Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2018. január 23. 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, Arvanititidu-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 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. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
2. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr.
Torma Viktória jegyző
4. Döntés „Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok energetikai korszerűsítése a
Vidékfejlesztési program keretein belül, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményéről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. LEADER pályázati lehetőségek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
6. Döntés Ásványráró Község településrendezési tervének módosításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
7. Döntés a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének kezdeményezéséről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
8. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
9. Kitüntetés adományozása (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I. 23.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
2. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr.
Torma Viktória jegyző
4. Döntés „Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok energetikai korszerűsítése a
Vidékfejlesztési program keretein belül, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményéről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. LEADER pályázati lehetőségek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
6. Döntés Ásványráró Község településrendezési tervének módosításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
7. Döntés a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének kezdeményezéséről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
8. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
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9. Kitüntetés adományozása (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történtekről
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Tornacsarnok, Tűzoltószertár,
Falumúzeum épületek energetikai korszerűsítésének kivitelezésére - a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat
megvalósítása érdekében - megindult a közbeszerzési eljárás, az ajánlatok beérkeztek, mely döntésre a Képviselő-testület
elé kerül. Az újonnan kialakított 40 db telek (Nyírfa ligettől délre) telekalakítási eljárása megindult a földhivatalnál,
várják az ingatlannyilvántartási bejegyzést. A közművek tervezése megkezdődött, várhatóan a vízjogi engedélyezési
eljárás január végén, február elején megindulhat. A villamos tervezés is folyamatban van. A gáz tervezésről nincs
információ, de november 22-én megfizették a csatlakozási díját, így bíznak abban, hogy az ÉGÁZ-DÉGÁZ
Földgázelosztó is megkezdte a munkát. A volt földtulajdonossal a telkek elosztása egymás között megtörtént.
December végétől folyamatos az érdeklődés a telkek iránt, körülbelül 10 önkormányzati telket már lefoglaltak a leendő
vevők. Folyamatban lévő engedélyezési eljárások: A TOP-os forrásból létesítendő új egészségház (Rákóczi u. 49.) építési
engedélyét megkapták, a kiviteli tervek elkészültek, így megindulhat a közbeszerzési eljárás. Erre azért van szükség, hogy
2018. október 31-re a létesítmény megépülhessen. Az általános iskola bővítésére beadott építési engedélyezési eljárás
folyamatban van. A Győri Tankerülettel együttműködési megállapodást kötöttek a tavalyi év utolsó napjaiban arról,
hogy 38 millió forint támogatást nyújtanak az önkormányzatnak a tantermek építéséhez. Így a munka önkormányzati
beruházásban valósulhat meg és a tulajdonviszonyokban sem történik változás, hiszen a bővítmény is önkormányzati
tulajdonba kerül. Megindították a közlekedési hatóságnál az északi és déli új lakóterületek útépítési engedélyezési
eljárását (Búzavirág és Mórvető utcák, Dergiták útja és Nyírfa liget), továbbá a leendő piactérnél létesítendő parkolók
engedélyezési eljárását. 2017-ben pályázatot nyújtottak be a Belügyminisztériumhoz az önkormányzati feladatellátás
