Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2017. január 24. 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, Andorka Kálmán János, Benes Gábor,
Horváth Károly, Pulai Nikoletta, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Késését jelezte: Tóthné Major Éva alpolgármester
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Viola Vilmosné és Horváth Károly képviselőket kijelölte. Ezt követően
ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
2. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Javaslat a polgármester illetményének meghatározására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4. Döntés a 065/25 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szolgalmi jogról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
5. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr.
Torma Viktória jegyző
6. Tájékoztató a tervezett fejlesztési hitelről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
7. Döntés Vámosszabadi Község településrendezési terv módosításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
8. Döntés Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményben új álláshelyek létesítéséről; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és 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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (I. 24.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
2. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Javaslat a polgármester illetményének meghatározására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4. Döntés a 065/25 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szolgalmi jogról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
5. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr.
Torma Viktória jegyző
6. Tájékoztató a tervezett fejlesztési hitelről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
7. Döntés Vámosszabadi Község településrendezési terv módosításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
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8. Döntés Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményben új álláshelyek létesítéséről; Előadó: Horváth Gábor
polgármester és 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: Beszámoló a két ülés között történtekről
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az újonnan kialakított telkek
közművesítéséről elmondta, hogy a Duna utca mögötti területen még a tavalyi évben megkapták a vezetékjogi
engedélyt, az E.on felkészült a villamos hálózat építésre, ami hamarosan megkezdődhet. Megérkezett január elején a
gázhálózat építési engedélye is, így az Égáz-Dégáz is megkezdheti munkát. Az víz-csatorna építés műszaki átadása
folyamatban van. A Győri út mögötti részen folyik a vízjogi engedélyezési eljárás, várhatóan január végén lehet vízjogi
létesíti engedély, így elindulhat a közbeszerzési eljárás. A villamos tervek elkészültek, jelenleg folyik a tervzsűriztetési
eljárás. Az Égáz-Dégáz megkezdte a gáztervek elkészítését. A Talent-Plan Kft-től ajánlatot kértek az úttervek
elkészítésére. A tavalyi évben elnyert pályázati támogatások még a tavalyi évben megérkeztek az önkormányzat
számlájára (óvodai kapacitásbővítés, konyhai tároló építés és eszközbeszerzés, valamint az ASP). Decemberben
értesítést kaptak a Belügyminisztériumtól, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatás iránt beadott pályázat nem
részesült támogatásban. Még decemberben megkezdték az óvodai kapacitásbővítés és a konyhai tároló építés
kivitelezőjét kiválasztó közbeszerzési eljárást, az ajánlattételi felhívás megtörtént. Meghirdették a közművelődési
munkatárs és a tornacsarnok takarító-gondnok pozíciókat. A pályázatok beadási határideje 2017. január 31. A
Polgármesteri Hivatalban meghirdetett pénzügyi ügyintézői álláspályázat eredményes volt, az új munkatárs, Illés Szilvia,
2017. január 9-én kezdett el dolgozni. A munkakörbe tartozó feladatokat folyamatosan tanulja, különös tekintettel arra,
hogy január 1-jétől új gazdálkodási szakrendszer használatát kezdték meg az ASP keretében. Az adózás tekintetében az
új szakrendszerre történő áttérés áprilistól várható. A hivatali ügyintézők folyamatosan részt vesznek a Magyar
Államkincstár által tartott továbbképzéseken, e mellett önképzés formájában sajátítják el az új programok használatát. A
januári rendkívüli ülést követően elutalták a mosonmagyaróvári önkormányzat részére a turisztikai pályázatban való
részvételhez szükséges önerőt. A Tornacsarnok/Falumúzeum/Tűzoltószertár felújítására beadott pályázat formai
értékelése megtörtént, decemberben értesítést kaptak, hogy szakmai bírálatra terjesztették fel. A két TOP-os pályázatról
(egészségügyi létesítmények fejlesztése, óvoda-bölcsőde fejlesztése) még nem lehet tudni semmit. Az OTP Bank Nyrt.
közel 2 hónapos hitelbírálatot követően döntött arról, hogy lehetővé teszi önkormányzatunk számára a fejlesztési hitel
lehívását. 2017. januárjától több önkormányzati alkalmazott bére is emelkedett kötelező jogszabályi előírások alapján,
ilyen a garantált bérminimum emelkedése, másrészt a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásai:
- bölcsődei dolgozók – garantált bérminimum+bölcsődei pótlék
- konyhai dolgozók – garantált bérminimum
- óvodai dajkák és pedagógiai asszisztens – garantált bérminimum+7% (előmeneteli rendszerről szóló ágazati jogszabály
alapján)
- védőnő – pótlék
- polgármester – önkormányzati törvény előírása
A minimálbér és a garantált bérminimum összegét már a 2018. évre is meghatározza a vonatkozó Kormány rendelet, így
a jövő évben további béremelés várható.
