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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2017. november 28. 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, Arvanitidu-Major Éva alpolgármester, 
Andorka Kálmán János, Benes Gábor, Horváth Károly, Viola Vilmosné képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Pulai Nikoletta képviselő 
 

 
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 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
2. Helyi adórendeletek felülvizsgálata; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző 
3. Döntés a „régi óvoda” udvarának bővítéséről; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
4. Döntés Pannon-víz Zrt-vel kötendő és a vizközmű rendszert érintő megállapodásokról; Előadó: Horváth Gábor 
polgármester 
5. Döntés E.onnal kötendő közcélú közvilágítási használati megállapodásról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
6. Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
7. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra érkezett pályázatok elbírálásról; Előadó: Horváth 
Gábor polgármester 
8. Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervére; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
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 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 171/2017. (XI. 28.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
2. Helyi adórendeletek felülvizsgálata; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző 
3. Döntés a „régi óvoda” udvarának bővítéséről; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
4. Döntés Pannon-víz Zrt-vel kötendő és a vizközmű rendszert érintő megállapodásokról; Előadó: Horváth Gábor 
polgármester 
5. Döntés E.onnal kötendő közcélú közvilágítási használati megállapodásról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
6. Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
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7. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra érkezett pályázatok elbírálásról; Előadó: Horváth 
Gábor polgármester 
8. Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervére; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
9. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
10. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester 

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 
 

Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Várja a hozzászólásokat.  
 

Benes Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az 
előterjesztést és a rendelet módosítást megvitatták, az abban foglaltakkal egyetértenek, javasolják annak elfogadását. 
 
Tekintve, hogy több 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 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 
Győrzámoly Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 
1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

2. napirendi pont: Helyi adórendeletek felülvizsgálata 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a pénteki közmeghallgatáson 
is beszámoltak arról, hogy az önkormányzat által beszedett helyi adó nagyon kevés. A beszedett gépjárműadó 60%-át 
már 4 éve át kell utalni a központi költségvetésnek, így az sem marad az önkormányzatnál. A befolyt iparűzési adó 
csekély a környező településekhez képest, mint Kunsziget vagy Győrladamér. Ha megnézik, Győrzámoly a közlekedési 
helyzet miatt sem célpontja olyan üzem letelepedésének, ami nagyobb gépjármű forgalmat generál. A közlekedési 
helyzet miatt Győrzámoly nem alkalmas arra, hogy itt nagyobb forgalmú vállalkozás működjön. Ennek következtében 
az önkormányzat az így befolyt bevételből fejlesztéseket nem tud megvalósítani. Azt nem akarja ragozni, hogy miből 
van pénze az önkormányzatnak már évek, évtizedek óta, mert ezt úgyis tudják és reméli, hogy ez bevételi forrás a 
jövőben is meglesz.    
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az előterjesztés az iparűzési adó 1,6%-ról 1,7%-ra történő emelését 
tartalmazza. Az előző évi adócsökkentést követően nem tapasztalták, hogy valaki azért hozta volna ide a vállalkozását, 
mert kevesebb lett az adó mértéke. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében adótárgyanként 6 ezer forintról 8 
ezer forintra történő emelést javasolnak. Sajnos vannak olyan ingatlantulajdonosok, nem egy, nem kettő, akik itt élnek 
életvitelszerűen, használják a község útjait, intézményeit, ugyanakkor állandó lakosként nem jelentkeznek be, csak 
tartózkodási helyet létesítenek, így utánuk az önkormányzat nem részesül költségvetési támogatásban, hanem az a 
település, ahol az állandó lakcímük van. Bizonyára megvan az okuk arra, hogy miért csak tartózkodási helyet létesítenek 
és tartják meg állandó lakcímükként a másik települést, legyen az iskolába járás, parkoló kártya, bármi, de ez nagyon 
nagy normatíva kiesést jelent az önkormányzatnak. Ezen ingatlan tulajdonosok tehát semmi mással nem tudnak 
hozzájárulni a község fenntartásához, fejlesztéséhez, csak az általuk megfizetett adóval. Ezen kívül az önkormányzatnak 
egyre több a munkája, hiszen a település növekedésével arányosan egyre több munkát adnak az itt lévő ingatlanok. 
Rendszeresen kell a házak/telkek előtti közterületen füvet nyírni, árkot takarítani, levágott növényzetet elszállítani. Az 
ingatlanok száma továbbá nem csak az új kialakítású telkek miatt növekszik, hanem azért is, mert egyre többen élnek 
azzal a lehetőséggel, hogy a telkeiket megosztatják és a nem használt részt építési céllal értékesítik. Ez azt jelenti, hogy az 
évi két részletben fizetendő adót 4 ezer Ft/félév kell megfizetni az ingatlanok után. A községben a foglalkoztatottság 
gyakorlatilag 100%-osnak tekinthető, így úgy ítélték meg, hogy az adó mértéke a lakosság teherviselő képességéhez 
igazodik. Ezen kívül még így sem éri el a havi 1 ezer Ft mértéket, tehát 666,6,-Ft/hó összegre jön ki az adó mértéke, ha 
az éves összeget elosztják a hónapok számával. 
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Arvanitidu-Major Éva alpolgármester 16.12 órakor belépett a Képviselő-testület ülésére. Horváth Gábor 
polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 
 
