Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2018. február 13. 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. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma
Viktória jegyző
2. Javaslat a köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés megállapításáról szóló rendelet megalkotására;
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
3. Döntés a Nemzeti Közművek kedvezményes gázenergia ajánlatáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr.
Torma Viktória jegyző
4. Javaslat a településrendezési terv módosítására; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Javaslat önkormányzati főépítész megbízására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
6. Döntés a családsegítői állásra érkezett pályázatokról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
7. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
8. Segélyezések (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 12/2018. (II. 13.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma
Viktória jegyző
2. Javaslat a köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés megállapításáról szóló rendelet megalkotására;
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
3. Döntés a Nemzeti Közművek kedvezményes gázenergia ajánlatáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr.
Torma Viktória jegyző
4. Javaslat a településrendezési terv módosítására; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Javaslat önkormányzati főépítész megbízására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
6. Döntés a családsegítői állásra érkezett pályázatokról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
7. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
8. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
1

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. A költségvetési
tervezethez két módosítását javasol, egyrészt a Tornacsarnok padló cseréjére tervezzenek be 10 millió forintot és ennek
áfáját, valamint a hivatali irodák parkettájának felújítására, csiszolására, lakkozására is különítsenek forrást, amire
valamikor a nyári időszakban kerülne sor és véleménye szerint egy hétvége alatt el is készülhetne. Várja a
hozzászólásokat.
Benes Gábor képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a költségvetési tervezetet áttekintették, és
annak elfogadását javasolják.
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy a bizottsági ülésen szóba került az önkormányzati lakások bérleti díjának
emelése.
Horváth Gábor polgármesternek az a véleménye, hogy a bérleti díjak összegét ne változtassák meg. Lehet azt
gondolni, hogy ezek a díjak nem teljesen azonosak a piaci árakkal, de azért az nem biztos, hogy mindenki olyan
könnyen ki tudja fizetni.
dr. Torma Viktória jegyző egyetért a polgármester úrral, ismerik a bérlőket, nem biztos, hogy mindegyikük könnyen
ki tudná fizetni a megemelt összeget.
Horváth Gábor polgármester szerint minden áremelésnek van egy gerjesztő hatása az egész környezetre, illetve, ha
nincs emelés, akkor egy mérséklő hatása.
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint emelkednek a faluban az albérlet árak, ezt a piac hozza, és aki
önkormányzati lakásban lakik, az még mindig kedvező áron lakik.
Horváth Károly képviselő azt is elfogadhatónak tartaná, hogy az önkormányzati alkalmazottnak és a nyugdíjas
bérlőnek ne emeljenek, csak a többieknek.
Horváth Gábor polgármester szerint ez nem védhető, mert az önkormányzatnál többen is dolgoznak, nem csak egy
fő. Ha mindenkinek tudnának valamilyen kedvezményt adni, akkor elfogadható lenne javaslat, de így nem az.
Horváth Károly képviselő szerint időszerű az emelés, mert már 4 éve változatlanok a bérleti díjak.
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester úgy gondolja, hogy a magánszemélyek kommunális adójának emelése is
mindenkire vonatkozik a faluban, így a lakbér emelése is vonatkozzon minden bérlőre.
Horváth Gábor polgármester ezzel a felvetéssel egyetért, és úgy gondolja, hogy ha emelésre kerül sor, akkor az
százalékos mértékben történjen. Kérdés ennek a mértéke.
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy mik az albérlet árak Győrzámolyon.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy erről nincsenek pontos információik, hiszen, aki kiadja a lakását, az
nem köteles megmondani, hogy mennyiért adja ki. Valaki úgy adja ki a lakását, hogy az ott lakó gondozza a kertet, fizeti
a rezsit és a ház állagát megóvja, de nem fizet lakbért, valaki pedig többszáz ezer forintot is elkér.
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint, ha most bruttó 10%-kal megemelik a bérleti díjakat, az mindenki
számára elviselhető lesz, főleg úgy, hogy 4 évig nem emeltek az árakon. A 20%-ot soknak tartaná, de a 10% reális, főleg
úgy, hogy az vissza is van forgatva, hiszen voltak az elmúlt években nyílászáró cserék, két lakásban is. Véleménye
szerint, ha valaki 44 ezer forintért bérel a falu közepén egy házat, az egyáltalán nem magas összeg.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Határozati javaslat
Önkormányzati lakások bérleti díjáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező lakások bérleti díját az alábbi bruttó
összegekben határozza meg 2018. április 1. napjától:
▪ Győrzámoly, Szent István u. 4.
44.000,-Ft
▪ Győrzámoly, Rákóczi u. 45.
55.000,-Ft
▪ Győrzámoly, Rákóczi u. 49. „1. számú lakás”
71.500,-Ft
▪ Győrzámoly, Rákóczi u. 49. „2. számú lakás”
44.000,-Ft
▪ Győrzámoly, Rákóczi u. 49. „3. számú lakás”
71.500,-Ft
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről
szóló rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 1. pont esetében folyamatos; 2. pont esetében 2018. szeptember 30.
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 13/2018. (II. 13.) határozata
Önkormányzati lakások bérleti díjáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező lakások bérleti díját az alábbi bruttó
összegekben határozza meg 2018. április 1. napjától:
▪ Győrzámoly, Szent István u. 4.
44.000,-Ft