Pulai Nikoletta képviselő örül annak, hogy fel tudtak venni pénzügyi ügyintézőt.
dr. Torma Viktória jegyző bízik abban, hogy az új kolleganő kitartó lesz és el tudja majd sajátítani a rendkívül
bonyolult ASP gazdálkodási szakrendszer használatát.
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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (I. 24.) határozata
Polgármesteri beszámoló elfogadásáról
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a két ülés között történtekről
készített összefoglaló beszámolót és a polgármester által megtett intézkedéseket.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
2. napirendi pont: Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az írásbeli beszámoló kiegészítéseként
elmondta, hogy a világnak, az országnak, de a községnek is a legnagyobb gondja, hogy a levegő egyre inkább
szennyezett. Nem szabadna hulladékkal tüzelni, de csökkenteni kellene a fával, szénnel, olajjal való tüzelést. A
legnagyobb probléma a tüzeléssekkel, hogy a tüzelő berendezések nem megfelelőek. A fát el lehet tüzelni úgy, hogy
minimális szennyező anyag jusson a levegőbe. Az emberek azonban nem véletlenül tértek át a földgázról a szilárd
tüzelésre, főleg azok, akiknek semmiféle pénzük nincs tüzelőre. Ők azok, akik eltüzelik a festett ablakkereten át az
autógumit is, akár egy dobkályhában is. Onnan kell tehát megközelíteni ezt a kérdést, hogy miért is tértek át az emberek
az utóbbi 10 évben a földgázról a szilárd tüzelésre. Amikor azt mondják, hogy az emberek ne tüzeljék el a kerti
hulladékot, azt is azért teszik, mert a káros anyagok a levegőbe jutva veszélyeztetik az emberi egészséget. Az emberek
életkilátását 60%-ban a környezetük határozza meg, elsősorban a levegő, 20-30%-ban az életmód, és 10-20% függ attól,
amit a génekben hordoz. Csak az államok felismerésével lehet elérni, hogy a légszennyezés csökkenjen és ne
fordulhasson elő, hogy a nagyvárosok levegője elérje azt a szennyezettségi mértéket, amit most is lehet tapasztalni.
Budapestről is tudnak olyan képeket mutatni, hogy kémények ontják a fekete füstöt, tehát még ott is problémát jelent a
földgáz használata, pedig a földgáz a villamos energia után a legjobb energiahordozó. Erre az egyének meghúzhatják a
vállukat, hogy mit tudnak csinálni, de mindenkinek fel kellene azt ismerni, hogy ez a mostani állapot nem tartható,
lépéskényszerben vannak a Föld országai. Ezzel elérhetnék, hogy akik majd a jövőben születnek, hosszabb ideig
élhessenek, mint a most élők. Azt is lehetett hallani, hogy hosszabb idő óta a 2016-os év az első, amikor nem növekszik
a születéskor várható életkor, mind eddig, hanem csökken. Ez figyelmeztető kell, hogy legyen, mindenki számára. Azt
kéri mindenkitől, hogy azt a fontos dolgot, amit már régen elhatároztak, nevezetesen, hogy nem engedélyezik a tüzelést
a községben, a jövőben is kezeljék így. Megvan a lehetőség, hogy mindenki meg tudjon szabadulni a hulladéktól, itt a
hulladékudvar, a szelektív gyűjtősziget, a komposztálás, de az alapkérdés, hogy ne szennyezzék tovább a levegőt. Ezt a
kérdést kiemelten kellene mindenkinek kezelnie. Hihetetlen nagy dolgok rejlenek az alternatív energiák használatában,
gondol itt a szél- és a napenergia hasznosítására. Legfontosabb lenne az alternatív energia. Sajnálatos, hogy az utóbbi
időben ilyen létesítmények létrehozására nincs mód. Szélerőművet a Szigetközbe nem engednek, de a napelemek
telepítése is lehetetlen, törvények akadályozzák. Már két beruházó is megkereste az önkormányzatot, hogy fél
megawattos napelem parkot kíván létrehozni. Erre meg is lenne az önkormányzati terület a „kopaszi” részen, amit a
rendezési terv is tartalmaz, azonban létezik egy olyan törvény, hogy a beruházás előtt három évvel korábban ki kell
vonatni a művelésből a területet. Ezzel szemben, ha valaki kivontja a területet a művelésből és két év alatt nem valósítja
meg, amit ott tervezett, akkor elveszíti a terület a művelés alól kivont jellegét. Tehát olyan terület nincs, amit három éve
vontak ki a művelésből, és ez azt jelenti, hogy nem lehet napelem parkot létesíteni. Az önkormányzati intézményekre
