Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2016. június 21. 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, 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 Andorka Kálmán János és Benes Gábor képviselőket kijelölte. Ezt
követően ismertette a napirendi pontot 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 és dr. Torma Viktória jegyző
2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
3. Döntés Vámosszabadi Község településrendezési terv módosításáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4. Döntés Karácsony Róbert teniszcsarnok felállítására vonatkozó kérelméről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Döntés Csuti Róbert pizzéria építési kérelméről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
6. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
7. Segélyezések (zárt ülés); 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 113/2016. (VI. 21.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Új építési telkek megszerzésével, kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása; Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
3. Döntés Vámosszabadi Község településrendezési terv módosításáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4. Döntés Karácsony Róbert teniszcsarnok felállítására vonatkozó kérelméről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Döntés Csuti Róbert pizzéria építési kérelméről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
6. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
7. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: Új építési telkek megszerzésével, kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a telkek kialakításával kapcsolatban minden sokkal nehezebben alakul,
mint ahogy eredetileg gondolták. A Duna utca mögött kialakítandó telkek vízellátása-szennyvízelvezetése érdekében
vízjogi létesítési engedélyt kértek, miután a tervek elkészültek, és Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól épp a napokban
érkezett meg az ezzel kapcsolatos hiánypótlási felhívás, mely szerint szükséges a 09/30 hrsz-ú erdő más célú
hasznosítására az erdészet határozata és nem elég, hogy az igénybe venni kívánt körülbelül 70 m2 nagyságú területre
szolgalmi jogot alapító megállapodást kötnek az önkormányzat javára a többi tulajdonossal. A szolgalmi jog
bejegyzésére vonatkozó szerződés a napokban elkészül, miután a záradékolt változási vázrajzot nemrég hozta a
földmérő és ez kellett a megállapodás írásba foglalásához. A hiánypótlást július 10-ig kell teljesíteniük, amennyiben ezt
megteszik, akkor bízik abban, hogy július végére, augusztus elejére meg lehet a vízjogi engedély és megkezdődhet a vízcsatorna építés azon a részen. El kell indítani az erre vonatkozó közbeszerzési eljárást, hogy a kivitelezőt is ki tudják
választani és ott az ősz elejére közmű legyen. A Győri út mögötti telkek közművesítése érdekében korábban már a vízcsatorna tervezőt megbízták, de hasonlóan a Duna utca mögötti részhez, a villamos hálózat tervezőjének is megbízást
kell adni, mert nem késlekedhetnek. A Duna utca mögötti telekalakításokhoz mind az E.on, mind a Égáz-Dégáz felé
befizették a közművesítés költségét, így azon a részen a víz-csatorna építés költségeivel kell már csak számolniuk, mint
nagyobb kiadással. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy ebben a zsúfolt és sok munkával járó időszakban mindenki
helyezze a település ügyeit a saját ügyei elé, és ha bármikor ülést kell összehívni, akkor azon vegyenek részt, mert
semmilyen döntés meghozatalával nem lehet sokszor napokat sem, nemhogy heteket, hónapokat várni. Elmondta, hogy
megérkezett az Égáz-Dégáztól a Győri út mögötti telkek gázellátásával kapcsolatos ajánlat.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az Égáz-Dégáz Földgázelosztó a Duna utca mögötti telkek gázellátásra
vonatkozóan megküldte ajánlatát. Az 58 telek gázellátásáért bruttó 20.993.100,-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
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, Győri út mögött kialakítandó építési telkek gázenergia ellátása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ajánlatában
foglaltakat a Duna utca mögött kialakítandó 58 telek gázenergia ellátására vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a csatlakozási szerződés aláírására és a 20.993.100,Ft összegű csatlakozási díj megfizetésére.
