Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2020. január 23. napján a 16.00 órakor kezdődő ülésen
Helye: Községháza tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Pulai Nikoletta polgármester, Horváth Károly alpolgármester,
Arvanitidu-Major Éva, Halmos-Polyánki Anett, Karácsonyné Mayer Éva, dr. Sallay András, Siska Károly képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Jelen van a lakosság részéről: Csuti Vincéné, Csuti Marietta, Horváthné Fazekas Erika

Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Halmos-Polyánki Anett és dr. Sallay András képviselőket kijelölte.
Köszöntötte a lakossági érdeklődőket. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat és javasolta, hogy a 9. napirendi
pont szelektív hulladéksziget áthelyezésére érkezett kérelem megtárgyalását a kiküldött meghívótól eltérően 1. napirendi
pontként tárgyalják, és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Szelektív hulladéksziget áthelyezése tárgyában érkezett kérelmek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta
polgármester
2. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
3. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet megalkotására; Előadó: Pulai
Nikoletta polgármester
4. Javaslat a köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés megállapításáról szóló rendelet megalkotására;
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
5. Településrendezési terv módosítása (Msz: 19140), véleményezést lezáró szakasz; Előadó: Pulai Nikoletta
polgármester
6. Javaslat az önkormányzati intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatára; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
7. Döntés a Majori út és az Árnyas utca területét érintő kérésről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
8. Javaslat a Győrzámolyért Alapítvány alapító okiratának módosítására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
9. Döntés Horváth Gábor kérelméről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
10. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
11. Állásfoglalást érintő személyi ügyek tárgyalása (zárt ülés)
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 1/2020. (I. 23.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Szelektív hulladéksziget áthelyezése tárgyában érkezett kérelmek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta
polgármester
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2. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
3. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet megalkotására; Előadó: Pulai
Nikoletta polgármester
4. Javaslat a köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés megállapításáról szóló rendelet megalkotására;
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
5. Településrendezési terv módosítása (Msz: 19140), véleményezést lezáró szakasz; Előadó: Pulai Nikoletta
polgármester
6. Javaslat az önkormányzati intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatára; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
7. Döntés a Majori út és az Árnyas utca területét érintő kérésről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
8. Javaslat a Győrzámolyért Alapítvány alapító okiratának módosítására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
9. Döntés Horváth Gábor kérelméről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
10. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
11. Állásfoglalást érintő személyi ügyek tárgyalása (zárt ülés)
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Szent László u. – Liget u. sarkán lévő szelektív hulladékgyűjtő
szigetek áthelyezését a Képviselő-testület a 2019. november 28-i ülésén tárgyalta. Az ott élők kérelmet nyújtottak be,
melyet a képviselők részére megküldtek. Azt kérik, hogy minél előbb történjen meg az áthelyezés, ne legyen a
kamerarendszer telepítéséhez kötve annak időpontja. Várja a hozzászólásokat.
dr. Sallay András képviselő álláspontja nem változott. Azt gondolja, hogy olyan helyen, ahol se kamerával, se más
módon nem tudják ellenőrizni, hogy mi történik vele, a jelenlegi tarthatatlan állapotok rosszabbak lesznek. A Majori
úton csak a rendetlenség és a szálló szemét lesz mindenütt, amit nem szeretne. Ha lesz kamera, ha polgárőrséggel tudják
ellenőriztetni, akkor lehet szó az áthelyezésről, de a szemetelésnél még az is jobb, ha megszüntetik.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a polgárőrséggel kapcsolatos legutóbbi megbeszélésén arra jutottak,
hogy önkéntesek meg fogják figyelni a területet és dr. Sallay András képviselő ígéretet tett arra, hogy a rendőrségen eljár
az illegális szemetelőkkel szemben.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy hol tart a kerítés elkészítése, amit a múltkor megbeszéltek.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy azt a Majori úti szelektív szigetek köré beszélték meg, az önkormányzat
munkatársai, amikor szükséges lesz, egy napon belül el tudják készíteni, mert a terep elő van készítve. A kamerarendszer
telepítése legalább 60 napot vesz igénybe, és csak tartósan 7 fok feletti hőmérséklet esetén lehetséges a kivitelezés.
Karácsonyné Mayer Éva képviselő megkérdezte, hogy a szelektív konténereket esetleg be lehet-e vinni a
hulladékudvarba?
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy nem lehetséges zárt helyre tenni a konténereket, mert akkor már
bevitték volna akár az önkormányzat, akár a volt Csinód telephely udvarára.
Karácsonyné Mayer Éva képviselő megkérdezte, hogy a hulladékudvar környékén nincs más hely? Esetleg ott a
szántókon?
Horváth Károly alpolgármester tájékoztatja, hogy azok a területek magántulajdonban vannak, önkormányzati
területre, közterületre lehet csak a szelektív hulladékszigeteket kihelyezni.
Arvanitidu-Major Éva képviselő továbbra is azt gondolja, hogy célszerű lenne a központban tartani a
hulladékszigetet, annak idején terveztek a sportpályára, amikor a piaccal kapcsolatos pályázatot készítették. Ott is
lehetne egy zártabb helyre, kerítéssel. A Majori úton is vannak lakók. Az is lehet, hogy egy év múlva ugyanígy itt fognak
ülni, csak nem a most megjelentek lesznek itt, hanem azok, akik ott laknak.
Pulai Nikoletta polgármester abban bízik, amit a GYHG igazgatójától hallott, hogy év múlva talán már a házaktól
viszik el a szelektíven gyűjtött szemetet, továbbá úgy tudja, hogy a futball pályára nem megy be a szemétszállító
gépjármű, ki kell húzni a kukákat az útra. Múlt alkalomra már körbejárták ezt a kérdést, azért is javasolta akkor a Majori
utat, mert ott viszonylag távol lenne a lakóházaktól a szelektív gyűjtősziget.
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Horváth Károly alpolgármester és dr. Sallay András képviselő úgy vélik, hogy sehol nem lesz igazán jó helye
ezeknek a gyűjtőedényeknek.
Pulai Nikoletta polgármester úgy gondolja, hogy még a Majori út lenne a legjobb megoldás, vagy amit Sallay
képviselő úr mondott, a megszüntetés, de akkor nem lenne szelektív hulladékgyűjtés Győrzámolyon, ami nem
lehetséges.
dr. Sallay András képviselő szerint a jelenlegi háztartási hulladékgyűjtő nem elegendő egy családnak, ráadásul két
hetente ürítik csak. Ha nem gyűjti valaki szelektíven a szemetet, akkor a háztartási hulladékgyűjtő kapacitása nem elég
egy családnak.
Pulai Nikoletta polgármester úgy gondolja, hogy a gyereket is próbálják a környezettudatosságra nevelni, ha nem
lenne szelektív gyűjtő, az visszalépés lenne.
dr. Sallay András képviselő ezzel egyetért.
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogy jelenleg a Majori útnál nincs jobb hely.
Karácsonyné Mayer Éva képviselőnek az a gondja, hogy a Majori út a falu beköszönő képe. Ha viszi a szél a
szemetet, akkor mi lesz?
