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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2017. augusztus 30. 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, Arvanitidu-Major Éva alpolgármester, 
Benes Gábor, Horváth Károly, Pulai Nikoletta, Viola Vilmosné képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Andorka Kálmán János képviselő 
 

 

Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Arvanitidu-Major Éva alpolgármestert és Pulai Nikoletta képviselőt 
kijelölte. Megköszönte az elismeréseket, amiket a kitüntetését követően sokaktól kapott és tudja azt, hogy ez a kitüntetés 
a falu lakóinak az elismerése, mert nagyon sok ember munkája benne van ebben: a képviselő-testületeké, az 
önkormányzati dolgozóké, az intézmények dolgozói, akik mind segítették a munkáját. 
Ezt követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

1. Településrendezési terv módosítása (Msz: 17011), véleményezést lezáró szakasz; Előadó: Horváth Gábor 
polgármester 
2. Döntés Kunsziget és Vámosszabadi Község településrendezési tervének módosításáról; Előadó: Horváth Gábor 
polgármester 
3. Javaslat kistraktor beszerzésére; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
4. Lakossági járdaépítés költségeinek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 

 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2017. (VIII. 30.) határozata 
1. Településrendezési terv módosítása (Msz: 17011), véleményezést lezáró szakasz; Előadó: Horváth Gábor 
polgármester 
2. Döntés Kunsziget és Vámosszabadi Község településrendezési tervének módosításáról; Előadó: Horváth Gábor 
polgármester 
3. Javaslat kistraktor beszerzésére; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
4. Lakossági járdaépítés költségeinek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 

 

 

1. napirendi pont: Településrendezési terv módosítása (Msz: 17011), véleményezést lezáró szakasz 

 

Előadó: Horváth Gábor polgármester 
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Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a Parti sétányon kialakítandó 
telkek esetében az állami főépítész javaslatára az egyeztető tárgyaláson arra a megállapodásra jutottak, hogy ott magánút 
alakuljon ki, illetve a főépítész a legkisebb telekméretre is tett javaslatot azon a részen, ami 600 m2, a korábban tervezett 
550 m2 helyett. Ezekkel a paraméterekkel a tervezett 9 telek kialakítása megtörténhet. Amennyiben a testület ezt 
elfogadja és lezárja a véleményezést, akkor terjeszthető a tervezett módosítás végső szakmai véleményezésre a főépítész 
elé. 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 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2017. (VIII. 30.) határozata 
Településrendezési Terv felülvizsgálat (Msz: 17011) – Véleményezési Szakasz lezárása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a véleményezési szakaszban beérkezett – 
egyeztető tárgyalást nem érintő – véleményeket és az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvében leírtakat.  
2. A Képviselő-testület a véleményezési szakaszt a mai napon lezárta. Felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a 
tervezett módosítást főépítészi véleményezésre küldje meg.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

2. napirendi pont: Döntés Kunsziget és Vámosszabadi Község településrendezési tervének módosításáról 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztést, két szomszédos település is módosítja a rendezési tervét. 
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 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2017. (VIII. 30.) határozata 
Kunsziget Község Településrendezési Terv módosítás (Msz.: 17062) – Egyszerűsített eljárás, véleményezési 
szakasz 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Kunsziget 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 Kunsziget Község polgármesterét 
értesítse. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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 Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2017. (VIII. 30.) határozata 
Vámosszabadi Község Településrendezési Terv módosítás – Véleményezési szakasz 
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. 
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Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

3. napirendi pont: Javaslat kistraktor beszerzésére 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a fűnyírással napi szintű gondjaik vannak. A kézi fűnyírókat is 
folyamatosan javítani kell, a meglévő kistraktor pedig nem elég arra a területre, amit nagyobb géppel kellene nyírni, ezért 
indokolt lenne egy új gép beszerzése, amivel a fűnyírás mellett télen havat is lehet majd tolni. 
  
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy fülkés lenne? 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy nem, de az sajnos milliókba kerülne.  
 
Pulai Nikoletta képviselő úgy látja, hogy egyre nagyobb az a terület, amit az önkormányzat dolgozóinak kell nyírni és 
rendben tartani.  
 
