Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2017. május 23. 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 Tóthné Major Éva alpolgármestert és Pulai Nikoletta képviselőt kijelölte.
Ezt követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
4. Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés értékelése); Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
5. Javaslat a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
6. Döntés Győri út mögötti 58 db telek víz-szennyvízcsatorna építés kivitelezőjéről és műszaki ellenőréről; Előadó:
Horváth Gábor polgármester
7. Döntés az óvodai kapacitásbővítés kivitelezőjéről és műszaki ellenőréről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
8. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
9. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
10. 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 79/2017. (V. 23.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
4. Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés értékelése); Előadó: dr. Torma
Viktória jegyző
5. Javaslat a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
6. Döntés Győri út mögötti 58 db telek víz-szennyvízcsatorna építés kivitelezőjéről és műszaki ellenőréről; Előadó:
Horváth Gábor polgármester
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7. Döntés az óvodai kapacitásbővítés kivitelezőjéről és műszaki ellenőréről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
8. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
9. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
10. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2016. 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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2017. (V. 23.) határozata
A 2016. évi képviselői keret felhasználásának jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2016. évi költségvetésbe tervezett képviselőikeret felosztását és felhasználását.
Ezt követően 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 7/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Győrzámoly Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló
3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2016. 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:
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 81/2017. (V. 23.) határozata
Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámoló jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Győrzámoly Község
Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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Ezt követően 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 8/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Győrzámoly Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (a jegyzőkönyv a rendelet
mellékletét képezi)
3. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a költségvetés módosítás oka az, hogy a polgármesteri hivatal 79 ezer Ftos közhatalmi bevételét is szerepeltetni kell az önkormányzat saját bevételeinél és a kitekintő határozatban is.
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:
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 82/2017. (V. 23.) határozata
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek várható
összegéről szóló 18/2017. (II. 14.) határozat módosítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2017. (II. 14.) határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-a alapján a saját bevételeinek összegét az alábbiak szerint állapítja meg (adatok ezer Ft-ban):
2017. 2018. 2019. 2020.
Saját bevételek
év
év
év
év
Helyi adóból és települési adóból
36200 37060 38420 38420
származó bevétel
Az
önkormányzati
vagyon
és
az
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
347
347
347
347
értékesítésből és hasznosításából származó
bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
0
0
0
0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
183035 88581 125196 125196
privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
579 579
579
579
Kezesség-,
illetve
garanciavállalással
0
0
0
0
kapcsolatos megtérülés
220161 126567 164542 164542
Saját bevételek összesen:
3. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek
összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg (adatok ezer Ft-ban):
Adósságot
keletkeztető
kötelezettségek

ügyletekből

eredő 2017.
év

2018.
év

2019.
év

2020.
év
3

Hitel, Folyószámla-hitel
0
Fejlesztési hitelek
3738
Kötvény kibocsátása
0
Részletfizetés
0
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségek összesen:
3738
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