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy hányan nincsenek bejelentkezve. 
 
dr. Torma Viktória jegyző szerint akár az 500 főt is elérheti. 
 
Horváth Károly képviselő szerint tavaly azért csökkentették az iparűzési adót, hogy elmondhassák, hogy 
Győrzámolyon sem magasabb, mint Győrben. A maga részéről nem támogatja a magánszemélyek kommunális 
adójának az emelését, mert ne azokkal fizettessék meg a kiesést, akik ide be vannak  jelentkezve.  
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a magánszemélyek kommunális adójának emelése nem függ attól, hogy 
hányan vannak vagy nincsenek bejelentkezve, mert azt az ingatlanok után kell fizetni, az az adótárgy. Annak kell ezt 
megfizetni, aki ingatlan tulajdonnal rendelkezik Győrzámolyon. 
 
Horváth Károly képviselő ezt érti, tudja, hogy kell, jó lenne, de nem támogatja.  
 
Benes Gábor képviselő el tudja fogadni az emelést, ugyanis az a lakosság adóerőképességéhez igazodik.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az önkormányzat nem csak adóztat, hanem támogatást nyújt a 70 év 
felettieknek, továbbá az iskolakezdéshez is, tehát azt nem mondhatja senki, hogy az önkormányzat nem ad támogatást. 
 
Horváth Károly képviselő ezzel egyetért, de ha emelnek, akkor maximum 1.000,-Ft-ot. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint az 1.000,-Ft emelés félévente még belefér, az nem olyan nagy összeg.  
 
Benes Gábor képviselő szerint, ha onnan nézik, hogy emelik, akkor az nem biztos, hogy népszerű intézkedés, de 
nézhetik onnan is, hogy a környező településekhez képest még így is alacsony az adó mértéke, továbbá fél évente az a 
plusz 1.000,-Ft nem nagy összeg.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az önkormányzat megteremti a saját bevételét a telekértékesítésből, amit 
aztán a lakosságra fordít azzal, hogy fejlesztéseket hajt végre. Ugyanakkor a jogszabály arányos, közös teherviselést ír 
elő, azaz a lakosságnak is adófizetési kötelezettsége van, amit a lakosság teherbíróképességéhez kell igazítani. Az állam 
elvárja az önkormányzatoktól, hogy adót vessenek ki és azt beszedjék. Az ingatlanokat több jogcímen lehetne 
megadóztatni, akár építmény-, vagy telekadó kivetésével, amit olyan tehetős települések is beszednek, mint Győr, vagy 
Győrújbarát.  
 
Andorka Kálmán János képviselő és Viola Vilmosné képviselő úgy gondolja, hogy az évi 2.000,-Ft-os emelés 
elfogadható. 
 
Horváth Károly képviselő szerint egyszerűbb az adót megemelni, mint a hátralékot behajtani, pedig inkább azt kéne. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy az idei évben minden eddiginél többen szerepeltek a hátralékosok 
listáján, akik épp csak valamelyik félévi adó „elfelejtették” befizetni. Természetesen a behajtásokat megkezdték, már 
kiküldték a felszólításokat, illetve megindították a végrehajtási eljárást. 
 