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 114/2016. (VI. 21.) határozata
Győrzámoly, Győri út mögött kialakítandó építési telkek gázenergia ellátása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ajánlatában
foglaltakat a Duna utca mögött kialakítandó 58 telek gázenergia ellátására vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a csatlakozási szerződés aláírására és a 20.993.100,Ft összegű csatlakozási díj megfizetésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy hasonlóan a Duna utca mögötti részhez, az E.on több, mint egy év alatt
vállalná a villamos hálózat tervezését a Győri út mögötti lakótelkekre is. Ennyit nem tudnak várni, ezért tervezési
ajánlatot kértek. A legkedvezőbb ajánlat a GT-Vill Kft-től érkezett, 605 ezer forint+áfa összegben. Javasolja ennek
elfogadását és a tervezés megrendelését annak érdekében, hogy azokat a telkeket is még az idei évben lehessen
közművesíteni. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győri út mögötti építési telkek villamos energia ellátás terveinek megrendelése
2

1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győri út mögötti építési telkek villamos
energia ellátás terveinek elkészítésére adott ajánlatokat és úgy határozott, hogy a GT-Vill Kft. ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a tervek elkészítésére kössön vállalkozási
szerződést a GT-Vill Kft-vel 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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2016. (VI. 21.) határozata
Győri út mögötti építési telkek villamos energia ellátás terveinek megrendelése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győri út mögötti építési telkek villamos
energia ellátás terveinek elkészítésére adott ajánlatokat és úgy határozott, hogy a GT-Vill Kft. ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a tervek elkészítésére kössön vállalkozási
szerződést a GT-Vill Kft-vel és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester, hogy a Duna utca mögötti telkek viziközművel történő ellátása érdekében, ahhoz, hogy
a majdani kivitelezőt ki tudják választani, közbeszerzési eljárást kell indítani. Arra kér felhatalmazást, hogy a
közbeszerzési eljárás bonyolítójával szerződést köthessen és a közbeszerzési eljárást megindíthassa. Az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Duna utca mögötti építési telkek víz- és csatorna építése, közbeszerzési eljárás
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy közbeszerzési eljárást indít a Duna
utca mögötti 84 db építési telek víz- és csatorna építési munkák kivitelezőjének kiválasztására.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás bonyolítójával kössön
szerződést és a közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatot tegye meg.
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 116/2016. (VI. 21.) határozata
Duna utca mögötti építési telkek víz- és csatorna építése, közbeszerzési eljárás
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy közbeszerzési eljárást indít a Duna
utca mögötti 84 db építési telek víz- és csatorna építési munkák kivitelezőjének kiválasztására.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás bonyolítójával kössön
szerződést és a közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatot tegye meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Duna utca mögötti telkek viziközművel történő ellátása érdekében, a
csatornarendszer kialakítása miatt szükséges a 09/30 hrsz-ú erdő megjelölésű ingatlan igénybevétele, 29 m2 nagyságban a
vízvezeték és 43 m2 nagyságban a szennyvízcsatorna vezeték miatt. Ezért szolgalmi megállapodást kell kötni. Az erdő
fele részben az önkormányzat tulajdona, de még 5 másik tulajdonos is érintett. Javasolja, hogy kössenek szolgalmi
megállapodást és az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly, 09/30 hrsz-ú ingatlanon szolgalmi jog alapítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Győrzámoly, 09/30 hrsz-ú erdő
megjelölésű ingatlanra vízvezeték és szennyvízcsatorna létesítéséhez szolgalmi jog alapítása szükséges az ingatlanügyi
hatóság által 2632/2016 számon záradékolt változási vázrajz szerint.
3

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a változási vázrajz szerint kössön az érintett
tulajdonosokkal szolgalmi jogot alapító szerződést és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló Győrzámoly Község
Önkormányzata nevében, úgyis, mint a szolgalmi jog jogosultja írja alá, valamint arra, hogy a szolgalmi jogot alapító
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 117/2016. (VI. 21.) határozata
Győrzámoly, 09/30 hrsz-ú ingatlanon szolgalmi jog alapítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Győrzámoly, 09/30 hrsz-ú erdő
megjelölésű ingatlanra vízvezeték és szennyvízcsatorna létesítéséhez szolgalmi jog alapítása szükséges az ingatlanügyi
hatóság által 2632/2016 számon záradékolt változási vázrajz szerint.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a változási vázrajz szerint kössön az érintett
tulajdonosokkal szolgalmi jogot alapító szerződést és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló Győrzámoly Község
Önkormányzata nevében, úgyis, mint a szolgalmi jog jogosultja írja alá, valamint arra, hogy a szolgalmi jogot alapító
szerződéssel kapcsolatos jogi tevékenységre adjon ügyvédi megbízást.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ugyanilyen megállapodást kell kötni egy korábban, a Zátony utca
folytatásában a Parti sétány végén megépített viziközmű hálózat miatt is, ugyanis azt a vízműnek át kell adni
üzemeltetésre és ahhoz, hogy át tudják adni, a vízmű kéri a szolgalmi megállapodást. Az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly, 065/25 hrsz-ú ingatlanon szolgalmi jog alapítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Győrzámoly, 065/25 hrsz-ú út
megjelölésű ingatlanra vízvezeték és szennyvízcsatorna létesítéséhez szolgalmi jog alapítása szükséges az ingatlanügyi
