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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2017. február 28. napján a 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésen 

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.) 
 
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Tóthné Major Éva alpolgármester, 
Andorka Kálmán János, Benes Gábor, Horváth Károly, Pulai Nikoletta, Viola Vilmosné képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 

 

Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Tóthné Major Éva és Pulai Nikoletta képviselőket kijelölte. Ezt követően 
ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására; Előadó: dr. Torma 
Viktória jegyző  
2. A települési arculati kézikönyv elkészítésére vonatkozó döntés meghozatala; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
és dr. Torma Viktória jegyző 
3. Községi- és határi utak javítására és útépítésre érkezett ajánlatok elbírálása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
és dr. Torma Viktória jegyző 
4. Tájékoztató Duna utca mögötti 84 db telek villamosenergia ellátásáról, 22 kV-os légvezeték kiváltása; Előadó: 
Horváth Gábor polgármester 
5. Tájékoztató a győrzámolyi lovassport által elért eredményekről; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
6. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017. (II. 28.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására; Előadó: dr. Torma 
Viktória jegyző  
2. A települési arculati kézikönyv elkészítésére vonatkozó döntés meghozatala; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
és dr. Torma Viktória jegyző 
3. Községi- és határi utak javítására és útépítésre érkezett ajánlatok elbírálása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
és dr. Torma Viktória jegyző 
4. Tájékoztató Duna utca mögötti 84 db telek villamosenergia ellátásáról, 22 kV-os légvezeték kiváltása; Előadó: 
Horváth Gábor polgármester 
5. Tájékoztató a győrzámolyi lovassport által elért eredményekről; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
6. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester 
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1. napirendi pont: Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy eddig is rendelkeztek a partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályzatról, 
melyet még 2014-ben, a rendezési terv felülvizsgálata előtt fogadtak el. A szabályzat elkészítésének az volt a célja, hogy a 
településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél 
biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási 
rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló Korm. rendelet 29. §-a alapján e dokumentumban rögzítették az egyeztetésben részt vevő 
partnerek körét, a tájékoztatásuk módját és eszközeit. A Korm. rendelet 2016. december 30-án hatályba lépett 
módosítása nagymértékben megváltoztatta a partnerségi egyeztetés alapvető szabályrendszerét. A településfejlesztési 
koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök mellett már a települési arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetési eljárásba is bevonandóak a partnerek. Emellett a partnerek 
tájékoztatásának formájára és időtartamára is részletes szabályokat fogalmaz meg a Korm. rendelet, amit rendeleti 
formában kell szabályozni. Ismerteti a rendelet-tervezetet, majd 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 Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (II. 28.) határozata 
A 46/2014. (IV. 15.) határozattal jóváhagyott partnerségi egyeztetés szabályairól szóló dokumentum hatályon 
kívüli helyezése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól 
eredeti jogalkotói hatáskörben rendeletet alkot. 
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1. pontban nevesített rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló, 2014. április 15-től hatályos szabályzat hatályát veszti. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-
tervezetet teszi fel szavazásra: 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete a 
településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

