Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2016. augusztus 30. 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 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. Döntés a Kunszigeti Manóvár Családi Napközi átalakításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Döntés Kunsziget Község új településfejlesztési koncepciójáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Döntés Dunasziget Község Önkormányzat tulajdonát képező Pannon-víz Zrt. részvények vételéről; Előadó:
Horváth Gábor polgármester
4. Döntés Győrzámoly településrendezési terv módosításáról, Talent-Plan Kft. ajánlatának megtárgyalása; Előadó: dr.
Torma Viktória jegyző
5. Tájékoztató az új építési telkek kialakításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
6. Döntés KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú önkormányzati ASP csatlakoztatási pályázatban való részvételről;
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
7. Döntés Szivárvány Dalkör (Bárdos Lajos vegyeskar) kórustalálkozón való részvételének támogatásáról, illetve a
kórustagok Győri Filharmonikus Zenekarnál vásárolt komolyzenei bérletköltségének támogatásáról; Előadó: Horváth
Gábor polgármester
8. A győrzámolyi 376/52 hrsz-ú ingatlan vételárának meghatározása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
9. Segélyezések
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 126/2016. (VIII. 30.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Döntés a Kunszigeti Manóvár Családi Napközi átalakításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Döntés Kunsziget Község új településfejlesztési koncepciójáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Döntés Dunasziget Község Önkormányzat tulajdonát képező Pannon-víz Zrt. részvények vételéről; Előadó:
Horváth Gábor polgármester
4. Döntés Győrzámoly településrendezési terv módosításáról, Talent-Plan Kft. ajánlatának megtárgyalása; Előadó: dr.
Torma Viktória jegyző
5. Tájékoztató az új építési telkek kialakításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
6. Döntés KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú önkormányzati ASP csatlakoztatási pályázatban való részvételről;
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
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7. Döntés Szivárvány Dalkör (Bárdos Lajos vegyeskar) kórustalálkozón való részvételének támogatásáról, illetve a
kórustagok Győri Filharmonikus Zenekarnál vásárolt komolyzenei bérletköltségének támogatásáról; Előadó: Horváth
Gábor polgármester
8. A győrzámolyi 376/52 hrsz-ú ingatlan vételárának meghatározása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
9. Segélyezések
1. napirendi pont: Döntés a Kunszigeti Manóvár Családi Napközi átalakításáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A hatályos jogszabályi előírások alapján 2017.
január 1-től a Kunszigeti Gyermekellátó Társulás által működtetett Manóvár Családi Napközi átalakítása válik
szükségessé, amelynek következtében az eddigi családi napközi családi bölcsődeként működne tovább a jövő évtől
kezdődően. Tekintettel arra, hogy Győrzámoly is tagja a gyermekellátó társulásban, meg kell hozni a döntés. 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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2016. (VIII. 30.) határozata
Döntés a Kunszigeti Gyermekellátó Társulás által működtetett családi napközi átalakításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszigeti Gyermekellátó Társulás (a továbbiakban:
Társulás) tekintetében a gyermekek napközbeni ellátásának megváltozásával, a feladatellátáshoz szükséges szervezeti
keret átalakulásával kapcsolatos tájékoztatást elfogadja.
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Társulás által működtetett Manóvár Családi Napközi 2017. január 1-től
családi bölcsődeként lássa el feladatát, továbbá egyetért azzal, hogy a feladatellátás átalakulásával kapcsolatos minden
személyi kérdésben a Társulás elnöke teljes jogkörrel, munkáltatói minőségben eljárjon.