Andorka Kálmán János képviselő szerint nem azért van az adóemelés, mert van kintlévőség, hanem azért, hogy hogy 
az adó mértéke a lakosság teherbíró képességéhez igazodjon, illetve az önkormányzat bevételei gyarapodjanak. 
Megkérdezte, hogy azt mire fordítják. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy arra, amire ezidáig is. Kipótolják belőle a központi költségvetési 
támogatást, ahol az nem elég, például a zöldterület kezelésnél, közvilágítási költségeknél, útkarbantartásnál, intézmények 
működtetésénél, tehát a lakosság ellátására fordítják. 
 
Benes Gábor képviselő szerint magyarul a lakosság komfortját emelik a beszedett adóból. 
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Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, 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 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 172/2017. (XI. 28.) határozata 
A helyi adó rendeletek felülvizsgálatáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a hatályos adórendeleteit, és úgy határozott, 
hogy a magánszemélyek kommunális adójáról szóló és a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeleteit az 
adómértékek tekintetében módosítja.  
 
Tekintve, hogy több 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 6 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a helyi 
iparűzési adóról szóló 14/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi) 
 
Tekintve, hogy több 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 6 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 

magánszemélyek kommunális adójáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

3. napirendi pont: Döntés a „régi óvoda” udvarának bővítéséről 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy korábban beszéltek már arról, hogy a régi óvoda udvara szűkös, az 
intézménybe járó gyermekek miatt azt bővíteni indokolt és felmerült az a lehetőség, hogy a plébánia udvarából ezt meg 
is lehetne tenni. Fentiek alapján tárgyalást folytattak a plébános úrral, aki felajánlotta, hogy 472 m2-t át tud adni erre a 
célra, 500 ezer Ft összegért. A földmérő elkészítette a változási vázrajzot, ami alapján el lehet készíteni a telekalakítási 
megállapodást. Az eddigi terület így megduplázódna, ami nagy előrelépést jelentene. 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 173/2017. (XI. 28.) határozata 
Győrzámoly, 278 hrsz-ú régi óvoda udvarának bővítése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Simon Imre földmérő által készített és a 
földhivatal által a 2328/2017 számon záradékolt változási vázrajzot, és hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát képező 278 
hrsz-ú ingatlan területe 1.875 m2-ről 2.347 m2-re változzon.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy adjon ügyvédi megbízást a telekalakítási 
megállapodás elkészítésére, az elkészített megállapodást írja alá, a vételárat fizesse meg és az ingatlanügyi hatóság előtt 
járjon el az átvezetés érdekében. 
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Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