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint ezért beszéltek arról, hogy körbekerítik.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a kerítést nem tart sokáig megcsinálni, a kamera vesz több időt igénybe.
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy csinálnak egy kerítést, ami még a figyelő szemektől is elzárja, akkor
megállnak és bedobják mögé a szemetet zsákokban.
Arvanitidu-Major Éva képviselő úgy gondolja, hogy nem csak győrzámolyiak szemetelnek, inkább más településekről
teszik le itt a hulladékot. A győrzámolyiak talán csak vigyáznak a falura.
Pulai Nikoletta polgármester megkérdezte, hogy a lakossági résztvevőknek adnak-e szót.
dr. Sallay András képviselő szerint hallgassák meg őket.
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Hozzászólási jog biztosítása
A Képviselő-testület a napirendi kérdésben megadja a szót a jelen lévő lakossági érdeklődőknek.
Felelős: Pulai Nikoletta 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 2/2020. (I. 23.) számú határozata
Hozzászólási jog biztosítása
A Képviselő-testület a napirendi kérdésben megadja a szót a jelen lévő lakossági érdeklődőknek.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Horváthné Fazekas Erika helyi lakos szerint legalább lenne körbekerítve, hogy ne vigye a szél a szemetet, vagy lenne
kint egy tábla, amire tudnának hivatkozni, de „kibicnek semmi se drága”, ha szólnak bárkinek, az kineveti őket. Az
emberek olyan buták, csalódott bennük. Arra várnak, hogy más tegye be helyettük az odadobott hulladékot.
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Csuti Vincéné helyi lakos megkérdezte, hogy átérezte-e azt valaki, hogy ők mit szenvednek. Már reggel viszik a
szemetet, aztán folyamatosan beindul a csörömpölés. Csapkodják az autók ajtaját és csörömpölnek az üvegekkel.
Múltkor is 30 üveget tettek ki, honnan hozták? Ő már ebbe belebetegedett, nem tudják megállapítani, hogy mitől van a
baja. Az idegtől, ez biztos. Senki nem tudja elképzelni, hogy hozzájuk minden hogy behallatszik.
Csuti Marietta helyi lakos elmondta, hogy folyamatos az autóforgalom, felkapcsolt lámpával állnak meg. Szombaton
reggel 6 órakor viszi el a közszolgáltató a szemetet, megy a csörömpölés, mivel a konténerek mögött is tele van, nem
tudják az eredeti helyére visszatenni, már másfél méterrel közelebb került az úthoz a gyűjtősziget az eredeti helyéhez
képest. Ha valakire rászól, minden, csak nem fehér ember. Előttük fordulnak meg, meghúzták a kocsiját, ellopták a
virágaikat, meddig kell még? Az újonnan kihelyezett virágedényeket vödörcsapdának hívják, köztük és az út között
megsüllyedt a terület, ott megáll a víz és mindenki ebben a sárban áll meg.
Horváthné Fazekas Erika helyi lakos elmondta, hogy a kartonokat úgy gyömöszölik bele, hogy bent szétnyílik,
elfoglalja a gyűjtőedényt. Nem kötik össze, nem adják oda a gyerekeknek papírgyűjtésre. Most karácsony ne tudják meg
mi volt ott, az ajándékok kicsomagolása után.
Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az a lakossági résztvevők kérése, hogy minél előbb
kerüljön áthelyezésre a hulladéksziget, azt ne kössék a kamerarendszer kiépítéséhez és a kerítés telepítéséhez.
dr. Sallay András képviselő szerint ez áprilisra megoldható.
Karácsonyné Mayer Éva képviselő megkérdezte, hogy mi lenne, ha csinálnának egy bejárást a faluban, hogy hol
vannak olyan közterületek, ahova lehet tenni gyűjtőedényt.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy már körbejárták a falut és a Majori út bizonyult a legalkalmasabbnak.
Csuti Marietta helyi lakos felvetette, hogy tekintsenek el a kamerarendszertől, az kiépülhet az áthelyezés után is.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a kérdést az elmúlt alkalommal már alaposan átbeszélte a Képviselőtestület. Megkérdezte, hogy áthelyezzék-e a Majori útra úgy, hogy rögtön körbe is kerítik, vagy várják meg, míg a
kamerarendszer kiépül.
Karácsonyné Mayer Éva képviselő megkérdezte, hogy csak a Majori út van?
Pulai Nikoletta polgármester megkérdezte, hogy tud-e jobbat? Már mindent körbejártak.
Karácsonyné Mayer Éva képviselő azt mondja, hogy vigyék el innen, de pont a Majori útra? Oda érkezik meg
mindenki Győrzámolyra és látja, hogy viszi a szél a szemetet.
dr. Sallay András képviselő szerint ott pont olyan a szél, hogy az egész szántóföld tele lesz szeméttel. Megérti, amit a
lakossági résztvevők mondanak, de ha annyi olyan szemetelőt látnak, aki mellé rakja, fotózzák le a rendszámot és ő már
írja is a feljelentést. Csak azt hallja, hogy ott a szemét, meg látja is leszórva, de ha nem tudják őket beazonosítani, akkor
nem tud ellenük fellépni.
Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Szelektív hulladékgyűjtő edények áthelyezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámoly, Szent László u. –
Liget u. találkozásánál elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényeket haladéktalanul áthelyezteti a Győrzámoly, Majori
úton erre a célra kialakított önkormányzati közterületre és a hulladékgyűjtő edényeket körbekeríti.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a hulladékgyűjtő edények áthelyezése és azok
körbekerítése iránt intézkedjen.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 2 fő igen szavazatával, 5 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (I. 23.) számú határozata
Határozati javaslat elutasítása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtő edények áthelyezése tárgyú
határozati javaslatot elutasította.
Arvanitidu-Major Éva képviselő ezt így nem meri bevállalni, amíg nincs ott kamerarendszer, mert ugyanez lenne ott
is. Azt mondja, hogy már itt is kerítsék körbe az edényeket.
Pulai Nikoletta polgármester megkérdezte, hogy utána mit csinálnának?
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint áthelyeznék a kerítést.
Csuti Vincéné helyi lakos szerint akkor ők tovább szenvednek, mert a zaj, a látvány ott marad. Az lesz a vége, hogy
csak húzzák a döntést.
Siska Károly képviselő megjegyezte, hogy ha jól tudja, most közterületen vannak a gyűjtőedények és oda is fognak
átkerülni. Megkérdezte Csuti Vincénét, hogy neki mi a jó megoldás? Bárhol legyen, csak előttük ne?
Csuti Vincéné és Horváthné Fazekas Erika helyi lakosok szerint igen.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy akkor mennyivel lesznek előrébb?
Horváthné Fazekas Erika helyi lakos szerint annyiban, hogy ők nem hallják a zajt és nem kell nézniük a szelektív
gyűjtőt.
Csuti Vincéné helyi lakos megkérdezte, hogy ő legyen a 4 ezer lakosból a szenvedő fél?
