Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2016. május 24. napján a 16.00 órakor kezdődő ülésen
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Tóthné Major Éva alpolgármester,
Andorka Kálmán János, Benes Gábor, Horváth Károly, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Távolmaradását jelezte: Pulai Nikoletta képviselő
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Horváth Károly 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. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadása; Előadó Horváth Gábor polgármester
3. Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés értékelése); Előadó: dr.
Torma Viktória jegyző
4. Településrendezési terv felülvizsgálata (Msz: 13045), véleményezést lezáró szakasz; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
5. Új építési telkek megszerzésével, kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
6. Pályázati lehetőségek megtárgyalása (étkeztetési fejlesztések, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések,
óvodafejlesztés, rendkívüli szociális támogatás, rendkívüli önkormányzati támogatás); Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
7. Döntés Győrladamér Község rendezési tervének módosításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
8. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
9. Döntés viziközmű-hozzájárulás részletekben történő megfizetéséről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
10. Döntés viziközmű-hozzájárulás alóli mentesítésre irányuló kérelemről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
11. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
12. 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 88/2016. (V. 24.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadása; Előadó Horváth Gábor polgármester
3. Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés értékelése); Előadó: dr.
Torma Viktória jegyző
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4. Településrendezési terv felülvizsgálata (Msz: 13045), véleményezést lezáró szakasz; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
5. Új építési telkek megszerzésével, kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
6. Pályázati lehetőségek megtárgyalása (étkeztetési fejlesztések, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések,
óvodafejlesztés, rendkívüli szociális támogatás, rendkívüli önkormányzati támogatás); Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
7. Döntés Győrladamér Község rendezési tervének módosításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
8. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
9. Döntés viziközmű-hozzájárulás részletekben történő megfizetéséről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
10. Döntés viziközmű-hozzájárulás alóli mentesítésre irányuló kérelemről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
11. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
12. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása;
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Benes Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az
előterjesztést, a képviselői-keretek felhasználását és rendelet módosítást megvitatták, az abban foglaltakkal
egyetértenek, javasolják annak elfogadását.
Tekintve, hogy 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 89/2016. (V. 24.) határozata
A 2015. évi képviselői keret felhasználásának jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2015. évi költségvetésbe tervezett képviselőikeret felosztását és felhasználását.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet teszi fel szavazásra:
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Győrzámoly Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló
4/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadása;
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Benes Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az
előterjesztést és a rendelet-tervezetet megvitatták, az abban foglaltakkal egyetértenek, javasolják annak elfogadását.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
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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 90/2016. (V. 24.) határozata
Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámoló jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Győrzámoly Község
Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet teszi fel szavazásra:
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Győrzámoly Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról (a jegyzőkönyv a rendelet
mellékletét képezi)
3. napirendi pont: Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés
értékelése)
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Benes Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az
előterjesztést megvitatták, az abban foglaltakkal egyetértenek, javasolják annak elfogadását.
Tekintve, hogy 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 91/2016. (V. 24.) határozata
A 2015. évi ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzés 2015. évi tapasztalatairól szóló
előterjesztést megtárgyalta és elfogadja a belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentés, valamint az
Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést.
Felelős: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: értelem szerint
4. napirendi pont: Településrendezési terv felülvizsgálata (Msz: 13045), véleményezést lezáró szakasz;
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy megtartották a településrendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatban
beérkezett eltérő vélemények egyeztető tárgyalását. Az Erdősor utca folyatatásába tervezett fejlesztési területet, aminek
egy része már a korábbi rendezési tervben is szerepelt, és ez a mostani felülvizsgálattal bővülne, a megyei földhivatal
ugyan nem kifogásolta, de a megyei főépítész szerint az kiváló minőségű mezőgazdasági terület, szántó 3-as besorolású,
kiváló termőképességű és mint ilyet nem lehet fejlesztés alá vonni az Országos Rendezési Terv szerint. Ezért újra
megkeresték a Földhivatalt, ahol megállapították, hogy a Cseresznyefa utca mögött eddig kijelölt, de onnan most
visszavenni szándékozott területek egy része is szántó 3 besorolásban vannak, és nagy része szántó 4-es, az Erdősor
utcában pedig szántó 5 és szántó 6 besorolású földek vannak, így ezt a kettőt lehetne úgy kezelni, hogy mivel nagy
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termőképességű területeket helyeznek vissza újra a mezőgazdasági területek közé, szántó művelési ágba a Cseresznyefa
utca mögött, így az Erdősor utca folytatásában lévő mezőgazdasági területet ki lehet jelölni családi házak építésére. A
Győri út mögött a kavicsbánya felé kijelölt fejlesztési terület esetén kisebb módosításokat kértek, egyrészt az út
vonalvezetésénél, másrészt a főútra való kihajtásnál. Abban állapodtak meg, hogy az Erdősor utca folytatásában lévő
fejlesztési területek felvételét a rendezési tervbe most felfüggesztik, de az összes érintett pontban folytatják a
felülvizsgálatot és azt végleges jóváhagyás céljából az állami főépítész elé terjesztik.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a településrendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos eljárást teljes
körűen, a jogszabályok betartásával lefolytatták. Dönteni kell arról, hogy a véleményezési szakaszt a Képviselő-testület
lezártnak tekinti, és ezt követően lehet végső főépítészi véleményezés elé terjeszteni a dokumentációt.
