Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2016. június 6. 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 Horváth Károly és Viola Vilmosné képviselőket kijelölte. Ezt követően
ismertette a napirendi pontot és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Településrendezési terv felülvizsgálata (Msz: 13045), rendeletalkotás; Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde működését szabályozó dokumentumok (Szervezeti és Működési
Szabályzat, Szakmai Program) jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
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 109/2016. (VI. 6.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Településrendezési terv felülvizsgálata (Msz: 13045), rendeletalkotás; Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde működését szabályozó dokumentumok (Szervezeti és Működési
Szabályzat, Szakmai Program) jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
1. napirendi pont: Településrendezési terv felülvizsgálata (Msz: 13045), rendeletalkotás
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a rendezési terv
felülvizsgálata tárgyában a véleményezési szakasz lezárást követően a terveket az állami főépítész elé terjesztették végső
véleményezésre, aki azt a végső szakmai véleményt adta, hogy a településrendezési terv tárgyi módosításának képviselőtestület elé terjesztése ellen nem emel kifogást. Ezzel egy több, mint két évig tartó munka végére érhetnek, melynek
keretében tavaly megalkották a településfejlesztési koncepciót, most pedig a településrendezési tervet és a helyi építési
szabályzatot módosíthatják. Az építési telkek kialakítása és földhivatali átvezetési miatt nagyon fontos, hogy az
átdolgozott rendezési tervet elfogadják. Az Erdősor utca folytatásában lévő telekalakítások vonatkozásában az eljárást
felfüggesztették, mert a megyei főépítész szerint az a terület az országos rendezési tervben kiemelt jelentőségű
szántóterületnek minősül, így külön eljárásban kell vizsgálni, hogy ott tervezhetnek-e valamit.

1

dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy időközben megkapták a FÖMI rendszerhez a hozzáférést és
megállapították, hogy a terület nem is kiváló minőségű szántó, így kezdeményezni kell ennek az országos szabályzatnak
a javítását. Ennek érdekében majd a megyei főépítész asszonnyal felveszik a kapcsolatot.
Horváth Gábor polgármester véleménye az, hogy ebből úgy tűnik, nem lesz akadálya annak, hogy az a terület is
fejlesztésre szánt területként kerüljön be a rendezési tervbe valamikor a közeljövőben.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a földhivataltól azt a választ kapták, hogy nem emelnek kifogást az ellen,
hogy az Erdősor utca folytatását építésre szánt fejlesztési területként kijelöljék.
Pulai Nikoletta települési képviselő megjegyezte, hogy ha jól értette, akkor a „Kenderesi-kertekben” tervezett telkek
kialakítását a közérdek miatt elfogadta az állami főépítész, de a „Sós-földön” tervezett telkesítést nem, így az kikerült a
rendezési tervből.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy jól értette.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra:
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VI. 6.) önkormányzati rendelete a helyi
építési szabályzatról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2016. (VI. 6.) határozata
A Településszerkezeti Tervről
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település közigazgatási területére vonatkozóan a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. és 10. §-a
értelmében az RT-1 rajzszámú, 13045 munkaszámú és M = 1: 12 500 méretarányú terv szerinti terület-felhasználási
módokat állapítja meg.
2. A határozat csak az RT-1 rajzszámú tervlappal együtt alkalmazható.
2. napirendi pont: Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde működését szabályozó dokumentumok
(Szervezeti és Működési Szabályzat, Szakmai Program) jóváhagyása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal ellenőrizte a bölcsőde működését és ezt követően előírta, hogy az intézmény alapdokumentumait ki
kell egészíteni főleg azokkal az adatokkal, amiket az alapító okirat is tartalmaz. Ezért a korábban jóváhagyott
dokumentumokat hatályon kívül kell helyezni és az újakat pedig jóvá kell hagyni. 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 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 111/2016. (VI. 6.) határozata
A 98/2015. (VI. 30.) határozattal jóváhagyott intézményi alapdokumentumok hatályon kívül helyezése
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde 98/2015.
(VI. 30.) határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát és Szakmai Programját hatályon kívül helyezi.
Felelős: Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető
Határidő: azonnal
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2016. (VI. 6.) határozata
A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapdokumentumainak jóváhagyása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győrzámolyi Tündérrózsa
Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát.
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győrzámolyi Tündérrózsa
Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programját.
Felelős: Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető
Határidő: folyamatos
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 16.20 órakor.
kmf.
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