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Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Andorka Kálmán János és Benes Gábor képviselőket kijelölte. Ezt 
követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

1. A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-
7.4.1.3-17 kódszámú) pályázati felhívással kapcsolatos döntés meghozatala; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
2. Döntés az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat megvalósításáról; Előadó: Horváth Gábor 
polgármester  
3. A TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatala; 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  
4. Döntés önkormányzati közterületen lévők fákról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
5. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; 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 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2017. (VI. 20.) határozata 
1. A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-
7.4.1.3-17 kódszámú) pályázati felhívással kapcsolatos döntés meghozatala; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
2. Döntés az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat megvalósításáról; Előadó: Horváth Gábor 
polgármester  
3. A TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatala; 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  
4. Döntés önkormányzati közterületen lévők fákról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
5. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
6. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester 

 

1. napirendi pont: A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) pályázati felhívással kapcsolatos döntés meghozatala 
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Előadó: Horváth Gábor polgármester  
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat és bemutatta a piactér terveit. Elmondta, 
hogy a piac tervei elkészültek, hamarosan összeáll a pályázat és az beadható lesz. A piac kialakításának a költsége 
mintegy 43 millió forint, ennek 75%-ára pályázhatnak. A területen épül egy kis szolgáltató épület, amiben a 
piacfelügyelő kap helyet, valamint a mosdók-wc-k, elkészül a piactér az árusító helyekkel, parkosítás és a sportpályára 
vezető út aszfaltburkolattal. Készül kerékpártároló, szelektív hulladékgyűjtő, ezen kívül majd parkolók is, de azokat 
nem számolhatják el a pályázatból. Ezen kívül számolni kell a tervezési, projekt előkészítési és lebonyolítási költséggel, 
műszaki ellenőrzési és közbeszerzési költségekkel is, amiknek egy része szintén elszámolható a pályázatból. A pályázat 
konyhai részével kapcsolatos tudnivalókat már egy korábbi ülésen ismertették, arra ezért most nem tér ki. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy nagyon sok munkával teli időszakon vannak túl, sokat dolgoztak azért, 
hogy összeálljon a pályázati anyag, de most úgy tűnik, hogy az határidőben beadható lesz. A Képviselő-testület már 
korábban döntött a pályázat beadásáról, de a pályázatíró javasolta, hogy a korábbi döntést egészítsék ki a fejlesztés 
megnevezésével és az ingatlan helyrajzi számával. 
 
A Képviselő-testület tagjai egyhangúan egyetértésüket fejezték ki a pályázat tartalmával kapcsolatban. 
 
Tóthné Major Éva alpolgármester örül annak, hogy ott lesz egy újabb szelektív hulladékgyűjtő sziget, ami talán 
nincs annyira szem előtt, mint az óvoda előtti. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a hulladék ártalmatlanításával nagyon sok a probléma. Példaként említi a 
Széchenyi utcai buszmegállót, mert az ott lévő kukába is háztartási szemetet tettek, holott az a buszra várakozók 
érdekében lett kihelyezve. Ehhez képest általános volt, hogy csütörtökön elvitte a szemetet a szolgáltató, péntek 
reggelre már tele volt kuka. Kihelyeztettek kisebb méretű hulladékgyűjtőket és intézkedtek a GYHG-nál, hogy 
szállítsa el kihelyezett a hulladékgyűjtőt, ugyanis ezt csak a hulladékszállító társaság teheti meg. Egy pénteki napra 
esett, amikor a GYHG-tól kijöttek a kukáért, amit előző nap ürítettek ki, de péntek reggelre teljesen telerakták, 
ételmaradékot tartalmazó háztartási hulladékkal, amiben már a kukacok is hemzsegtek. Sajnos tartani kell attól, hogy a 
hulladék gazdája azt majd máshol, szintén illegálisan rakja le. 
 
Tóthné Major Éva alpolgármester elmondta, hogy múltkor a Hunyadi utca sarkán lévő hulladékgyűjtőben találtak 
pelenkákat. Nem hiszi, hogy valaki ott tette tisztába a gyerekét. 
 
Andorka Kálmán János képviselő szerint az egész hulladékszállítási rendszert kellene megreformálni.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy idén eddig még nem érkezett számla a hulladékszállításról. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint csak körül kell nézni és látható, hogy a község külső részein mindenhol van 
egy „szeméttelep”. De nem kell annyira messze sem menni, a Cseresznyefa utcában az egyik, még be nem épült telket 
arra használják, hogy oda mindenféle fanyesedéket meg zöldhulladékot letesznek. A Határ út Győrladamér felé 
oldaláról már nem is szólva. Csak úgy nőnek ki a semmiből az elhagyott hulladéktelepek.  
 
Andorka Kálmán János képviselő szerint csak végig kell sétálni a töltésig, a gát mellett végig le vannak borítva a 
nejlon zsákok, festékes vödrök.  
 