0
6446
0
0

0
6257
0
0

0
6068
0
0

6446

6257

6068

Ezt követően 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 9/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete a
Győrzámoly Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló
1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4. napirendi pont: Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés
értékelése)
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy mi az az utalványrendelet.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy minden kiadás és bevétel előtt készül, az aktuális gazdálkodási
programban, az adott gazdasági esemény adataival. Tekintettel arra, hogy január 1-jétől már a központilag előírt ASP
gazdálkodási programját használják, így az utalványrendelet tartalma változott, sokkal részletesebb a korábban
használt EPER pénzügyi programban előállítotthoz képest.
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:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2017. (V. 23.) határozata
A 2016. évi ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzés 2016. évi tapasztalatairól szóló
előterjesztést megtárgyalta és elfogadja a belső ellenőrzésekről szóló éves belső ellenőrzési jelentést.
Felelős: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont: Javaslat a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának
módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a márciusi ülésen született
döntés az intézmény átszervezéséről, a várhatóan ősztől induló 6. óvodai csoport miatt. Az intézmény alkalmazotti
közössége, az óvodaszék és a bölcsődei érdekképviseleti fórum is támogatta az intézmény átszervezését és támogatták a
bővítést. A köznevelési törvény alapján május utolsó munkanapjáig lehet döntést hozni az intézmény átszervezéséről,
mely az alapító okirat módosítását jelenti. Várja a hozzászólásokat.
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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 84/2017. (V. 23.) határozata
A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde átszervezése
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fenntartásában lévő Győrzámolyi
Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményt átszervezi.
2. Az átszervezés célja: az óvodai csoportok számának 5-ről 6-ra történő bővítése, 20 új óvodai férőhely létesítése és ez
által a Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti székhelyen az óvodai férőhelyek számának 50 főről 70 főre történő
bővítése.
3. A Képviselő-testület elrendeli az intézmény alapító okiratának módosítást.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
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 85/2017. (V. 23.) határozata
A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosítását (alapító okirat módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az alapító okiratot módosító iratot küldje meg
Magyar Államkincstár Államháztartási Irodájához.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
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 86/2017. (V. 23.) határozata
A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetű Alapító Okiratának jóváhagyásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, egyidejűleg a 60/2016. (III. 22.) számú határozattal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat hatályát veszti (az egységes szerkezetű alapító okirat a jegyzőkönyv
mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az alapító okiratot küldje meg Magyar Államkincstár
Államháztartási Irodájához.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Döntés Győri út mögötti 58 db telek víz-szennyvízcsatorna építés kivitelezőjéről és
műszaki ellenőréről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a viziközmű építésére indított közbeszerzési eljárás lezárult. Öt
vállalkozástól kértek ajánlatot és három ajánlat érkezett. Annak is kiküldték, aki a Duna utca mögött építette a vízcsatorna hálózatot, azonban tőle ajánlat nem érkezett. A területen a közművesítés során számolni kell a talajvízzel,