hatóság által 2757/2016 számon záradékolt változási vázrajz szerint.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a változási vázrajz szerint kössön az érintett
tulajdonosokkal szolgalmi jogot alapító szerződést és azt Győrzámoly Község Önkormányzata nevében, úgy, mint a
szolgalmi jog jogosultja írja alá, valamint arra, hogy a szolgalmi jogot alapító 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 118/2016. (VI. 21.) határozata
Győrzámoly, 065/25 hrsz-ú ingatlanon szolgalmi jog alapítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Győrzámoly, 065/25 hrsz-ú út
megjelölésű ingatlanra vízvezeték és szennyvízcsatorna létesítéséhez szolgalmi jog alapítása szükséges az ingatlanügyi
hatóság által 2757/2016 számon záradékolt változási vázrajz szerint.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a változási vázrajz szerint kössön az érintett
tulajdonosokkal szolgalmi jogot alapító szerződést és azt Győrzámoly Község Önkormányzata nevében, úgy, mint a
szolgalmi jog jogosultja írja alá, valamint arra, hogy a szolgalmi jogot alapító szerződéssel kapcsolatos jogi tevékenységre
adjon ügyvédi megbízást.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4

dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy június 6-án a Képviselő-testület elfogadta az új építési szabályzatot és
hatályon kívül helyezte a korábban e tárgykörben szabályozó rendeleteket. Mindenki előtt ismeretes, hogy a
településrendezési terv felülvizsgálatát már 2014-ben megkezdték, de ez annyira hosszú és bonyolult eljárás volt, hogy
egészen 2016. júniusáig elhúzódott. A Kormányhivatal valamennyi önkormányzatnál célvizsgálat keretében vizsgálta a
helyi építési szabályzatot és június 7-én érkezett törvényességi felhívásában a korábbi és addigra már hatályon kívül
helyezett 14/2003. (XI. 26.) építési szabályzat több pontját kifogásolta, arra hivatkozva, hogy időközben hatályon kívül
helyezett jogszabályi rendelkezéseken alapulnak. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület már a törvényességi felhívás
kézhezvételét megelőzően eleget tett a jogalkotási kötelezettségének, így a törvényességi felhívásban előírtak miatt
intézkedési kötelezettsége nincs, de a törvényességi felhívást meg kell tárgyalni.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés törvényességi felhívásról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal GYB-04/868-1/2016. számú törvényességi felhívásában foglaltakat
2. A Képviselő-testület tájékoztatja a Kormányhivatalt, hogy a jogszabálysértés megszüntetéséről már a törvényességi
felhívás kézhezvételét megelőzően intézkedett, hatályon kívül helyezte a törvényességi felhívásban nevesített
önkormányzati rendelet és megalkotta a 9/2016. (VI. 6.) önkormányzati rendeletet, ami az új helyi építési szabályzatot
tartalmazza.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Kormányhivatalt.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. augusztus 5.
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 119/2016. (VI. 21.) határozata
Döntés törvényességi felhívásról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal GYB-04/868-1/2016. számú törvényességi felhívásában foglaltakat
2. A Képviselő-testület tájékoztatja a Kormányhivatalt, hogy a jogszabálysértés megszüntetéséről már a törvényességi
felhívás kézhezvételét megelőzően intézkedett, hatályon kívül helyezte a törvényességi felhívásban nevesített
önkormányzati rendelet és megalkotta a 9/2016. (VI. 6.) önkormányzati rendeletet, ami az új helyi építési szabályzatot
tartalmazza.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Kormányhivatalt.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. augusztus 5.
3. napirendi pont: Döntés Vámosszabadi Község településrendezési terv módosításáról
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy Vámosszabadi község módosítja a rendezési tervét. A tervezett módosítást
az előterjesztés tartalmazza. Területet minősítenek át gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató övezetből lakóövezetté, illetve
jelenlegi gazdasági kereskedelmi-szolgáltató övezetet egyéb ipari övezetté. Mint szomszédos településnek nyilatkozniuk
kell a tervezett módosításról. Javasolja ennek elfogadását.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Vámosszabadi Község Településrendezési Terv módosítás (TH 16-02-04) – Előzetes tájékoztatás
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Vámosszabadi Község településrendezési
tervének tervezett módosítását, az ellen kifogást nem emel és az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről Vámosszabadi Község polgármesterét
értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
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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 120/2016. (VI. 21.) határozata
Vámosszabadi Község Településrendezési Terv módosítás (TH 16-02-04) – Előzetes tájékoztatás
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Vámosszabadi Község településrendezési
tervének tervezett módosítását, az ellen kifogást nem emel és az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről Vámosszabadi Község polgármesterét
értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Döntés Karácsony Róbert teniszcsarnok felállítására vonatkozó kérelméről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette Karácsony Róbert kérelmét, mely arra vonatkozik, hogy a Széchenyi István
Egyetem nemrég elbontott sportcsarnokát szeretné a településen felállítani, arra hivatkozva, hogy azt a győrzámolyi
teniszes gyerekek kapták meg. Erre három helyszínt tud elképzelni:
1. A jelenlegi teniszpályákra nem akarják felépíteni a mérete miatt, mert az két pályát is elfoglalna, de a hátsó pályák
mögötti területen, az óvoda és Siposék között erre lenne lehetőség, de ahhoz át kell alakítani a tetőszerkezetet
lerövidítve a szélességét, hogy az felállítható legyen. Erre van engedélye a Műemlékvédelmi Felügyelőségtől és Siposék is
támogatják ezt, de ha lesz más lehetőségük, nem szívesen állítják fel az óvoda szomszédságában.