Tekintve, hogy 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 92/2016. (V. 24.) határozata
Településrendezési Terv felülvizsgálat (Msz: 13045) – Véleményezési Szakasz lezárása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a véleményezési szakaszban beérkezett –
egyeztető tárgyalást nem érintő – véleményeket és az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvében leírtakat.
2. A Képviselő-testület a véleményezési szakaszt a mai napon lezárta. Felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a
tervezett módosítást főépítészi véleményezésre küldje meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Új építési telkek megszerzésével, kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az államnak elővásárlási joga van minden nemzeti vagyontárgyra,
aminek értéke meghaladja az 5 millió forintot, márpedig az önkormányzati tulajdonú építési telkek is nemzeti vagyonnak
minősülnek. Így minden egyes adásvétel esetében kötelesek lesznek az államnak felajánlani ezeket a telkeket. A
nyilatkozat megadására 35 napja van az állami vagyonkezelőnek, addig, amíg a határidő nem telik el, a földhivatal nem
jegyzi át az új tulajdonost. Nyilván az állam nem fog élni az elővásárlási jogával, de a nemzeti vagyonról szóló törvény
szerint így kell eljárniuk. Megpróbáltak olyan tartalmú állásfoglalást kérni, hogy egyben, az összes telket, amit
értékesítésre szántak, fel lehet-e ajánlani az államnak, de azt a választ kapták, hogy minden egyes adásvétel esetében
külön-külön kell így eljárni. Elmondta, hogy megkapták az E.ontól a Győri út mögött kialakítandó 58 telkek esetében a
villamosenergia ellátáshoz szükséges ajánlatot. A villamos hálózat tervezésére ebben az esetben is az önkormányzat által
megbízott tervező lesz jogosult, mert ha az E.on-ra várnának, akkor nem biztos, hogy a tervek jövő év végéig
elkészülnek. A kialakítandó 58 telekre vonatkozó ajánlat szerint a csatlakozási díj csatlakozási alapdíjból, közcélú
vezetéklétesítési díjból és csatlakozóvezeték létesítési díjából tevődik össze, mértéke bruttó 24.812.244,-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 336.804,-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, Győri út 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 58 telek villamosenergia ellátására vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az előzetes áramszolgáltatói tájékoztató (ajánlat) és
a csatlakozási szerződés aláírására, valamint a 24.812.244,-Ft összegű csatlakozási díj megfizetésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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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 93/2016. (V. 24.) határozata
Győrzámoly, Győri út 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 58 telek villamosenergia ellátására vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az előzetes áramszolgáltatói tájékoztató (ajánlat) és
a csatlakozási szerződés aláírására, valamint a 24.812.244,-Ft összegű csatlakozási díj megfizetésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Pályázati lehetőségek megtárgyalása (étkeztetési fejlesztések, önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések, óvodafejlesztés, rendkívüli szociális támogatás, rendkívüli
önkormányzati támogatás)
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy azokat a pályázatokat mind beadták, amelyekről korábban már döntöttek.