3. A Képviselő-testület a mellékelt tartalommal elfogadja a Kunszigeti Gyermekellátó Társulás társulási
megállapodásának 2017. január 1. időponttól hatályos módosítását. Felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a szolgáltatói
és a törzskönyvi nyilvántartásban történő módosítás bejegyeztetése során teljes jogkörrel eljárjon és ezen hatósági
eljárások során szükségessé váló módosításokat további képviselő-testületi döntés nélkül megtegye, a társulási tanács és
a képviselő-testületek által elfogadott egységes szerkezetű okiraton a hatósági és szakmai szervezeti állásfoglalások
szerinti módosításokat az előírások szerint átvezesse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester és Lendvai Ivánné, a Társulás elnöke
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: Döntés Kunsziget Község új településfejlesztési koncepciójáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kunsziget község új településfejlesztési
koncepciót készít és mint szomszédos település, a véleményezési eljárásban részt vesz Győrzámoly is. Várja a
hozzászólásokat.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
Kunsziget Község Településfejlesztési Koncepció (16037/K) – Előzetes tájékoztatás
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Kunsziget Község településfejlesztési
koncepcióját, 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 Kunsziget 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 128/2016. (VIII. 30.) határozata
Kunsziget Község Településfejlesztési Koncepció (16037/K) – Előzetes tájékoztatás
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Kunsziget Község településfejlesztési
koncepcióját, 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 Kunsziget Község polgármesterét
értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Döntés Dunasziget Község Önkormányzat tulajdonát képező Pannon-víz Zrt.
részvények vételéről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Dunasziget értékesíti a tulajdonában lévő
Pannon-víz Zrt. részvényeket, és mint részvénytársasági tagnak, az önkormányzatnak elővásárlási joga van. Az a
véleménye, hogy az önkormányzatnak nem érdeke a részvények vásárlása. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
Dunasziget község Pannon-víz Zrt. részvényeiről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem kívánja megvásárolni
Dunasziget Község Önkormányzat tulajdonát képező Pannon-víz Zrt. részvényeket.
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 129/2016. (VIII. 30.) határozata
Dunasziget község Pannon-víz Zrt. részvényeiről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem kívánja megvásárolni
Dunasziget Község Önkormányzat tulajdonát képező Pannon-víz Zrt. részvényeket.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Döntés Győrzámoly településrendezési terv módosításáról, Talent-Plan Kft. ajánlatának
megtárgyalása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a rendezési terv felülvizsgálata során az Erdősor utcánál tervezett
lakóterület bővítés nem fejeződött be, mert a megyei főépítész azt mondta, hogy az kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület. Azért, hogy a rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos eljárást ennek kivizsgálása ne állítsa meg,
kivették a felülvizsgálatból, és így a nyár elején, több, mint két éves munka után, a felülvizsgált rendezési tervet elfogadta
a Képviselő-testület. Látható is a jóváhagyott rendezési terven, hogy jelölve van úgy, mint felülvizsgálat alatt álló terület.
Időközben adatszolgáltatást kértek a FÖMI-től, és a tájékoztatás szerint ez mégsem kiváló termőhelyi adottságú
mezőgazdasági terület, így az eljárás tovább folytatódhat, most már úgy, mint rendezési terv módosítás.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az ottani tulajdonosok szívesen vennének részt egy olyan
konstrukcióban, ahogy a telekalakítások tavaly megtörténtek. Úgy gondolja, hogy az ott kialakuló telkekre az
elkövetkező években igény lesz, azokat értékesíteni lehet majd.
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Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy a rendezési terv módosításáért már fizetni kell?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy ez már egy új eljárásnak minősül, így igen, ennek mértéke a
településtervező Talent-Plan Kft. árajánlata szerint 340.000,-Ft+áfa. Javasolja, hogy a rendezési tervet módosítsák annak
megfeleően, ahogy a rendezési terv felülvizsgálati anyagban is szerepelt már.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy a szóbeli tájékoztatást követően már érthető ez az újabb módosítás.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Településrendezési terv módosítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Erdősor utca dél-kelet irányú
kibővítése érdekében a településrendezési tervet módosítja.
2. A Képviselő-testület elfogadja a Talent-Plan Kft. ajánlatát a tervezői feladatok ellátására és felhatalmazza Horváth
Gábor polgármestert a tervezési 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 130/2016. (VIII. 30.) határozata
Településrendezési terv módosítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Erdősor utca dél-kelet irányú
kibővítése érdekében a településrendezési tervet módosítja.