telepített napelemek duplán annyit termelnek, mint amennyit az intézmények fogyasztanak, így fordulhat elő, hogy
szinte 0 Ft-osak a villanyszámlák. Lenne olyan is, aki saját költségen telepítené a napelem parkot, pályázati forrás sem
kéne hozzá, de a jelen jogszabályi környezetben erre nincs lehetősége. Jó lenne, ha ez mindenkiben tudatosulna, és
minél több helyen szóvá is tennék, mert akkor lehet, hogy változnak a jogszabályi előírások. Mindenkinek fontos, hogy
olyan rend és tiszta környezet vegye körül, amiben jó élni. Az emberek nagy része rendezi a portáját környékét, de
vannak sajnos olyanok is a településen, akik nemcsak a külső, de a belső környezetükkel sem törődnek és az
önkormányzat kénytelen beavatkozni, például rágcsáló irtást végeztetni. Várja a hozzászólásokat a beszámolóval
kapcsolatban.
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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (I. 24.) határozata
A lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló jóváhagyása
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1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a lakóhely környezeti állapotáról
szóló beszámolót.
2. A Képviselő-testületi felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: Rólunk és Falunkról c. kiadvány következő megjelenése
3. napirendi pont: Javaslat a polgármester illetményének meghatározására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény módosult a polgármesteri illetmények tekintetében. Ezt a változást határozatban is
indokolt rögzíteni úgy is, hogy a törvény pontosan meghatározza az illetmények összegét.
Horváth Gábor polgármester bejelenti személyes érintettségét és felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a határozati
javaslatokat tegye fel szavazásra:
dr. Torma Viktória jegyző összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester tiszteletdíjának
megállapításakor nem zárja ki a szavazásból Horváth Gábor polgármestert.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (I. 24.) határozata
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester tiszteletdíjának
megállapításakor nem zárja ki a szavazásból Horváth Gábor polgármestert.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
Ezt követően dr. Torma Viktória jegyző az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (I. 24.) határozata
Polgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Gábor polgármester tiszteletdíját havi 274.222,Ft-ban, költségtérítését havi 41.133,-Ft-ban állapítja meg 2017. január 1. napjától.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a polgármester úr tiszteletdíja még az emelést követően sem éri el a
választásokat megelőző tiszteletdíjat és költségtérítést, ezért javasolta, hogy a különbözetet - hasonlóan a tavalyi évhez a polgármester úr település érdekében végzett munkája elismeréseként, jutalomként állapítsák meg.
Horváth Gábor polgármester bejelenti személyes érintettségét és felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a határozati
javaslatokat tegye fel szavazásra:
dr. Torma Viktória jegyző összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Határozati javaslat
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármesteri jutalom megállapításánál a
szavazásból kizárja Horváth Gábor polgármestert.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (I. 24.) határozata
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármesteri jutalom megállapításánál a
szavazásból kizárja Horváth Gábor polgármestert.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
Ezt követően dr. Torma Viktória jegyző az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (I. 24.) határozata
Polgármesteri jutalom megállapításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Horváth Gábor polgármestert
munkája elismeréseként bruttó 745.020,-Ft összegű jutalomban részesíti.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a jutalmat az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe
tervezze be és gondoskodjon annak kifizetéséről.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: tervezésre: 2017. február 15.; kifizetésre: 2017. november 30.