2. A temető melletti, Liget utca-Iskola utca által határolt háromszög alakú mély – kivett mocsár - elnevezésű területen,
ami az iskola és a teniszpályák közelsége miatt merült fel, de a 36x21 m-es csarnok helyét először is fel kellene tölteni,
igaz, hatalmas többletköltséggel, kb. 10 millió forintos nagyságrendben. Ekkor tartanának ott, mintha egy normál építési
telket vettek volna és itt még az építkezés is többlet költséggel járna, úgy, mint mélyalapozás, speciális vasalás, vasbeton
padlószerkezet. Amennyiben méltányos árat állapítana meg az önkormányzat, akkor ide fel lehetne építeni a csarnokot.
3. Az iskola területén, ahova eredetileg a tanuszodát tervezték, mert a kivitelezés és a közelség miatt mindenképpen ez
lenne a legideálisabb, de megértik, ha az iskola más célra akarja ezt a területet használni.
Több, mint 80 gyerek jár teniszre, ebből 53 győrzámolyi lakos. Karácsony Róbert kérte, hogy ötleteikkel támogassák,
mert a beruházás nemcsak a teniszezők téli sportolását segítené, hanem Győrzámoly érdekeit is szolgálná.
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a kérelemmel kapcsolatban.
Horváth Károly képviselő nem támogatja, hogy az iskola udvarára állítsák fel a teniszcsarnokot, mert ezzel jelentősen
lecsökkenne az udvar területe. A temető melletti terület azért nem jöhet szóba, mert a hatályos rendezési terv
tartalmazza azt a lehetőséget, hogy az ott meglévő út nyomvonala bármikor áthelyezhető. Számára egyik felvázolt ötlet
sem tűnik járhatónak és támogathatónak.
Pulai Nikoletta képviselő a temető melletti területet nem támogatja, és véleménye szerint az óvoda melletti részre sem
állítható fel a csarnok. Legjárhatóbb útnak a hátsó iskolaudvar tűnik, de nem tudja pontosan, hogy az mekkora terület,
amit annak idején az iskolaudvar bővítéséhez megvásárolt az önkormányzat.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte Pulai Nikoletta képviselőt, hogy véleménye szerint az iskolának nem kell
az udvar?
Pulai Nikoletta képviselő nem tudja, hogy mekkora az a terület és ráfér-e a csarnok.
Horváth Gábor polgármester szerint, ha ez a képviselő asszony számára támogatható, akkor meg kellett volna nézni,
hogy odafér-e 800 m2-es csarnok.
Horváth Károly képviselő szerint azt is figyelembe kell venni, hogy oda kiszolgáló létesítmények is kellenek, parkoló,
körbe kell tudni járni, tehát nem csak a csarnok alapterületét, a 800 m2-t vennék el az iskolaudvarból, hanem többet.
Pulai Nikoletta képviselő próbálta végiggondolni, hogy hova lehetne felállítani, de nem tud alternatívát.
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Horváth Károly képviselő szerint ezt nem is nekik kell végiggondolni, nem az ő feladatuk.
Horváth Gábor polgármester szerint nem úgy kell végiggondolni, hogy nem tudom, hanem meg kellett volna nézni,
hogy odafér-e arra a területre.
Pulai Nikoletta képviselő el tudná képzelni, hogy a Majori út valamelyik oldalán helyezzék el, ha van ott hely.
Horváth Gábor polgármester szerint az messze van.
Pulai Nikoletta képviselő nem tud alternatívát, de tudja, hogy ez a kérelmező problémja.
Horváth Károly képviselő szerint is ott el lehet helyezni, de nyilván annak ára van.
Andorka Kálmán János képviselő emlékeztet mindenkit, hogy nemrég 42 millió forintért vásárolt az önkormányzat
ingatlant a település központi részen. Akkor mennyi a jutányos ár egy területért? 40 millió forint?
Benes Gábor képviselő szerint, ha az iskola udvaron állítanák fel a csarnokot, akkor a beépíthetőségi százalékot
annyira lecsökkentené, hogy az iskolának nem lenne esélye semmilyen formában arra, hogy bővülni tudjon, ugyanis az
építési szabályok előírják, hogy a terület hány százalékát lehet beépíteni és ha az iskolának bármire szüksége lenne, akár
egy öltözőre vagy bármire, nem adna rá engedélyt az építési hatóság. Azt is figyelembe kell venni, hogy ez egy 8 méteres
csarnok, ami akkora árnyékot vetne a környező ingatlanokra, hogy azok déli benapozása ellehetetlenülne. A temető
melletti terület sem járható út, ugyanis az zöldterület, közterület.