2. A Képviselő-testület elfogadja a Talent-Plan Kft. ajánlatát a tervezői feladatok ellátására és felhatalmazza Horváth
Gábor polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Tájékoztató az új építési telkek kialakításáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy nem feltételezte azt, hogy augusztus végén a Győri út megosztása még
erre időre nem fejeződik be a földhivatalnál. A kialakuló telkekre felvették az igényeket, de addig nem lehet azokat
értékesíteni, amíg a földhivatali átvezetés nem történt meg. Pedig nagyon fontos lenne, hogy a telkek vételára befolyjon
az önkormányzathoz, mert jelenleg a folyószámla-hitelkeret terhére gazdálkodnak. Reméli, hogy 1-2 héten belül
megtörténik az átvezetés és elkezdhetik a szerződéskötéseket. Azért vannak most ilyen nehéz helyzetben, mert mindkét
fejlesztési területet érintően megfizették a közműköltségeket, a víz-csatorna kivételével. Az lehet most megoldás, hogy
további egy hónappal meghosszabbítják a folyószámla-hitelkeretet, erről már egyeztetett az OTP-vel, részükről ennek
nincs akadálya, de testületi határozat szükséges hozzá. Azokat a bevételeket, amelyek befolytak már a Duna utca
mögötti telkek értékesítéséből, mind visszaforgatták és abból lett kifizetve a Győri út mögötti terület villamosenergia
ellátása az E.on felé. Amennyiben nem utalták volna azt át határidőben, akkor félő lett volna, hogy az E.on eláll az
egész ügylettől, mert őket aztán egyáltalán nem érdekli, hogy lesz a Győri út mögött villany, vagy nem.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy miért akadt meg a földhivatalnál az ügy?
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy nem akadt meg, hanem ez egy hosszadalmas folyamat és az egyik ügynek
be kellett várnia a másikat. Azzal kezdődött, hogy először a területet kivonatták a művelésből és kérték a más célú
hasznosítást. Amikor ezt engedélyezte a földhivatal, beadták a belterületbe csatolás iránti kérelmet. Időközben azonban
kiderült, hogy a töltés felé menő, 066 hrsz-ú út jelenlegi területe nem elegendő, ezért ahhoz újabb területet kellett
szerezni az érintett tulajdonosoktól. Erről már korábbi testületi ülésen döntöttek. A szerződés földhivatali átvezetését
követően történhetett meg az úttal kapcsolatos telekalakítás és ennek ingatlan-nyilvántartási átvezetése. Ezt követhette
csak a belterületbe csatolás engedélyezése, hiszen ezt a megnövelt út területet kellett belterületbe vonatni. És amikor a
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belterületbe vonás engedélyezése is megtörténik, utána vezetik át a telekmegosztást, vagyis akkor kapnak önálló helyrajzi
számot a telkek. Az ügy május 4-e óta van folyamatban a földhivatalnál. Azt tudni kell, hogy a telekalakításokhoz
szakhatósági hozzájárulások kellettek, tekintve, hogy az önkormányzat a kérelmező, jogszabály szerint ez
érdekellentétnek minősül, ezért más jegyző kijelölését kellett kérni. A szakhatóság csak azt követően adta ki a jóváhagyó
állásfoglalását, amikor a rendezési tervet elfogadta a Képviselő-testület, hiszen a megosztások annak megfelelően
készültek el, ahogy azt a felülvizsgálat alatt álló rendezési terv tartalmazta. Tehát az ügyben minden egyes mozzanat
szorosan összefüggött egymással.
Horváth Gábor polgármester hozzátette, hogy ha bármelyik érintett hatóságnál szabadságra ment az ügyintéző, akkor
más nem foglalkozott az üggyel, hiába mondták, hogy sürgős lenne, de nyilván ha nincs ember, aki megcsinálja, akkor
az nem is lesz megcsinálva. Azok pedig, akik szerződni szeretnének a telkekre, ezt nyilván nem könnyen értik meg.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy akkor is ezzel az üggyel foglalkoznak, amikor látszólag nem is történik
semmi. Bízik abban, hogy a jövő hétre át lesz vezetve a megosztás és megkezdődhet az adásvételi szerződések
megkötése.