Siska Károly képviselő elfogadja és megérti a tiltakozást, az a rendszer, amit kitaláltak, sajnos nem akar jól működni,
nem azért, mert kicsi az edény, hanem azért, mert rendetlen emberek vannak. Ezen nem tudnak változtatni. Hiába volt
fenn a Facebookon, hogy Győrújfalun majd a szemetelőket megbüntetik rendszám alapján, ugyanúgy kosz van a
hulladéksziget környékén most is. Nehogy azt gondolják, hogy ez csak Győrzámolyon probléma, minden településen az.
Ha úgy gondolják, hogy vigyék el onnan, hogy ne zavarja őket, akkor feltételezik, hogy másokat is zavarni fog, tehetik
ezt a faluban bárhova.
Csuti Vincéné helyi lakos szerint tegyék távolabbi helyre a lakóházakól.
Siska Károly képviselő szerint pedig nem is Csuti Vincénéék házához van a legközelebb, hanem Borárosékhoz.
Horváthné Fazekas Erika helyi lakos szerint ugyanolyan távolságra van.
Karácsonyné Mayer Éva képviselő megkérdezte, hogy nem lehetne-e a lakosságtól javaslatot kérni, hogy hova
tegyék?
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint bárki elé teszik, az tiltakozni fog.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy melyik a falutól legtávolabb lévő önkormányzati terület? Vigyék oda, a
határba. Ha az a legnagyobb probléma, hogy ki fog a legkevésbé szenvedni, akkor vigyék oda.
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy olyan helyre nem vihetik, ahova nem vezet út.
Siska Károly képviselő szerint, akkor tegyék be a volt Csinód udvarra.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy oda nem megy be a kukásautó.
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Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy miért kellene oda bemennie?
dr. Sallay András képviselő szerint azért, hogy elvigye a szemetet.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ezt a kérdést már az előző testület végigjárta, a Csinód udvara nem
számít közterületnek, oda nem lehet betenni a hulladékgyűjtő edényeket.
Karácsonyné Mayer Éva képviselő megkérdezte, hogy a Németh Imre utca környékére a határba nem lehetne tenni?
Siska Károly képviselő biztos abban, hogy jó megoldás nem lesz.
Pulai Nikoletta polgármester úgy gondolja, hogy olyan megoldás tud csak születni, ami kevesebb embernek fáj.
Siska Károly képviselő úgy gondolja, hogy a testületnek nem fog jó megoldás születni.
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint rakják át, de legyenek még egy kis türelemmel, helyezzék át tavasszal, amikor
már meglesz a kamera, hogy ott rend legyen, mert aki jön Győr felől és benéz, ne azt lássa, hogy hordja a szél a
szemetet. Addig legyenek türelemmel, amíg azt a részt nem tudják ott felügyelni.
Csuti Vincéné helyi lakos attól fél, hogy kijátsszák a kamerarendszert.
Arvanitidu-Major Éva képviselő úgy gondolja, hogy ha átkerül a szelektív sziget, akkor ez a felvetés már nem érinti
Csutiékat.
Csuti Marietta helyi lakos szerint meg sem kérdezték őket, ott lakókat, amikor a szigetet oda helyezték.
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint az óvoda környékén élőket se kérdezték meg, amikor arra a közterületre
helyezték a szigetet. Erről nem kötelesek senkit megkérdezni, az óvodánál sem volt jó helyen, mégis évekig ott volt. Itt
sem volt gond először, Boráros Árpád próbált rendet tartani a környékén, de talán az emberek úgy gondolták, hogy
akkor sem lesz gond, ha mellérakják, mert lesz, aki összeszedi és bedobja.
Horváthné Fazekas Erika helyi lakos szerint wc tetőt, napernyőt, esernyőt és egyéb, oda nem illő hulladékokat
helyeznek el a szelektív szigeteknél. Helyezzenek ki figyelmeztető táblát.
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint ez nem rajtuk múlik, hanem a morálon. Az óvodánál is volt kint tábla,
mégsem jelentett visszatartó erőt, máshol sem fog, írhatnak rá bármit.
Horváth Károly alpolgármester elmondta, hogy Győrzámolyon alakulóban van a polgárőrség, megbeszélték, hogy
fokozottan figyelik a gyűjtőszigeteket.
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint ez abban is segít, hogy kamera nélkül is ellenőrizettebb lesz a szigetek
környéke, és tudnak menni a Majori út felé.
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy ha hetente kétszer arra megy a polgárőr, az nem fog senkit
visszatartani. Korábban már döntöttek erről.
Siska Károly képviselő úgy gondolja, hogy a kérelmezők idejöttek, igazuk van, itt rossz helyen van, máshol se lesz jó
helyen. Itt tiltakoznak ellene, próbálják akkor ki más helyszínen, most itt háborognak, akkor ott fognak háborogni,
annyira mindegy, igaz, jobban kiesik és kevesebben lesznek. Tegyenek fel kamerát, írják ki, hogy kamerával megfigyelt
terület, hátha szerencséjük lesz, de úgyse lesz. Bárhova tehetik a faluban, előbb-utóbb bárkinek elfogy a türelme,
ugyanitt lesznek, miért kellene mindig ugyanazt hallgatni, miközben tudják mélyen, hogy igazuk van.
Pulai Nikoletta polgármester javasolta, hogy ismételjék meg az előző szavazást. Az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
Szelektív hulladékgyűjtő edények áthelyezéséről
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámoly, Szent László u. –
Liget u. találkozásánál elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényeket haladéktalanul áthelyezteti a Győrzámoly, Majori
úton erre a célra kialakított önkormányzati közterületre és a hulladékgyűjtő edényeket körbekeríti.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a hulladékgyűjtő edények áthelyezése és azok
körbekerítése iránt intézkedjen.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 4 fő igen szavazatával, 2 fő ellenszavazata és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (I. 23.) számú határozata
Szelektív hulladékgyűjtő edények áthelyezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámoly, Szent László u. –
Liget u. találkozásánál elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényeket haladéktalanul áthelyezteti a Győrzámoly, Majori
úton erre a célra kialakított önkormányzati közterületre és a hulladékgyűjtő edényeket körbekeríti.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a hulladékgyűjtő edények áthelyezése és azok
körbekerítése iránt intézkedjen.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Karácsonyné Mayer Éva képviselő megkérdezte, hogy a kerítés milyen gyorsan lesz kész?
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a hulladékgyűjtők nem fognak azonnal átkerülni, hiszen először levelet
kell írni a GYHG-nak, ők helyezik át. Mire ez megtörténik, a kerítés is készen lesz. Úgy érzi, hogy a lakossági
érdeklődők pozitív választ kaptak a kérelmükre.
A lakossági érdeklődők megköszönték a lehetőséget és 16.32 órakor elhagyták a képviselő-testületi ülést.
2. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történtekről
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester az előző ülés óta eltelt időszakban elvégzett munkákról, tárgyalásokról, eseményekről
elmondta, hogy advent négy vasárnapjára ünnepi műsorokkal készültek, a rendezvények nagyon jól sikerültek.