2. napirendi pont: A települési arculati kézikönyv elkészítésére vonatkozó döntés meghozatala 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az arculati kézikönyv elkészítésével el lehet azt érni, hogy a településről 
egy-két dolog bekerül egy helyre, amit érdemes lesz lapozni. Már többször megfogalmazódott az az igény, hogy jó lenne 
egy olyan kiadvány, ami bemutatja a települést, ez kvázi lehet annak a része, nyilván nem ugyanaz, mint egy települést 
bemutató átfogó kiadvány, de hasonló, amit érdemes lesz megnézni. Jónak tartja, hogy ilyen feladat van kötelezően 
előírva, mert így ez a munka biztosan meg tud valósulni. A feladat fedezetére szolgáló összeget majd megkapják az 
államtól, hogy előre-e vagy utólag, azt még nem lehet tudni. Főépítészt kell alkalmazni, amire jelenleg két ajánlat van, de 
az egyeztetések még folynak. Az biztos, hogy minél előbb lépni kell, ha határidőben el akarják végezni a feladatot, mert 
főépítészekből hiány van, nem sokan rendelkeznek ilyen végzettséggel. Az egyik lehetőség, hogy Körmendy János, volt 
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főépítész megbízásával és az egyetem oktatóival közösen készítenék az arculati kézikönyvet. A másik ajánlattevő Tétényi 
Éva, aki korábban szintén főépítész volt a megyében, ő a dunaszegi megbeszélés után tett ajánlatot, és ajánlata 
kedvezőbb, mint amit Körmendy János és az egyetem oktatóiból álló team adott az alsó-szigetközi településeknek. 
Kérdés persze még az, hogy Tétényi Éva is az összes alsó-szigetközi településre adta meg ajánlatát, és ha csak egyedül, a 
többi település nélkül szerződnek vele, akkor is elvállalja-e a feladatot a megajánlott áron. Az biztos, hogy ő, mivel van 
győrzámolyi kötődése, nagyon jól ismeri a települést. Az a javaslata, mivel a feladatot kötelezően el kell végezni, hogy a 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthessen szerződést. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az előterjesztés elkészítésekor még csak a dunaszegi önkormányzat által 
kezdeményezett közös feladatellátás és annak a költsége volt ismert, amit az előterjesztés is tartalmaz. Meg kell azonban 
még vizsgálni az újabb ajánlatot is, de hamarosan dönteni kell arról, hogy melyik ajánlatot fogadják el, mert sürgető a 
feladat, hiszen október 1-ig meg kell alkotni a településképről szóló rendelet és el kell fogadni a települési arculati 
kézikönyvet. Javaslata, hogy hozzák meg el az előterjesztés szerinti határozat, amit ha kell, akkor majd módosítanak.  
 
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 Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2017. (II. 28.) határozata 
Települési arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése érdekében kötendő megállapodásról és 
felhatalmazásról  
1 Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a települési arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet elkészítése érdekében az alsó-szigetközi önkormányzatokkal közösen megállapodást köt 
Dunaszeg Község Önkormányzatával a feladat ellátásra.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az 1. pontban nevesített megállapodást 
aláírja. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a települési arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet elkészítésének költségeit az önkormányzat költségvetési tartaléka terhére kifizesse. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

3. napirendi pont: Községi- és határi utak javítására és útépítésre érkezett ajánlatok elbírálása 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy korábban már volt szó arról, hogy idén megépítik a Németh Imre utcát, 
és annak a Hunyadi utcához vezető részét, „L” alakban. Erre nyáron, július-augusztusban kerülne sor. A határi utak 
javítása kapcsán azonban ezt a szakaszt is megcsinálnák, most a tavasszal. Mindkét munkára ajánlatokat kért, az 
ajánlatok bontása ma volt.  
 
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti a beérkezett ajánlatokat, melyet a Strabag Kft., Glázer Transz Kft., és a Makadám 
Útépítő Kft. adott. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy mindkét munkára a Strabag Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, a határi 
utak javítására nettó 4.039.250,-Ft, a Németh Imre utca építésére nettó 8.892.894,-Ft összegben. A határi utak javítására 
adott ajánlat összhangban van a költségvetésbe tervezett összeggel, sőt kevesebb is, míg a Németh Imre utca építésére 
adott ajánlat körülbelül 1,4 millió forint+áfa összeggel meghaladja azt, amit terveztek. Ennek az az oka, hogy 4-5 cm 
aszfaltréteg terítésével kalkuláltak a költségvetés tervezésekor, azonban az ajánlatokban 6 cm szerepel, mivel ennél 
vékonyabb aszfaltrétegre nem tudtak az ajánlattevők garanciát vállalni.  
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy mit tartalmaz a Határi utak javítása. 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy 4-5 km út gréderezését, és szükség szerint kaviccsal való feltöltését, 
egész pontosan 15.250 m2 határi utak profilozása gépi erővel, tömörítéssel, valamint kavics feltöltés készítése és a 
szükséges helyeken tömörítéssel 125 m3. Természetben ez az alábbi útszakaszokat érinti: a „kopaszi” hídtól a 
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vadkörtefáig. A Szent István út folytatásaként a „Rózsásig” és ezt összekötik a „vámosi” hídig, biztosítva a kijárást arra 
a részre ahol elfordulnak a Lajma felé, valamint azzal az úttal, ami kimegy az eperföldhöz, egészen ki az országútig, és 
annak folytatása odáig, ami megy a „Jankó föld” túlsó oldaláig. Jónak látja a „kopaszi” utat a csatorna mellett, ami 
kimegy a ladaméri határig, a ladaméri határ nem a legjobb, de a zámolyiak meg tudják közelíteni a földjeiket,  valamint 
vannak még olyan részek a Lajmában és a hullámtéren is, amiket jó lenne megcsinálni.  
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy kié az az út, ami a „kopaszi” hídtól befordul az országút felé.  
 