Az egészségügyi ellátás fejlesztésére vonatkozó TOP-os pályázatról már meg is kapták az értesítést, hogy a jogosultsági
feltételeknek megfelel, tehát szakmai bírálat következik. Ennek keretében újítanák meg a gyermekorvosi rendelőt, a
fogorvosi rendelőt és a védőnői szolgálat helyiségeit. Beadták a múlt héten a bölcsőde-óvoda fejlesztésre vonatkozó
TOP-os pályázatot is. Amennyiben a pályázatokat támogatásra érdemesnek ítélik, akkor a Szent István u. 11. szám alatti
épület kívül-belül megújulhatna és tetőtér beépítéssel bővülne, ahova az egészségügyi rész költözne. A földszinten két
bölcsődei csoport, az emeleten három óvodai csoport működne, tehát az intézmény egy bölcsődei és egy óvodai
csoporttal is bővülhetne. Az óvodában is megszűnne a zsúfoltság, két nagy méretű és egy kisebb méretű, 20 kisgyermek
elhelyezését szolgáló csoportszoba alakulna ki. A Tornacsarnok és a Falumúzeum felújítására is beadták a pályázatot
május 3-án, időközben kaptak egy értesítést arra vonatkozóan, hogy a pályázati felületet bezárták forráskimerülés miatt.
Ezen pályázat bírálata, értékelése még nem történt meg. Nemrégiben megjelentek további állami pályázatok, amelyek
vonatkozásában úgy gondolja, hogy be kell adni, a pályázatokat természetesen elkészíti. Megjelent az óvodai
kapacitásbővítéssel kapcsolatos pályázat, melynek keretében új óvodai férőhelyek kialakítására lehet pályázni. Véleménye
szerint ezt a pályázatot is érdemes beadni, mert így nagyobb az esélyük, hogy ténylegesen meg tudják valósítani a
további egy óvodai csoport létrehozását. Ez csak az építési engedély nélkül végezhető belső munkálatokra, az épület
középső szintjére vonatkozna. A támogatás mértéke az önkormányzat adóerőképességtől függ, mely jelen esetben 95%,
férőhelyenként 1,5 millió forinttal számolva. A tervező szerint 20 új férőhely esetén ebből az összegből már át lehet
alakítani a középső szintet. Jártak az építésügyi hatóságnál, ahol azt a tájékoztatást kapták, hogy ezen munkálatokra nem
kell építési engedély, és kiadják az erre vonatkozó nyilatkozatot, amit majd a pályázathoz csatolni kell.
Horváth Gábor polgármester szerint be kell adni a pályázatot, mert így van esély arra, hogy a kapacitásbővítésférőhelybővítés megvalósulhat és az előírásoknak megfelelő méretű csoportszobákat alakíthatnak ki. Az alábbi
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Pályázat óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a település lakosságszámát, azon
belül a 0-6 éves korú gyermekek arányát - úgy határozott, hogy a fenntartásában lévő Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda
és Bölcsőde intézményt 20 kisgyermek elhelyezését biztosító 1 új óvodai csoporttal bővíteni indokolt a Győrzámoly,
Szent István u. 11. szám alatti épületben.
2. A Képviselő-testület a férőhelyek számának bővítése és az új foglalkoztatók, csoportszobák, kiszolgáló helyiségek
szabványoknak megfelelő kialakítása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt óvodai kapacitásbővítést
célzó beruházások támogatására pályázatot nyújt be.
3. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
biztosítja, felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos valamennyi,
így a saját forrás biztosítására vonatkozó nyilatkozat megtételére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. június 15.
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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 94/2016. (V. 24.) határozata
Pályázat óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a település lakosságszámát, azon
belül a 0-6 éves korú gyermekek arányát - úgy határozott, hogy a fenntartásában lévő Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda
és Bölcsőde intézményt 20 kisgyermek elhelyezését biztosító 1 új óvodai csoporttal bővíteni indokolt a Győrzámoly,
Szent István u. 11. szám alatti épületben.
2. A Képviselő-testület a férőhelyek számának bővítése és az új foglalkoztatók, csoportszobák, kiszolgáló helyiségek
szabványoknak megfelelő kialakítása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt óvodai kapacitásbővítést
célzó beruházások támogatására pályázatot nyújt be.
3. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
biztosítja, felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos valamennyi,
így a saját forrás biztosítására vonatkozó nyilatkozat megtételére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. június 15.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy lehetőség van önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására. Ennek keretében útfelújításra pályázhatnának, mert vannak olyan útszakaszok, melyek esetében már
nagyon időszerű lenne a felújítás. A támogatás mértéke ebben az esetben 85%.