Horváth Gábor polgármester emlékeztet mindenkit arra, hogy már nem először beszélnek arról, hogy az iskolát
előbb-utóbb bővíteni szükséges új tantermekkel, a folyamatosan emelkedő létszáma miatt. Jövő tanévtől több, mint
200 gyerek jár majd iskolába. Esetleg még az ének-zenei és a természettudományi szaktantermekben helyezhetők el, de
már az is visszalépésnek minősül, hiszen elveszik a terem szaktantermi funkciója, pont az, ami miatt azt kialakították.
Pontosan Pulai Nikoletta képviselőnek kellene tudni azt, hogy az iskola bővítése máshol nem képzelhető el, mint az
iskola udvarán a későbbiek során. Az iskola udvarához azért vásároltak területet évekkel ezelőtt, hogy ha bővíteni kell,
akkor legyen meg ennek a helye, nem pedig azért, hogy odaadják valakinek.
Pulai Nikoletta képviselő szerint azért vették meg, mert oda tervezték az új óvodát.
Horváth Gábor polgármester szerint viszont a körülmények azóta változtak, az óvodának meg lett a helye, most
viszont majd oda kell tervezni az új iskolai tantermeket, de ezt nem elsősorban neki kellene tudni, látni, hanem azoknak,
akik ott dolgoznak. Lassan ott tartanak, hogy cipőkanállal lehet a gyerekeket elhelyezni az iskolában. Ha nem
gondoskodnak időben, akkor nagy baj van, igaz, lehet, hogy nem mindenki örül annak, hogy sok a gyerek az iskolában,
de ő személy szerint nagyon örül ennek.
Pulai Nikoletta képviselő is nagyon örül ennek.
Benes Gábor képviselő szerint az sem járható út, amit még felvázolt, hogy az óvoda mellé, a házak közé helyezze el a
csarnokot, mert az építésügyi szabályok ezt sem teszik lehetővé. Maga részéről örülne egy ilyen csarnoknak, de csak a
megfelelő helyen, például az erre kijelölt övezetekben. Az építész szemszögéből azt is problémásnak érzi, hogy a
templom körül ütögetik a labdát és temetésen azt hallgatják, hogy ki hogyan szervál. Hozzátette továbbá, hogy a
kérelmező által hivatkozott Műemlékvédelmi Felügyelőség, mint hatóság nincs, nem létezik. Figyelembe kell továbbá
venni, hogy egy ilyen csarnokhoz megfelelő számú parkolót is ki kell alakítani, itt tehát nagyon sok hatóság engedélye és
szakhatósági nyilatkozata szükséges.
Andorka Kálmán János képviselő szerint egyik felvázolt lehetőség sem alkalmas a csarnok helyszínéül. Az iskola
udvar nem csak a lehetséges bővítés miatt, hanem azért sem, mert ezzel az iskola udvarán a saját konkurenciájukat
teremtik meg, hiszen nem lesz elég az, hogy a téli tenisz edzések már nem az önkormányzati tornacsarnokban lesznek,
és elesnek pár százer forint bevételtől, de más bérlőket is átvihetnek az új csarnokba. Ezek miatt tehát nem tudja
támogatni, hogy az iskola udvaron legyen a létesítmény. A vízgyűjtő terület nem jöhet számításba a temető mellett, mert
annak megvan a funkciója, abban a gödörben az ott gyűlő csapadékvíz miatt nem lehet felállítani és ha azt a területet
feltöltik, akkor az a víz máshol fog megjelenni, illetve problémás lehet településképileg is az országútról. Azzal kell
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foglalkozni, hogy a falunak mi az érdeke, márpedig az, hogy ezt a temetővel szemben felállítsák, nem érdeke senkinek.
Az ipari területre el tudná képzelni, vagy a temető mögötti magánterületen.
Pulai Nikoletta képviselő a temető mögötti magánterületen nem tudja elképzelni, és meg is mondta Karácsonyéknak,
hogy ha abban a területben gondolkodnak, akkor azt nem fogja támogatni.
Tóthné Major Éva képviselő szerint abba a hibába ne essenek, mint annak idején az egyházközség tagjai, akik eladták
a templomkertet a teniszpályák céljára. Nem kell a faluközpontban lévő értékes területeiket eladni. Nem tartja
támogathatónak, hogy a temető melletti területet, vagy az iskolaudvart erre a célra átadják, és ezzel a jövőbeni
lehetőségeket korlátozzák. Azt sem érti, hogy miért hivatkozik arra a kérelmező, hogy az önkormányzatnak problémát
jelent a temető melletti terület rendben tartása.