Horváth Gábor polgármester szerint arra gondol a képviselő úr, ami a Határ út folytatásában van a „kopaszi” bánya 
felé. Az közös a győrladamériakkal. Nagyon rossznak látja a kanálissal párhuzamos utat is, pedig azt tavaly is elég jól 
rendbe tették. Ennek az az oka, hogy volt olyan, aki decemberben aratta a kukoricáját és elég mély csapásokat csinált.  
 
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy ha meglesz az útjavítás, akkor ki tudnak menni Vámosszabadira a határi 
úton? Mert az ott elég rossz. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a vámosi részt nem csinálják meg, Győrzámoly a hídig van, a híd után 
már Vámosszabadi van. Tavaly a híd utáni részt is megcsináltatták. Most az még járható, onnan 50-100 m-re nagyon 
rossz. A minimális javításokat meg kell csinálni. A kanális mellett, a „remencei” hídtól a II-es műtárgyig a „töltött” utat 
is meg kell csinálni. Azért hívják „töltött” útnak, mert amikor a kubikosok csinálták a csatornát, oda szórták ki a földet 
és magasabban is van, mint a környezete. Az a javaslata, hogy a Strabag által megajánlott árat fogadják el, azzal, hogy az 
útépítés, aszfaltozás nyáron lenne. 
 
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy miért várnak addig. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy tömörödnie kell az útnak, és az aszfaltozás nyáron, a melegben az 
ideális. A szélesség 4 m lesz, murvás padkával.  
 
Benes Gábor képviselő szerint jó lenne a körtefa felől azt a kanyart betonpadkával megerősíteni, mert ahogy jönnek 
onnan az autók, teljesen összenyomják a kanyart. Úgy akkor kénytelen lenne lelassítani a járművezető. 
 
Horváth Gábor polgármester ez jó ötlet, kéri a képviselő urat, hogy erre az útépítésnél legyen figyelemmel és arra 
emlékeztesse. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Határi utak javítása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a határi utak javítására érkezett ajánlatokat 
és úgy határozott, hogy a STRABAG Általános Építő Kft. ajánlatát fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábort, hogy a munkát rendelje meg és a vállalkozási szerződést írja alá. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2017. (II. 28.) határozata 
Határi utak javítása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a határi utak javítására érkezett ajánlatokat 
és úgy határozott, hogy a STRABAG Általános Építő Kft. ajánlatát fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábort, hogy a munkát rendelje meg és a vállalkozási szerződést írja alá. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Németh Imre utcai útépítés 
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Németh Imre utca építésre érkezett 
ajánlatokat és úgy határozott, hogy a STRABAG Általános Építő Kft. ajánlatát fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábort, hogy a munkát rendelje meg és a vállalkozási szerződést írja alá. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2017. (II. 28.) határozata 
Németh Imre utcai útépítés 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Németh Imre utca építésre érkezett 
ajánlatokat és úgy határozott, hogy a STRABAG Általános Építő Kft. ajánlatát fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábort, hogy a munkát rendelje meg és a vállalkozási szerződést írja alá. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatott arról, hogy az újonnan nyitott utcák tervezésére ajánlatokat kért, mind a 
település déli és északi részén kialakított új lakóterületekre, mind a Németh Imre utcát érintően. A terveket kötelezően 
el kell készíttetni és engedélyeztetni kell, az utak forgalomba helyezése érdekében. Ajánlatot adott a Hidro-Plan Kft., az 
ArchiCad Kft. és a Talent-Plan Kft., melyeket ismertet. Legkedvezőbb ajánlatot mind a három területet illetően a 
Talent-Plan Kft. adta. A Duna utca mögötti, észak-nyugati területre, bruttó 3.225.800,-Ft, a Győri út mögötti, dél-
nyugati területre, bruttó 2.463.800,-Ft, a Németh Imre utcára pedig bruttó 685.800,-Ft a megajánlott tervezési díj. 
Amennyiben összehasonlítják a kapott ajánlatokat, közel 1 millió forinttal kedvezőbb a Talent-Plan Kft. a többi 
ajánlattevőhöz képest. Velük még próbál egyeztetni, hogy tegyenek engedményt a megajánlott árból.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a költségvetésbe betervezték az új utcák tervezési költségét, az előirányzat 
tehát adott.  
 