Horváth Gábor polgármester véleménye szerint fel kell újítani az Iskola utcát a Szent István utcától, főleg az iskola
előtti része töredezett a burkolatnak, a Sportpályához vezető utat és az Ady E. utcát. Az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra az alábbi alcélra:
 c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása az önkormányzat tulajdonát képező győrzámolyi 333 hrsz-ú Iskola u.,
a győrzámolyi 112 hrsz-ú Sportpályához vezető út és a győrzámolyi 119 hrsz-ú, Ady E. u. felújítása céljából.
2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 3.416.077,-Ft önerőt az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésében biztosítja, felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal
kapcsolatos valamennyi nyilatkozat megtételére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. június 2.
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 95/2016. (V. 24.) határozata
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra az alábbi alcélra:
 c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása az önkormányzat tulajdonát képező győrzámolyi 333 hrsz-ú Iskola u.,
a győrzámolyi 112 hrsz-ú Sportpályához vezető út és a győrzámolyi 119 hrsz-ú, Ady E. u. felújítása céljából.
2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 3.416.077,-Ft önerőt az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésében biztosítja, felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal
kapcsolatos valamennyi nyilatkozat megtételére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. június 2.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy tavaly már pályáztak a gyermekétkeztetés feltételeinek a javítására kiírt
pályázatra, akkor az első körben tartaléklistára került a beadott kérelem, aztán a második körben forráshiányra
hivatkozva elutasították. Már kész tervekkel rendelkeznek, az építéshatóság válasza megérkezett, hogy engedély nélkül
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lehet építeni olyan raktárépületet, ami alkalmas lenne a hűtők tárolására. A pályázat keretében az elavult konyhai
eszközöket is lehetne pótolni. Javasolja, hogy adják be a pályázatot, mert ebben az esetben is 95% a támogatás mértéke
és csak 5% önerőt kell biztosítani.
Horváth Gábor polgármester szerint be kell adni a pályázatot és az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Pályázat önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve az önkormányzat által étkeztetettek
létszámát – úgy határozott, hogy a fenntartásában lévő Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde konyháját új,
könnyűszerkezetes élelmiszer alapanyag raktárral indokolt bővíteni, mivel a konyhához kapcsolódó jelenlegi
tárolókapacitás rendkívül szűkös.
2. A Képviselő-testület a konyhai tároló épület megépítése és az elavult konyhai eszközök pótlása érdekében
eszközbeszerzésre a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
pályázatot nyújt be.
3. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
biztosítja, felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos valamennyi,
így a saját forrás biztosítására vonatkozó nyilatkozat megtételére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. június 29.
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 96/2016. (V. 24.) határozata
Pályázat önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve az önkormányzat által étkeztetettek
létszámát – úgy határozott, hogy a fenntartásában lévő Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde konyháját új,
könnyűszerkezetes élelmiszer alapanyag raktárral indokolt bővíteni, mivel a konyhához kapcsolódó jelenlegi
tárolókapacitás rendkívül szűkös.
2. A Képviselő-testület a konyhai tároló épület megépítése és az elavult konyhai eszközök pótlása érdekében
eszközbeszerzésre a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
pályázatot nyújt be.
3. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
biztosítja, felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos valamennyi,
így a saját forrás biztosítására vonatkozó nyilatkozat megtételére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. június 29.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy hasonlóan az előző évekhez, idén is pályáznának a rendkívüli költségvetési
támogatásra. A pályázatot a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási előadójával közösen elkészítik.
Horváth Gábor polgármester támogatja a pályázat benyújtását és az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a megyei önkormányzatok
rendkívüli támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló
pályázati kiírás alapján rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
valamennyi nyilatkozat megtételére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2016. (V. 24.) határozata
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a megyei önkormányzatok
rendkívüli támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló
pályázati kiírás alapján rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
valamennyi nyilatkozat megtételére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az idei évben is lehetőség van rendkívüli szociális támogatást igényelni,
melyet a rászorulók támogatására használhatnak fel.
Horváth Gábor polgármester támogatja a pályázat benyújtását és az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Pályázat rendkívüli szociális támogatásra
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja szerinti forrás terhére rendkívüli szociális
támogatás iránt igényt nyújt be.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat elkészítésére és a pályázattal kapcsolatos
valamennyi nyilatkozat megtételére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. július 15.
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 98/2016. (V. 24.) határozata
Pályázat rendkívüli szociális támogatásra
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja szerinti forrás terhére rendkívüli szociális
támogatás iránt igényt nyújt be.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat elkészítésére és a pályázattal kapcsolatos
valamennyi nyilatkozat megtételére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. július 15.