Horváth Gábor polgármester véleménye az, hogy most döntsenek a folyószámla-hitelkeret meghosszabbításáról,
ezzel biztosítva a likviditást. Nagy megnyugvást jelente, ha legalább egy hónappal, október végéig meg tudnák azt
hosszabbítani, de ez nyilván az OTP-től függ. Az alábbi határozati javaslatot tesz fel szavazásra:
Határozati javaslat
Folyószámlahitel igénybevételéről szóló 78/2016. (IV. 5.) határozat módosítása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a folyószámlahitel igénybevételéről
szóló 78/2016. (IV. 5.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámlahitel igénybevételét rendeli el.
A hitel célja: működési célú bevételek-kiadások ütemeltolódásának éven belüli áthidalása
A hitel összege: 21.800.000,-Ft
A hitel futamideje: 2016. október 31-ig
A hitel fedezete: A Képviselő-testület kötelezettséget vállal:
 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.
A hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető valamennyi
költségvetési bevételét.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből
adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. § (3) bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő
hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést a Képviselő-testület nevében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2016. (VIII. 30.) határozata
Folyószámlahitel igénybevételéről szóló 78/2016. (IV. 5.) határozat módosítása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a folyószámlahitel igénybevételéről
szóló 78/2016. (IV. 5.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámlahitel igénybevételét rendeli el.
A hitel célja: működési célú bevételek-kiadások ütemeltolódásának éven belüli áthidalása
A hitel összege: 21.800.000,-Ft
A hitel futamideje: 2016. október 31-ig
A hitel fedezete: A Képviselő-testület kötelezettséget vállal:
 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.
A hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető valamennyi
költségvetési bevételét.
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A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből
adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. § (3) bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő
hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést a Képviselő-testület nevében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Duna utca mögötti részen kialakított építési telkek esetében
megkapták a vízjogi létesítési engedélyt, ami napokon belül jogerős lesz. A közbeszerzési eljárást így már el lehetett
indítani. Szeretné azt, hogy a víz-csatorna hálózat építését hitelből finanszíroznák. Az OTP-vel már beszélt erről, 3%4% körüli kamat jönne rá. Ki tudnák fizetni ezt abból a pénzből, ami a telkekből befolyik, de ha komolyan gondolják
azt, hogy a tanuszodát a jövő évben meg kívánják építeni, akkor arra is kell számítani, hogy semmi más forrásuk nem
lesz, mint a saját forrás, és akkor nem mindegy, hogy van-e 40 millió forintjuk, vagy nincs. Mert ha 10% körül lenne a
kamat mértéke, akkor nem javasolná ezt, hiszen akkor már a kamat éves szinten sok lenne, de ilyen kamatláb mellett
véleménye szerint elfogadható. Erre vonatkozóan nem döntést kér most, hanem szeretne tárgyalni az OTP-vel erről a
kérdésről. Természetesen a hitel felvétele a Kormány engedélyéhez kötött. Azt nehezen tudja elképzelni, hogy nem
kapnak támogatást az uszoda építésre, de arra is fel kell készülniük, hogy önerőből kell azt megépíteni. A telkek iránti
érdeklődésből valószínűsíti, hogy 3-5 év alatt az összes kialakított telket el tudják adni. És ha az első évben eladják a
telkek 60%-át, akkor nem lesz gond, hogy azt, amit elmondott, meg tudják csinálni, hacsak nem emelkedik az építőipar
ára, anyagköltséget és élőmunkát tekintve, ami alapjaiban felboríthat mindent. Ha pedig szükséges lesz újabb telek,
akkor ott a fejlesztésre kijelölt területet a Győri úttal szemben, pillanatok alatt be lehet vonni, hiszen az is benne van a
rendezési tervben. És ha végre sikerülne a telkeket értékesíteni, akkor elérkezhet az az idő, hogy amit sokan nem vettek
eddig se komolyan, meg talán most se, hogy elkezdődhet az uszodaépítés a jövő nyáron. Az uszodával kapcsolatos