feltételeinek javítására, melynek keretében a régi óvoda épületében, az orvosi rendelők helyén 3. bölcsődei csoportot
alakítanának ki. A pályázat tartalmazta továbbá az épület külső hőszigetelését is. Novemberben értesítést kaptak arról,
hogy a pályázatot forráshiány miatt nem támogatják, erről a közmeghallgatáson is beszámoltak. A december 28-i
Magyar Közlönyben megjelent Kormány határozat értelmében az igényelt pályázati támogatást - 27.939.826,-Ft-ot mégis megkapják, melyhez 4.476.924,-Ft önerőt kell biztosítani (2017. évi tervezői költségbecslés alapján). A sportpálya
kerítésének építésre pályázatot nyújtottak be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. A műszaki ellenőr kidolgozta ennek
költségét az igényelt 700 m kerítésre (8.800,-Ft+áfa). Az MLSZ csak az általa megadott egységárat fogadta el (11.000,Ft+áfa), így a kerítés költsége bruttó: 9.779.000,-Ft, melynek 30%-a biztosítandó önrészként. Az MLSZ Győri
elnöksége 2018. január 15-én kelt levelében arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a pályázat formailag megfelelt,
jelenleg a beszerzési eljárások zajlanak, és várhatóan a második negyedévben megköthetők az együttműködési
megállapodások. Meghirdették a családsegítői álláspályázatot, melynek beadási határideje 2018. február 9. Folyamatban
van a közművelődési munkatárs pozíció meghirdetése is. A Polgármesteri Hivatalban januárban folyatódott az ASP
program kiterjesztése és az elektronikus ügyintézés bevezetése is. A munkatársaknak további új szakrendszereket kell
használni, melyekről 1-1 napos képzéseket tartottak még tavaly év végén és a programok leírásait december 20-tól és 27től tették elérhetővé, így a felkészülésre minimális idő volt. Volt olyan program leírás, amit csak a héten kapott meg az
önkormányzat. E mellett rengeteg jogszabály megváltozott január 1-jétől, melyeket tanulmányozni és át kell látni ahhoz,
hogy alkalmazni is lehessen, így a hivatali ügyintézőknek folyamatos az önképzése a napi munka elvégzése mellett. 2017.
novemberétől a védőnő, 2018. januárjától több önkormányzati alkalmazott bére is emelkedett kötelező jogszabályi
előírások alapján, ilyen a garantált bérminimum emelkedése, másrészt a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásai. 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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 23.) határozata
Polgármesteri beszámoló elfogadásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a két ülés között történtekről
készített összefoglaló beszámolót és a polgármester által megtett intézkedéseket.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
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2. napirendi pont: Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Egy-két dolgot kiemel, amivel szinte napi
szinten problémát okoz. Az egyik ilyen jelenség, amivel nagyobb esőzések után találkoznak az, hogy a lakosság egy része
- szabálytalanul - az udvaráról az önkormányzati közterületre vezeti ki az esővizet. Annak idején az építési hatóság
belefoglalta az építési engedélybe, hogy a csapadékvizet telken belül kell elszikkasztani. Sajnos sokan nem csak a
házukról, hanem a kertjükből is kivezetik az esővizet, ami ahhoz vezethet, hogy megáll az esővíz az úton. Ilyen jelzések
rendszeresen érkeznek. Arról azonban nem beszélnek az érintettek, hogy miért helyeznek el az utcára, járdára, még
majdnem az útra is építési anyagot, vagy gallyakat, ágakat, ezzel akadályozva a közlekedést, vagy épp beton, vagy
kőtömböket az úttest mellé, hogy ott autóval vagy biciklivel se lehessen közlekedni. Ezeket már több esetben is
felszedték az önkormányzat munkatársai, amik nagyon sok esetben újra visszakerültek, mintha az lenne a legfontosabb
az ott lakónak, hogy ő háza előtt ne tudják egymást elkerülni az autók, ezért szűkítik le az utat. És mindez kinek a
felelőssége? Az önkormányzat túl megengedő volt és nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy megakadályozzák
azt, hogy a lakosság betemesse a szikkasztó árkokat és ne vezessék ki az esővizet a telekről? Nem akadályozták meg,