7. napirendi pont: Döntés Győrladamér Község rendezési tervének módosításáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette Győrladamér Község rendezési tervének módosítását. A módosítás lényege,
hogy a szomszédos település a Határ út túloldalán, a Duna utcával szemben, mintegy 3 hektáron új építési telkeket
kíván kialakítani. Tekintettel arra, hogy a Határ út az önkormányzat tulajdonát képezi és ezek a telkek erről az útról is
megközelíthetőek lesznek, ezért mindenképpen részt vesznek a további rendezési tervi eljárásban és a rendezési terv
módosításhoz azzal a kikötéssel járulnak hozzá, ha az úttal kapcsolatos költségekben részt vállal Győrladamér.
A Képviselő-testület egyhangúlag támogatja a javaslatot.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrladamér Község rendezési terv módosítás (Msz.: 16011)
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Győrladamér Község Önkormányzat
településrendezési terv módosítására irányuló szándékát (Msz.: 16011) és megállapította, hogy a Győrladamér községben
kialakítandó építési telkek megközelítését szolgálja a Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező 589 hrsz-ú
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Határ út, ezért a rendezési terv módosításához azzal a feltétellel járul hozzá, hogy Győrladamér Község Önkormányzata
az út burkolatának mindenkori felújításához, karbantartásához anyagilag hozzájárul, illetve azt Győrzámoly Község
Önkormányzattal közösen végzi.
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az eljárás további szakaszában is részt kíván venni.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatot küldje meg Győrladamér Község
Önkormányzata részére.
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 99/2016. (V. 24.) határozata
Győrladamér Község rendezési terv módosítás (Msz.: 16011)
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Győrladamér Község Önkormányzat
településrendezési terv módosítására irányuló szándékát (Msz.: 16011) és megállapította, hogy a Győrladamér községben
kialakítandó építési telkek megközelítését szolgálja a Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező 589 hrsz-ú
Határ út, ezért a rendezési terv módosításához azzal a feltétellel járul hozzá, hogy Győrladamér Község Önkormányzata
az út burkolatának mindenkori felújításához, karbantartásához anyagilag hozzájárul, illetve azt Győrzámoly Község
Önkormányzattal közösen végzi.
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az eljárás további szakaszában is részt kíván venni.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatot küldje meg Győrladamér Község
Önkormányzata részére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy 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 100/2016. (V. 24.) határozata
A 2014. és 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat 2014. és
2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az átfogó értékelésben foglaltakról tájékoztassa a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályát.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. május 31.
9. napirendi pont: Döntés viziközmű-hozzájárulás részletekben történő megfizetéséről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti a kérelemben foglaltakat, melynek lényege, hogy Máder Beáta kérelmező
részletekben fizetné meg a hozzájárulást. Javasolja, hogy ezt engedélyezzék, öt egyenlő részletben. Az utolsó részlet
2017. január 31-ig folyna be.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Határozati javaslat
Részletfizetés biztosítása viziközmű hozzájárulás megfizetésére
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Máder Beáta kérelmét.
2. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a vizi-közmű hálózatra csatlakozásért fizetendő 500.000,-Ft-os
közműköltséget a kérelmező öt részletben, 2017. január 31-ig terjedő időben fizesse meg az önkormányzat részére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltakra kössön
megállapodást és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2016. (V. 24.) határozata
Részletfizetés biztosítása viziközmű hozzájárulás megfizetésére
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Máder Beáta kérelmét.
2. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a vizi-közmű hálózatra csatlakozásért fizetendő 500.000,-Ft-os
közműköltséget a kérelmező öt részletben, 2017. január 31-ig terjedő időben fizesse meg az önkormányzat részére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltakra kössön
megállapodást és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: Döntés viziközmű-hozzájárulás alóli mentesítésre irányuló kérelemről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette a kérelemben foglaltakat.
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy a kérelmező megosztatja a telkét, de arra hivatkozva, hogy a telek végében ott
a buszmegálló, és emiatt véleménye szerint a telke értéke csökken, kéri, hogy a közműfejlesztési hozzájárulás
megfizetése alól mentesítsék. Szerinte ez semmiképp nem értékcsökkentő tényező, ráadásul a buszok sem pár
percenként mennek.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a telekmegosztást azért tudja megvalósítani a kérelmező, mert abban az
övezetben a kérésre a rendezési terv felülvizsgálatakor lecsökkentették a teleknagyságot 550 m2-re.