Benes Gábor képviselő szerint a Talent-Plan Kft. ajánlata korrekt, egyáltalán nem tartja drágának. A tervezési 
költségek azért magasak, mert nagyon sok szakági tervezőt kell bevonni, illetve a szakhatóságokkal folyamatosan 
egyeztetni kell.  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy például villamos terv nélkül ma már nem adnak használatba vételi 
engedélyt. Gázterv mindig is kellett. Sokkal több mindent kérnek, mint korábban.  
 
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy ma már áramlástechnikai vizsgálatot kell kérni azért, hogy a kéményseprők 
átvegyék a kéményt.  
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Dél-Nyugati új lakóterület, Észak-Nyugati új lakóterület és Németh Imre utca engedélyezési és kiviteli 
terveinek megrendelése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a D-Ny-i, É-Ny-i új lakóterületek és a 
Németh Imre utca engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére adott ajánlatokat és úgy határozott, hogy a Talent-
Plan Kft. ajánlatát fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábort, hogy a munkát rendelje meg és a tervezési szerződéseket írja alá. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2017. (II. 28.) határozata 
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Dél-Nyugati új lakóterület, Észak-Nyugati új lakóterület és Németh Imre utca engedélyezési és kiviteli 
terveinek megrendelése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a D-Ny-i, É-Ny-i új lakóterületek és a 
Németh Imre utca engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére adott ajánlatokat és úgy határozott, hogy a Talent-
Plan Kft. ajánlatát fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábort, hogy a munkát rendelje meg és a tervezési szerződéseket írja alá. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

  
4. napirendi pont: Tájékoztató Duna utca mögötti 84 db telek villamosenergia ellátásáról, 22 kV-os 