Horváth Gábor polgármester úgy véli, hogy ez az egész nem kamera kérdése, hanem emberi hanyagság és 
nemtörődömség kérdése. 
 
Andorka Kálmán János képviselő azt sem érti, hogy ha a hulladékudvarokat megépítették, akkor miért nem 
vesznek át mindent. Volt olyan, hogy kétszer 5 l főzőolajat vitt, de csak az egyiket vették át tőle. Mivel egy 
szomszédjával volt, így a másikat odaadta neki, és így kettőjüktől átvették. De mit vártak volna tőle? Azt, hogy borítsa 
ki, amikor hazafelé megy? Inkább örülnének annak, ha valaki beviszi, leadja, jobb, mintha otthon eltüzelné, vagy 
kidobná valahol. 
 
Tóthné Major Éva alpolgármester elmondta, hogy már volt olyan, hogy őt is elküldték a hulladékudvarból, hogy 
nem vesznek át tőle valamit és vigye a szemetet a községi hulladékgyűjtőbe.  
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Benes Gábor képviselő szerint az is probléma, hogy a hulladékudvar rövid ideig van nyitva, így van olyan, aki 
odamegy, és ha nem találja nyitva, akkor kidobja a szemetet.  
 
Andorka Kálmán János képviselő elmondta, hogy vannak olyan országok, ahol különböző színű hulladékgyűjtőket 
adnak a különböző fajtájú hulladékokhoz, amit aztán ingyen szállítanak el az emberektől.  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ebben a térségben egy másfajta rendszert vezettek be, időszakonként 
elviszik a hulladékot, vannak hulladékszigetek, hulladékudvarok és még hogy ha ez nem is jól működik, akkor sem 
tudják egyik pillanatról a másikra megváltoztatni. Biztos emlékeznek arra, amikor az ezzel foglalkozó államtitkárság 
azt mondta, hogy mindenki kap 4-5 fajta edényt, amiben külön tudja gyűjteni a hulladékot és az udvaráról fogják 
elvinni, de a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás nem ezt a rendszert vezette be, hanem azt, hogy 
elszállítják és ők válogatják. Egyesek szerint azonban mást nem csinálnak vele, mint leborítják, és csak nő az a halom. 
Kéri, hogy térjenek vissza a napirendhez, és megkérdezte, hogy van-e további kérdés, észrevétel. 
 
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 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2017. (VI. 20.) határozata 
Döntés a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 
című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) pályázat beadásáról szóló 77/2017. (V. 9.) határozat módosításáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzata a 77/2017. (V. 9.) határozatát módosítja az alábbiak szerint: 
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a „Helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című kiírásra az alábbi célokra: 

 Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező 279 hrsz-ú, Győrzámoly, Szent István u. 6. szám alatti 
 konyha épület szociális helyiségeinek felújítása, konyhai gépek, eszközök, bútorok beszerzése 

 Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező 112 hrsz-ú ingatlanon új piactér kialakítása 
3. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az önkormányzat költségvetésében biztosítja. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos 
valamennyi jognyilatkozat megtételére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

2. napirendi pont: Döntés az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat megvalósításáról 

 

Előadó: Horváth Gábor polgármester  

 

Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az önkormányzat a 2016. 
évben az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázati kiíráson nyertes lett. Ennek keretében konyhai 
tároló épület- és konyhai eszközök beszerzésére pályáztak. A pályázat megvalósítása érdekében kiküldték az 
ajánlatkéréseket, mind a tároló épületet, mind a konyhai eszközöket illetően. A tároló épületre az Arrabona Faházak 
Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot bruttó 3.539.376,-Ft összegben. A konyhai eszközök beszerzésére az InoxBázis Kft. 
adta a legkedvezőbb ajánlatot, bruttó 1.853.927,-Ft összegben. Azt javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatokat fogadják 
el és azokat rendeljék meg. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Döntés az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat keretében konyhai alapanyag tároló 
épület beszerzéséről  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a konyhai alapanyag tároló épület beszerzési 
eljárásban beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy az Arrabona Faházak Kft-t hirdeti ki a beszerzési eljárás 
nyertesének és elfogadja a megajánlott bruttó 3.539.376,-Ft vállalási árat. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2017. (VI. 20.) határozata 
Döntés az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat keretében konyhai alapanyag tároló 
épület beszerzéséről  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a konyhai alapanyag tároló épület beszerzési 
eljárásban beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy az Arrabona Faházak Kft-t hirdeti ki a beszerzési eljárás 
nyertesének és elfogadja a megajánlott bruttó 3.539.376,-Ft vállalási árat. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Döntés az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat keretében konyhai eszközök 
beszerzéséről  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a konyhai eszközök beszerzési eljárásban 
beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy az Inox-Bázis Kft-t hirdeti ki a beszerzési eljárás nyertesének és elfogadja 
a megajánlott bruttó 1.853.927,-Ft vállalási árat. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a szállítási szerződés megkötésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2017. (VI. 20.) határozata 
Döntés az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat keretében konyhai eszközök 
beszerzéséről  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a konyhai eszközök beszerzési eljárásban 
beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy az Inox-Bázis Kft-t hirdeti ki a beszerzési eljárás nyertesének és elfogadja 
a megajánlott bruttó 1.853.927,-Ft vállalási árat. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a szállítási szerződés megkötésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3. napirendi pont: A TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a pályázat megvalósítása érdekében dönteni kell arról, hogy bizonyos 
szakmai feladatokat ki fog megvalósítani. A projekt ezen szakaszában az energetikusra és a rehabilitációs 
szakmérnökre már szükség van. Az energetikusnak készíteni kell egy energetikai tanúsítványt a jelenlegi épületről és 
majd ha elkészül a beruházás, akkor pedig az elkészült épületről. A rehabilitációs szakmérnöknek el kell készíteni az 
akadálymentesítési tervfejeztet, illetve a beruházás megvalósítását követően le kell ellenőriznie, hogy annak megfelelő 
volt-e a kivitelezés. A két feladatra kértek ajánlatokat, melyeket ismertet. Az energetikai szakértői feladatokra a 
legkedvezőbb ajánlatot Ábrahám Gábor tette, bruttó 110.000,-Ft összegben. A rehabilitációs szakmérnöki feladatra 
Horváthné Korinek Judit bruttó 150.000,-Ft összegű ajánlata a legkedvezőbb. Javasolja ezek elfogadását. Az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Döntés a TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 azonosító számú projekt energetikai szakértőjének kiválasztásáról 
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az energetikai szakértői feladat elvégzésére 
beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy Ábrahám Gábor egyéni vállalkozót hirdeti ki a beszerzési eljárás 
nyertesének és elfogadja a megajánlott bruttó 110.000,-Ft vállalási árat. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2017. (VI. 20.) határozata 
Döntés a TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 azonosító számú projekt energetikai szakértőjének kiválasztásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az energetikai szakértői feladat elvégzésére 
beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy Ábrahám Gábor egyéni vállalkozót hirdeti ki a beszerzési eljárás 
nyertesének és elfogadja a megajánlott bruttó 110.000,-Ft vállalási árat. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Döntés a TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 azonosító számú projekt rehabilitációs szakmérnökének 
kiválasztásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a rehabilitációs szakmérnöki feladat 
elvégzésére beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy Horváthné Korinek Judit egyéni vállalkozót hirdeti ki a 
beszerzési eljárás nyertesének és elfogadja a megajánlott bruttó 150.000,-Ft vállalási árat. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2017. (VI. 20.) határozata 
Döntés a TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 azonosító számú projekt rehabilitációs szakmérnökének 
kiválasztásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a rehabilitációs szakmérnöki feladat 
elvégzésére beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy Horváthné Korinek Judit egyéni vállalkozót hirdeti ki a 
beszerzési eljárás nyertesének és elfogadja a megajánlott bruttó 150.000,-Ft vállalási árat. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

4. napirendi pont: Döntés önkormányzati közterületen lévők fákról 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy Méri Jánosné Futódomb utcai lakos panaszt tett a környezetvédelmi 
igazgatóságnál, hogy a Futódomb utcában lévő, közterületen lévő fák zavarják őt és a kutyáját, attól tüsszögnek és 
bedagad a szemük. Mivel közterületen vannak a fák, jegyzői hatáskörbe tartozik a fakivágás. Ez a közterület ráadásul 
nem egy magánház előtt van, hanem az útnak azon oldalán, ahol nincsenek házak, tehát önkormányzati kezelésben 
van. Mint tulajdonosnak, a testületnek kell arról dönteni, hogy indokolt-e a fakivágás vagy nem, elfogadják-e a 
panaszban foglaltakat, vagy úgy döntenek, hogy a község érdeke nem azt kívánja, hogy arról a szép zöldterületről, 
amit nevezhetnek a község tüdejének is, kivágják a fákat. Hozzátette, hogy egészséges, szép fákról van szó, soha, senki 
nem kifogásolta azokat és eddig a panaszos sem.   
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Tóthné Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy akkor most mindenhol, ahol ilyen nyárfa van, kivágják a fákat, 
mert viszi a szél? Őhozzá is viszi, az ő kutyája is tüsszög, mégsem gondol arra, hogy ki kell vágatni a fákat. Az a 
véleménye, hogy nem szabad azokat a fákat kivágatni, árnyékot is adnak. 
 
Benes Gábor képviselő ugyanezen a véleményen van, nem szabad azokat a fákat kivágni. 
 
Viola Vilmosné képviselő elmondta, hogy őt behívta a panaszos és mutatta, hogy tiszta fehér az udvara a fáktól, illetve 
milyen a háza előtt is, amit mindig kigazol.  
 
Andorka Kálmán János képviselő nem támogatja a fakivágást, mert azok egészségesek, nem életveszélyesek. Ha azok 
lennének, akkor persze ki kellene vágni, de akkor is telepíteni kellene a helyükre új fákat.  
 