▪ Győrzámoly, Rákóczi u. 45.
55.000,-Ft
▪ Győrzámoly, Rákóczi u. 49. „1. számú lakás”
71.500,-Ft
▪ Győrzámoly, Rákóczi u. 49. „2. számú lakás”
44.000,-Ft
▪ Győrzámoly, Rákóczi u. 49. „3. számú lakás”
71.500,-Ft
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről
szóló rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 1. pont esetében folyamatos; 2. pont esetében 2018. szeptember 30.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az intézményvezetővel egyeztetve az intézményben új álláshelyet indokolt
létesíteni, az adminisztratív feladatok ellátására egy óvodatitkári pozíciót.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Intézményi létszámfejlesztés engedélyezéséről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fenntartásában lévő Győrzámolyi
Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alkalmazottainak a létszámát 1 fő óvodatitkárral bővíti a 2018. évtől.
Felelős: Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető
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 az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (II. 13.) határozata
Intézményi létszámfejlesztés engedélyezéséről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fenntartásában lévő Győrzámolyi
Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alkalmazottainak a létszámát 1 fő óvodatitkárral bővíti a 2018. évtől.
Felelős: Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
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2018. évi költségvetés előirányzatairól
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2018. évi
költségvetésében a Tornacsarnok padlójának cseréjére és a Polgármesteri Hivatal parkettájának a felújítására forrást
különít el.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert a módosítások átvezetésére.
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 az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (II. 13.) határozata
2018. évi költségvetés előirányzatairól
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2018. évi
költségvetésében a Tornacsarnok padlójának cseréjére és a Polgármesteri Hivatal parkettájának a felújítására forrást
különít el.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert a módosítások átvezetésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Arvanitudu-Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy a Sportegyesület támogatása mivel emelkedett.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Sportegyesület által megpályázott TAO-s támogatáshoz biztosítandó
önrész összegével, melyből az egyesület kisbuszt vásárol, illetve a sportöltözőben végeznek felújítási munkákat.
Arvanitudu-Major Éva alpolgármester látta, hogy az új tantermek berendezését is betervezték.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy ennek az az oka, hogy a tankerülettől még nem kaptak a berendezésre
vonatkozóan tájékoztatást, viszont az elkészült osztálytermek nem maradhatnak üresen.
Pulai Nikoletta képviselő ezzel egyetért.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a polgármester úr tiszteletdíja még a tavalyi évi emelést követően sem éri el
a választásokat megelőző tiszteletdíjat és költségtérítést, ezért javasolta, hogy a különbözetet - hasonlóan az előző
évekhez - a polgármester úr település érdekében végzett munkája elismeréseként, jutalomként állapítsák meg.
Horváth Gábor polgármester bejelenti személyes érintettségét és felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a határozati
javaslatokat tegye fel szavazásra:
dr. Torma Viktória jegyző összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármesteri jutalom megállapításánál a
szavazásból kizárja Horváth Gábor polgármestert.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018. (II. 13.) határozata
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármesteri jutalom megállapításánál a
szavazásból kizárja Horváth Gábor polgármestert.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
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Ezt követően dr. Torma Viktória jegyző az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Polgármesteri jutalom megállapításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Horváth Gábor polgármestert
munkája elismeréseként bruttó 687.740,-Ft összegű jutalomban részesíti és felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy
annak kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: kifizetésre: 2018. november 30.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018. (II. 13.) határozata
Polgármesteri jutalom megállapításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Horváth Gábor polgármestert
munkája elismeréseként bruttó 687.740,-Ft összegű jutalomban részesíti és felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy
annak kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: kifizetésre: 2018. november 30.
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 18/2018. (II. 13.) határozata
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek várható
összegéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-a alapján a saját bevételeinek összegét az alábbiak szerint állapítja meg (adatok ezer Ft-ban):
2018. 2019. 2020. 2021.
Saját bevételek
év
év
év
év
Helyi adóból és települési adóból
38100 39500 40700 40800
származó bevétel
Az
önkormányzati
vagyon
és
az
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
1401 1401 1401 1401
értékesítésből és hasznosításából származó
bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
0
0
0
0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
160264 88580 98000 98000
privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
330 300
300
300
Kezesség-,
illetve
garanciavállalással
0
0
0
0
kapcsolatos megtérülés
200095 129781 140401 140501
Saját bevételek összesen:
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek
összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg (adatok ezer Ft-ban):
Adósságot
keletkeztető
kötelezettségek
Hitel, Folyószámla-hitel
Fejlesztési hitelek