hogy ne tegyék le az építőanyagot az önkormányzati közterületre, ne sározzák össze az utat az építkezők az építkezés
során, ahogy kijárnak a telekről, vagy azt takarítsák össze maguk után, és ne is tegyék tönkre az utat a nagy mixeres
autók, vagy ha az károsodott, akkor nem állították helyre az úttestet maguk után? Többen is szabálytalanul alakították ki
a gépkocsibeállóikat, úgy, hogy arról a víz az úttestre folyik. Az önkormányzat eddig nem tette meg azt, hogy odament
az ilyen helyekre egy markolóval és kiszedette a szabálytalanul kialakított részt. Azt tudni kell, hogy a község egész
területén az utakról szikkasztó árokkal történik az esővíz levezetése, ahol van lehetőség, ott levezetve ezt a mélyebb
részekre. A szabálytalankodókkal szemben intézkedni kell, kötelezéssel, aminek, ha önkéntesen nem tesznek eleget,
akkor az önkormányzat elvégezteti az ő költségükre a helyreállítást. A másik ilyen problémás terület a hulladékszigetek,
az ezzel kapcsolatos mindennapos gond. Az egyik közfoglalkoztatott ebbe annyi energiát fektet, hogy sokszor még
hétvégén is önszántából elmegy és rendbe teszi ezek környékét. A lakosság, ide értve más település lakóit, olyan
fegyelmezetlenek, hogy zsákszámra idehoznak olyan hulladékot, ami nem oda való, lerakják a hulladéksziget mellé. Az,
hogy ilyen állapotok uralkodnak, az főleg a lakosság fegyelmezetlen magatartásának köszönhető. Természetesen a
hulladékszállító cég is felelős, hiszen csak meghatározott időben ürítenek, a fémhulladékot csak kéthetente. Ezt le is
írták az önkormányzat felé, amikor kérték a gyakoribb ürítést, és arra hivatkoztak, hogy sem a személyi, sem a tárgyi
feltételek nem adottak a gyakoribb ürítéshez. Talán az oldja majd a problémát, ha a piac pályázat megvalósulhat, mert
annak a keretében terveztek egy újabb hulladéksziget elhelyezését is. Ez azonban nem mentesít senki az alól, hogy
ledobja a hulladéksziget mellé például az üres dobozokat, akkor, amikor a gyűjtőedények tele vannak. A hulladékszállító
céggel szemben tehetetlenek, nem is hiszi azt, hogy ez a jövőben változni fog, így csak abban bízhatnak, hogy a lakosság
hozzáállása változik meg és nem dobják oda a teli edények mellé zsákszámra a hulladékot, hanem megvárják, amíg
azokat kiürítik és utána teszik bele a gyűjtőedényekbe. Azt sem teljesen érti, hogy lehet valakinek zsákszámra üres
sörösdoboza, ha ugyanis rendezvényt tart, akkor neki magának kellene más módon a hulladékszállításról gondoskodni,
nem pedig a hulladéksziget mellé odadobni a teli zsákot. A harmadik kellemetlen dolog a tüzelés. Az önkormányzat
nem tüzel, a temetőből elszállíttatja a hulladékot, ennek ellenére nagyon sokan az ősszel is eltüzelték a kerti hulladékukat
pedig az nem megengedett. Nagyon sokan olyan anyaggal fűtenek, ami nem fűtőanyag, ami nem tüzelésre alkalmas.
Ilyen például a szétszedett ablakkeret, ami vastagon le van festve, vagy egyéb hulladék, sokan a pet palackot is eltüzelik.
A füst kellemetlen hatásait sokszor érezhetik, a község levegője pedig romlik. Az egész országban probléma ez. Ha az
életszínvonal és a szemlélet nem változik, akkor egyre súlyosabb problémákat fog okozni a levegőszennyezés, de senkit
nem lehet kötelezni arra, hogy áttérjen a földgáz használatára.
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy ő vitt a hulladékudvarba szemetet, és mivel az ingyenesen elhelyezhető 1
m3-nél többet vitt be, a különbözetet kiszámlázták neki, amit utólag ki kellett fizetnie.
Viola Vilmosné képviselő látta, hogy valaki a dögkert környékére dobta ki a karácsonyfáját.
Horváth Gábor polgármester elmondta, a temető előtti gödör is tele van, azt is telehordták ágakkal, nyesedékkel.
Pulai Nikoletta képviselő látta, hogy a LEADER pályázatban van lehetőség térfigyelő kamerákra pályázni.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy arra szeretnék beadni a pályázatot.
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Pulai Nikoletta képviselő a főút állapotával kapcsolatban elmondta, hogy a múlt héten, amikor dr. Nagy István
képviselő fórumot tartott, akkor szólt neki, hogy milyen az út.