Viola Vilmosné képviselő is megerősítette, hogy nagyon szépek azok a fák. 
 
Tóthné Major Éva alpolgármester megjegyezte, hogy az ott egy zöldterület, nem akarjon a panaszos ott pusztát 
csinálni.  
 
Benes Gábor képviselő úgy gondolja, hogy a szél is oda tudja fújni azt, ami a panaszost zavarja, akár a falu más 
részeiről is. Attól, hogy kivágnak egy csomó fát, még nem biztos, hogy a panasz is megszűnik.  
 
Horváth Gábor polgármester nem mondja, hogy ez az év nem extrém, hiszen nagyon kevés eső volt, ha több lett 
volna, akkor ez most nem lenne probléma. 
 
Benes Gábor képviselő szerint a levegő tele van és nem biztos, hogy ezektől a fáktól, hanem máshonnan hozza erre a 
szél, lehet a falu széléről, lehet, hogy Győrladamérról. Attól, hogy kivágnak egy erdőt, attól még nem lesz kevésbé 
koncentrált a levegő. Úgy gondolja, hogy ezeket az öreg fákat óvni kell, sokkal több a hasznuk, mint a káruk, az a pár 
hét időtartam, amíg esetleg szöszöl, viszont oxigént és árnyékot is adnak. 
 
Andorka Kálmán János képviselő szerint ilyen indok miatt nem szabad fát kivágni, különös tekintettel arra, hogy ezek 
egészséges, szép fák. 
 
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Győrzámoly, Futódomb utcai nyárfák ügye 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem járul hozzá az önkormányzat 
tulajdonát képező Futódomb utcai közterületen lévő nyárfák kivágásához. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2017. (VI. 20.) határozata 
Győrzámoly, Futódomb utcai nyárfák ügye 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem járul hozzá az önkormányzat 
tulajdonát képező Futódomb utcai közterületen lévő nyárfák kivágásához. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

5. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről: 
 
1. Győrzámoly, 067/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy nem egészen 20 telke van az önkormányzatnak, ami még eladó. Ezért 
indokolt a rendezési tervnek megfelelően az új telkek kialakítása, a Nyírfa ligettől délre. Ott 40 telek alakulna ki összesen 
és a korábbi elvet követve, minden harmadik telek kerülne vissza a földterület tulajdonosához, ami 13,34 teleket jelent. 
Az előzetes megbeszéléseken a földtulajdonos úgy nyilatkozott, hogy átadja az ingatlan az önkormányzatnak és 14 
közművesített telket kér vissza. Azt javasolja, hogy ezt fogadják el.  
 
Andorka Kálmán János képviselő javasolja, hogy a kisebb telkekből kapjon vissza. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint azt az elvet követhetik, hogy két nagy, egy kicsi, majd két kicsi, egy nagy, tehát 
vegyesen járna vissza. Ezt a földtulajdonos is tudja, hogy nem csak a nagyobbakat kapja vissza. Még azt is kérte, hogy 
azokat a telkeket kapja vissza, amik azon szántóföld mellett vannak, amit művel, hogy egybe tudja művelni a területet. 
Ezek vannak közelebb a töltéshez. Azt gondolja, hogy ebbe azért teljesen ne egyezzenek bele, hanem kapja vissza 
vegyesen a teljes területről, mert ez a legigazságosabb elosztás. Arra kér felhatalmazást, hogy a terület megvásárlására 
adásvételi szerződést köthessen úgy, hogy az eladó közművesített telket kap vissza az önkormányzattól. A terület 
közművesítését viszonylag gyorsan el lehetne indítani, és mire a meglévő telkek elfogynak, addigra lennének új telkek. 
Ezt követően sor kerülhetne a másik két fejlesztési területen is a telekalakításokra. Sajnos a közművesítés nem megy 
gyorsan, a Duna utca mögötti gázellátás esetében csütörtökön lesz két hete, hogy a nyílt árkos nyomáspróba 
elkezdődött és még nincs visszatemetve. A nyomáspróba egy napig tart, azt követően vissza lehetne temetni, de 
körülbelül a 30%-ánál tartanak. Már így is késedelemben vannak. Ezt követően az utak felületét kell rendbe tenni, hogy 
legyen egy sík terep, egy úttükröt kell készíteni és azon a kavicsot gréderrel elteríteni, majd azt úthengerrel betömöríteni. 
Erre kivitelezőket kell keresni. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A 067/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy építési telkek kialakítása, továbbá 
kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolja a 067/4 hrsz-ú ingatlant. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával kössön adásvételi 
szerződést, és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.  
3. A Képviselő-testület hozzájárul a 067/4 hrsz-ú külterületi földterület belterületbe vonásához. A más célú hasznosítás 
és a belterületbe vonás költségét az összes érintett ingatlan vonatkozásában Győrzámoly Község Önkormányzata viseli.  
4. Győrzámoly Község Önkormányzata kezdeményezi az illetékes ingatlanügyi hatóságnál a 067/4 hrsz-ú külterületi 
szántó más célú hasznosítását és belterületbe vonását abból a célból, hogy a település fejlesztése érdekében azon építési 
telkek, továbbá kiszolgáló- és lakó utak alakulhassanak ki. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos   
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2017. (VI. 20.) határozata 
A 067/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy építési telkek kialakítása, továbbá 
kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolja a 067/4 hrsz-ú ingatlant. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával kössön adásvételi 
szerződést, és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.  
3. A Képviselő-testület hozzájárul a 067/4 hrsz-ú külterületi földterület belterületbe vonásához. A más célú hasznosítás 
és a belterületbe vonás költségét az összes érintett ingatlan vonatkozásában Győrzámoly Község Önkormányzata viseli.  
4. Győrzámoly Község Önkormányzata kezdeményezi az illetékes ingatlanügyi hatóságnál a 067/4 hrsz-ú külterületi 
szántó más célú hasznosítását és belterületbe vonását abból a célból, hogy a település fejlesztése érdekében azon építési 
telkek, továbbá kiszolgáló- és lakó utak alakulhassanak ki. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos   