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egyesek szerint kizárt, hogy ne ott legyen, ezt pedig majd ki kell küszöbölnie annak, aki építi a közművet. Itt nem arra
kell gondolni, hogy valahol víz lesz, hanem eleve olyan magasan van a talaj vize.
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy ahol van az eperföld, ott is 2,5 méteren van talajvíz, ez pontos, mert
mérték.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a csatorna 3 m-nél mélyebbre fog kerülni a domborzati viszonyok
miatt.
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy idénre elkészül-e a viziközmű, mert ez fontos az építkezések miatt.
Horváth Gábor polgármester szerint a kiírás szerint 2,5 hónap alatt be kell fejezni a víz-csatorna építést.
Benes Gábor képviselő szerint fontos lenne az áram is azon a területen.
Horváth Gábor polgármester várhatóan holnap tudja meg, hogy mikor kezdődik a villamos hálózat építése a Győri út
mögötti területen. Azt valószínűsíti, hogy június közepén az a munka is megkezdődhet, mert minden adott hozzá, a
vezetékjogi engedély megvan.
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy az lenne a jó, ha ugyanúgy, mint a Duna utca mögötti részen, az igényt be
lehetne adni az E.onnál, mert akkor a villanyszerelők ki tudnák építeni a mérőórát.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az áprili viharos időjárás hátráltatta a közműépítéseket, főleg
Szombathely és Sopron környékén, és ezért minden hálózatépítéssel foglalkozó vállalkozást abba a térségbe rendeltek,
ezért állt itt is a munka körülbelül két hetet. A gázépítés is megkezdődődött, bár nem olyan ütemben halad, mint
kellene. Az Égáz-Dégáz úgy nyilatkozott, hogy augusztus 31-ig a Győri út mögött is megépíti a gázhálózatot. Amikor a
Duna utca mögött befejeződik a közműépítés, akkor az önkormányzatnak az a következő feladata, hogy járhatóvá tegye
az ottani utakat. Kérdés persze, hogy azok a vállalkozók, akik itt a földmunkákat végezték, ebben milyen formában
vesznek részt, hiszen itt volt utas munka, amikor a 20 kV-os hálózatot az Orgona utcáig vezették, azokat a kábelárkokat
és gödröket, amikben dolgoztak és közlekedtek, rendben kellene tenni és egy olyan sima felületet kellene átadni az egész
út részen, ami alkalmas arra, hogy azon közlekedni lehessen. Ez követően, ha lesz még rajta humusz, 5-6 m
szélességben le kell szedni és a leendő útnak tükröt készíteni. Például a Diósi út folytatását fel lehet majd abból tölteni,
amit innen leszednek, aztán lehetőség szerint nagyméretű kaviccsal beteríteni, gréderrel rendbe tenni és behengerezni,
mert attól a pillanattól kezdve más képet fog mutatni az a terület. Ezt majd a Győri út mögötti résszel is meg kell tenni,
ha ott elkészülnek a közművek.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a három ajánlattevő közül a LINÉ Kft. ajánlata a legkedvezőbb, nettó
56.094.542,-Ft összegben. Ezt követi a MOTTÓ Kft. 57.445.980,-Ft összegű ajánlata és a TérkŐzmű Kft. 60.326.073,Ft összegű ajánlata. A bíráló bizottság úgy ítélte meg, hogy összességében a LINÉ Kft. ajánlata a kedvezőbb, ezért
annak elfogadását javasolja. A tárgyban név szerinti szavazást kell tartani a közbeszerzési törvény alapján. Ez úgy
történik az Szmsz szerint, hogy előolvassa a neveket ABC sorrendben és a képviselők a nevük elhangzása után
szavaznak. A polgármester úr is az ABC sorrend szerint szavaz.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés Győri mögötti 58 db telek víz-szennyvízcsatorna építés kivitelezőjéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a „Győri út mögötti 58 telek vízi
közműveinek kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokat, a bíráló bizottság értékelését és úgy
határozott, hogy a LINÉ Építőipari és Kereskedelmi Kft-t hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének és elfogadja a
megajánlott nettó 56.094.542,-Ft vállalási árat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal

6

Ezt követően a képviselők a nevük elhangzása után leadták a szavazatukat, melyet Horváth Gábor
polgármester külön íven összesített (a név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv a képviselő-testületi
ülésről készült jegyzőkönyv melléklete).
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 87/2017. (V. 23.) határozata
Döntés Győri mögötti 58 db telek víz-szennyvízcsatorna építés kivitelezőjéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a „Győri út mögötti 58 telek vízi
közműveinek kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokat, a bíráló bizottság értékelését és úgy
határozott, hogy a LINÉ Építőipari és Kereskedelmi Kft-t hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének és elfogadja a
megajánlott nettó 56.094.542,-Ft vállalási árat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a műszaki ellenőrzésre 3 ajánlat érkezett, a legkedvezőbbet a Murex Bt.
adta, bruttó 533.400,-Ft összegben. A másik két ajánlat bruttó 600 ezer és 635 ezer forint összegű.
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot fogadják el és az alábbi határozati javaslatot
teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés Győri út mögötti 58 db telek víz-szennyvízcsatorna építés műszaki ellenőréről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győri út mögötti 58 db telek vízszennyvízcsatorna építés műszaki ellenőrzésére beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a Murex Bt. bruttó
533.400,-Ft összegű ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Murex Bt-vel kössön szerződést 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 88/2017. (V. 23.) határozata
Döntés Győri út mögötti 58 db telek víz-szennyvízcsatorna építés műszaki ellenőréről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győri út mögötti 58 db telek vízszennyvízcsatorna építés műszaki ellenőrzésére beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a Murex Bt. bruttó
533.400,-Ft összegű ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Murex Bt-vel kössön szerződést és azt a
Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Döntés az óvodai kapacitásbővítés kivitelezőjéről és műszaki ellenőréről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy megtörtént az óvodai kapacitásbővítés közbeszerzési eljárása.
Bekövetkezett az, amire számítottak, azaz a pályázaton nyert összeg nem fedezi teljes egészében a beruházást. Erről
most nagyon sok helyen lehet hallani, mert ezzel van tele a sajtó, különböző fórumok, hogy jelentős építőipari
áremelések 10-50%-os mértékét honnan fogják előteremteni az önkormányzatok. Jelen esetben is 30%-os mértékű
áremelkedés történt, azaz a megismételt közbeszerzési eljárásban adott legkedvezőbb ajánlat szerint is a munkát 41
millió forintból lehet elvégezni, szemben a 29 millió forintos pályázati támogatással. A különbözetet önerőként kell
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hozzátenni. Amennyiben ezt nem tudják elfogadni, akkor a pályázati támogatást vissza kell adni és akkor nem tud
megvalósulni az óvoda bővítés, amit nem javasol. Amikor majd az orvosi rendelőkkel kapcsolatos pályázatról lesz szó,
várhatóan akkor is majd ilyenekről tud beszámolni. Egy hete járt Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter
mosonmagyaróvári fórumán, ahol kérdésként elhangzott, hogy mi történik akkor, ha a pályázatokat nem tudják a
nyertesek a bekövetkezett áremelések miatt megvalósítani a megítélt támogatásból és honnan fogják elővenni a
különbözetet, hogyan tudják kivédeni az építőipari áremelkedéseket és hogyan tudnak helyt állni. A kérdés úgy hangzott
el, hogy 20-30%-os áremelkedések következtek be az építőiparban. A miniszter azt mondta, hogy véleménye szerint ez
a mérték 20% alatt van, és azt tette még hozzá, hogy a döntések meghozatalakor számoltak azzal és tettek félre akkora
összeget, hogy 15%-kal meg tudják emelni a támogatásokat, ahol az szükséges. Ez a TOP-os pályázatokkal kapcsolatban
hangzott el, és azt is hozzátette, hogy megfelelő igazolások és indokolások mellett kerülhet erre sor.
dr. Torma Viktória jegyző véleménye szerint a konyhai tároló építésére magasabb összeget terveztek a költségvetésbe,
így az ott megmaradó forrás átcsoportosító lesz az óvodai kapacitásbővítés önerejére.
Horváth Károly képviselő szerint van rá pénzük, csinálják meg a munkát.
Pulai Nikoletta képviselőnek is ez a véleménye.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy négy ajánlat érkezett, egy felkért ajánlattevőtől nem érkezett ajánlat. Az
FK System Kft. ajánlata a legkedvezőbb, nettó 32.524.778,-Ft+áfa összegű ajánlatot. Az ezt követő ajánlat az Óvár
Építőipari Kft-től érkezett, nettó 35.499.073,-Ft+áfa összegben, a DÁVIDBAU Kft. ajánlata nettó 35.858.740,-Ft+áfa,
a legmagasabb, 36.798.660,-Ft+áfa összegű ajánlatot a SZA-BI-Qualit Építőipari Kft. adta. Javasolja, hogy az FK
System Kft. ajánlatát fogadják el.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy ebben az esetben is név szerinti szavazást kell tartani. Ez úgy történik az
Szmsz szerint, hogy előolvassa a neveket ABC sorrendben és a képviselők a nevük elhangzása után szavaznak. A
polgármester úr is az ABC sorrend szerint szavaz.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés az óvodai kapacitásbővítés kivitelezőjéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az „Óvodai kapacitásbővítés kivitelezési
munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokat, a bíráló bizottság értékelését és úgy határozott, hogy az
FK System Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének és elfogadja a
megajánlott nettó 32.524.778,-Ft+27% áfa vállalási árat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a képviselők a nevük elhangzása után leadták a szavazatukat, melyet Horváth Gábor
polgármester külön íven összesített (a név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv a képviselő-testületi
ülésről készült jegyzőkönyv melléklete).
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 89/2017. (V. 23.) határozata