Horváth Gábor polgármester szerint az idén még Dunaszegen is megcsinálják. Jó lett volna, ha a teljes útszakaszt
egyszerre csinálják meg, nem pedig külön-külön, mert erre tényleg nincs magyarázat. Nehéz azt elfogadni, hogy vannak
útszakaszok ahol megvan, de vannak olyan nagyobb forgalmú útszakaszok, mint Győr és Győrújfalu között,
Győrzámolyon, vagy akár Halászi körül, ahol nincs felújítva.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy levelet írtak a Magyar Közút győri szervezetének, majd a Magyar Közút
budapesti vezetőségének, fényképekkel alátámasztva az út állapotát. A budapesti közútkezelő azt válaszolta, hogy a
Fejlesztési Minisztérium határozza meg a felújítandó szakaszokat. Ezért a minisztériumhoz fordultak segítségért, és oda
is elküldték az út állapotáról készített fotókat. A minisztérium azt a választ adta december közepén érkezett levelében,
hogy mely útszakaszokat újították fel eddig az 1401 sz. úton, illetve, hogy a levélben kért útszakasz felújítását nem áll
módjukban jelenleg elrendelni, de megkezdték a következő évek felújítási programjának előkészítő feladatait. Ezek a
programok nyújthatnak lehetőséget a jelenlegi programokban nem szereplő, de műszakilag indokolt útszakaszok
felújítására. A kormányzat célja a hazai úthálózat állapotának javítása és folyamatos fejlesztése, ezért az elfogadott
stratégiát folyamatosan felülvizsgálja és ha szükséges, azt módosítja. Az elkerülő úttal kapcsolatos önkormányzati
észrevételére azt írták, hogy jelenleg nem áll elrendelés alatt az út előkészítése és ahhoz forrás biztosítása, de ha ezt
elrendelik, akkor az összes érintett települést, így Győrzámolyt is bevonják a tervezésbe és a véleményezésbe.
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester megjegyezte, hogy azt írták le, amit eddig is tudtak.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy hallani lehet a nyugati elkerülőről mindenfélét, de ennek még a helye
sincs meg, nemhogy a tervei.
Andorka Kálmán János képviselő szerint a hulladékszállító felé kell jelezni, hogy nekik kell azt megoldani, hogy a
keletkezett hulladékot elszállítsák, növeljék a kapacitásukat, ugyanis minden évben egyre több hulladék keletkezik, a sok
csomagoló anyag, amivel naponta megtelnek a hulladékgyűjtők. Mindenhogy az a probléma, hogy kevésszer ürítik a
szigeteket.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy idén már ott tartottak, hogy a búcsú után keletkezett hulladékot már
nem is voltak hajlandó külön elszállítani a GYHG, csak a rendes ürítési napon. Akkor is kapacitáshiányra hivatkoztak.
Andorka Kálmán János képviselő szerint, ha van egy állami cég, amilyen a hulladékszállító is, ami hónapokig, fél évig
még csak a számlázást sem képes megoldani, akkor náluk van a hiba.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a közútkezelő a legutóbbi kátyúzásra felvonult 5 autóval, több
úthengerrel, meg 10-20 fővel és egész nap körülbelül 2 m2-t bírtak megcsinálni. A szalagkorlátokat is hasonló módon
cserélték, oda is több autóval vonultak fel, egyik hozta az új korlátokat, a másikra felrakták, amit hulladékként kezeltek,
felvonult rengeteg autó, több ember, és sokat mond, ha 20 métert kicseréltek. És mindezt két napig végezték.
Andorka Kálmán János képviselő szerint ezek az állami cégek nem működnek megfelelően, pedig meg kellene tudni
oldaniuk, hogy ne csak a keletkezett hulladék egy részét, hanem az egészet vigyék el. A szállítás megszervezése nem az
önkormányzat, hanem az állami cég feladata lenne.