ügyletekből

eredő 2018.
év
0
6446

2019.
év
0
6257

2020.
év
0
6068

2021.
év
0
5878
5

Kötvény kibocsátása
0
Részletfizetés
0
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségek összesen:
6446
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

0
0

0
0

0
0

6257

6068

5878

Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet, az előzőekben ismertetett
módosításokkal teszi fel szavazásra:
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Győrzámoly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről (a rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a költségvetésbe betervezték a községi és a határi utak javítását, az új
lakóutcák útalapjának javítását, valamint a Majori út még fel nem újított szakaszának az aszfaltozását. A munkákat
mielőbb el kell végezni, ahogy az időjárás engedi. Arra kér felhatalmazást, hogy ajánlatokat kérjen és a legkedvezőbb
ajánlatot tevőt megbízza a munkálatokkal. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Községi- és határi utak javítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a községi- és határi utak, valamint az új
lakóutcák útalapjának a javítását.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a munkálatok elvégzésére kérjen ajánlatokat és
felhatalmazza arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevővel kössön szerződést.
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 19/2018. (II. 13.) határozata
Községi- és határi utak javítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a községi- és határi utak, valamint az új
lakóutcák útalapjának a javítását.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a munkálatok elvégzésére kérjen ajánlatokat és
felhatalmazza arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevővel kössön szerződést.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Majori út felújítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Majori út felújítását.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a munkálatok elvégzésére kérjen ajánlatokat és
felhatalmazza arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevővel kössön szerződést.
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 20/2018. (II. 13.) határozata
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Majori út felújítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Majori út felújítását.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a munkálatok elvégzésére kérjen ajánlatokat és
felhatalmazza arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevővel kössön szerződést.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Javaslat a köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés megállapításáról szóló
rendelet megalkotására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 2016-ban a Képviselő-testület a hivatal személyi
állományának megtartása érdekében döntött az illetmény emeléséről. Jelen rendelet megalkotásával nem az a cél, hogy a
megállapított illetmények emelkedjenek, hanem az, hogy a köztisztviselők illetményét ne személyi illetménnyel, hanem
az osztályba sorolás (besorolás) szabályaival lehessen megállapítani. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
rendelet-tervezet teszi fel szavazásra:
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete a
közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetmény alapjáról és illetménykiegészítéséről (a rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)
3. napirendi pont: Döntés a Nemzeti Közművek kedvezményes gázenergia ajánlatáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy éves szinten 300 ezer forint
körüli megtakarítást ígértek az időjárás függvényében.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy ez nem jelent szolgáltató váltást, hiszen jelenleg is a Nemzeti Közművek
biztosítja az intézmények földgázellátását.
Tekintve, hogy további 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 21/2018. (II. 13.) határozata
Szerződéskötés NKM Földgázszolgáltató Zrt-vel
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az NKM Földgázszolgáltató Zrt. földgáz
kereskedelmi szerződés tervezét és úgy határozott, hogy azt az önkormányzat és intézményei vonatkozásában elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert és Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezetőt a
szerződések aláírására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Javaslat a településrendezési terv módosítására