Horváth Gábor polgármester szerint sajnálatos, hogy egyre kevesebben tartják rendben a házuk előtti közterületet. 
Ha több lesz a gép, akkor még hatékonyabban tudják a munkatársak a zöldterületeket karbantartani. Az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Kistraktor beszerzéséről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a zöldterület kezelési feladatok ellátása érdekében 
kistraktor beszerzését rendeli el 700.000,-Ft+27% áfa összegben. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a kistraktor beszerzése iránt intézkedjen. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2017. (VIII. 30.) határozata 
Kistraktor beszerzéséről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a zöldterület kezelési feladatok ellátása érdekében 
kistraktor beszerzését rendeli el 700.000,-Ft+27% áfa összegben. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a kistraktor beszerzése iránt intézkedjen. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

4. napirendi pont: Lakossági járdaépítés költségeinek megtárgyalása 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy korábban már döntöttek a lakossági járdaépítési támogatásáról. Ennek 
anyaköltségét még évekkel ezelőtt határozta meg az önkormányzat műszaki ellenőre. Most felmerült egy helyi lakos 
részéről, hogy 16 m2 járdaszakasz felbontását és újra építését 97.600,-Ft-ért csináltatta meg és úgy gondolja, hogy a 
testület által megállapított összeg kevés. Az a kérése, hogy gondolják meg azt, hogy ezen kívánnak-e változtatni. 
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy ennek a járdaépítésnek mennyibe került négyzetmétere. 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy 6 ezer forintba.  
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Horváth Károly képviselő szerint azt kell megtudni, hogy milyen anyagból csináltatta meg, mert más összeg, ha 
márványból, más ha térkőből, más ha betonból csináltatja meg. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint ennek az a menete, hogy árajánlatot kell kérni, mielőtt megcsináltatja és 
a számlát benyújtja.  
 
Pulai Nikoletta képviselő úgy gondolja, hogy kevés a megállapított összeg, hiszen már évekkel ezelőtt lett 
meghatározva, de az is túl magas, amiről most a számla szól. A kettő között kell az összeget megállapítani.   
 
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy kérjék meg újra a műszaki ellenőr urat, hogy állapítsa meg az egy 
négyzetméterre jutó anyagárat, ugyanis a korábbi döntés is arra irányult, hogy az anyagköltséghez járul hozzá az 
önkormányzat, de a munkadíjhoz nem. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Lakossági járdaépítés anyagköltségének felülvizsgálata 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felülvizsgáltatja a megállapított lakossági 
járdaépítés anyagköltségének átlagárát, felkéri Horváth Gábor polgármestert ennek kidolgoztatására és döntés 
érdekében a képviselő-testület elé terjesztésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2017. (VIII. 30.) határozata 
Lakossági járdaépítés anyagköltségének felülvizsgálata 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felülvizsgáltatja a megállapított lakossági 
járdaépítés anyagköltségének átlagárát, felkéri Horváth Gábor polgármestert ennek kidolgoztatására és döntés 
érdekében a képviselő-testület elé terjesztésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Hozzászólások 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a Széchenyi utca 
végénél át lehessen menni a másik oldalra, ugyanis nagy a forgalom, ami ősszel újra beindul, lehetne-e zebra, vagy a cba 
felé egy gyalogos híd? 
 
Horváth Gábor polgármester szerint is ez megoldandó lenne, ám mégis nehéz kérdés, mert a zebra szinte 
reménytelennek tűnik. A híd kérdést is már végéig járták és többször is beszéltek róla. Ismeretes, hogy a meglévő híd 
felújítása tervben van, de hogy arra mikor kerül sor, arról nincs információ. Elindítják a közútnál a zebra kérdést, más 
kérdés, hogy milyen választ kapnak majd rá. Ha végig nézik, hogy hol mennyi zebra van, akkor Győrújfalun egy, 
Győrladaméron kettő. 
 
Benes Gábor képviselő szerint a közút azzal szokott érvelni, hogy a zebra lassítja a forgalmat, annak idején a 
buszmegállókat sem akarták engedni. 
 
Pulai Nikoletta képviselő úgy tapasztalja, hogy egyre többen megállnak a zebránál és átengedik a gyalogosokat.  
 
Horváth Gábor polgármester is ezt így látja.    
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést 
berekesztette 16.25 órakor. 
 
 
 

kmf. 

 

 

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