Pulai Nikoletta képviselő szerint az, hogy valaki a háztartási hulladékát teszi az hulladékszigetre, az nem a
szolgáltatón, hanem az embereken múlik.
Andorka Kálmán János képviselő szerint a parkolás is sok helyen problémás, főleg a hulladékudvar környékén, ahol
úgy állnak le, hogy az autó hátulja kilóg az útra.
Horváth Károly képviselő szerint az esővizet az utcákra kivezetőkkel szemben drasztikusabban kellene fellépni és
adóval kellene sújtani őket vagy bírsággal.
Viola Vilmosné képviselő szerint a Tölgyfa utcában is azért kell az önkormányzatnak szivattyúzni, mert vannak
olyanok, akiknek az egész udvara térköves és onnan a víz kifolyik az önkormányzati útra.
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Horváth Gábor polgármester szerint az lenne a jó, ha végre megértenék az emberek azt, hogy azért áll a víz némely
útszakaszon, mert sok udvarból kifolyik az útra.
Andorka Kálmán János képviselő szerint is erre fel kell hívni az érintettek figyelmét és ha nem oldják meg a helyzetet
határidőn belül, akkor bírságolni kell őket.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy legutóbb volt olyan, amikor észrevette, hogy valahol nagy erőkkel
térköveznek egészen az aszfaltos útig, és amikor szólt nekik, akkor belátták az észrevételét, és úgy alakították a munkát,
hogy az esővíz ne folyjon ki az útra. De van olyan hely, ahova már több felszólítást is küldtek, amit az illető csak nem
akar megérteni.
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy a Németh Imre utcában sokan az úttesten parkolnak, ami miatt a
mezőgazdasági gépek nem férnek el az úton.
Pulai Nikoletta képviselő valamelyik nap a Petőfi utcában 27 darab utcán parkoló autót számolt meg.
Horváth Károly képviselő szerint a Dr. Pécsi Gyula utcában is ez a helyzet.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (I. 23.) határozata
A lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló jóváhagyása
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a lakóhely környezeti állapotáról
szóló beszámolót.
2. A Képviselő-testületi felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: Rólunk és Falunkról c. kiadvány következő megjelenése
3. napirendi pont: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a központi költségvetési
támogatások emelkedtek az előző évhez képest. Ennek indoka, hogy feladatfinanszírozás van, és a lakosságszám,
valamint az ellátottak létszáma nőtt.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy előterjesztésben számszerűsítették az előző évhez képest a költségvetési
támogatások változását jogcímenként, illetve bemutatták az idei évi kiemelt feladatokat.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy az óvodai dolgozók bérén tudnának-e emelni, mert akkor az talán
munkaerő csalogató lenne.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy a pedagógus béremelés az óvónőket is érintette.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy a pedagógus béremelés 4 évig tartott, 2013-tól 2017-ig. Ezen kívül az
intézmény minden dolgozója cafeteria juttatásban is részesül, ami más intézményekben nem jellemző.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az intézményvezető arról tájékoztatta, hogy most van pályázó az óvónői
állásra, még a környékről is, így talán megoldódik a létszám probléma. A kisegítő személyzet bére és a konyhai dolgozók
bére a 2017. év elején emelkedett a jogszabályi változások következtében és az idei év elején is módosult.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az általános munkaerő hiányon sajnos nem tudnak változtatni. Most
hallani lehet, hogy a Lidlben milyen bérfejlesztéseket hajtanak végre, lehet, hogy ez máshol is elindít majd valamit.
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Horváth Károly képviselő szerint azt lehet hallani, hogy elbírja a gazdaság.
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint ezt majd meglátják.
Tekintve, hogy több hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a napirendi pont tárgyalását lezárta.