Horváth Gábor polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy annak idején, amikor az önkormányzat két területet is
vásárolt az iskolaudvar bővítésére, akkor gondolkodott a jövőt illetően és nem azért vették meg, hogy az utána valakinek
jó legyen.
Andorka Kálmán János képviselő szerint a kérelmezőnek a fejlődés érdekében olyan területet kellene választania,
ahol a jövőben a fedett pályák mellé még 2-3 kinti pályát is ki tud alakítani, semmiképp nem olyan területet, ahova csak
bezsúfolná ezt a csarnokot, de nem lenne mellett további fejlődési lehetősége.
Benes Gábor képviselő szerint pont jó lenne ez a csarnok a volt TSZ területén, a Csinód telephelyén.
Horváth Gábor polgármester ezek a helyszínek, amik most felmerültek, csak ötletek a Képviselő-testület részéről, de
a kérelmezőnek kell ezeknek utána menni. Most az a feladat, hogy arról a három helyszínről döntsenek, amit a
kérelemben felvázolt. Ez pont olyan, hogy a futballpályánál van most 2,7 hektáros területe az önkormányzatnak, de
valakinek kellene belőle és eladnák. Ez is ellenkezne minden eddig gyakorlattal és önkormányzati magatartással, hiszen
nem adnak el semmi ilyen területet, hanem inkább vesznek hozzá, hogy ezzel is gyarapodjon az önkormányzat. Ha lesz
majd szabad pénzeszköze az önkormányzatnak vesznek is a futballpályához területet. Tekintve, hogy több kérdés,
hozzászólás nem volt, az elhangzott képviselői észrevételek és vélemények alapján az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés Karácsony Róbert teniszcsarnok felállítására irányuló kérelméről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Karácsony Róbert kérelmét és úgy
határozott, hogy a teniszcsarnok felállítását a kérelmező által felvázolt elképzelésekkel és az általa megjelölt helyszíneken
az alábbi okok miatt nem támogatja:
 Az óvoda mellett ilyen építmény felállítását a hatályos építésügyi jogszabályok nem teszik lehetővé, mert az
építmény magassága meghaladja az övezetre előírt mértéket, továbbá az óvoda közvetlen szomszédságában
ilyen épület felállítása nem felel meg az önkormányzat elképzeléseinek.
 A temető melletti terület funkciót tölt be, és a hatályos településrendezési terven útépítés céljára is igénybe
vehető. A közterületnek minősülő ingatlan a vagyonkataszter szerint az önkormányzat forgalomképtelen
törzsvagyona. A terület más célú hasznosítása ellenkezik az önkormányzat azon településrendezési elveivel,
mely szerint cél az, hogy egyes utcákban, településrészeken kell, hogy legyen zöldterület, közterület, ahova az
önkormányzat később akár parkot, akár játszóteret telepíthet közösségi célokra, a lakosság igényei szerint.
 Az iskolához tartozó udvar megtartása a jövőbeni fejlesztések miatt szükséges, ugyanis az iskola további
bővítése időszerű és ez indokolja azt, hogy a terület továbbra is önkormányzati tulajdonban maradjon.
2. 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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2016. (VI. 21.) határozata
Döntés Karácsony Róbert teniszcsarnok felállítására irányuló kérelméről
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Karácsony Róbert kérelmét és úgy
határozott, hogy a teniszcsarnok felállítását a kérelmező által felvázolt elképzelésekkel és az általa megjelölt helyszíneken
az alábbi okok miatt nem támogatja:
 Az óvoda mellett ilyen építmény felállítását a hatályos építésügyi jogszabályok nem teszik lehetővé, mert az
építmény magassága meghaladja az övezetre előírt mértéket, továbbá az óvoda közvetlen szomszédságában
ilyen épület felállítása nem felel meg az önkormányzat elképzeléseinek.
 A temető melletti terület funkciót tölt be, és a hatályos településrendezési terven útépítés céljára is igénybe
vehető. A közterületnek minősülő ingatlan a vagyonkataszter szerint az önkormányzat forgalomképtelen
törzsvagyona. A terület más célú hasznosítása ellenkezik az önkormányzat azon településrendezési elveivel,
mely szerint cél az, hogy egyes utcákban, településrészeken kell, hogy legyen zöldterület, közterület, ahova az
önkormányzat később akár parkot, akár játszóteret telepíthet közösségi célokra, a lakosság igényei szerint.