tervek hamarosan elkészülnek, azt majd bemutatják testületi ülésen.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy mikor kezdhetik meg az építkezéseket a telkeken?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy már beszéltek arról, hogy a villanyt és a gázt mindkét érintett területre
vonatkozóan kifizették a szolgáltatók felé. Az Égázzal kötött szerződés értelmében a Duna utca mögötti részen
novemberig el kell készülni a gázhálózatnak. Az Égáz jelezte, hogy nem biztos, hogy meg tudják szerezni addigra a
bányakapitányság engedélyét. Amennyiben az Égáz nem teljesíti a szerződéses kötelezettségét, akkor jogi útra terelik az
ügyet. A villannyal kapcsolatban az volt az áramszolgáltatónak az álláspontja egy fél évvel ezelőtt, hogy ha megtervezteti
az önkormányzat a villanyt és talál olyan vállalkozót, aki az E.on vállalkozója és a rá osztott munkán felül még ezt is
megcsinálja, akkor már ebben az évben elkészülhet a hálózat. Van ilyen vállalkozó, tehát amint a terveket jóváhagyta az
E.on és meglesz a vezetékjogi engedély, megépülhet a villamoshálózat is. A víz-csatorna hálózat építése október vége
felé elkezdődhet, ez természetesen a közbeszerzési eljárás határidőitől is függ. A Győri út mögötti részen szintén be van
fizetve az Égáz felé a gázhálózat kiépítése, illetve az E.on felé a villamoshálózat megépítése. Ezen részen a vízjogi
engedély beszerzése előtt egyedi vizsgálatot kellett kérni, ami jelenleg folyamatban van a katasztrófavédelmi hatóság
előtt. Addig, amíg ez nem fejeződik be, a vízjogi engedélyezési eljárás nem kezdődhet meg. Elképzelhető, hogy már idén
meglehet a jogerős vízjogi létesítési engedély, akkor pedig megkezdődhet a víz-csatorna építésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás is. Véleménye szerint tavaszra már a Győri út mögötti területen is közműveknek kell lenni.
Benes Gábor képviselő szerint már akár holnap is meg lehet kezdeni az építkezést.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a közművek megléte most már az építési bejelentésnek nem feltétele, az a
használatba vételhez kell.
Tekintve, hogy több kérdés, észrevétel nem volt, Horváth Gábor polgármester a napirendi pont tárgyalását lezárta.
6. napirendi pont: Döntés KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú önkormányzati ASP csatlakoztatási
pályázatban való részvételről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy megjelent egy pályázati felhívás, melynek értelmében az ASP rendszer
csatlakozás érdekében informatikai eszközökre lehet pályázni. A pályázat alapját képező kormány rendelet azonban még
nem ismert, így nem tud jelenleg semmit javasolni a Képviselő-testületnek. Az ASP lényege a monitoringozás, azzal, a
megadott szakrendszerekhez, adó, gazdálkodás, iktatás stb., csatlakozni kell minden önkormányzatnak. Első körben a
gazdálkodáshoz és az adóhoz. A csatlakozásnak két módja lehetséges, teljes- vagy interfészes csatlakozás. A teljes
csatlakozás lényege, hogy az ASP gazdálkodási szakrendszerét használják, az interfészes csatlakozás lényege, hogy
megmarad a jelenleg használt gazdálkodási rendszer, az EPER program és az ebből nyert adatok anonimizált módon
továbbítódnak az adattárház felé. Az EPER programot harmadik éve használják, teljesen jól működik, sőt a konyha is
elkezdte tavaly az élelmezési és a konyha modul használatát. Ez azért nagyon fontos és jó, mert az önkormányzatnál
nem vásárolt élelmezés van, mint nagyon sok helyen, hanem saját főzőkonyha, tehát nem egy számlát, a vásárolt
élelmezés számláját könyvelik le egy hónapban, hanem a konyha teljes működéséhez kapcsolódó bevételi és kiadási
tételeket. Ezt a jelenleg használt program segíti. Úgy értesült, hogy az ASP-ben működő gazdálkodási szakrendszer nem
tudja kezelni ezt, mert abban nincs konyhai és élelmezési modul. Egyelőre más információja nincs, a pályázatokat a
kiírás szerint szeptember 15. és szeptember 30. között lehet beadni, kötelező lesz csatlakozni, de egyelőre nincs további
információja, mert a vonatkozó kormány rendelet nem ismert. Az ASP adó szakrendszeréhez mindenképpen kötelező
lesz csatlakozni, ott nincs olyan lehetőség, hogy teljes-, vagy interfészes csatlakozást választ valaki. A ’90-es évek óta
ugyanazt a kincstár által fejlesztett programot használják, az Önkadó-t, ezt fogja majd felváltani az új szakrendszer.