4. napirendi pont: Döntés a 065/25 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szolgalmi jogról
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Győri út mögötti és a Győri út folytatásában kialakított 58 db telek
viziközművel történő ellátása érdekében, a víz-csatornarendszer kialakítása miatt szükséges a győrzámolyi 065/25 hrszú ingatlan igénybevétele, 17 m2 nagyságban a vízvezeték és 20 m2 nagyságban a szennyvízcsatorna vezeték miatt. Ezért
szolgalmi megállapodást kell kötni, mivel az ingatlan két magánszemély tulajdonát képezi, akik előzetesen már
jóváhagyták a szolgalmi megállapodást.
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 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (I. 24.) határozata
Győrzámoly, 065/25 hrsz-ú ingatlanon szolgalmi jog alapítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Győrzámoly, 065/25 hrsz-ú út
megjelölésű ingatlanra vízvezeték és szennyvízcsatorna létesítéséhez szolgalmi jog alapítása szükséges az ingatlanügyi
hatóság által 6667/2016. számon záradékolt változási vázrajz szerint.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a változási vázrajz szerint kössön az érintett
tulajdonosokkal szolgalmi jogot alapító szerződést és azt Győrzámoly Község Önkormányzata nevében, úgy, mint a
szolgalmi jog jogosultja írja alá, valamint arra, hogy a szolgalmi jogot alapító szerződéssel kapcsolatos jogi tevékenységre
adjon ügyvédi megbízást.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
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Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a központi költségvetési
támogatások emelkedtek az előző évhez képest. Ennek indoka, hogy feladatfinanszírozás van, és a lakosságszám,
valamint az ellátottak létszáma nőtt.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy előterjesztésben számszerűsítették az előző évhez képest a költségvetési
támogatások változását jogcímenként, illetve bemutatták az idei évi kiemelt feladatokat.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy a Sportegyesület idén is pályázik-e valamire.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy tao-s forrásból támogatásban részesülnek, amihez biztosítaniuk kell az
önrészt.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a támogatásból történne egy öltöző konténer és szociális konténer
beszerzése. Ezzel azt a két mellékhelyiséget lehetne kiváltani, amik hátul vannak az öltözőknél, és jobb körülményeket
lehetne biztosítani és azt a körülbelül 6 m2-es helyiséget így hozzá lehetne venni az öltözőhöz, így kicsivel nagyobb lenne
az a tér is, ahol a vendéglő és egyebek működnek, mert akkor hozzá lehetne nyitni ezt a területet is.
16.32 órakor Tóthné Major Éva alpolgármester belépett a Képviselő-testület ülésére. Horváth Gábor
polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
Pulai Nikoletta képviselő szerint az előterjesztés nagyon logikus, érthető volt.
Tekintve, hogy több hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a napirendi pont tárgyalását lezárta.
6. napirendi pont: Tájékoztató a tervezett fejlesztési hitelről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ahhoz, hogy a hitel felvételét a kormány
engedélyezze, szükséges, hogy rendelkezzenek erre vonatkozó szerződéssel. Közel két hónap elteltével, 2017.
januárjában az OTP úgy döntött, hogy a szükséges kormányzati engedélyek beszerzését követően lehetővé teszi a 45
millió forintos fejlesztési hitel lehívását az önkormányzat részére és az erre vonatkozó hitelszerződés tervezetét
elkészítette. A hitel felvételét a költségvetési rendeletben szerepeltetni kell és arról a Stabilitási törvény értelmében a
Kormányt tájékoztatni kell, a Magyar Államkincstár által működtetett ÖNMG rendszeren keresztül. Erre - a Kincstártól
kapott tájékoztatás szerint – február közepétől-végétől lesz lehetőség. 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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (I. 24.) határozata
Fejlesztési hitel felvétel eljárásrendjéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az építési telkek közművesítése (vízszennyvízcsatorna építés finanszírozása) céljából az OTP Bank Nyrt-vel kötendő kölcsönszerződés tervezetét és azt
jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Stabilitási törvényben foglaltak teljesítése
érdekében, a hitel felvételéhez szükséges engedély iránti kérelmet a Kormány felé benyújtsa és az engedély megszerzése
érdekében teljes körűen eljárjon.
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a Kormány előzetes tájékoztatását szolgáló
adatszolgáltatást az ÖNMG rendszerben teljesítse.