Döntés az óvodai kapacitásbővítés kivitelezőjéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az „Óvodai kapacitásbővítés kivitelezési
munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokat, a bíráló bizottság értékelését és úgy határozott, hogy az
FK System Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének és elfogadja a
megajánlott nettó 32.524.778,-Ft+27% áfa vállalási árat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a műszaki ellenőrzésre 3 ajánlat érkezett, a legkedvezőbbet a Murex Bt.
adta, bruttó 304.800,-Ft összegben. A másik két ajánlat bruttó 320 ezer és bruttó 381 ezer forint összegű.
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot fogadják el és az alábbi határozati javaslatot
teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés az óvodai kapacitásbővítés műszaki ellenőréről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az óvodai kapacitásbővítés műszaki
ellenőrzésére beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a Murex Bt. bruttó 304.800,-Ft összegű ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Murex Bt-vel kössön szerződést 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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2017. (V. 23.) határozata
Döntés az óvodai kapacitásbővítés műszaki ellenőréről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az óvodai kapacitásbővítés műszaki
ellenőrzésére beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a Murex Bt. bruttó 304.800,-Ft összegű ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Murex Bt-vel kössön szerződést és azt a
Képviselő-testület nevében írja alá.
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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2017. (V. 23.) határozata
A 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat 2016. 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: 2017. május 31.
9. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. TOP-os pályázattal kapcsolatos tájékozató
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy reményeik szerint hamarosan megköthető lesz a támogatási szerződés.
Az építési engedélyezési eljárás folyamatban van. Ma volt az egyeztetés az örökségvédelmi hatóságnál az épület
tetőszerkezetével kapcsolatban. A hatóság szívesebben látna egy olyan tetőszerkezetet, ami 45 fokos hajlásszögű, és az
egyes részekre külön-külön tető kerülne, mintha különálló épület lenne és olyan magasság után, ami a belmagasságnak
megfelel, lapostető kerülne rá, lemezfedéssel. Ez alkalmas lesz arra, hogy oda a napelemeket elhelyezzék, és olcsóbbá
teszi a tetőszerkezetet. A tervezőnek át kell tervezni és majd statikusnak is meg kell nézni, aztán a szakhatóságok
véleménye után fogja kiadni az építésügy az engedélyt. Reményeik szerint ez júliusra meglesz és aztán indulhat a
közbeszerzési eljárás. Mondhatni elvárás, hogy a kivitelezés még az idei évben megkezdődjön, mivel jövő októberre le
kell zárni a projektet. A támogatási szerződés megkötése után a támogatási összeget meg fogják kapni.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy akkor a tető alacsonyabb lesz, mint, amit a tervező mutatott?
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ez nem fog látszódni, mert arra már nem lehet ellátni, hiszen a
belmagasságig, közel 3 méterig lesz egy felfele ívelő tető, amit egy lemezfedésű lapostető fog lezárni, ami véleménye
szerint sokkal jobb megoldás, mint az eredeti elképzelés. Ez szép is, és jó megoldás is.
2. Döntés a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”
című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) pályázattal kapcsolatban
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a pályázati kiírás megváltozott a beadás kezdete előtt és lehet pályázni
új piac létesítésére is, ami eziádig is szándékuk lett volna, csak a korábbi kiírás ezt nem tette lehetővé. A rádióban hallott
egy beszélgetést Nagy István államtitkár úrral, ennek is az volt a lényege, hogy újra el kell azt érni, hogy az emberek
műveljék a kertjüket, mert akkor kerülhet a saját konyhájukra, a megmaradó terményeket pedig a helyi piacon
értékesíthetik. Véleménye szerint be kell adni a pályázatot, mert annak most van realitása és esélye.
A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértésüket fejezték ki a pályázat beadásáról a korábban
megbeszélt helyszínre, a sportpálya elé.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a piacot meg kell terveztetni, mert a pályázat beadásához tervek és
költségvetés szükséges. Arra kér felhatalmazást, hogy a pályázat beadásához szükséges terveket megrendeljék és a
pályázatot beadhassák.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Felhatalmazás a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) pályázat piac részére vonatkozó építészeti tervek
megrendelésére és a pályázat benyújtására
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kiegészíti az e tárgyban hozott 52/2017. (III. 21.)
határozatát és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázat piac fejlesztésre vonatkozó részéhez is a szükséges
építészeti tervek elkészítését rendelje meg és az esetleges engedélyezési eljárásban az illetékes hatóságoknál eljárjon.
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 77/2017. (V. 9.) határozatában a pályázat benyújtására adott polgármesteri
felhatalmazás a pályázat közétkeztetés fejlesztési és a piac fejlesztési részére is teljes körűen vonatkozik.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: tervek megrendelésére: azonnal; engedélyezésre: értelem szerint; pályázat benyújtására: 2017. június 22.
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 92/2017. (V. 23.) határozata
Felhatalmazás a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) pályázat piac részére vonatkozó építészeti tervek
megrendelésére és a pályázat benyújtására
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kiegészíti az e tárgyban hozott 52/2017. (III. 21.)
határozatát és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
10