 

Horváth Gábor polgármester felhatalmazást kér arra, hogy a terület közművesítésével kapcsolatos intézkedéseket 
megtehesse és ajánlatot kérhessen a tervezőktől a közművek tervezésére, illetve az áram- és a gáz szolgáltatóktól arra 
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vonatkozóan, hogy a terület közművesítését milyen feltételekkel vállalják. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Felhatalmazás 067/4 hrsz-ú ingatlan közművesítésének előkészítésére 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a 
067/4 hrsz-ú ingatlanra tervezett új lakótelkek közművesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, a 
közműtervezőktől és a szolgáltatóktól ajánlatot kérjen és azokat döntésre a Képviselő-testület elé terjessze. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester  
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2017. (VI. 20.) határozata 
Felhatalmazás 067/4 hrsz-ú ingatlan közművesítésének előkészítésére 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a 
067/4 hrsz-ú ingatlanra tervezett új lakótelkek közművesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, a 
közműtervezőktől és a szolgáltatóktól ajánlatot kérjen és azokat döntésre a Képviselő-testület elé terjessze. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester  
Határidő: értelem szerint 
 
2. Új lakóterületeken útalap elkészítése 
 
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy a település északi és déli részén tavaly kialakított építési telkek 
lakóútjainak kialakítására kérjenek ajánlatot, azért, hogy ott az utak felületét megcsinálják úgy, hogy bekavicsolják és 
úthengerrel betömörítik. Ezzel elkészülne az útalap és az járható lenne. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Felhatalmazás új lakóterületek útalapjainak kialakítására 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a település 
északi és déli részén kialakított új lakóterületek útalapjainak elkészítésére kérjen ajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot 
tevőtől a kivitelezést rendelje meg. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2017. (VI. 20.) határozata 
Felhatalmazás új lakóterületek útalapjainak kialakítására 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a település 
északi és déli részén kialakított új lakóterületek útalapjainak elkészítésére kérjen ajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot 
tevőtől a kivitelezést rendelje meg. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
3. Önkormányzatnál foglalkoztatott karbantartók jutalmazása 
 
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy az önkormányzatnál foglalkoztatott két fő karbantartó munkáját 
jutalmazással ismerjék el. Nagyon sokat dolgoznak és nagyon lelkesen, amit meg kell becsülni, mert ilyen embereket 
nem könnyű találni.  
 
Benes Gábor képviselő egyetértését fejezi ki, valóban úgy végzik a munkájukat, mintha a sajátjuk lenne. 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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Határozati javaslat 