December 20-án pénteken megtartották a már hagyománynak számító falukarácsonyt a tornacsarnokban. Karácsony
előtt kiadták és eljuttatták a győrzámolyi otthonokba a Rólunk és Falunkról c. helyi újságot. Az újság - most először színes nyomtatással készült. Figyelembe vették a megnövekedett népességet, így 1.100 példányban készítették, 100
példánnyal többen, mint korábban, összköltsége bruttó 125.381,-Ft volt, olcsóbb, mint az előzőleg kiadott lapszám. Az
elkészült sportpadló támogatási összegének kifizetése érdekében január elején benyújtotta önkormányzati
közreműködéssel a Sportegyesület az elszámolást és a kifizetési kérelmet. Január 10-én ismételten kezdeményezték a
polgárőrség megalakulását. Az eseményen közel 40 fő vett részt, akik vállalták, hogy részt vesznek ebben a feladatban. A
polgárőség egyesületté alakítása megkezdődött, hamarosan felveszik a kapcsolatot a megyei polgárőr szövetség
elnökségével, akik támogatásukról biztosítottak. Az Állami Számvevőszék 220 önkormányzat, közöttük Győrzámoly
gazdálkodását is ellenőrizte a 2016., 2017. évek vonatkozásában. A pénzügyi monitoring vizsgálat – a 2016. és 2017. évi
önkormányzati éves beszámolók adatai alapján – megállapította, hogy az önkormányzat gazdálkodása stabil, a pénzügyi
egyensúly és a vagyon értékének megőrzése biztosított volt. Az önkormányzat a vagyonnövekedés mellett pozitív és
növekvő pénzügyi pozícióval rendelkezett, a gazdálkodás fenntarthatósága biztosított volt. Az ÁSZ a vizsgált 220
önkormányzatból összesen 84 település önkormányzata felé fordult figyelemfelhívással, megjelölve abban a kockázatos
területeket. Győrzámoly esetében a pénzügyi egyensúlyt veszélyeztető lényeges kockázatot nem tártak fel.
Korábban már tájékoztatták a Képviselő-testületet, hogy az elkészült új bölcsődei csoportnál az intézmény munkatársai
kérték, hogy a bölcsődei foglalkoztatóból a mosókonyha helyiség felé ajtót nyissanak. A tervező egyeztette az illetékes
hatóságokkal (népegészségügy, állategészségügy), akik azzal a feltétellel hozzájárultak, hogy ezen keresztül kizárólag
személy forgalom bonyolódik, ételszállítás nem. Fentiek figyelembevételével az ajtó behelyezése megtörtént.
Megszervezték a szociális célú tűzifa kiszállítását az igénylők részére, azt karácsony előtt minden érintett megkapta. A
Sacra Velo pályázat keretében kihelyezték a templomkertbe a biciklitárolót, asztalt, széket és a szemetest.
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Pályázatot nyújtottak be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez a Testvér-települési programok és együttműködések
(2020.) pályázati felhívásra Győrzámoly és Székelyszentkirály 30 éves testvérkapcsolatának megünneplése és
megerősítése tárgyban, 2020. január 15-én. Ezzel neki és a jegyzőnőnek nagyon sok munkája volt. A pályázaton 1.983
ezer forintot igényeltek annak érdekében, hogy 2020. június 26-30. között méltó módon megünnepelhessék a
testvérkapcsolatot és annak kerek fennállását. A pályázati támogatást az alábbi célok megvalósítása érdekében
igényelték: emlékmű állítás Győrzámolyon, erdélyi vendégek Győrzámolyra és haza utaztatása, az elszállásolásuk és a
vendéglátásuk költségei, közös kirándulás Bősre, Pozsonyba, az ünnepségsorozat videó- és fényképdokumentációjának
elkészítése. 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 5/2020. (I. 23.) számú határozata
Polgármesteri beszámoló elfogadásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a két ülés között történtekről
készített összefoglaló beszámolót és a polgármester által megtett intézkedéseket.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: folyamatos
3. napirendi pont: Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet
megalkotására
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Képviselő-testület az előző ülésén tárgyalta
meg az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló önkormányzati rendeletet. A képviselő-testületi
jóváhagyást követően a rendelet-tervezetet megküldték az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvényben előírt szerveknek, azaz az orvosoknak, védőnőnek és a népegészségügyi központnak is. A véleményezők
úgy nyilatkoztak, hogy a rendelet-tervezetben foglaltakat tudomásul veszik. A rendelet az új védőnői körzet kialakítása
miatt szükséges. Sajnos a védőnői állásra senki nem pályázott, ezért azt újra meg kell hirdetni. Most a környékben több
védőnői állást is hirdettek.
dr. Sallay András képviselő elmondta, hogy korábban volt arról szó, hogy Győrújfalun önálló háziorvosi körzetet
alakítanak ki, ez érinti-e most a rendeletet.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy nem, a rendelet ezt nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy a háziorvosi
feladatok ellátása nem társulás formájában történik, mint a fogorvos esetében és nem csak Győrzámolyon van rendelés,
hanem a háziorvos Győrújfalun is rendel. Győrzámoly a háziorvos szempontjából egy körzetet alkot. A háziorvosi
praxis megosztása attól függ, hogy ezt a finanszírozó NEAK engedélyezi-e a vagy nem. Véleménye szerint nem
egyszerű önálló praxist kialakítani, a fogorvos esetében - ami öt települést lát el – sem engedélyezték ezt, amit tavaly
Dunaszeg kezdeményezett.
Siska Károly képviselő javasolta, hogy próbáljanak segítséget kérni a vezető védőnőtől az új állás betöltése érdekében.
Pulai Nikoletta 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 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelete az
egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Pulai Nikoletta polgármester javasolta a védőnői álláshely újbóli meghirdetését és az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (I. 23.) számú határozata
Döntés védőnői álláspályázat kiírásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki területi védőnői állásra.
2. A Képviselő-testület a pályázati feltételeket az alábbiakban határozza meg:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 49/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
Főiskola, védőnő,
•
büntetlen előélet,
•
magyar állampolgárság,
•
cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai
tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás,
• a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban részt vevők
megismerhetik,
• a pályázó nyilatkozata, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Torma Viktória jegyző nyújt, a 06-96/352-122-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzat címére történő megküldésével (9172
Győrzámoly, Rákóczi u. 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: …/2020 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
• Elektronikus úton dr. Torma Viktória jegyző részére a jegyzo@gyorzamoly.hu e-mail címen keresztül,
• Személyesen: dr. Torma Viktória jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi u.
45.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően a pályázókat a pályázat kiírója a képviselő-testületi ülésen
meghallgatja és dönt a védőnő személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az
eljárás során fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.gyorzamoly.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyorzamoly.hu honlapon szerezhet.
3. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírás megjelentetése iránt intézkedjen.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont: Javaslat a köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés megállapításáról szóló
rendelet megalkotására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy ezt törvény írja elő?