Javasolja, hogy amíg nincs bővebb információ a pályázatot illetően, ne hozzanak döntést, várják meg a további
információkat.
Horváth Gábor polgármester a napirendi pont tárgyalását lezárja.
7. napirendi pont: Döntés Szivárvány Dalkör (Bárdos Lajos vegyeskar) kórustalálkozón való részvételének
támogatásáról, illetve a kórustagok Győri Filharmonikus Zenekarnál vásárolt komolyzenei
bérletköltségének támogatásáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az előterjesztést megkapták, mondja el mindenki a véleményét.
Viola Vilmosné képviselő szerint, ha nincs erre pénz, akkor nem tudnak támogatást adni.
Horváth Károly képviselő szerint márpedig nincs pénz.
Tóthné Major Éva alpolgármester véleménye az, hogy nem önkormányzati feladat egyéni kulturális igények
támogasa. Inkább alapítványi feladat ez. Úgy gondolja, hogy mindenki alakítsa az igényeit az egyedi lehetőségei szerint.
A községben vannak mások is, akiknek lehet hasonló igénye, csak ők felmérik a lehetőségeiket és nem élnek vele. Azt se
értette a kérelemben, hogy az előző évekhez hasonlóan kérik a támogatást, mert nem tudja, hogy ilyet támogattak volna.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ő a saját költségén támogatta ezeket a bérletvásárlásokat, nem az
önkormányzat adta a támogatást. Egyébként tudhatták volna, hogy nem az önkormányzat adta a támogatást, mert
egyszer sem kellett a pénztárhoz odamenniük, ő, saját maga adta a támogatást nekik.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint eltévesztették a kérelem helyét, nem ide kellett volna beadni, inkább az
alapítványhoz.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Pápán rendezik meg a Bárdos Lajos kórustalálkozót, ahova meghívást
kapott a helyi vegyes kar is. A kórusvezetőnek az a kérése, hogy az utazásukat oldják meg.
Horváth Károly képviselő szerint az önkormányzatnak van autója, azzal elmehetnek.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a kisbusz 9 személyes, a terepjáró pedig 5 személyes, így 14 fő tudna
azzal utazni. Javasolja, hogy ezt a lehetőséget ajánlják fel a kórusnak. Akkor probléma csak ez, ha aznapra a sportkörnek
is kell ez a busz, de ezt előtte egyeztetni kell a sportkörrel. Megkérdezte, hogy a bérletvásárlást támogassák-e.
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Tóthné Major Éva alpolgármester szerint ez azért aggályos, mert ha valaki jövőre a színházbérletére kéri a pénzt,
akkor hogyan fognak igazságot tenni? Nem az összegről van szó, hanem az elvről. Továbbra is úgy gondolja, hogy az
önkormányzatnak ez nem feladata.
Horváth Gábor polgármester elfogadja, amit az alpolgármester asszony mond, ha egyik helyen így döntenek, akkor a
másik helyen is úgy kell.