4. napirendi pont: Döntés Pannon-víz Zrt-vel kötendő és a vizközmű rendszert érintő megállapodásokról 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiemelte, hogy az új jogszabályi előírások 
miatt szükségessé vált a fennálló vagyonkezelési szerződés helyébe lépő új vagyonkezelési szerződések megkötése a 
győrzámolyi víziközmű-rendszer ívóvíz-, illetve szennyvízrendszer vonatkozásában. Az új vagyonkezelési szerződések 
megkötésével egyidejűleg szükséges a Szennyvíztisztító II/B. ütem, valamint a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapból az 
elfogadott Gördülő Beruházási Tervek alapján megvalósított fejlesztések új vagyonkezelési szerződésekbe való 
integrálása is. 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 174/2017. (XI. 28.) határozata 
Felhatalmazás víziközművek vagyonkezelésbe adására és ehhez kapcsolódóan vagyonkezelési szerződések és 
megállapodások megkötésére 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert arra, hogy 
az ivóvíz ellátás biztosítására szolgáló (Győr-IV 11-25584-1-014-00-00) víziközmű-rendszerre vonatkozó, a rendszeren 
tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok és a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-
szolgáltató Zrt. között a víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései alapján egybefoglalt, jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező vagyonkezelési szerződést az aláírás napjáig időközben esetlegesen 
szükségessé váló módosítások figyelembevételével aláírja. 
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert arra, hogy 
a hogy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés biztosítására szolgáló 
(Kunsziget - SZV 21-31626-1-009-00-15) víziközmű-rendszerre vonatkozó, a rendszeren tulajdonnal rendelkező 
ellátásért felelős önkormányzatok és a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. között a 
víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései alapján egybefoglalt, jelen előterjesztés 2. számú 
mellékletét képező vagyonkezelési szerződést az aláírás napjáig időközben esetlegesen szükségessé váló módosítások 
figyelembevételével aláírja. 
3. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az ivóvíz ellátás biztosítására szolgáló (Győr-IV 11-25584-1-014-00-00) 
víziközmű-rendszeren tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok közötti, jelen előterjesztés 3. számú 
mellékletét képező megállapodás alapján a víziközmű-rendszer egészével kapcsolatosan az ellátásért felelős 
önkormányzatokat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult képviselni a vagyonkezelési szerződésben 
foglaltakra is figyelemmel. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert arra, hogy az ivóvíz ellátás biztosítására szolgáló 
(Győr-IV 11-25584-1-014-00-00) víziközmű-rendszeren tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok 
közötti, jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező megállapodást az aláírás napjáig időközben esetlegesen szükséges 
módosítások figyelembevételével aláírja. 
5. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, egyesített rendszerű csapadékvíz-
elvezetés biztosítására szolgáló (Kunsziget - SZV 21-31626-1-009-00-15) víziközmű-rendszeren tulajdonnal rendelkező 
ellátásért felelős önkormányzatok közötti, jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képező megállapodás alapján a 
víziközmű-rendszer egészével kapcsolatosan az ellátásért felelős önkormányzatokat Kunsziget Község Önkormányzata 
jogosult képviselni a vagyonkezelési szerződésben foglaltakra is figyelemmel. 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert arra, hogy a közműves szennyvízelvezetés és -
tisztítás, egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés biztosítására szolgáló (Kunsziget - SZV 21-31626-1-009-00-15) 
víziközmű-rendszeren tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok közötti, jelen előterjesztés 4. számú 
mellékletét képező megállapodást az aláírás napjáig időközben esetlegesen szükséges módosítások figyelembevételével 
aláírja. 
7. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az 1. és 2. pont szerint létrejövő vagyonkezelési 
szerződések és a 4. 6. pontok szerint létrejövő megállapodások teljesítése érdekében valamennyi szükséges 
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dokumentum aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve a vagyonkezelési szerződés és 
megállapodás esetleges módosításait is.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal, a szerződések aláírására 2017. december 31. 

 
5. napirendi pont: Döntés E.onnal kötendő közcélú közvilágítási használati megállapodásról 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A közvilágítási berendezéseknek az elosztó 
hálózat tartószerkezetein és létesítményeiben történő elhelyezésével, üzemeltetésével összefüggő kérdéseket az elosztó 
hálózati engedélyes és a külön jogszabályban közvilágításra kötelezett vagy az e kötelezettséget átvállaló személy között 
létrejött szerződésben kell rendezni. Az E.on elkészítette a közcélú közvilágítási használati megállapodást. Várja a 
hozzászólásokat. 
 
Tekintve, hogy kérdés és hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Közcélú közvilágítási használati megállapodás jóváhagyásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-
vel kötendő „Közcélú közvilágítási használati megállapodás” elnevezésű szerződést. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 
 
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 175/2017. (XI. 28.) határozata 
Közcélú közvilágítási használati megállapodás jóváhagyásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-
vel kötendő „Közcélú közvilágítási használati megállapodás” elnevezésű szerződést. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 
 

6. napirendi pont: Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A belső ellenőrzési tervet december 31-ig kell 
jóváhagyni.  
 