 Az iskolához tartozó udvar megtartása a jövőbeni fejlesztések miatt szükséges, ugyanis az iskola további
bővítése időszerű és ez indokolja azt, hogy a terület továbbra is önkormányzati tulajdonban maradjon.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Döntés Csuti Róbert pizzéria építési kérelméről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy Csuti Róbert azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a főúton a
meglévő kisáruház mellé a szomszédok melletti telekhatárra szeretne pizzériát építeni úgy, hogy az előírt oldal- és hátsó
kertet nem alakítaná ki, mert akkor nem tudná a megfelelő számú parkolót megépíteni, illetve azok a területek, amiket el
kell hagynia a szomszédok felől, kihasználatlanná válnak. A településtervező ezt aggályosnak látja, tekintettel arra, hogy
a pizzéria ablakai a szomszédra nyílnának és így a szakhatóságok biztosan kifogásolnák és nem járulnának hozzá a
rendezési terv módosításához. A kérelmező járt a Katasztrófavédelmi Igazgatóságánál, ahol azt a tájékoztatást kapta,
hogy tűzvédelmi tervet kell készíttetnie és ha ez megvan, akkor nincs akadálya annak, hogy ilyen módon építkezzen. Az
állami főépítészi irodával is egyeztetni szeretne, mielőtt a folyamatot elindítja. Tájékoztatta arról, hogy a rendezési terv
módosításával járó költségek őt terhelik, amit tudomásul vett.
A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag támogatják a kérelmet, mert a tervezett építmény a közérdeket
szolgálja és érdeksérelemmel nem jár.
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés Szabályozási Terv módosításáról tulajdonosi kezdeményezésre
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 376/48 és 451/2 hrsz-ú jelenleg
telekalakítás előtt álló, de a tulajdonos szándékai szerint összevonásra kerülő telket érintő építési hely meghatározása
érdekében módosítja a hatályos szabályozási tervet.
A módosítás célja: A tulajdonosi igények támogatása, családi vállalkozásban működő, de a közérdeket szolgáló étterem
elhelyezése érdekében.
A módosítás hatása: A szomszédos épületek a tervezett épülettől jóval távolabb helyezkednek el, így az építési hely
kijelölésének nincs negatív hatása.
2. A Képviselő-testület támogatja Győrzámoly község településrendezési eszközei módosításának indítását azzal, hogy a
felmerülő költségeket a kérelmező köteles viselni.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
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 122/2016. (VI. 21.) határozata
Döntés Szabályozási Terv módosításáról tulajdonosi kezdeményezésre
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1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 376/48 és 451/2 hrsz-ú, jelenleg
telekalakítás előtt álló, de a tulajdonos szándékai szerint összevonásra kerülő telket érintő építési hely meghatározása
érdekében módosítja a hatályos szabályozási tervet.
A módosítás célja: A tulajdonosi igények támogatása, családi vállalkozásban működő, de a közérdeket szolgáló étterem
elhelyezése érdekében.
A módosítás hatása: A szomszédos épületek a tervezett épülettől jóval távolabb helyezkednek el, így az építési hely
kijelölésének nincs negatív hatása.
2. A Képviselő-testület támogatja Győrzámoly község településrendezési eszközei módosításának indítását azzal, hogy a
felmerülő költségeket a kérelmező köteles viselni.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
6. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről:
1. Diósi úton lévő villanyoszlopok értékesítése
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az Orgona utca országút felőli részén, és a Diósi úton az utóbbi időben
több telekalakítás is történt anélkül, hogy azok a területek közművel elérhetőek lettek volna. Erre időközben az E.on is
rájött, ezért felajánlotta nekik, hogy vegyék meg az ott meglévő, önkormányzat által kiépített közvilágítási hálózatot az
Erdősor utcától Győrladamérig, illetve a község Győrhöz közeli, déli részén kiépített hálózatot. Akkor azt mondták,
hogy nem tartanak rá igényt, most viszont, ami kell ezen ingatlanok villamosenergiával történő ellátáshoz, mégis
megvennék. Ma elküldték a vételi szándékukat a Diósi úton lévő oszlopokra, 500.000,-Ft+áfa összegben. Az adásvétel
tárgya 4 db B10 400 típusú vasbeton oszlop, 1 db B10 1300 típusú vasbeton oszlop, 108,9 m nyomvonalhosszban 2x25
nm keresztmetszetű NFA 2x közvilágítási légvezeték. Javasolja az erre vonatkozó adásvételi szerződés megkötését. Az
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási villanyoszlopok és légvezeték értékesítése E.on részére
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékesíti a Diósi utcában a
tulajdonát képező 4 db B10 400 típusú vasbeton oszlopot, 1 db B10 1300 típusú vasbeton oszlopot és 108,9 m
nyomvonalhosszban 2x25 nm keresztmetszetű NFA 2x közvilágítási légvezetéket az E.on Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. részére 500.000,-Ft+áfa összegért.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
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 123/2016. (VI. 21.) határozata
Önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási villanyoszlopok és légvezeték értékesítése E.on részére
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékesíti a Diósi utcában a
tulajdonát képező 4 db B10 400 típusú vasbeton oszlopot, 1 db B10 1300 típusú vasbeton oszlopot és 108,9 m
nyomvonalhosszban 2x25 nm keresztmetszetű NFA 2x közvilágítási légvezetéket az E.on Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. részére 500.000,-Ft+áfa összegért.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2. Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője jelezte,
hogy az óvoda iránt olyannyira nagy az igény, hogy minden csoportban túllépik a 25 fős létszámot a 2016/2017.