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy igen, ebben a kérdésben a Képviselő-testület hozhat döntést.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta 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 2/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelete a
közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetmény alapjáról és illetménykiegészítéséről (a rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)
5. napirendi pont: Településrendezési terv módosítása (Msz: 19140), véleményezést lezáró szakasz
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A vélemények beérkeztek, a válaszokat
tervezői közreműködéssel megadták. Várja a hozzászólásokat.
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy a járműosztályozó sávos csomópont a lehajtósáv?
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy igen.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy mindkét irányból lesz?
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a község elején lévő benzinkútnál lesz, egy sáv.
Siska Károly képviselő elmondta, hogy a lekanyarodás érdekében lesz egy további sáv.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy ezt ki fizeti?
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az, aki a benzinkutat létesíti. A tervező most kérte, hogy az új csomópont
helyigénye miatt a Gksz terület egy részét közlekedési útterületbe (KÖu) sorolják át. Ez a korrekciós igény a tervezés
során derült ki, azt kérik, hogy a végső szakmai véleményezésre már így kerülhessen a főépítész elé a szabályozási terv.
dr. Sallay András képviselő jelezte, hogy jó lenne, ha a tervező erről küldene egy rajzot, mert azt is írják, hogy a
benzinkút miatt a Dergiták útja csatlakozását is át kell tervezni.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy megkérik a tervezőt, amint olyan fázisban lesznek a tervek, akkor azt
küldje meg az önkormányzatnak.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy a temető bővítésére biztosan nem lesz szükség?
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy ezt már az előző képviselő-testület körbejárta.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a településtervező is megvizsgálta a területet, van még szabad terület a
temetőben, és egy részt meg is hagynak, mint tervezett bővítési terület. Gyakori már az urnás- és a hamvasztásos
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temetés, ami kisebb helyet vesz igénybe, mint a koporsós temetés, ezen kívül elég sok olyan sír van, amit nem
gondoznak, így azok előbb-utóbb felszámolásra kerülhetnek.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy a népesség növekedéshez is elegendő lesz a kijelölt temető és
5-10 év múlva nem kell azon gondolkozni, hogy hova tegyék az új temetőt?
Arvanitidu-Major Éva képviselő elmondta, hogy amikor korábban erről beszéltek, neki akkor is voltak kétségei.
Pulai Nikoletta polgármester úgy véli, hogy nem 10 évre, hanem hosszabb távra is elég lesz a terület.
dr. Sallay András képviselő jelezte, hogy az ÉDUVIZIG kérte, hogy a fakadó vizek miatt a vízelvezetésről
gondoskodjanak.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a főépítész záró véleménye után döntenek a helyi építési szabályzat
rendeleti módosításáról, ott rögzítik majd az előírásokat ezzel kapcsolatban. Ha jól emlékszik, az Erdősor utcai telkeknél
már van erre vonatkozó szabályozás a HÉSZ-ben.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta 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 7/2020. (I. 23.) határozata
Településrendezési terv módosítás (Msz.: 19140) – Véleményezési szakasz lezárása
1. Győrzámoly Község Önkormányzata elfogadja a véleményezési szakaszban beérkezett nyilatkozatokat, kivéve a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály
10.078/7/2019. iktatószámú, 2020. január 7. keltezésű véleményéből az 5. számú módosításra adott választ: az
önkormányzat továbbra is kitart az eredeti elképzelése mellett; az 5. sz. módosítással érintett terület a módosítást
megelőzően is beépítésre szánt területként szerepelt a településrendezési eszközökben, ezért erre a területre a termőföld
védelme nem terjed ki. A már kijelölt beépítésre szánt területek övezeti váltása földvédelmi szempontból indifferens.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és
Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály GY-02/21/00027-3/2020. iktatószámú, 2020. január 17. keltezésű
nyilatkozatából a 2. számú módosítást érintő véleményéhez a válasz: az önkormányzat megfontolta a 10 m helyett 12 mes szabályozási szélesség biztosítását, ugyanakkor továbbra is kitart az eredeti elképzelése mellett.
Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 19414-0013/2019 ügyiratszámú, 2020. 01. 13. keltezésű véleményében kért
csatorna nyomvonala feltüntetésre került a rendezési terveken. A Dergiták útján kétoldali árok készül, illetve a Nyírfa
liget és Győri út közötti út/árok továbbra is megmaradt közterületként.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály 1804-11/2019. iktatószámú, 2019. december 30. keltezésű, 4. sz. módosítást érintő
véleményéhez a válasz: az önkormányzat megfontolta a 4. számú módosítást, ugyanakkor továbbra is kitart az eredeti
elképzelése mellett.
A partnerségi egyeztetés, lakossági fórum során észrevétel, vélemény nem érkezett.
2. A Képviselő-testület a véleményezési szakaszt a mai napon lezárta. Felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a
tervezett módosítást főépítészi véleményezésre küldje meg.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatára
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztést. Tekintettel a jogszabályi előírásokra az önkormányzati
tulajdonú épületeinknél szükséges és indokolt a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzése (érintésvédelmi
szabványossági- és erősáramú berendezések felülvizsgálata, valamint villámvédelmi felülvizsgálat, értelemszerűen, ahol
ilyen van). Az Extreme Elektrik Kft. ajánlata szerint erősáramú berendezések felvizsgálata: bruttó 68.580,-Ft/épület; az
érintésvédelmi felülvizsgálat: bruttó 77.724,-Ft/épület; a villámvédelmi felülvizsgálat: 59.436,-Ft/épület. A ravatalozó,
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tűzoltószertár-falumúzeum és a sportöltöző egy épületnek fog számítani. A Szent István u. 11. szám alatti épületnél
továbbá szükséges beépített tűzjelző rendszer kiépítése is, a tervezésre ajánlatokat kértek. Arra kér felhatalmazást, hogy
a legkedvezőbb tervezési ajánlatot megrendelhesse, hogy minél előbb el tudjon indulni a tervezési, engedélyezési
folyamat. 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 8/2020. (I. 23.) határozata
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat megrendelése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott feladatokhoz kapcsolódó
önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat (érintésvédelemi
szabványossági- és erősáramú berendezések felülvizsgálata, valamint villámvédelmi felülvizsgálat) elkészítésére
vonatkozóan az Extreme Elektrik Kft. árajánlatát elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a munka megrendelésére és a vállalkozási szerződés
megkötésére.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy a tűzjelző tervezésnek várhatóan mennyi lesz a költsége.
dr. Torma Viktória jegyző szerint nettó 6-700 ezer forint biztosan, de engedélyes tervek szükségesek ahhoz, hogy a
tűzjelző megvalósulhasson. A kivitelezésről majd ezt követően tudnak tárgyalni.
Siska Károly képviselő szerint, ha előírja a szabályzat, akkor meg kell valósítani.
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti épület beépített tűzjelző rendszerének tervezése
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a
Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti épület beépített tűzjelző rendszerének tervezésére a legkedvezőbb ajánlatot
tevő tervezővel kössön tervezési szerződést és az engedélyeztetési eljárást folytassa le.