Horváth Károly képviselő nem támogatja ezt a kérést.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Komolyzenei bérletvásárlásról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy komolyzenei koncertbérletek
megvásárlásának segítésére az önkormányzathoz benyújtott egyedi igényeket nem támogatja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2016. (VIII. 30.) határozata
Komolyzenei bérletvásárlásról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy komolyzenei koncertbérletek
megvásárlásának segítésére az önkormányzathoz benyújtott egyedi igényeket nem támogatja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: A győrzámolyi 376/52 hrsz-ú ingatlan vételárának meghatározása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Tűzoltószertár mellett az önkormányzatnak van egy beépítetlen, 600
m2-es telke, amit annak idején azért alakítottak ki, mert a Pannon Takarék oda tervezte az új fiókját. Úgy tűnik, ez nem
fog megvalósulni már. A terület településközponti vegyes terület övezeti jelben szerepel. Megvolt a terv is már, hogy mit
építenek oda, de az egészből nem lett semmi. Most jelentkezett valaki, aki oda szeretne építkezni.
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy mit akar oda építeni.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy lakóházat, mert valaki olyan területet keres, ahol azonnal lehet
építkezni.
Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy oda be, a Tűzoltószertár mellé, ki a bicikliútra? Azt nem tudja
támogatni.
Horváth Károly képviselő szintén nem támogatja.
Horváth Gábor polgármester szerint ezen nincs mit nem támogatni, hiszen benne van a rendezési tervben, az a
kérdés most, hogy eladják-e a területet, vagy ne.
Pulai Nikoletta képviselő szerint az egy telek, esetleg most a vevő személye változna és nem a Pannon Takarék lenne
az.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint oda inkább valami szolgáltatásnak kellene menni, nem lakóháznak.
Benes Gábor képviselő szerint nagyon kevés vegyes besorolású terület van a településen.
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Horváth Károly képviselő szerint van az önkormányzatnak máshol eladó telke, válasszanak abból.
Benes Gábor képviselő véleménye az, hogy ezt a telket nagyon furcsán lehet csak beépíteni, mert nem szabályos. A
szakmája miatt ezt nem tudja támogatni. Nincs egy normális zöldövezet, mindent maximálisan beépítenek. Olyan sűrű
lesz ott, hogy a főútra nem lehet kifordulni. Az már eleve rossz koncepció volt, hogy ennyire ki engedték építeni a
kerítéseket a bicikli út mellett.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy arra a területre lehet családi házat építeni?
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy lehet, de a terület pont arra a célra van inkább, mint amik a főút mentén
létrejöttek.
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy ki lenne a vevő.
Horváth Gábor polgármester nem tudja pontosan, csak jelentkezett, hogy telket szeretne venni.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint jobb lenne oda egy szolgáltató, mert majd előbb-utóbb problémás lesz a
lakóháznak, hogy ott a kisáruház, ott a buszmegálló. Ezt is vegyék figyelembe.
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy ha egyetértenek, akkor meg kell határozni, hogy mennyiért adják el.
Horváth Károly képviselő nem támogatja az eladást, így neki a pénz szóba sem jöhet.
Pulai Nikoletta képviselő meg arra gondol, hogy legalább nem lesz parlagon, nem kell vele foglalkozni.
Horváth Károly képviselő egyetért Benes Gábor képviselővel.
Benes Gábor képviselő szerint előbb-utóbb lesz egy olyan nyomás, hogy a bicikli utat szélesítsék meg. Ráadásul
ezekből a helyzetekből lesz az, hogy amikor már ott lakik az illető két éve, akkor majd semmi nem tetszik neki, és
zajvédő falat akar, meg forgalom elterelést, ha meg a bicikli utat kell szélesíteni, akkor meg majd telket tőle venni.
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy azon a részen nem lehet a bicikli utat szélesíteni. Házat nem fognak
elbontani a kerékpár út miatt.
Benes Gábor képviselő véleménye szerint a koncepció nem ezt mutatja, mivel a rendezési terven be van jelölve a dr.
Pécsi Gyula utcától a kerékpárút nyomvonalának szélesítése. Egy ház van a telekhatáron, a Kossuth utca sarkán. Az a
véleménye, hogy sok minden olyan van, ami nem a falu javát szolgálja, annak ellenére, hogy rövid távon bevétel van
belőle.
Andorka Kálmán János képviselő szerint nem lakóházat építenének oda. Igaz, hogy sokféle ember van, de ki az, aki a
zajos főút mellé, ahol minden be van zsúfolva, építkezni akar?