légvezeték kiváltása 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Duna utca mögött nyitandó két új utca esetében az E.on előírta, hogy 
a tulajdonában lévő, Győrzámoly, Szivattyútelep 20 kV-os leágazás 13-as és 15-ös számú oszlopok közötti szakaszát ki 
kell váltani, mely kiváltás a beruházó, azaz az önkormányzat feladata. Ez azt jelenti, hogy a meglévő légvezetéket 
földkábelre kell kiváltani. Ez több, mint 300 m-es távolság. Erre vonatkozóan kértek ajánlatot, de csak attól a cégtől 
lehet, aki az E.onnak munkát végezhet. A Lavill Kft. ajánlata szerint nettó 7.208.430,-Ft a kiváltás költsége.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a költségvetésbe ennél valamivel magasabb összeget terveztek be erre a 
munkára, így az előirányzat adott.  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ma volt a 84 db telek villamos energia ellátásának munkaterület átadása. 
Az E.on megbízásából a Lavill Kft. április 18-án kezdi meg a munkát, ami előre láthatóan május közepéig-végéig tart, és 
ezzel párhuzamosan, illetve ezt követően elvégzik a légvezeték kiváltást is. Így az a terület már közműves lesz, nem lesz 
semmi akadálya az építkezéseknek. A gázszolgáltató már késésben van, nem tartotta be a szerződésben foglaltakat, de 
bízik abban, hogy most a tavasszal végre ők is elkezdik a munkát és rövid időn belül kiépítik a gázhálózatot. Az E.on a 
munkaterület átadáson arra is ígéretet tett, hogy már április 18-tól, amikor a munka megkezdődik, befogadja a fogyasztói 
igényeket, tehát nem kell azt megvárni az igénybejelentésekkel, hogy a munka el is készüljön, így mire megtörténik a 
villamos hálózat építés, addigra már a fogyasztók rendelkezhetnek a villamos energia vételezésére E.on szerződéssel. 
Ezt azt jelenti, hogy mire megépül a hálózat, addigra lehet villamos áram az egyes fogyasztóknál. Amikor a földkábeles 
beruházás elkészül, azt át kell adni az E.onnak könyvjóváírással, térítésmentesen, de ez benne is van az E.on előzetes 
ajánlatában, amit a 84 db telek villamos energia ellátása tárgyában adott.  
A Győri út mögötti területen a vezetékjogi engedélyezési eljárás elindult február elején a hatóságnál. Az E.on azt is 
megígérte, hogy amint megvan a vezetékjogi engedély, intézkedik a hálózat építés iránt. Reményei szerint már április 
végén, május elején úgy tekinthetik, hogy a villamos hálózat az 58 db telekre is készülőben lesz. Ezt követően az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (II. 28.) határozata 
Duna u. mögötti 84 db telek villamosenergia ellátása, 22 kV-os légvezeték kiváltása 
1 Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Lavill Kft. ajánlatát a Duna u. mögötti 84 
db telek villamosenergia ellátása érdekében a 22 kV-os légvezeték kiváltására és azt elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a 22 kV-os légvezeték kiváltásra kössön 
vállalkozási szerződést és azt írja alá.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

5. napirendi pont: Tájékoztató a győrzámolyi lovassport által elért eredményekről 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  
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Horváth Gábor polgármester tájékoztatott arról, hogy a lovassporton belül, beleértve a díjhajtást, a díjlovaglást és 
díjugratást, fia ifj. Horváth Gábor kapta az év lovas edzője kitüntető címet. Ez egy országos elismerés, de az oklevélen 
rajta van Győrzámoly neve. Az a javaslata, hogy ennek apropóján egy dicséretet fogalmazzanak meg.  
 
Horváth Károly képviselő és Benes Gábor képviselő gratulál az eredményhez.  
 
Pulai Nikoletta képviselő gratulál és köszöni, hogy ifj. Horváth Gábor tovább öregbítette a község hírnevét. 
 
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 „az év lovas edzője” kitüntető címért való 
gratulációnál 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 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2017. (II. 28.) határozata 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „az év lovas edzője” kitüntető címért való 
gratulációnál nem zárja ki a szavazásból Horváth Gábor polgármestert. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: azonnal 
 
dr. Torma Viktória jegyző az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Gratuláció ifj. Horváth Gábornak a lovas sportban végzett munkájáért, „az év lovas edzője” kitüntető cím 
elnyeréséért 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gratulációját fejezi ki ifj. Horváth Gábornak a lovas 
sportban végzett több éves tevékenységéért, az „év lovas edzője” kitüntető cím elnyeréséért és további sikeres, 
eredményekben gazdag munkát kíván. 
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy az elismerésről ifj. Horváth Gábort tájékoztassa. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2017. (II. 28.) határozata 
Gratuláció ifj. Horváth Gábornak a lovas sportban végzett munkájáért, „az év lovas edzője” kitüntető cím 
elnyeréséért 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gratulációját fejezi ki ifj. Horváth Gábornak a lovas 
sportban végzett több éves tevékenységéért, az „év lovas edzője” kitüntető cím elnyeréséért és további sikeres, 
eredményekben gazdag munkát kíván. 
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy az elismerésről ifj. Horváth Gábort tájékoztassa. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: azonnal 
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést 
berekesztette 16.41 órakor. 
 
 
 

kmf. 

 
 
 
 
      Horváth Gábor                                                                                             dr. Torma Viktória  
       polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
 
 
 
      Tóthné Major Éva                                           Pulai Nikoletta  
        alpolgármester                                             képviselő  
   