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a 2017-ben kialakított 40 telekből 26 telek került az önkormányzat
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tulajdonába. A telkek ingatlan-nyilvántartási bejegyzése megtörtént és hamarosan megkezdődik az értékesítés. Jelenleg
már csak 9 telek szabad, a többit lefoglalták. Az itt kialakult résztől az országút felé van 3,1 hektáros terület, a töltés felé
lévő három földarab pedig több, mint 4 hektár. Az egyik tulajdonosi kör kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy
vonják fejlesztési területbe, így összehívták az összes érintettet múlt hét csütörtökre egy egyeztető megbeszélésre, ahol a
jelen lévők úgy nyilatkoztak, hogy átadnák az önkormányzatnak a földterületeket úgy, hogy a kialakuló telkekből minden
harmadikat visszakapnák és a kialakítással járó költségeket az önkormányzat viselné. Ehhez azonban a rendezési terv
módosítása szükséges. Amennyiben a Képviselő-testület ezzel egyetért, akkor a tulajdonosokkal mindenképpen
szükséges egy előszerződés megkötése arra vonatkozóan, hogy a rendezési terv módosítását követően átadják a
földterületeket. Így talán nem áll elő az a helyzet, ami a jelenleg az Erdősor utca folytatásában tervezett telkeknél, hogy
egy terület tulajdonosai miatt megállt az ügy, akiknek körülbelül egy telek járna, ami 6-7 millió forint, de ők a
háromszorosát szeretnék, mert szerintük a területük 20 millió forintot is megér. Ez csak akkor ér annyit, ha valaki
annyiért el tudja eladni.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy hány emberrel tesznek ezzel rosszat?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy körülbelül 15-20 másik érintett van, akik viszont mind partnerek
lennének a telekalakításban. Ugyanez a helyzet a Parti sétányon tervezett 1 hektáros területtel, ahol a tulajdonos egyedi
feltételeket akar, márpedig mást nem kínálhatnak, mint eddig. Ezért javasolja, hogy ezekkel a tulajdonosokkal kössenek
előszerződést, ami arról szólna, hogy a rendezési terv módosítást követően átadják a földterületeket. A biológiai
aktivitás megőrzése érdekében, ha valahol fejlesztést valósítanak meg, akkor más területeket vissza kell minősíteni, így
nyilván azokat, ahol a tulajdonosokkal nem lehet megállapodni. Ez lehet, hogy nem is lesz elég, ezért a
településtervezőnek kell majd még számításokat végezni, hogy hol és milyen változásokat kell eszközölni.
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy annak idején ezért lett a Cseresznyefa utca mögöttre tervezett fejlesztési
terület egy része is visszaminősítve.
Horváth Gábor polgármester úgy véli, hogy arra is sor kerülhet, hogy ott tovább csökkentik a fejlesztési területeket.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy kérelem érkezett az Erdősor utcából arra, hogy a minimális teleknagyságot
az eddigi 900 m2 helyett 800 m2-ben határozza meg a rendezési terv. Ennek oka, hogy a telkek a jelenleg kialakult
állapothoz igazodjanak.
Horváth Gábor polgármester arra kér felhatalmazást, hogy az új fejlesztési területek tulajdonosaival előszerződést
köthessen és a településtervezőnek megbízást adhasson a rendezési terv módosítására. Az alábbi határozati javaslatot
teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés Szabályozási Terv módosításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a település déli részén, a Dergiták
útjától dél-keletre, a Mosoni-Duna töltés mellett fekvő általános mezőgazdasági terület (Má) és a település déli részén, a
Dergiták útjától dél-keletre, az 1401 számú „szigetközi” út mellett fekvő általános mezőgazdasági terület (Má)
megjelölésű területeket falusias lakóövezetté (Lf) módosítja.
2. A Képviselő-testület támogatja Győrzámoly község településrendezési eszközei módosítására irányuló eljárás indítását
és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert arra, hogy a településtervező Talent-Plan Kft-t kérje fel a módosítás
elkészítésére és az erre vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
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 22/2018. (II. 13.) határozata
Döntés Szabályozási Terv módosításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a település déli részén, a Dergiták
útjától dél-keletre, a Mosoni-Duna töltés mellett fekvő általános mezőgazdasági terület (Má) és a település déli részén, a
Dergiták útjától dél-keletre, az 1401 számú „szigetközi” út mellett fekvő általános mezőgazdasági terület (Má)
megjelölésű területeket falusias lakóövezetté (Lf) módosítja.
8