4. napirendi pont: Döntés „Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok energetikai
korszerűsítése a Vidékfejlesztési program keretein belül, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Tornacsarnok, a Tűzoltószertár és Falumúzeum épületek energetikai
korszerűsítésére közbeszerzést írtak ki és sajnos a kapott árajánlatok jóval meghaladják azt a bekerülési költséget, amit a
2016-ban beadott pályázat tartalmazott. A becsült bekerülési költség bruttó 57 millió forint, a kapott támogatás az
igényelt 43 millióhoz képest 40 millió forint, így 17 millió forint lett volna az önrész. Ehhez képest a legalacsonyabb
összegű ajánlat is meghaladja a 87 millió forintot, ami azt jelentené, hogy 47 millió forint önrészt kellene hozzátenni. Ez
sosem térülne meg, ezért az összegért nem szabad a munkát megcsináltatni. Javasolja, hogy az eljárást nyilvánítsák
eredménytelennek és írják ki újra a közbeszerzést. Próbálnak más vállalkozókat keresni, de sajnos ez nem egyszerű
feladat, mert mindegyik tele van munkával.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy több helyről is azt hallani, hogy a vállalkozók dupla összegű ajánlatokat
adnak meg, azért, hogy ne nyerjenek, mert tele vannak megbízásokkal és nem tudják vállalni az újabbakat.
Horváth Gábor polgármester szerint, ha viszont megkapják a munkát, az olyan extra profit, amiért érdemes
elvállalniuk. Nagyon nehéz helyzetben vannak így és csak remélni tudja, hogy a többi pályázatuknál, ami idén esedékes,
nem szaladnak el ennyire az árak.
Pulai Nikoletta képviselő hallotta a tévében, hogy az állam az ilyen helyzetekre ígért kompenzációt, mert sok
önkormányzat került olyan helyzetbe, hogy megnyerte a pályázatot, de közben az árak jelentősen emelkedtek.
Horváth Gábor polgármester szerint korábban valóban az hangzott el, hogy 15% körüli áremelést tételeznek, aminek
a fedezetét félretették, de most úgy tudja, hogy nem lesz plusz támogatás.
Horváth Károly képviselő szerint az önkormányzatok 90%-a így vissza fogja adni a pályázatokat.
Horváth Gábor polgármesternek az a véleménye, hogy legfontosabb lenne a festés és a padlócsere. Az ablakok igaz,
hogy magasan vannak, de tökéletesen záródnak, így azok maradnának. Ha úgy alakul, hogy vissza kell adni a pályázatot,
akkor a festést, padlócserét megcsinálják önerőből. De egyelőre ne erről beszéljenek, hanem arról, hogy újra kiírják a
közbeszerzést és majd meglátják, hogy annak milyen eredménye lesz.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy e tárgyban név szerinti szavazást kell tartani a közbeszerzési törvény
alapján. Ez úgy történik az Szmsz szerint, hogy előolvassa a neveket ABC sorrendben és a képviselők a nevük
elhangzása után szavaznak. A polgármester úr is az ABC sorrend szerint szavaz.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
„Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok energetikai korszerűsítése a
Vidékfejlesztési program keretein belül, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Győrzámoly Község
Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok energetikai korszerűsítése a Vidékfejlesztési program keretein belül, a VP67.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat keretében tárgyú közbeszerzési eljárást fedezethiány miatt eredménytelennek
nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
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Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a képviselők a nevük elhangzása után leadták a szavazatukat, melyet Horváth Gábor
polgármester külön íven összesített (a név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv a képviselő-testületi
ülésről készült jegyzőkönyv melléklete).
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (I. 23.) határozata
„Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok energetikai korszerűsítése a
Vidékfejlesztési program keretein belül, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Győrzámoly Község
Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok energetikai korszerűsítése a Vidékfejlesztési program keretein belül, a VP67.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat keretében tárgyú közbeszerzési eljárást fedezethiány miatt eredménytelennek
nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester javasolta, hogy írják ki újra a közbeszerzési eljárást és az alábbi határozati javaslatot
teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
A becsült érték megállapításáról, a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, valamint az eljárás ismételt
megindításáról
1. A közbeszerzési eljárás tárgya: „Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok energetikai
korszerűsítése a Vidékfejlesztési program keretein belül, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat keretében”
tárgyú, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő
alkalmazásával lefolytatott eljárás.