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 176/2017. (XI. 28.) határozata 
Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervéről 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évre szóló belső ellenőrzési témakört a 
következőkben határozza meg: 

• A belső kontroll rendszer és az integrált kockázatkezelés szabályozása és funkcionálása  
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: értelem szerint  
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7. napirendi pont: Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra érkezett pályázatok 
elbírálásról 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  

 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy összesen 9-en pályáztak az „A” típusú kiírásra. Javasolta, hogy az előző 
évhez hasonlóan mindenkinek egységesen 3.000,-Ft/hó támogatást állapítsanak meg. Várja a hozzászólásokat.  
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kiírásra benyújtott pályázatok elbírálásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
kiírásra benyújtott pályázatokat. 
2. A Képviselő-testület mind a 9 pályázót támogatja 3.000,-Ft/fő x 10 hó összeggel. 
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az ösztöndíjak összegét az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésébe tervezze be, és azok átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos  
 
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 177/2017. (XI. 28.) határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kiírásra benyújtott pályázatok elbírálásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
kiírásra benyújtott pályázatokat. 
2. A Képviselő-testület mind a 9 pályázót támogatja 3.000,-Ft/fő x 10 hó összeggel. 
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az ösztöndíjak összegét az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésébe tervezze be, és azok átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos  

 
8. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervére 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  

 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy, az üléstervben nyolc ülés és a közmeghallgatás időpontja szerepel, 
hasonlóan az idei évhez. Amennyiben a tervezett üléseken kívül bármilyen döntést igénylő ügy merül fel, akkor 
rendkívül ülés összehívására kerül sor. Várja a hozzászólásokat. 
 
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 Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 178/2017. (XI. 28.) határozata 
A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évre szóló munkatervét jóváhagyja. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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9. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről: 
 
1. Dunaszentpál Község polgármestere által előterjesztett kérelem megtárgyalása 

 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a dunaszentpáli polgármester kérelmet terjesztett elő, hogy a 
dunaszentpáli labdarúgó utánpótlás csapat kedvezményes áron használhassa a Tornacsarnokot. Azt javasolja, hogy a 
megállapított óradíj feléért, azaz 2.000,-Ft összegért adják nekik bérbe a Tornacsarnokot. Várja a hozzászólásokat. 
 
A Képviselő-testület tagjai egyetértésüket fejezték ki a javaslattal kapcsolatban. 
 
Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Dunaszentpál utánpótlás labdarúgó csapata által fizetendő bérleti díjról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dunaszentpáli utánpótlás labdarúgó csapat által a 
Tornacsarnok használatáért fizetendő bérleti díjat 2017. november 1. napjától bruttó 2.000,-Ft/óra összegben határozza 
meg. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
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 179/2017. (XI. 28.) határozata 
Dunaszentpál utánpótlás labdarúgó csapata által fizetendő bérleti díjról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dunaszentpáli utánpótlás labdarúgó csapat által a 
Tornacsarnok használatáért fizetendő bérleti díjat 2017. november 1. napjától bruttó 2.000,-Ft/óra összegben határozza 
meg. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
2. Év végi záró vacsora megrendezése 
 
Horváth Gábor polgármester javasolta, hogy az önkormányzati és az intézményi alkalmazottak, nyugdíjasok részére 
az előző évihez hasonlóan rendezzenek záró vacsorát, ezzel megköszönve az egész éves munkájukat. A közös vacsora 
december 14-én 18 órakor lenne.  
 
Horváth Károly képviselőnek az a véleménye, hogy ne szakítsák meg a hagyományt. 
 
A Képviselő-testület tagjai egyetértésüket fejezték ki a javaslattal kapcsolatban. 
 
Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Év végi vacsora megrendezése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati intézmények és 
az iskola dolgozóinak, a nyugdíjba vonult munkatársaknak a 2017. december 14-én tartandó záró vacsorán köszöni meg 
az önkormányzat érdekében végzett munkájukat. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert és dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a rendezvényt 
szervezzék meg és a vacsoráról intézkedjenek. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző  
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Határidő: 2017. december 14. 
 
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 180/2017. (XI. 28.) határozata 
Év végi vacsora megrendezése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati intézmények és 
az iskola dolgozóinak, a nyugdíjba vonult munkatársaknak a 2017. december 14-én tartandó záró vacsorán köszöni meg 
az önkormányzat érdekében végzett munkájukat. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert és dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a rendezvényt 
szervezzék meg és a vacsoráról intézkedjenek. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző  
Határidő: 2017. december 14. 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést 
berekesztette 17.14 órakor és zárt ülés tartását rendelte el. 
 
 
 

kmf. 

 

 

 

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