Dara László és Schreiner Imre önkormányzati karbantartók jutalmazása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dara László karbantartó részére, munkája elismeréseként 
egyszeri nettó 150 e Ft, Schreiner Imre karbantartó részére, munkája elismeréseként egyszeri nettó 100 e Ft jutalmat 
állapít meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a megállapított jutalom számfejtése és kifizetése 
iránt intézkedjen. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2017. (VI. 20.) határozata 
Dara László és Schreiner Imre önkormányzati karbantartók jutalmazása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dara László karbantartó részére, munkája elismeréseként 
egyszeri nettó 150 e Ft, Schreiner Imre karbantartó részére, munkája elismeréseként egyszeri nettó 100 e Ft jutalmat 
állapít meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a megállapított jutalom számfejtése és kifizetése 
iránt intézkedjen. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4. Szabadság utcai transzformátor állomás áthelyezésének tervezése 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ismert az, hogy a Szabadság utcai transzformátor az út területében van, 
és korábban már beszéltek arról, hogy meg kellene azt tudni, hogy ezt milyen módon lehetne áthelyezni. Ez csak terv 
ismeretében lehetséges, amit zsűriztetni, engedélyeztetni kell. A tervezés költsége 425 e Ft+áfa. Annak eldöntése, hogy 
aztán kezdenek-e vele valamit, majd csak a tervek elkészülte után következhet. Az E.on-os területgazda azt mondta, 
hogy elképzelhetőnek tartja azt, hogy az áthelyezést akár a jövő évben el tudja végezni az áramszolgáltató és akkor a 
kivitelezés nem járna költséggel, de terv nélkül ez sem lehetséges. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Győrzámoly, Szabadság utca, III. számú OTR állomás kiváltásának tervezése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szabadság utcában lévő III. sz. 
OTR állomás áthelyezését megtervezteti. 
2. A Képviselő-testület elfogadja a GT-VILL Kft. tervezésre adott ajánlatát és felhatalmazza Horváth Gábor 
polgármestert a tervezési szerződés megkötésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2017. (VI. 20.) határozata 
Győrzámoly, Szabadság utca, III. számú OTR állomás kiváltásának tervezése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szabadság utcában lévő III. sz. 
OTR állomás áthelyezését megtervezteti. 
2. A Képviselő-testület elfogadja a GT-VILL Kft. tervezésre adott ajánlatát és felhatalmazza Horváth Gábor 
polgármestert a tervezési szerződés megkötésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
5. E.on villamosenergia ajánlatának elfogadása 
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az E.on megküldte a közintézmények számára villamosenergia 
adásvételére vonatkozó ajánlatát a következő két évre. Ennek lényege, hogy ha most szerződést kötnek, akkor kapnak 
5% kedvezményt. Javasolja ennek elfogadását. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

E.on közintézményi villamosenergia ajánlatának elfogadása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az E.on közintézmények 
részére adott villamosenergia ajánlatát a 2018-2019-as évekre. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Horváth Gábor polgármestert, hogy a közintézmények villamosenergia 
adásvételi szerződését aláírja.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2017. (VI. 20.) határozata 
E.on közintézményi villamosenergia ajánlatának elfogadása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az E.on közintézmények 
részére adott villamosenergia ajánlatát a 2018-2019-as évekre. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Horváth Gábor polgármestert, hogy a közintézmények villamosenergia 
adásvételi szerződését aláírja.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
6. Tanuszodával kapcsolatos aktualitások 
 
Horváth Gábor polgármester szeretné megismerni a tanuszodával kapcsolatos képviselői véleményeket, mert vagy 
ténylegesen testületileg elindulnak abba az irányba, amibe ő már régen, vagy ha ez az elképzelés valakinek nem tetszik, 
azt jó lenne, ha tudná. Megkérdezte, hogy van olyan képviselő, aki nem tudja elképzelni, hogy uszodát építsenek? 
 
Viola Vilmosné képviselő azt gondolja, hogy ha van rá pénz, akkor legyen, de nem tudja, mert őszintén megmondja, 
hogy nem jókat hallott, mert azt hallotta, hogy sokba fog kerülni a falunak. Az iskoláknak jó lenne, ha helyben tudnának 
a gyerekek sportolni, de ugye az anyagiak.  
 
Horváth Gábor polgármester már többször is kért mindenkit, hogy próbálja egy kicsit beleásni magát a témába. Most 
úgy gondolja, hogy a fenntartás nem fog pénzébe kerülni az önkormányzatnak. Annak alapján mondja ezt, hogy a győri 
tankerület igazgatója azt mondta, hogy arra az időszakra, ami körülbelül az egész fenntartási időszak fele, az 
üzemeltetési költségeket átvállalja a tankerület. Ebből a térségből ugyanis nem tudják hova vinni a gyerekeket, mert a 
város túlsó felén van lehetőség, ha van, de nincs annyi, amennyire tényleg szükség lenne és nagyon borsos áron adják ki 
az uszodákat. De ha még mindig az a kétely merül fel, hogy miből tartják fenn, akkor nem tudnak előre lépni, ugyanis 
legrosszabb esetben ezt a falunak ki kell tudni gazdálkodni. Annak idején ki tudta, hogy mennyi pénzből és hogyan 
fogják üzemeltetni a Tornacsarnokot? Tudták azt, hogy kell az iskolának és a költségek az önkormányzatra rakódnak. 
Ez egyre inkább így van, hiszen volt időszak, amikor kevesebbet kellett érte fizetni, de most egyre többet kell, ez se 
biztos, hogy helyes lépés volt, de már a múlté. Ha várnak és mindig csak ugyanott vannak, akkor nem jutnak előrébb. 
Azt is megnézte, hogy mi van Pannonhalmán, hogyan és mennyi pénzből épül ott az uszoda. Ezek a dolgok csak akkor 
változnak lényegesen, ha még tolják maguk előtt ezt a feladatot és azt mondják, hogy nézzék meg mi lesz, mert az árak 
mindig csak emelkednek. Biztos, hogy lesz mód pályázatra, akár tao-s pályázatra, vannak ígéretek arra, hogy megkapják 
ezt a pályázati lehetőséget és van olyan cég, amelyik erre a célra adná az adóját. De ebben az ügyben az 
önkormányzatnak egységesnek kell lennie.  
 