A projekt megvalósítási helye:
I. rész: 9172 Győrzámoly, Rákóczi Ferenc utca 33/a. hrsz.: 327, Tornacsarnok
II. rész: 9172 Győrzámoly, Rákóczi utca 28. hrsz.: 376/51, Tűzoltószertár és Falumúzeum
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. pontban nevesített projekt
megvalósítása érdekében ismételten közbeszerzési eljárást indít, az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési
dokumentumokat jóváhagyja és a beruházás becsült értékét bruttó 57.302.667,- Ft-ban határozza meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (I. 23.) határozata
A becsült érték megállapításáról, a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, valamint az eljárás ismételt
megindításáról
1. A közbeszerzési eljárás tárgya: „Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok energetikai
korszerűsítése a Vidékfejlesztési program keretein belül, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat keretében”
tárgyú, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő
alkalmazásával lefolytatott eljárás.
A projekt megvalósítási helye:
I. rész: 9172 Győrzámoly, Rákóczi Ferenc utca 33/a. hrsz.: 327, Tornacsarnok
II. rész: 9172 Győrzámoly, Rákóczi utca 28. hrsz.: 376/51, Tűzoltószertár és Falumúzeum
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. pontban nevesített projekt
megvalósítása érdekében ismételten közbeszerzési eljárást indít, az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési
dokumentumokat jóváhagyja és a beruházás becsült értékét bruttó 57.302.667,- Ft-ban határozza meg.
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Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont: LEADER pályázati lehetőségek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a pályázati felhívást kiküldték. Ennek keretében pályázhatnánk a
térfigyelő kamerák telepítésére és a Tornacsarnok padlójának a cseréjére.
Pulai Nikoletta képviselő azt hitte, hogy minden, a pályázatban megfogalmazott célra külön lehet pályázni, ezért
javasolta volna, hogy pályázzanak egy emlékműre vagy kopjafára is, ami Trianonnak állít emléket, mert 2020-ban lesz a
100 éves évfordulója.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy a kiírás nem ad lehetőséget arra, hogy ennyi féle célra pályázzanak,
mert nagyon kevés a forrás, illetve a támogatható pályázatok számát is limitálták.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az ilyen célra szoktak lenni olyan pályázatok, amik kifejezetten az
emlékművekre vonatkoznak, esetleg azokat lehetne figyelni.
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy a térfigyelő kamerarendszerre és a Tornacsarnok padlójának cseréjére
nyújtsák be a pályázatot. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
A természeti, kulturális, történelmi, épített örökségünket fenntartó, elérhetőségét javító és az identitástudatot
növelő kezdeményezések támogatása tárgyú, VP6-19.2.1.-81-1-17 kódszámú pályázat benyújtásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a „Természeti,
kulturális, történelmi, épített örökségünket fenntartó, elérhetőségét javító és az identitástudatot növelő
kezdeményezések támogatása” tárgyú, VP6-19.2.1.-81-1-17 kódszámú pályázati kiírásra, „A közbiztonság javítása
érdekében térfigyelő kamerarendszer telepítése Győrzámolyon” címmel.
2. A fejlesztéssel Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező 660, 588, 717, 732, 747, 550/2, 832, 533/5,
278, 234, 104, 267/49, 453, 800, 533/6, 312, 1, 333 hrsz-ú ingatlanok érintettek.
3. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a pályázat elkészítésére adjon megbízást, a
pályázatot nyújtsa be és a pályázattal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozatot tegye meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (I. 23.) határozata
A természeti, kulturális, történelmi, épített örökségünket fenntartó, elérhetőségét javító és az identitástudatot
növelő kezdeményezések támogatása tárgyú, VP6-19.2.1.-81-1-17 kódszámú pályázat benyújtásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a „Természeti,
kulturális, történelmi, épített örökségünket fenntartó, elérhetőségét javító és az identitástudatot növelő
kezdeményezések támogatása” tárgyú, VP6-19.2.1.-81-1-17 kódszámú pályázati kiírásra, „A közbiztonság javítása
érdekében térfigyelő kamerarendszer telepítése Győrzámolyon” címmel.