Tóthné Major Éva alpolgármester álláspontja az, hogy senki nem kényszeríti arra a kérelmezőt, hogy a telkét
megossza, az önkormányzat a rendezési terv felülvizsgálatakor ezt a lehetőséget megteremtette a számára és így kedvező
helyzetbe hozta.
Benes Gábor képviselő szerint ezt a kérdést onnan kell megközelíteni, hogy a kérelmezőnek volt egy telke, amiből
kettőt tudott létrehozni, mert az önkormányzat megteremtette ennek a lehetőségét, sőt még buszmegállót is kiépített a
közelben, hogy az ott élőknek minél kevesebbet kelljen gyalogolniuk a buszra. Ez tehát semmiképp nem tekinthető
értékcsökkentő tényezőnek, sőt, lehet, hogy valaki azért veszi meg majd a kialakított új telket, mert ott a buszmegálló,
tehát meg kell várni azt a vevőt. Közműfejlesztést minden önálló helyrajzi számú ingatlan után fizetni kell.
A Képviselő-testület tagja egybehangzóan kijelentik, hogy nem támogatják a kérelmet, mert a
közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése kötelező.
Összefoglalva az elhangzottakat, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés viziközmű hozzájárulás alóli mentességi kérelem elutasításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem biztosít mentességet a
viziközmű hozzájárulás megfizetése alól, mert arra a kérelmező nem jogosult.
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2. Amennyiben a kérelmező igényli, a Képviselő-testület a viziközmű hozzájárulás megfizetésére részletfizetési
kedvezményt biztosít.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.
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 102/2016. (V. 24.) határozata
Döntés viziközmű hozzájárulás alóli mentességi kérelem elutasításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem biztosít mentességet a
viziközmű hozzájárulás megfizetése alól, mert arra a kérelmező nem jogosult.
2. Amennyiben a kérelmező igényli, a Képviselő-testület a viziközmű hozzájárulás megfizetésére részletfizetési
kedvezményt biztosít.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
11. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről:
1. Szerződés az ÉDUVIZIG-gel a győrzámolyi strand karbantartására és fürdőőr alkalmazása
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az ÉDUVIZIG-gel történt tárgyalások eredményeként van lehetőség
arra, hogy karbantartásra átvegye az önkormányzat a töltés lábától a mederig terjedő területet azért, hogy a lakosság
megemelt igényei szerinti állapotba hozhassa ezzel a strand területét. Ennek következtében jogot formálhatnak annak a
területnek a használatára. Természetesen, ha ott bármi beruházást szeretnének eszközölni, azt a vízüggyel egyeztetni
kell, de ha vállalják ezt a feladatot, akkor az a terület olyan lehet, amilyennek egy strandnak lennie kell, ugyanis a vízügy
csak arra vállalna kötelezettséget, hogy egyszer nyírja le egy évben, mert ez van nekik előírva. Tekintve, hogy sokan
jönnek-mennek arra és biztos, hogy az önkormányzatot kérdeznék, hogy miért elhanyagolt, gondozatlan a terület, ezt a
feladatot mindenképpen el kell látniuk, különös tekintettel arra, hogy most a közfoglalkoztatottak száma kedvezően
alakult és van munkaerő, ráadásul a szerződést évente egyszer felül lehet vizsgálni és ha úgy adódik, hogy nem tudják
ellátni, akkor ettől el lehet állni. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a füvet le kell nyírni, de egyéb kötelezettség nem lenne,
ha például egy fa kipusztul és pótolni kell, az már nem az önkormányzat feladata.
Andorka Kálmán János képviselő kéri, hogy a strand területén helyezzenek el hulladékgyűjtőt, mert egyéb lehetőség
hiányában az emberek sok mindent eldobálnak, de ha ott lenne egy gyűjtőedény, akkor biztos, hogy azt többen is
használnák.