Felelős: Pulai Nikoletta 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 9/2020. (I. 23.) határozata
Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti épület beépített tűzjelző rendszerének tervezése
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a
Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti épület beépített tűzjelző rendszerének tervezésére a legkedvezőbb ajánlatot
tevő tervezővel kössön tervezési szerződést és az engedélyeztetési eljárást folytassa le.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Döntés a Majori út és az Árnyas utca területét érintő kérésről
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Potyka Kft. megkereste azzal, ahogy
korábban a polgármester urat is tájékoztatták, hogy a kerítésük nem telekhatáron van, hanem annál jóval beljebb, a
területük pedig az útként használt Majori út és Árnyas utcák területén van. A Kft. képviselője azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy a ténylegesen az ő tulajdonukban lévő, de útként használt terület sorsa rendezésre kerüljön.
Nekik vannak arra elképzeléseik, hogy milyen feltételekkel adnák át a területet az önkormányzatnak. Az a javaslata, hogy
a döntés meghozatala érdekében ingatlanforgalmi értékbecslővel vizsgáltassák meg a terület értékét.
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dr. Sallay András képviselő megvizsgálná azt, hogy a területet az önkormányzat elbirtokolhatta-e. Biztos abban, hogy
amikor a területet megvették, akkor az alapján vették meg, hogy hol a kerítés, nem fizettek érte többet, mert az a terület,
ami a kerítésen belül van, alkalmas arra a gazdasági tevékenységre, amit ők folytatni akarnak. Most meg pénzt akarnak
kérni, nem azért, mert kár érte őket, hiszen valójában a 40-es, 50-es évek óta van a kerítés. Ha magánszemély lett volna
az érintett fél, akkor ez egyértelműen elbirtoklás lett volna, hiszen jóhiszeműen a közösség használata ezt a területet,
most meg jönnek 2020-ban és pénzt akarnak kérni.
Horváth Károly alpolgármester elmondta, hogy a területet valamikor tavaly nyáron mérették fel, a kerítés viszont már
tényleg régóta ott van. A rendszerváltáskor a volt TSZ major területét több cég vette meg a privatizáció során, azt nem
lehet tudni, hogy akkor kimérték-e. Az biztos, hogy az előző tulajdonos, a Henkel Kft. a felszámolótól vette meg a
területet. Hogy ezt a területet miért így mérték ki annak idején, az rejtély, gyakorlatilag az út fele a telekhez tartozik.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy akkor hogyan kapott az út engedélyt?
Siska Károly képviselő tájékoztatta, hogy az az út körülbelül időszámítás előtt is ott volt már, akkor még nem kellett
engedély.
Horváth Károly alpolgármester elmondta, hogy ha a mostani tulajdonos kikarózná a telkét, akkor a Majori úton talán
biciklivel el lehetne menni.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy továbbá bonyolítja a helyzetet, hogy ez érinti a Majori úton a többi
ingatlant is.
Horváth Károly alpolgármester elmondta, hogy az ott lévő korábbi asztalos üzem betonkerítést épített oda, amit nem
a telekhatárra, hanem jóval beljebb tett, a rendezési tervnek megfelelően.
Siska Károly képviselő szerint vélhetően azért, mert az volt a kialakult állapot.
dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy mikor épült az a kerítés?
Horváth Károly alpolgármester szerint kb. 25 éve.
dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy akkor volt ez a rendezési terv?
Siska Károly képviselő szerint sokkal korábban épült a kerítés.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy ezzel az üggyel korábban foglalkozott a testület?
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a polgármester úrral tárgyalt a kérelmező, és a területért 20 millió
forintot kért, amire azt mondta a polgármester úr, hogy nem reális. A tulajdonos akkor úgy nyilatkozott, hogy majd az
új testülettel megbeszéli a kérdést.
Pulai Nikoletta polgármester ezért mondja, hogy kérjenek egy független értékbecslést.
dr. Sallay András képviselő javasolja, hogy most ne döntsenek, ő megnézni, hogy mit lehet tenni.
Pulai Nikoletta polgármester ezzel egyetért, a kérdést az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe utalják és hallgassák meg a
kérelmezőt.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy mit akar elérni a kérelmező?
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy pénzt, cserébe a területért.
Siska Károly képviselő nem gondolja, hogy amikor megvette a területet, akkor belemérték neki a fele utat.
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Horváth Károly alpolgármester tájékoztatja, hogy belemérték, őt odahívta, amikor volt a kimérés és azon látszott a
telek széle. Ő biztos, hogy négyzetmétert vett.
dr. Sallay András képviselő egyetért a polgármester asszony javaslatával, az Ügyrendi Bizottság megvizsgálja a kérést
és valamilyen javaslatot megfogalmaz a Képviselő-testület felé.
Siska Károly képviselő úgy gondolja, hogy ha most a kérelmezőnek fizetnek, akkor jönni fog a többi érintett is, aki
mellett van, és az önkormányzat olyan dolgokért fog fizetni, amire nincs szüksége.
Pulai Nikoletta polgármester megkérdezte, hogy a Majori útra nincs szükség?
Horváth Károly alpolgármester szerint ott nagyon keskeny út maradna, ahol a gazdák nem tudnának kijönni a
majorból.
Siska Károly képviselő szerint a Majorból több irányba is ki lehet jönni.
Pulai Nikoletta polgármester szerint ott talán két méteres út maradna, ahol talán biciklivel lehet eljárni.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy lett így leaszfaltozva, amikor nem voltak tisztázva a tulajdoni
viszonyok?
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az aszfaltozás már nagyon régen történt.
Arvanitidu-Major Éva képviselő elmondta, hogy azt az utat nagyon régóta használták, már a tsz idejében is, és mindig
is aszfaltos volt. Mióta gazdálkodás van, azóta azt útnak használták. Szerinte ezt a területet rámérték erre az útra.
Horváth Károly alpolgármester szerint az a kerítés 30-40-60 éve ott van, miért mérték bele a területbe a kerítésen
kívüli területet?
Siska Károly képviselő szerint ugyanez az eset, hogy a kanális parton a karót a kanális közepére verik le. Ha
kártalanítani kell, nem hiszi, hogy valaha is erre szavaz. Egyetlen esetben hajlandó ezen az álláspontján változtatni, ha
elbirtokolják.
dr. Sallay András képviselő szerint vagy ez lenne a megoldás, illetve az, hogy ez a terület csak útként használható, így
az értéke jóval kevesebb, mert az út célú használat miatt nem hasznosítható gazdaságilag. 15 forintot szívesen fizet
négyzetméteréért.