Horváth Gábor polgármester véleménye szerint sokan akarnak, ezt mutatják a Rákóczi út melletti telekmegosztások.
Andorka Kálmán János képviselő szerint ők abból indulnak ki, hogy előbb-utóbb megépül az elkerülő út, ők biztos
arra számítanak, hogy akkor már nem lesz akkora forgalom a főúton. Nem tudja elképzelni, hogy ő magának oda
lakóházat építsen. Azt sem tudja, hogy hogyan kezeljék a kérést, mert ha úgy gondolkodnak, hogy oda lakóházat lehet
építeni, akkor 4-5 millió forintot lehet kérni érte, de ha úgy, hogy oda lehet üzletet is, akkor mindjárt 15 millió forint.
Benes Gábor képviselő szerint ide emeletes, plusz tetőteres házat is lehet építeni, mert 6,5 méteres a megengedett
építménymagasság.
Andorka Kálmán János képviselő szerint az a kérdés, hogy el akarják-e adni vagy nem.
Pulai Nikoletta képviselőnek ez azért nem kérdés, mert egyszer már döntöttek arról, hogy eladják a területet a
Pannon Takaréknak, azért lett megosztva a terület.
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Horváth Gábor polgármester szerint egy takarék fiók épület nagyobb forgalmat generált volna, mint egy családi ház.
Tóthné Major Éva alpolgármesternek a falu összképével van problémája. Ez nagyon szem előtt van, a főút mellett.
Horváth Károly képviselő szerint oda nem való építmény, így jó, ahogy most van, zöldterületként.
Benes Gábor képviselő szerint ezt úgy kell nézni, hogy az egy nagyon értékes telek, a Tűzoltószertár mellett. Bármit
szeretne a falu azzal kezdeni, például bővíteni, akkor adott a lehetőség. Ugyanaz a helyzet, mint a múltkor, amikor arról
tárgyaltak, hogy eladnak-e az iskolaudvarból területet, és úgy döntöttek, hogy nem, mert akkor nem lenne lehetőség az
iskolát bővíteni. Most azáltal, hogy a két telek egymás mellett van, a központban, nagyon értékes. Nézzék azt is, hogy
mennyiért vették a Csinód telephelyet. Annak is azért volt olyan magas az értéke, mert a főút mellett van. Azt kell nézni,
hogy hosszabb távon, ha szeretnének valamit, akkor nem kell venni drága pénzen területet, hiszen ez az önkormányzaté
és adott a lehetőség, tehát nem kell most eladni, azért, hogy valaki ott társasházat építsen és ezzel keressen pénzt.
Andorka Kálmán János képviselő szerint az a megoldás, hogy aki meg akarja venni, tegyen rá ajánlatot és mondja
meg, hogy mit akar ott építeni.
Benes Gábor képviselő ezzel egyetért, és szerinte az illető készítsen beépítési koncepció tervet arról, hogy hogyan
akarja az épületet elhelyezni, hogy azt megismerhessék.
A Képviselő-testület egyhangúlag támogatja az elhangzottakat.
Tóthné Major Éva alpolgármester szerint ez a falu magja, közepe, nem lehet ott annyiért telket eladni, mert a falu
szélén, ezt végig kell gondolni. Ha úgy döntenek, hogy eladják, akkor is az árat úgy kell meghatározni, hogy ez egy
központban lévő terület.
Horváth Károly képviselő szerint az is problémás lehet, hogy később tulajdonos váltás történik, ők viszont most
akarják tudni, hogy mit akarnak oda építeni.
Andorka Kálmán János képviselő úgy gondolja, hogy erre megoldás lehet az, hogy a rendezési tervet módosítják, és
abban rögzítik, hogy oda csak családi házat lehet építeni, üzletet nem.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat a napirendi pont tárgyalását lezárja azzal, hogy a leendő
vevőtől kérik, hogy tegyen vételi ajánlatot és nyilatkozzon arról, hogy mire szeretné a területet hasznosítani, mit akar
oda építeni és vázolja fel a beépítési koncepciót.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 17.08 órakor.
kmf.
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