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nevelési évre beíratott gyerekek, hasonlóan a mostani nevelési évhez. Az óvodai csoportok minimális, maximális és
átlaglétszámát a köznevelési törvény 4. melléklete határozza meg, mely alapján az óvodai csoport maximális létszáma 25
fő. Természetesen nem mindenki kezdi meg szeptemberben az óvodát, mert van olyan, aki később tölti be a harmadik
életévét, de a nevelési év kezdetén már dönteni kell arról, ha a csoportlétszám túllépés év közben felmerül. A jelenlegi
helyzet kezelhető úgy, ha engedélyezik a csoportlétszám túllépést, amit a Köznevelési törvény is lehetővé tesz, és e
mellett két olyan önkormányzati pályázat is folyamatban van, ami azt célozza, hogy az óvodai kapacitásbővítéshez, a
férőhelyek számának növeléséhez forrást biztosítson.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsődében csoportlétszám túllépésének engedélyezése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde
fenntartója – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése és 4. számú melléklete alapján
engedélyezi, hogy a 2016/2017. nevelési évben az alábbi óvodai csoportokban túllépjék a maximális csoportlétszámot:
 Nyuszi csoport
 Napocska csoport
 Pillangó csoport
 Maci csoport
 Katica csoport
2. A Képviselő-testület az 1. pontban nevesített döntés indokait az alábbiak szerint határozza meg:
- a helyben történő óvodai nevelés biztosítása valamennyi helyben lakó gyermek számára,
- a gyermekek napközi ellátásnak biztosítása olyan családok részére, melyben a szülők gyermekük napközbeni
felügyeletéről más módon nem tudnak gondoskodni,
- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai neveléséről történő teljes körű gondoskodás,
számukra a megfelelő ellátás biztosítása.
Felelős: Horváth Gábor polgármester és Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2016. (VI. 21.) határozata
Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsődében csoportlétszám túllépésének engedélyezése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde
fenntartója – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése és 4. számú melléklete alapján
engedélyezi, hogy a 2016/2017. nevelési évben az alábbi óvodai csoportokban túllépjék a maximális csoportlétszámot:
 Nyuszi csoport
 Napocska csoport
 Pillangó csoport
 Maci csoport
 Katica csoport
2. A Képviselő-testület az 1. pontban nevesített döntés indokait az alábbiak szerint határozza meg:
- a helyben történő óvodai nevelés biztosítása valamennyi helyben lakó gyermek számára,
- a gyermekek napközi ellátásnak biztosítása olyan családok részére, melyben a szülők gyermekük napközbeni
felügyeletéről más módon nem tudnak gondoskodni,
- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai neveléséről történő teljes körű gondoskodás,
számukra a megfelelő ellátás biztosítása.
Felelős: Horváth Gábor polgármester és Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető
Határidő: azonnal
Hozzászólások
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Szűr Zoltán vendéglős kérte, hogy a borozó-tekéző feliratú táblát
tegyék ki a Coop boltnál és a Liget utcánál lévő tájékoztató táblára, melynek a költségét természetesen Szűr Zoltán
fizeti. Az iskolai évzáróhoz kapcsolódóan elmondja, hogy az iskolának nagyon jók az eredményei szinte minden
11

tantárgyból, amit a kompetencia mérések és a versenyeredmények is visszatükröznek. Szövegértésből a legjobb falusi
iskola a győrzámolyi lett a kompetencia mérésen. Ezt a győri tankerült vezetője is kiemelte, aki azt mondta, hogy
Szigetköz legjobb és leginkább fejlődőképes iskolája a győrzámolyi általános iskola. Ez mutatja, hogy az iskola létszáma
meghaladja a 200 főt és ez azt is jelenti, hogy már nem tudnak mindenkit felvenni. Számolni kell tehát az iskola
bővítésével a közeljövőben. Erre sajnos nem lesz megoldás a régi óvoda épületének bővítése, mert azt teljesen
elfoglalják az ott működő intézmények, az óvoda és a bölcsőde, valamint az egészségügyi dolgozók. Ezért kell már most
gondolkodni azon, hogy az iskolát hogyan lehet bővíteni. Ez akkora előrelépés az iskolát tekintve az elmúlt 5 évhez
képest, amit nem győz hangsúlyozni. Ki kell emelni több nevelő és természetesen az igazgató úr szerepét is ebben, mert
meghatározó a ténykedése abban, hogy most itt tartanak.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 16.54 órakor.
kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Andorka Kálmán János
képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Benes Gábor
képviselő
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