Viola Vilmosné képviselő hozzátette, hogy pár hete látta az óvodásokat, akiket éppen akkor hoztak meg egy győri 
uszodából. Nagyon el voltak fáradva és az utazás is kimerítette őket. Nekik is jobb lenne, ha itt helyben tudnának úszni 
tanulni.  
 
Benes Gábor képviselő nem érti, hogy egyesek miért csak a negatív hangokat hallják meg. Úgy gondolja, hogy ha 
valamit jól akarnak csinálni, akkor az a lehetőség adott. De az nem jó megoldás, hogy csak azért utasítanak el valamit, 
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mert félnek, vagy mert meg akarnak felelni a negatív szándékú és hozzáállású embereknek. Minden, ami előre visz, az 
egy feladat, amit meg kell oldani, de ha nem vállalnak semmit, akkor nem lesz előrelépés sem. Az nem megoldás, hogy a 
rosszindulatú, kishitű véleményekre hallgatnak.  
 
Andorka Kálmán János képviselő az uszodaépítést támogatja, mert a fejlődést nem szabad megállítani.  
 
Horváth Gábor polgármesternek az a véleménye, hogy ha megvalósulna az uszoda, olyan pozícióba kerül az 
önkormányzat, ami az iskola ázsióját is növelné. A megosztottság sosem szül jót, ilyet nem szabad gerjeszteni, mert az 
nem vezet eredményre. Azt meg végképp nem érti, hogy annak, aki az iskolában dolgozik, kételyei vannak, mert ha 
valami, akkor ez a lehetőség az iskolának jó, hiszen vonzerőt jelent, és ide íratják a gyerekeket, ami az iskola 
fejlődésének az alapja. Ha ezt megcsinálják, Győrzámoly fejlődése 20 évre garantált, lehet, hogy még hosszabb időre. 
 
Tóthné Major Éva alpolgármester úgy gondolja, hogy a falu szempontjából sokat jelent, ha van uszoda. Az iskolában 
is, a gyerekeket illetően. Az a kérése, hogy figyeljék a pályázatokat, mert az uszoda bekerülési költsége, az a 300 millió 
forint, ami elhangzott, nagyon soknak tűnik azoknak, akik nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy milliókról beszéljenek.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy természetesen figyelemmel kísérik a pályázatokat, ugyanakkor emlékeztet 
mindenkit arra, hogy 2011-ben az iskola-óvoda beruházás 350 millió forintba került, tehát ugyanaz a nagyságrend.  
 
Tóthné Major Éva alpolgármester számára az megnyugtató volt, hogy elhangzott ma az is, hogy a tankerület a 
fenntartásban részt vállalna. Amíg erről nincs szerződés, addig azonban van kockázat és csak bízni tudnak abban, hogy 
amit elkezdenek, abból szerencsésen, a jó irányba, pozitívan jön ki az önkormányzat az erkölcsi és a szükségességen 
kívül. Úgy gondolja, hogy eddig is mindig a kor előtt jártak, fejlődik a falu, ez egyértelmű, vannak dolgok, amiket 
kinőnek, azért kell bővíteni, van olyan, ami közben tönkremegy, azt fel kell újítani.  
 
dr. Torma Viktória jegyző hangsúlyozza, hogy az önkormányzat eddig is mindig gondot fordított arra, hogy az 
intézményei fel legyenek újítva, kezdve a községházával, aztán az iskolával-óvodával, most a régi óvodaépülettel. A 
Tornacsarnok felújítására már évek óta pályáznak, eddig nem nyertek, a mostani pályázat lassan másfél éve be van adva, 
de még mindig nincs döntés. Amíg nem bírálják el, nem kezdhetnek hozzá semmihez. 
 
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy kockázat nélkül semmit nem lehet csinálni. Ha arra várnak, hogy ne 
legyen kockázat, akkor soha nem fog megépülni, mert mindenben van kockázat. Azt fel kell tudni vállalni.  
 
Tóthné Major Éva alpolgármester ezzel egyetért. Úgy gondolja továbbá, hogy ha megépül az uszoda, akkor annak a 
területet úgy kellene bővíteni, hogy az összeérjen az iskola területével és legyen közvetlen kapcsolat. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint ez nem 1-2 millió forint lesz, hanem jóval több. Az iskolások át tudnak sétálni a 
járdán, nem kell kimenni a főútra, így nem akkora probléma, ha nem lesz közvetlen kapcsolat az iskola és az uszoda 
között.  
 
dr. Torma Viktória jegyző úgy gondolja, hogy a parkolás sem lehet problémás a tervezett területen, tekintettel arra, 
hogy az uszodát a helyi gyerekek fogják használni napközben, akik gyalog érkeznek, vagy maximum kettő, vidékről 
érkező tanulócsoport, akiket egy busz fog szállítani. Esetleg hétvégén lehetnek többen a létesítményben, amikor 
magánszemélyek is igénybe veszik, de akkor nincs akkora forgalom a főúton. Emlékeztet mindenkit arra, hogy 
korábban azon a helyen, nem is olyan régen egy építőipari cég működött, azzal a létesítménnyel együtt jártak a 
kisteherautók, amikből reggeltől kezdve naponta több tucat is megfordult ott és parkolt, azt is lehetett volna kifogásolni 
akkor, mégsem tette senki. Az uszoda esetében, ha egy busz hozza a tanulókat, az egy parkolót fog elfoglalni.  
 