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázat piac fejlesztésre vonatkozó részéhez is a szükséges
építészeti tervek elkészítését rendelje meg és az esetleges engedélyezési eljárásban az illetékes hatóságoknál eljárjon.
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 77/2017. (V. 9.) határozatában a pályázat benyújtására adott polgármesteri
felhatalmazás a pályázat közétkeztetés fejlesztési és a piac fejlesztési részére is teljes körűen vonatkozik.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: tervek megrendelésére: azonnal; engedélyezésre: értelem szerint; pályázat benyújtására: 2017. június 22.
Hozzászólások
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Lázár János miniszter azt is elmondta az általa tartott
mosonmagyaróvári fórumon, hogy alapcél az, hogy olyan állapotot teremtsenek minden településen, ami az ottani
igényeket kielégíti. Például, ahol iskolás gyerekek vannak, ott legalább alsó tagozatos iskola legyen, ahol bölcsődére van
igény, ott bölcsőde legyen és minden olyan létesítmény, tornacsarnok, kulturális lehetőségek, ami a lakók igénye, hogy
minden település élhető legyen a kicsi, a közepes és a nagy is, mert csak akkor képzelhető el, hogy Magyarországon
normálisan menjenek a dolgok, ha az emberek helyben megkapják az alapszolgáltatásokat, mert ha nem, akkor
elköltöznek. És itt említette a tanuszodát, amit kiemelten kell kezelni. Elmondta, hogy amikor Hódmezővásárhelyen
polgármester lett, elhatározták az ő javaslatára, hogy minden iskolában bevezetik az úszást és azt a testnevelésórák
részévé teszik. Ezzel egyidőben felkérték a gyerekorvosokat, hogy vizsgálják meg a gyerekek állapotát. Már rövid idő
elteltével azt tapasztalták, hogy kevesebb gyerek küzd magas vérnyomással, illetve a vérnyomás értékük javult, nehéz
elhinni, de így van, vannak olyanok, akik már gyerekkorban magas vérnyomással küzdenek. Az is hamar kiderült, hogy
ezeket a gyerekeket az iskolában könnyebb kezelni és otthon is jobban viselkednek. Alapkérdés, hogy a gyerekek
mozgásigényét ki kell elégíteni, ha nem tudja a szülő, akkor ebben az iskolának részt kell vállalni, ez a lényege a
mindennapos testnevelésnek, aminek nem arról kell szólni, hogy lötyögnek valahol a folyóson, hanem megfelelő
intézmények álljanak rendelkezésre, mint itt náluk a tornacsarnok és majd az uszoda. Ez azt is jelenti, hogy nagy lépést
tesznek annak érdekében, hogy olyan emberek legyenek Győrzámolyon, akik nem lógnak ki a sorból akkor, ha olyan
helyre kerülnek, ahol az a kérdés, hogy valaki tud-e úszni, nem lógnak ki az egészségi állapotukkal és mindenhol egy
kicsivel több pénz marad a kasszában, hiszen az az állam érdeke, hogy nem kelljen beteg gyerekeket kezelni. A
tankerület vezetőjétől olyan információja van, hogy ha Győrzámolyon megépül a tanuszoda, akkor az könnyen
elképzelhető, nyilván erre most senki nem teszi le a nagyesküt, de valószínűsíthető, hogy ha a szorgalmi időszakban a
tankerület rendelkezésére bocsátják az uszodát, akkor fizetne bérleti díjat érte és átvállalná ezen időszakra a fenntartási
költségeket. Ez azt jelenti, hogy ide hoznák a gyerekeket, a szomszédos településekről, de akár Ásványráróról vagy
Hédervárról, ugyanis Győrben csak minimális lehetőség van az úszásoktatásra. Azzal sem változott semmit a helyzet,
hogy megépítették a nagy uszodát. Ráadásul az úszóiskolák lekötötték a lehetőségeket, amiket aztán jelentős költségen
továbbadnak. Azt szeretné, hogy a képviselők is azt látnák, amit ő, hogy az uszoda kérdés Győrzámoly esetében a
jövőbeni fejlődés alapja. Mert meg lehet rekedni valahol, de akkor majd lép más. Abban biztos, hogy ha egy emberként
állnak az ügy mellett, akkor találnak támogatót is. Már találkoztak olyan győrzámolyi lakossal, aki támogatólag szólította
meg az önkormányzatot és felajánlotta a segítségét. Azt várná mindenkitől, hogy az elkövetkező időszak legfontosabb
dolgának tekintse ezt, nyilván a már meglévő feladatok mellett. Hisz abban, hogy az uszoda a község fejlődésének
alapja. Nem lesz probléma utána a fenntartással, hiszen bevételt lehetne produkálni, mert nem úgy tűnik, hogy erre
nincs más helyről igény. Az is biztos, hogy nem fognak az uszodák olyan hirtelen felépülni, de hogy épülni fognak,
abban biztos, mert ez egy olyan program lesz, amit az állam felkarol. Kérte továbbá, hogy akinek az újsághoz van
anyaga, az adja le.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a héten és a jövő héten két napig is áramszünet lesz. Ez érinti a hivatalt is,
ezért az zárva lesz.
Tóthné Major Éva alpolgármester jelezte, hogy a falun belül több helyen is már kijárták a padkákat a megnövekedett
forgalom következtében.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy rendbe teszik ezeket.
Tóthné Major Éva alpolgármester jelezte, hogy a Hunyadi utca egyik lakója a kertje végébe, az úttest és a kerítés közé
rengeteg törött üveget, hatalmas üvegtáblákat, ablakkereteket tett le. Fel kellene szólítani, hogy azokat vigye el onnan,
mert közterületre rakta. Sajnos az egész porta nagyon rendezetlen, vannak ott roncsautók is.
Andorka Kálmán János képviselő szerint az üveg tűzveszélyes is, amellett, hogy balesetveszélyes.
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ezt ő is látta, sajnos nehéz ügy lesz, de intézkednek.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 17.15 órakor és zárt ülés tartását rendelte el.
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