek róla, de még nem döntöttek. Javasolja, hogy a
Győri út mögött 6 millió forintért, a Duna utca mögött 5,5 millió forintért értékesítsék a telkeket, azaz fél-fél millió
forintot emeljenek ez előzőekben meghatározott árhoz képest és ne 750 m2, hanem 720 m2-es teleknagyság felett
négyzetméterenként 2.500,-Ft-ot kérjenek. Ezek bruttó összegek és minden érdeklődőt már tájékoztatott, hogy mik a
várható költségek.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy ezen felül kell-e még fizetni valamit a telkekért.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta, hogy a korábbi telekértékesítési gyakorlatnak megfelelően a vételárnak nem
része a gázközmű díja, ha valaki arra rá akar kötni, azért fizetni kell, de ezt tartalmazza az adásvételi szerződés is. Ennek
költsége várhatóan 400 ezer forint lesz telkenként.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy ez azt jelenti, hogy nem összközművesek a telkek?
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta, hogy összközművesek, hiszen ott van a lehetőség, hogy ha valaki akar, akkor
rá tud kötni a gázhálózatra is, mert ki van építve a közmű. Erről egyébként már több alkalommal is beszéltek.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ennek oka, hogy gáz nem kötelező közmű, akkor kell érte fizetni, ha
igénybe veszi valaki.
Benes Gábor képviselő megjegyezte, hogy ez az egész országban így működik, ha valaki rá akar kötni a gázra, akkor
azért fizetnie kell.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Építési telkek eladási árát megállapító 10/2016. (II. 2.) Képviselő-testületi határozat módosítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2016. (II. 2.) határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, üzleti vagyon
részét képező építési telkek eladási árát az alábbiak szerint határozza meg:
 Duna utca mögött kialakítandó építési telkek eladási ára 720 m2 nagyságig: bruttó 5.500 e Ft
 Győri úttal párhuzamos részen kialakítandó építési telkek eladási ára 720 m2 nagyságig: bruttó 6.000 e Ft
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 720 m2 –t meghaladó teleknagyság esetén az eladási ár bruttó 2.500,-Ft-tal emelkedik négyzetméterenként.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az építési telkeket értékesítse és az adásvételi
szerződéseket 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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2016. (IV. 5.) határozata
Építési telkek eladási árát megállapító 10/2016. (II. 2.) Képviselő-testületi határozat módosítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2016. (II. 2.) határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, üzleti vagyon
részét képező építési telkek eladási árát az alábbiak szerint határozza meg:
 Duna utca mögött kialakítandó építési telkek eladási ára 720 m2 nagyságig: bruttó 5.500 e Ft
 Győri úttal párhuzamos részen kialakítandó építési telkek eladási ára 720 m2 nagyságig: bruttó 6.000 e Ft
 720 m2 –t meghaladó teleknagyság esetén az eladási ár bruttó 2.500,-Ft-tal emelkedik négyzetméterenként.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az építési telkeket értékesítse és az adásvételi
szerződéseket a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: Javaslat folyószámla-hitel igénylésére
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is folyószámla-hitelkeretet
igényelnének a számlavezető OTP-től. Ez éven belüli és a folyamatos likviditást szolgálja. Eddig nagyon ritkán kellett
igénybe venni, de megnyugtató, ha rendelkezésre áll. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Folyószámlahitel igénybevételéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámlahitel igénybevételét rendeli el.
A hitel célja: működési célú bevételek-kiadások ütemeltolódásának éven belüli áthidalása
A hitel összege: 21.800.000,-Ft
A hitel futamideje: 2016. szeptember 30-ig
A hitel fedezete: A Képviselő-testület kötelezettséget vállal:
 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.
A hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető valamennyi
költségvetési bevételét.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből
adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. § (3) bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő
hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést a Képviselő-testület nevében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.
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:
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2016. (IV. 5.) határozata
Folyószámlahitel igénybevételéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámlahitel igénybevételét rendeli el.
A hitel célja: működési célú bevételek-kiadások ütemeltolódásának éven belüli áthidalása
A hitel összege: 21.800.000,-Ft
A hitel futamideje: 2016. szeptember 30-ig
A hitel fedezete: A Képviselő-testület kötelezettséget vállal:
 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.
A hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető valamennyi
költségvetési bevételét.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből
adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. § (3) bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő
hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést a Képviselő-testület nevében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 16.45 órakor.

kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Tóthné Major Éva
alpolgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

Pulai Nikoletta
képviselő
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