Horváth Gábor polgármester már kérte korábban is a képviselőket, hogy próbáljanak forrásokat találni. Ő már 
Pannonhalmáról elkérte a terveket, amikből kiderül, hogy oda is egy nagyságrendileg hasonló létesítményt terveztek. A 
tao támogatáshoz vízilabda szakosztály szükséges, ennek bejegyzése már folyamatban van, és ígéret van arra, hogy 
mindennemű segítséget megkapnak a győri szervezettől. Ezt követően lehet kérelmezni, hogy tao támogatásra 
pályázhassanak, és ha ezt a lehetőséget megkapják, akkor kezdhetik gyűjteni. Azt javasolja, hogy ismerve Lázár János 
miniszter úr véleményét az uszodák fontosságáról, forduljanak a Miniszterelnökség felé is támogatási kérelemmel. Az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 
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Támogatási kérelem tanuszoda építése iránt 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kérelemmel fordul a 
Miniszterelnökség felé tanuszoda építése iránt. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási kérelmét a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter részére küldje meg. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2017. (VI. 20.) határozata 
Támogatási kérelem tanuszoda építése iránt 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kérelemmel fordul a 
Miniszterelnökség felé tanuszoda építése iránt. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási kérelmét a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter részére küldje meg. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
7. Régi óvoda udvarának bővítése 
 
Tóthné Major Éva alpolgármester elmondta, hogy egyházközségi gyűlésen felmerült, hogy a plébánia udvarából 
adnának a régi óvoda udvarához, ezzel bővítenék azt. A plébános azt várja, hogy az első lépést az önkormányzat tegye 
meg.  
 
Horváth Gábor polgármester ezt nagyon fontosnak tartja, de mindenképpen úgy, hogy telekalakítási eljárást követően 
jussanak hozzá a területhez. Ehhez földmérőt kell megbízni és majd ügyvédet a szerződés elkészítésére. Felhatalmazást 
kér az eljárás megindítására, és az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti óvoda udvarának bővítése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a régi óvoda udvarának bővítését a plébánia 
udvar irányába.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy e tárgyban tárgyaljon Takács Ferenc 
plébánossal, a telekalakítás érdekében adjon földmérési és ügyvédi megbízást és a szükséges intézkedéseket megtegye.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2017. (VI. 20.) határozata 
Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti óvoda udvarának bővítése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a régi óvoda udvarának bővítését a plébánia 
udvar irányába.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy e tárgyban tárgyaljon Takács Ferenc 
plébánossal, a telekalakítás érdekében adjon földmérési és ügyvédi megbízást és a szükséges intézkedéseket megtegye.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Hozzászólások 
 
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy mit lehet tudni az 1401 számú szigetközi út győrzámolyi 
szakaszáról. 
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dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy véleménye szerint nem volt elég a közútkezelő győri központját 
megkeresni, célszerű lenne az országos központhoz fordulni.  
 
Andorka Kálmán János képviselő úgy gondolja, hogy ha nem volt elég a megkeresés, az újság cikk, sőt a híradó 
sem, akkor célszerű lenne az útlezárás, mert borzasztó a helyzet. Írni kell mindenhova, de ha kell, akkor ő 
megszervezi az útlezárást, kér rá engedélyt. Most kell lépni ebben az ügyben.  
 
Tóthné Major Éva alpolgármester is egyetért az útlezárással. 
 
Benes Gábor képviselő szerint akár szakértőt is felkérhetnek, hogy mondja ki, hogy az út közlekedésbiztonsági 
szempontból nem megfelelő és azt küldjék meg mindenhova.  
 
Horváth Gábor polgármester szerint azt nyugodtan le lehet írni, hogy az út közlekedésbiztonsági szempontból nem 
megfelelő, a csatorna híd környékén pedig különösen rossz az út minősége.  
 
Andorka Kálmán János képviselő úgy gondolja, hogy még a tél beállta előtt meg kell csinálni az utat. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a közútkezelő országos központjához fordulnak és fényképes 
dokumentációt készítenek az út helyzetéről annak érdekében, hogy mielőbb sor kerüljön a felújításra. 
 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést 
berekesztette 17.36 órakor és zárt ülés tartását rendelte el. 
 
 
 

kmf. 

 

 

      Horváth Gábor                                                                                             dr. Torma Viktória  
       polgármester                                                                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
     Andorka Kálmán János                                Benes Gábor 
              képviselő                                           képviselő  
   