2. A Képviselő-testület támogatja Győrzámoly község településrendezési eszközei módosítására irányuló eljárás indítását
és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert arra, hogy a településtervező Talent-Plan Kft-t kérje fel a módosítás
elkészítésére és az erre vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés Szabályozási Terv módosításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mosoni-Duna töltés mentén futó
Parti sétány mellett tervezett falusias lakóterületet és a település északi részén, a győrladaméri közigazgatási határ és a
Zámolyi-csatorna között fekvő tervezett falusias lakóterületet, valamint a hozzájuk kapcsolódó zöldterületeket és
közlekedési útterületeket visszaminősíti általános mezőgazdasági területté.
2. A Képviselő-testület támogatja Győrzámoly község településrendezési eszközei módosítására irányuló eljárás indítását
és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert arra, hogy a településtervező Talent-Plan Kft-t kérje fel a módosítás
elkészítésére és az erre vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
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 23/2018. (II. 13.) határozata
Döntés Szabályozási Terv módosításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mosoni-Duna töltés mentén futó
Parti sétány mellett tervezett falusias lakóterületet és a település északi részén, a győrladaméri közigazgatási határ és a
Zámolyi-csatorna között fekvő tervezett falusias lakóterületet, valamint a hozzájuk kapcsolódó zöldterületeket és
közlekedési útterületeket visszaminősíti általános mezőgazdasági területté.
2. A Képviselő-testület támogatja Győrzámoly község településrendezési eszközei módosítására irányuló eljárás indítását
és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert arra, hogy a településtervező Talent-Plan Kft-t kérje fel a módosítás
elkészítésére és az erre vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés Szabályozási Terv módosításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Erdősor utcai falusias
lakóterületen a minimális teleknagyságot 900 m2-ről 800 m2-re csökkenti.
2. A szabályozási terv módosításának költségét a kérelmező köteles viselni.
3. A Képviselő-testület támogatja Győrzámoly község településrendezési eszközei módosítására irányuló eljárás indítását
és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert arra, hogy a településtervező Talent-Plan Kft-t kérje fel a módosítás
elkészítésére és az erre vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg.
4. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
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 24/2018. (II. 13.) határozata
Döntés Szabályozási Terv módosításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Erdősor utcai falusias
lakóterületen a minimális teleknagyságot 900 m2-ről 800 m2-re csökkenti.
2. A szabályozási terv módosításának költségét a kérelmező köteles viselni.
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3. A Képviselő-testület támogatja Győrzámoly község településrendezési eszközei módosítására irányuló eljárás indítását
és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert arra, hogy a településtervező Talent-Plan Kft-t kérje fel a módosítás
elkészítésére és az erre vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg.
4. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy újonnan kijelölt fejlesztési területek tulajdonosaival a rendezési terv
módosítás előtt előszerződést kössenek, melynek az a lényege, hogy a tulajdonosok már most kötelezettséget vállalnak
arra, hogy a rendezési terv módosítást követően eladják az önkormányzatának az ingatlanjaikat, és a korábbi
gyakorlatnak megfelelően a kialakuló telkek 1/3 része kerül vissza a tulajdonukba. Az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
Felhatalmazás a győrzámolyi 067/2, 067/3, 067/5, 067/6, 067/7, 067/31, 067/32 hrsz-ú ingatlanok
tulajdonosaival előszerződés megkötésére
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a település fejlesztése érdekében
építési telkek kialakítása, továbbá kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolja a győrzámolyi 067/2, 067/3,
067/5, 067/6, 067/7, 067/31, 067/32 hrsz-ú ingatlanokat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az ingatlanok tulajdonosaival a
településrendezési terv módosítását megelőzően kössön adásvételi előszerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja
alá.
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 25/2018. (II. 13.) határozata
Felhatalmazás a győrzámolyi 067/2, 067/3, 067/5, 067/6, 067/7, 067/31, 067/32 hrsz-ú ingatlanok
tulajdonosaival előszerződés megkötésére
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a település fejlesztése érdekében
építési telkek kialakítása, továbbá kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolja a győrzámolyi 067/2, 067/3,
067/5, 067/6, 067/7, 067/31, 067/32 hrsz-ú ingatlanokat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az ingatlanok tulajdonosaival a
településrendezési terv módosítását megelőzően kössön adásvételi előszerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja
alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
4.
5. napirendi pont: Javaslat önkormányzati főépítész megbízására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy 2018. január 1-jén hatályba lépett a településkép védelméről szóló
18/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet, mely a vonatkozó magasabb szintű jogszabályokkal összhangban előírja
települési főépítész közreműködését az egyes eljárásokban (településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció,
településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás). Fentiekre tekintettel ajánlatot kértek Tétényi Éva
főépítésztől arra vonatkozóan, hogy vállalná-e továbbra is a főépítészi feladatok ellátását a településen. Ajánlata szerint
vagy egy általány megbízási díjat tartalmazó szerződést kötnénk, ami a kamarai díjszabás szerint 100-120 ezer Ft/hó
között lenne. Ebbe havi egy személyes konzultáció és elektronikus ügyintézés tartozik. A másik lehetőség, hogy eseti
elszámolást és alkalmakat számít, ebben az esetben a ráfordított időtől függően teljesítmény-elszámolást és teljesítésigazolást készít, ez körülbelül 20 ezer Ft/ügy.
Benes Gábor képviselő hozzátette, hogy a rendezési terv módosításánál is szükséges a főépítész közreműködése, ezen
kívül sok olyan ügy van, amiben több kérdés is felmerülhet, bontás, átépítés, stb., így az ügyek számát nehéz követni,
ezért inkább átalányáras szerződést kössenek.
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Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy havi 100 ezer forint+áfa összegért bízzák meg Tétényi Évát a főépítészi
feladatok ellátásával és 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 26/2018. (II. 13.) határozata
Önkormányzati főépítészi megbízásról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Archicon Stúdió Bt. és Tétényi Éva
főépítész (É1/TT1 11-0227) által a települési önkormányzati főépítészi feladat ellátásra adott ajánlatot, szerződéstervezetet és azt elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Döntés a családsegítői állásra érkezett pályázatokról
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti a családsegítő állásra érkezett pályázatokat. A korábbi családsegítő már a
felmentési idejét tölti, eddig helyettesítéssel oldották meg a feladatot. Három pályázat érkezett, az egyik jelentkezőnek
nincs meg a szükséges végzettsége.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Családsegítő kinevezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a családsegítő álláshelyre benyújtott
pályázatokat és úgy határozott, hogy Fehérné Hudák Edina Erzsébet pályázót Győrzámoly Község Önkormányzat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata családsegítői állására kinevezi.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert a kinevezés elkészítésére és aláírására.
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 27/2018. (II. 13.) határozata
Családsegítő kinevezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a családsegítő álláshelyre benyújtott
pályázatokat és úgy határozott, hogy Fehérné Hudák Edina Erzsébet pályázót Győrzámoly Község Önkormányzat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata családsegítői állására kinevezi.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert a kinevezés elkészítésére és aláírására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. Közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak kijelöléséről
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a múlt ülésen döntöttek arról, hogy az energetikai korszerűsítés
tárgyában ismételten közbeszerzési eljárást indítanak. Ehhez ki kell jelölni a bíráló bizottság tagjait. Az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