2. A fejlesztéssel Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező 660, 588, 717, 732, 747, 550/2, 832, 533/5,
278, 234, 104, 267/49, 453, 800, 533/6, 312, 1, 333 hrsz-ú ingatlanok érintettek.
3. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a pályázat elkészítésére adjon megbízást, a
pályázatot nyújtsa be és a pályázattal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozatot tegye meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
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Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
A természeti, kulturális, történelmi, épített örökségünket fenntartó, elérhetőségét javító és az identitástudatot
növelő kezdeményezések támogatása tárgyú, VP6-19.2.1.-81-1-17 kódszámú pályázat benyújtásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a „Természeti,
kulturális, történelmi, épített örökségünket fenntartó, elérhetőségét javító és az identitástudatot növelő
kezdeményezések támogatása” tárgyú, VP6-19.2.1.-81-1-17 kódszámú pályázati kiírásra, „Tornacsarnok padlójának
cseréje Győrzámolyon” címmel.
2. A fejlesztéssel Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező, 327 hrsz-ú ingatlan érintett.
3. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a pályázat elkészítésére adjon megbízást, a
pályázatot nyújtsa be és a pályázattal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozatot tegye meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (I. 23.) határozata
A természeti, kulturális, történelmi, épített örökségünket fenntartó, elérhetőségét javító és az identitástudatot
növelő kezdeményezések támogatása tárgyú, VP6-19.2.1.-81-1-17 kódszámú pályázat benyújtásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a „Természeti,
kulturális, történelmi, épített örökségünket fenntartó, elérhetőségét javító és az identitástudatot növelő
kezdeményezések támogatása” tárgyú, VP6-19.2.1.-81-1-17 kódszámú pályázati kiírásra, „Tornacsarnok padlójának
cseréje Győrzámolyon” címmel.
2. A fejlesztéssel Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező, 327 hrsz-ú ingatlan érintett.
3. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a pályázat elkészítésére adjon megbízást, a
pályázatot nyújtsa be és a pályázattal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozatot tegye meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
6. napirendi pont: Döntés Ásványráró Község településrendezési tervének módosításáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Ásványráró község módosítja a településrendezési tervét. Mint

szomszédos településnek, nyilatkozni kell a tervezetről. 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 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (I. 23.) határozata
Ásványráró Község Településrendezési Terv módosítás (th-16-02-13) – Teljes eljárás, véleményezési szakasz
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Ásványráró 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 Ásványráró Község polgármesterét
értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Döntés a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének kezdeményezéséről
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Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 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 7 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (I. 23.) határozata
„Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat”
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük
meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést, elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településen bevándorlásszervező
irodát működtessenek.
2. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri
Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Sorosszervezetek ellen.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
8. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismerteti a döntést igénylő ügyeket:
1. Önkormányzati tulajdonú traktor értékesítése
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Kelemen Krisztián győrzámolyi lakos jelezte vételi szándékát az
önkormányzati tulajdonú, VLAGYIMIREC típusú traktor megvásárlására. Az általa ajánlott vételár bruttó 600 ezer
forint. A traktor használaton kívül van, az önkormányzati dolgozók a kistraktorokkal végzik a munkát. Évekkel ezelőtt a
traktort 500 ezer forintért vásárolták. Várja a hozzászólásokat.
A Képviselő-testület tagjai egyetértnek a traktor eladásával.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Traktor értékesítése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékesíti a tulajdonát képező,
használaton kívüli VLAGYIMIREC típusú traktort, bruttó 600 ezer forintért, Kelemen Krisztián győrzámolyi lakos
részére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (I. 23.) határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékesíti a tulajdonát képező,
használaton kívüli VLAGYIMIREC típusú traktort, bruttó 600 ezer forintért, Kelemen Krisztián győrzámolyi lakos
részére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
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Határidő: azonnal
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 17.20 órakor.

kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Andorka Kálmán János
képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Benes Gábor
képviselő
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