Felelős: a Kormány engedélyének megszerzésére: Horváth Gábor polgármester; az adatszolgáltatás teljesítésére: dr.
Torma Viktória jegyző
Határidő: 2. pont esetében: értelem szerint; 3. pont esetében: 2017. március 31.
7. napirendi pont: Döntés Vámosszabadi Község településrendezési terv módosításáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat és 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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I. 24.) határozata
Vámosszabadi Község Településrendezési Terv módosítás (SZT 2016-1/M) – Előzetes tájékoztatás
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Vámosszabadi Község településrendezési
tervének tervezett módosítását, az ellen kifogást nem emel és az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről Vámosszabadi Község polgármesterét
értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Döntés Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményben új álláshelyek létesítéséről
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A költségvetés megalapozása érdekében a
létszámokról képviselő-testületi döntés szükséges.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a 6. óvodai csoport indulása előtt, várhatóan ősszel vennék fel az új óvodai
személyzetet, a konyhai kisegítőt pedig márciustól.
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 a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (I. 24.) határozata
Intézményi létszámfejlesztés engedélyezéséről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fenntartásában lévő Győrzámolyi
Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményben meglévő álláshelyeket 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 1 fő konyhai
kisegítő álláshellyel bővíti a 2017. évben.
Felelős: Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető
Határidő: értelem szerint
9. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a folyamatban lévő pályázatokról ad tájékoztatást. Sajnos sem a
településképet meghatározó VP-s, sem a TOP-os pályázatokról nincs hír, annak ellenére, hogy már májusban beadták
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azokat. Még mindig nagy a várakozás, de hogy annak lesz-e eredménye, azt nem tudhatják. Nem igazán szívderítő, hogy
amiről azt gondolták, hogy már tavaly elintéződik, még most is bizonytalan. Még szerencse, hogy beadták a
minisztériumi pályázatot az óvodai kapacitásbővítésre, mert így legalább az meg tud valósulni a régi óvoda épületében,
így az emeleten három csoport lehet, két normál létszámú és egy kisebb, 20 fős. A földszinten felszabaduló óvodai
csoport helyén pedig ki lehet majd alakítani a harmadik bölcsődei csoportot, ha szükség lesz rá. Ezen kívül azonban
épület további fejlesztése a beadott TOP-os pályázatoktól függ, így az egészségügyi rész kialakítása az épület
tetőterében, valamint az épület hőszigetelése is.
Megemlíti, hogy Győrújfalun elindultak a több lakásos társasházak építései, ami további forgalmat fog generálni az 1401
számú szigetközi úton, de nyilván azoknak a gépkocsi forgalma is jelentős, akik Győrzámolyon élnek, ide költöznek.
Nem igen látszik kiút, sem az út állapotával, sem a forgalom kezelésével. A jövőt illetően az 1401 számú út állapota és
forgalma nagy problémának ígérkezik, és minél rosszabb az út, annál több lesz rajta a baleset. Úgy tudja, hogy ezzel az
úttal nem fog történni semmi a közeljövőben. Amikor egy illetékesnek említette az út állapotát, azt a tájékoztatást kapta,
hogy semmi nincs tervbe véve ezzel az úttal kapcsolatban felsőbb szinteken, mivel ez megfelelő állapotúnak
minősítették. Arról sem tudott, hogy már korábban is volt szó arról, hogy legalább Dunaszegig kellene egy elkerülő út
azért, hogy csökkenjen a településeken átmenő forgalom. Megnézte nemrég a csatorna hidat is, szemmel láthatóan
rozsdásodott, de úgy tűnik, azzal sem foglalkozik senki. Kikerült a 20 tonnás korlátozás is a hídra. Az 1-es főútról is
kitiltották a 20 tonnát meghaladó járműveket. A kavicsot szállító járművek mindegyike nehezebb ennél. Megkérdezi,
hogy így Darnózseliről Győrbe merre szállíthatják a kavicsot? Mert sem az 1-es úton, sem erre nem lehetne. Ha pedig
nincs út, amin vinni lehet, akkor még az is bekövetkezhet, hogy Ausztriából vasúti kocsikkal szállítják majd a kavicsot.
Összegzésként elmondta, hogy megoldást kell keresni a szigetközi úttal kapcsolatos problémára.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 16.59 órakor.
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