Pulai Nikoletta polgármester ezért is javasolt értékbecslést az előterjesztésben. Összefoglalva az elhangzottakat, az
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Majori út és az Árnyas utca területe
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majori út és az Árnyas utca területét érintő kérés
vizsgálatát az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe utalja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Bizottságot, hogy a kérést vizsgálja meg és javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: dr. Sallay András az Ügyrendi Bizottság elnöke
Határidő: értelem szerint
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 10/2020. (I. 23.) határozata
Majori út és az Árnyas utca területe
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majori út és az Árnyas utca területét érintő kérés
vizsgálatát az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe utalja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Bizottságot, hogy a kérést vizsgálja meg és javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: dr. Sallay András az Ügyrendi Bizottság elnöke
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Határidő: értelem szerint
8. napirendi pont: Javaslat a Győrzámolyért Alapítvány alapító okiratának módosítására
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat, az alapítvány alapító okiratának módosítása
elkészült. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta 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 11/2020. (I. 23.) határozata
Győrzámolyért Alapítvány alapító okiratának módosítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-megismerte a Győrzámolyért Alapítvány módosított alapító okiratát
és azt elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Döntés Horváth Gábor kérelméről
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a kérelmet megkapták a képvisleők, a polgármester úr kérte, hogy a
tanuszoda építési engedélyét hosszabbítsák meg. Kérését azzal indokolta, hogy találkozott Kozma Imre atyával, aki arról
tájékoztatta, hogy az uszoda támogatása a Kormány részéről hamarosan megtörténik. Érvénytelen építési engedély
esetén a falu elesne a támogatástól. A Győri Tankerület Igazgatójától pedig azt a felvilágosítást kapta, hogy a tankerület
részéről nagyobb lenne az uszoda igénybevétele, mivel Győrben az utóbbi időben szűntek meg úszási lehetőségek. A
tankerület igazgatójának levele az önkormányzat birtokában van az uszoda szükségességéről, de az igazgató asszony az
uszoda szükségességét újabb levében is alátámasztja. A polgármester úr levelében hangsúlyozta, hogy az építési engedély
meghosszabbításával az önkormányzat kötelezettséget nem vállal és az semmilyen költséggel nem jár. Kérte, hogy
levelét a község honlapján jelenítsék és a következő faluújságban is közöljék le. Várja a hozzászólásokat.
Halmos-Polyánki Anett képviselő kijelentette, hogy semmilyen formában nem támogatja.
dr. Sallay András képviselő elmondta, hogy az uszodát nem támogatja, de azt igen, hogy meghosszabbítsák az építési
engedélyét, hátha lesz pályázat, ami nem valószínű.
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint a 100%-os fenntartási költségek hosszú évekre megbélyegzik a falut. Akkor
van biztonságban, ha lejár az engedély.
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint a meghosszabbításnak nincs költsége.
Siska Károly képviselő úgy emlékszik, hogy az előző Képviselő-testület elég markáns véleményt fogalmazott meg,
aminek rövid időre voltak következményei. Az előző testület is elhatárolódott az uszoda építésétől, még ha építési
engedélyt is kért, mindenféle vélt vagy valós támogatottságra hivatkozva, aki nagyon akarta, az elérte ezt. Itt még nem
beszéltek erről, de az előző testület hozott egy döntést, hogy nem támogatja az uszoda építését.
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint ez így nem pontos, nem erről határoztak.
Horváth Károly alpolgármester szerint sem erről döntöttek, még ha a köztudatban ez így is van.
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Arvanitidu-Major Éva képviselő az előző testületben azt mondta, hogy ha van nagymértékű pályázati támogatás, ami
fedezi az uszoda építés költségeit, akkor ő támogatja az uszoda megépítését. Addig nem támogatja, amíg erre a fedezetet
nem látja, de nem az önkormányzat kasszájából, hanem pályázati támogatásból. Tavaly egész évben arról volt szó, hogy
van ígéret és megérkezik a támogatás, most megint erről szólt a levél, ha meg tudják hosszabbítani úgy az engedélyt,
hogy ez külön költséggel nem jár, akkor ebben nem lát kivetnivalót, és ha netán megjelenne egy pályázat, akkor lenne
esély azt beadni.
Siska Károly képviselő szerint nincs olyan pályázat, ahol ne lenne önrész.
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint azért ennek a mértéke nem mindegy.
Siska Károly képviselő szerint a fenntartás viszont mindenképpen ide tartozna.
Pulai Nikoletta polgármester szerint most ne arról beszéljenek, hogy kell-e tanuszoda vagy nem, hanem arról, hogy
beadják-e a hosszabbítás iránti kérelmet.
Siska Károly képviselő szerint, ha ő azt képviseli, hogy Győrzámoly nem képes az uszodát megépíteni és fenntartani
hosszú távon, akkor az építési engedélyt se kívánja meghosszabbítani.
Horváth Károly alpolgármester elmondta, hogy ő volt az egyetlen az előző testületben, aki nem támogatta az uszoda
engedélyének a beadását, mert úgy gondolta, hogy ha támogatja a beadási kérelmet, akkor azzal azt fejezi ki, hogy
szeretné, hogy az uszoda megépüljön. A véleménye most sem változott, ugyanaz maradt.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy beszélt a miniszter úrral és Kozma atyával is, ilyen tárgyban pályázat
nem várható.
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint az a kérdés, hogy akarnak-e vagy nem akarnak-e tanuszodát.
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint most nem ez a kérdés, hanem az, hogy meghosszabbítsák-e az építési
engedélyt.
dr. Sallay András képviselő szerint, ha az a kérdés, hogy akarnak-e tanuszodát, nem tudja elképzelni, hogy akarjanak.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy akkor miért kell meghosszabbítani az engedélyt?
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint ez nem jár költséggel.
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Tanuszoda építési engedélyének meghosszabbítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a győrzámolyi tanuszoda építési
engedélyének meghosszabbítása iránt kérelmet nyújt be az illetékes építésügyi hatósághoz.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az építési engedély hosszabbítása iránti
kérelmet nyújtsa be.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 4 fő igen szavazatával, 3 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (I. 23.) határozata
Tanuszoda építési engedélyének meghosszabbítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a győrzámolyi tanuszoda építési
engedélyének meghosszabbítása iránt kérelmet nyújt be az illetékes építésügyi hatósághoz.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az építési engedély hosszabbítása iránti
kérelmet nyújtsa be.
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Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Pulai Nikoletta polgármester abban is kér döntést, hogy polgármester úr kérte a levelének megjelenítését a község
honlapján és a faluújságban.
dr. Sallay András képviselő szerint a jegyzőkönyvben bent lesz, az nyilvános, fent lesz a honlapon, ezen túlmenően
nem szükséges közölni.
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint bárki ír cikket, bejegyzést, az meg szokott jelenni a faluújságban.
Siska Károly képviselő szerint ő írt cikket 5 éven keresztül az iskoláról, kézilabdáról, az nem jelent meg, mert azt a
választ kapta Horváth úrtól, hogy nem fér bele az újságba.
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint ne személyeskedjenek.
Karácsonyné Mayer Éva képviselő megkérdezte, hogy a faluújságban miért ne jelenhetne meg?
Arvanitidu-Major Éva képviselőt nem zavarná, ha ott megjelenne.
Halmos-Polyánki Anett képviselő javasolta, hogy szavazzanak.
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Horváth Gábor levelének megjelentetése a honlapon és a faluújságban
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Horváth Gábor tanuszodával
kapcsolatban írt levelét – kérésének megfelelően – megjelenteti a község honlapján és a faluújságban.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 2 fő igen szavazatával, 4 fő ellenszavazata és 1 fő tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (I. 23.) határozata
Határozati javaslat elutasítása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Gábor tanuszodával kapcsolatban írt levelének
megjelentetése tárgyú határozati javaslatot elutasította.
10. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről:
1. Mart aszfalt vásárlása
Pulai Nikoletta polgármester elmondta hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az előző évekhez hasonlóan felajánlotta
mart aszfal vásárlásának lehetőségét, 1.000,-Ft/tonna+27% áfa költségen. Erre 10%+27% áfa lebonyolítási költséget is
fizetni kell. Javasolja a mart aszfalt vásárlását, melyet az önkormányzati utak javítására használnak fel.
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy ez a mart aszfalt a legjobb megoldás a kátyúzásra?
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy ez nem az aszfaltos utak javítására szolgál, hanem az új lakóutcákra,
ahol még nincs aszfalt. Karácsony előtt a Dergiták útját Horváth Károly alpolgármester úr eszközeivel és az
önkormányzat fizikai munkatársaival megcsinálták, mert már nagyon rossz állapotban volt. Abban is kéri a tanácsot,
hogy például az utak széléről eltűnt murvát ezzel a mart aszfalttal pótolják a tavasszal, főleg a Majori útnál, ahol teljesen
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eltűnt a murva, odakerül a szelektív sziget, muszáj megerősíteni az utak szélét, hogy ne törjenek le. De ugyanez a helyzet
a bicikli útnál is, a dohánybolttal szemben, ahol megállnak a kamionok és meg lehet nézni, hogy milyen mélyedéseket
csinálnak.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy a Nyírfa liget aszfaltozása mikorra van beütemezve?
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az önkormányzat a Magyar Falu Programban a Nyírfa liget és a Dergiták
útjának építésére adott be pályázatot. Ha az nyertes lett volna, akkor az idei évben meg lehetett volna építeni.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy először tartaléklistára kerültek, múlt héten viszont megjött az értesítés,
hogy forráskimerülés miatt elutasították a pályázatot. Holnap lesz az a csúcstalálkozó, amit már nagyon vár, a négy alsószigetközi polgármester és Vámosszabadi, Dr. Nagy István miniszter úr és a Németh Zoltán közgyűlési elnök úr
részvételével. Téma az alsó-szigetközi elkerülő út, illetve ezt követően lesz lehetőség a miniszter úrral beszélni. Meg
szeretnék tőle kérdezni, hogy milyen lehetőségek lesznek a Magyar Falu Programban, hogy esetleg újra be lehet-e adni a
korábbi pályázatokat. 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 14/2020. (I. 23.) határozata
Mart aszfalt vásárlása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy 1.0001.500 közötti tonna mart aszfalt vásárlására, rakodására és szállítására kössön adásvételi, szállítási szerződést.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Hozzászólások
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy a költségvetésről mikor tárgyalnak?
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a költségvetési előterjesztést február 15-ig fogják megkapni, ezt követően
fogja majd tárgyalni a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy gondolkodtak-e a szabálytalan esővíz bekötések ellenőrzésén?
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy beszélt e tárgyban a Pannon-vízzel, de ebben az időben nem lehet a
kifüstölést elvégezni. A Tölgyfa, Cseresznyefa és a Búzavirág, Mórvető utcák csapadékvízének elvezetésére beadta a
TOP-os pályázatot még az előző testület, a tervező pont tegnap ismertette, hogy áll a tervezési folyamat. A pályázat a
nyílt csapadékvíz elvezetést támogatja, nem a zárt rendszert, a cél az, hogy helyben kell megoldani a csapadékvíz
elvezetését, szikkasztással, nyílt árkokkal és a csapadékvíz bevezetése a csatornába történne a Tölgyfa utcai részen, a
másik részen pedig az erdős részre.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy a csatornánál nem lesz problémás, ha visszafele folyik a víz?
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy tegnap a tervező arról tájékoztatott, hogy olaj- és homokfogók kerülnek
betervezésre, illetve egy évben egyszer biztosan előfordul majd az, hogy kézi erővel kell beavatkozni és szivattyúzni,
amikor hirtelen nagy eső zúdul le és sok víz van a csatornában.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 17.32 órakor és zárt ülés tartását rendelte el.
Pulai Nikoletta polgármester a nyilvános ülést 17.36 órakor megnyitotta.
11. napirendi pont: Állásfoglalást érintő személyi ügyek tárgyalása
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy zárt ülésen megvitatták a családsegítői állásra érkezett pályázatokat és
az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Határozati javaslat
Döntés családsegítő állás újbóli kiírásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítői munkakörre kiírt korábbi pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja és új pályázatot ír ki családsegítő munkakör betöltésére.
2. A Képviselő-testület a pályázati feltételeket az alábbiakban határozza meg:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása. Szociális segítő
tevékenység biztosítása az 1997. évi XXXI. törvény és az 1993. évi III. törvény, valamint a kapcsolódó rendeletek
alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, a munkakört kizárólag a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének II. rész I/1.
pontjában felsorolt felsőfokú végzettség birtokában lehet betölteni,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes fényképes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás
végzettséget igazoló okiratok másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, és azokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Torma Viktória jegyző nyújt, a 96/352-122 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9172
Győrzámoly, Rákóczi u. 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: /2020., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő
Elektronikus úton: dr. Torma Viktória jegyző részére a jegyzo@gyorzamoly.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: dr. Torma Viktória jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően
a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázatot kiíró fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.gyorzamoly.hu
3. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert a pályázat kiírására és bonyolítására, továbbá arra, hogy a
benyújtott pályázatokat döntésre terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: értelem szerint
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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 15/2020. (I. 23.) határozata
Döntés családsegítő állás újbóli kiírásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítői munkakörre kiírt korábbi pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja és új pályázatot ír ki családsegítő munkakör betöltésére.
2. A Képviselő-testület a pályázati feltételeket az alábbiakban határozza meg:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása. Szociális segítő
tevékenység biztosítása az 1997. évi XXXI. törvény és az 1993. évi III. törvény, valamint a kapcsolódó rendeletek
alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, a munkakört kizárólag a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének II. rész I/1.
pontjában felsorolt felsőfokú végzettség birtokában lehet betölteni,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes fényképes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás
végzettséget igazoló okiratok másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, és azokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Torma Viktória jegyző nyújt, a 96/352-122 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9172
Győrzámoly, Rákóczi u. 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: /2020., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő
Elektronikus úton: dr. Torma Viktória jegyző részére a jegyzo@gyorzamoly.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: dr. Torma Viktória jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően
a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázatot kiíró fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.gyorzamoly.hu
3. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert a pályázat kiírására és bonyolítására, továbbá arra, hogy a
benyújtott pályázatokat döntésre terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
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Határidő: értelem szerint
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a napirend tárgyalása a továbbiakban zárt ülésre tartozik,
így a nyilvános képviselő-testületi ülést 17.40 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el.

kmf.

Pulai Nikoletta
polgármester

Halmos-Polyánki Anett
képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

dr. Sallay András
képviselő
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