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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 bíráló bizottság tagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjává dr. Torma Viktória jegyzőt, Szabóné Vaszari Edit gazdálkodási
ügyintézőt, dr. Gergely Zsolt felelős akkrediált közbeszerzési szaktanácsadót és Herm László műszaki szakértőt
választja.
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 28/2018. (II. 13.) 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 bíráló bizottság tagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjává dr. Torma Viktória jegyzőt, Szabóné Vaszari Edit gazdálkodási
ügyintézőt, dr. Gergely Zsolt felelős akkrediált közbeszerzési szaktanácsadót és Herm László műszaki szakértőt
választja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
2. Tájékoztató az új egészségház létesítéséről és az iskola tervezett bővítéséről
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy jogerős az egészségház építési engedélye, elkészültek a kiviteli tervek így
hamarosan elindulhat a közbeszerzési eljárás. Az iskola bővítésre is megvan az építési engedély, március elejére
elkészülnek a kiviteli tervek, elindulhat a közbeszerzés, aminek a lefolytatását követően májusban a munka el is indulhat.
A szombati iskola nyitogató rendezvényen elhangzott az, hogy nagy valószínűséggel bontani kell az elsősöket és két
osztály lesz, de az is előfordulhat, hogy ha nincs annyi gyerek, akkor ezt a tankerület nem engedélyezi. Amíg erre nincs
engedély, addig csak győrzámolyi gyerekeket vehet fel az iskola, azonban, ha két osztálynyi győrzámolyi gyereket
beiratnak és a tankerület engedélyezi a bontást, körülbelül 32 gyerek esetén, akkor már máshonnan is fogadhat az iskola
gyereket. Az óvodában várhatóan 9 gyereket tartanak vissza.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy nem gondolkodnak-e azon, hogy felépítenék mégis a Karácsonyék-féle
csarnokot az iskola udvarra, oda, ahova annak idején az óvodát tervezték? Most már a testnevelések órák 70%-ában két
osztály használja a Tornacsarnokot, ha nő az osztályok száma, akkor ez hamarosan 100% lesz, míg a testnevelési órák
száma nem fog csökkeni.
Horváth Gábor polgármester úgy véli, hogy ha az uszodát meg tudják építeni, akkor ott is lesz a gyerekeknek torna
órája.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy nincs olyan hely, ahol ezt az egyetemnél lebontott csarnokot felállíthatják
Karácsonyék, de az nem lenne jó, ha erre mondjuk Győrladaméron kerülne sor. Akkor nem lenne olyan zsúfolt a
Tornacsarnok sem, ha lenne ez a másik csarnok.
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy ott adna helyet az önkormányzat?
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy akkor odaadnák azt a csarnokot önkormányzatnak?
Pulai Nikoletta képviselő ezeket nem tudja, meg kellene kérdezni. De arra az udvar részre, ahova az óvodát tervezték
építeni, lehet, hogy elférne, bár nem tudja, hogy ez a csarnok mekkora.
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint erről már volt, esztétikai okból elvetették, hogy ez a csarnok a temető
mellé kerüljön, de az iskola mellett sem nézne ki jól egy műanyag sátor.
Pulai Nikoletta képviselő arra gondolt, hogy ismét felveti ezt a kérdést, mielőtt valamelyik szomszéd településen
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felállítják a csarnokot.
Benes Gábor képviselő szerint itt jogilag azt is meg kell vizsgálni, hogy idegen tulajdonra akarja a csarnokot felállítani
és ott akar teniszoktatást, tehát vállalkozást folytatni.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy területet Győrzámolyon is tud vásárolni, ahogy erre korábban is volt
szándéka. Azonban ha megnézik azt, hogy annak idején az iskola udvarra 200-300 m2-es óvodát akartak építeni, ez a
csarnok ezzel szemben 800 m2 alapterületű és olyan, mint egy ipari épület. A teteje és az oldala is szendvicspanelből áll.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy a gyerekek szeretnének egy akadálypályát, ahol rollerezni, gördeszkázni
tudnának. Ha lenne erre pályázat, azon jó lenne indulni. Most a régi óvoda előtt gyakorolnak a korlátokon és a
rámpákon.
dr. Torma Viktória jegyző figyelni fogja az ilyen tartalmú pályázati kiírásokat.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 17.42 órakor és zárt ülés tartását rendelte el.
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