Horváth Gábor polgármester felvetette, hogy úgyis itt a nyár, fürdőőrt kellene alkalmazni, ha találnának rá embert. A
vizet is meg kellene vizsgáltatni és ha megfelelő, akkor stranddá lehetne minősíteni a területet. Kitennének mobil WC-t,
utalnának arra, hogy hol lehet ivóvízhez jutni és szemetest is kihelyeznének. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
Megállapodás ÉDUVIZIG-gel strand területének karbantartására
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az ÉDUVIZG-gel a
Zámolyi csatorna és a Béke út folytatásának vonalában lehatárolható hullámtéri terület a Mosoni-Duna balpartján a
24+200-23+370 fkm között (830 m) a töltésláb és a víz közötti változó szélességű 02 és 073 hrsz-ú vízügyi ingatlan,
lankás rézsű, kőszórással biztosított part, és parti sáv a töltésláb vonaláig terjedő területnek a lakosság megemelt igényei
szerinti karbantartására vonatkozó megállapodást és azt jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a megállapodás aláírására.
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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 103/2016. (V. 24.) határozata
Megállapodás ÉDUVIZIG-gel strand területének karbantartására
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az ÉDUVIZG-gel a
Zámolyi csatorna és a Béke út folytatásának vonalában lehatárolható hullámtéri terület a Mosoni-Duna balpartján a
24+200-23+370 fkm között (830 m) a töltésláb és a víz közötti változó szélességű 02 és 073 hrsz-ú vízügyi ingatlan,
lankás rézsű, kőszórással biztosított part, és parti sáv a töltésláb vonaláig terjedő területnek a lakosság megemelt igényei
szerinti karbantartására vonatkozó megállapodást és azt jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Fürdőőr alkalmazása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. június-augusztus
hónapokra a strand területének felügyeletére fürdőőrt alkalmaz.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert a kiválasztási eljárás lefolytatására és a feladat elvégzésére
alkalmas személy fürdőőrként történő megbízására.
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 104/2016. (V. 24.) határozata
Fürdőőr alkalmazása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. június-augusztus
hónapokra a strand területének felügyeletére fürdőőrt alkalmaz.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert a kiválasztási eljárás lefolytatására és a feladat elvégzésére
alkalmas személy fürdőőrként történő megbízására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
2. E.on villamosenergia ajánlatának elfogadása
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az E.on megküldte a közvilágítási célú villamosenergia vételezésére
vonatkozó ajánlatát a következő két évre. Ennek lényege, hogy a jelenlegi energiadíjat megtarthatják és ezt a fix árat
2017-2018-ra garantálják, azt tehát nem emelik. Javasolja ennek elfogadását. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
E.on intézményi villamosenergia ajánlatának elfogadása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az E.on fix villamos energia
árra vonatkozó ajánlatát a 2017-2018-as évekre.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Horváth Gábor polgármestert a teljes ellátású közvilágítási célú villamosenergia
adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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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 105/2016. (V. 24.) határozata
E.on intézményi villamosenergia ajánlatának elfogadása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az E.on fix villamos energia
árra vonatkozó ajánlatát a 2017-2018-as évekre.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Horváth Gábor polgármestert a teljes ellátású közvilágítási célú villamosenergia
adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Hozzászólások
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a mai napon kapták meg Karácsony Róbert kérelmét az egyetemi
teniszcsarnok felállítására, mindenkinek kiküldték, az a kérése, hogy tanulmányozzák át és a soron következő rendes
ülés napirendjére veszik.
Horváth Károly képviselő jelezte, hogy a „miniszteri úton” a magasabb fák ágait szükséges levágni, mert nagyon
belógnak az út fölé és magas járművel nem lehet közlekedni. Felvetette, hogy addig, amíg az uszoda megépül, lehetne-e
a volt Csinód telephely udvarát piactérré kinevezni, mert jelenleg az árusok úgy pakolnak ki, hogy járdaszakaszt és
parkolót is elfoglalnak. Időzítsék úgy, hogy egyszerre jöjjenek és erre a területre kipakolhatnának.
Horváth Gábor polgármester szerint ezt alaposabban körbe kell járni, mert azt a területet nyitni-zárni szükséges, ezen
kívül egy piac létesítésnek vannak előírásai, közegészségügyi követelmények, amiket be kell tartani, tehát csak úgy nem
lehet piacot nyitni, hogy egyet gondolnak. Azzal egyetért, hogy legyen valahol piac, de a felvetést át kell gondolni.
Benes Gábor képviselő javasolta, hogy gondolkodjanak el azon, hogy azt az épületet úgy bontatják el, hogy aki
elbontja elviheti az anyagot is.

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 17.49 órakor.
kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Horváth Károly
képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Viola Vilmosné
képviselő
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