Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2018. március 6. napján a 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésen
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Arvanitidu-Major Éva alpolgármester, 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. 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 ismételt közbeszerzési eljárás
eredményéről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Javaslat a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
3. Építési telkekkel kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor polgármester
4. Döntés szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezéséről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Javaslat ingatlan vásárlására; Előadó: Horváth Gábor polgármester
6. Döntés képviselő-testületi ülés időpontjáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-testület 6
fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018. (III. 6.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. 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 ismételt közbeszerzési eljárás
eredményéről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
2. Javaslat a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
3. Építési telkekkel kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor polgármester
4. Döntés szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezéséről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Javaslat ingatlan vásárlására; Előadó: Horváth Gábor polgármester
6. Döntés képviselő-testületi ülés időpontjáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. 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 ismételt közbeszerzési eljárás eredményéről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy lefolytatták az ismételt közbeszerzési eljárást a Tornacsanok és a
Tűzoltószertár-Falumúzeum épületek energetikai korszerűsítése tárgyában. Az öt felkért ajánlattevő közül kettő adott
ajánlatot, a HUN-Trigeo Kft. ajánlata 53.533.705,-Ft+áfa, a Jáger és Társa Kft. ajánlata 71.579.407,-Ft+áfa összegű.
Javasolja, hogy fogadják el a kedvezőbb ajánlatot, annak érdekében, hogy a pályázatot meg tudják valósítani. A pályázat
beadása és annak elbírálása között másfél év telt el, az árak pedig jelentősen emelkedtek az építőiparban. Eredetileg ennek a
munkának a becsült értéke bruttó 57 millió forint volt, a legkedvezőbb ajánlat most közel bruttó 68 millió forintról szól, a
pályázati támogatás kicsivel több, mint 40 millió forint, így a fennmaradó részt önerőből kell biztosítani. Emlékeztet arra,
hogy az előző közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb ajánlat meghaladta a bruttó 87 millió forintot.
A Képviselő-testület tagjai egyhangúan támogatják a kedvezőbb ajánlat elfogadását.
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” c. közbeszerzési eljárás
eredményéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a „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” c. megismételt közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a
HUN-Trigeo Kft-t hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének és elfogadja a megajánlott 53.533.705,-Ft+27% áfa vállalási
árat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az ajánlattevők értesítésére és a vállalkozási szerződés
megkötésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
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 Képviselő-testület 7
fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2018. (III. 6.) 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” c. közbeszerzési eljárás
eredményéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a „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” c. megismételt közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a
HUN-Trigeo Kft-t hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének és elfogadja a megajánlott 53.533.705,-Ft+27% áfa vállalási
árat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az ajánlattevők értesítésére és a vállalkozási szerződés
megkötésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a műszaki ellenőrzésre a pályázat beadásakor a Magyar Energia Centrum
ajánlatát fogadták el, akik a műszaki ellenőrzéssel a Murex Bt-t, Herm László műszaki ellenőrt bízták meg. Az alábbi
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Határozati javaslat
Döntés a Tornacsarnok, Tűzoltószertár és Falumúzeum épületek energetikai korszerűsítési munkáinak műszaki
ellenőréről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tornacsarnok, Tűzoltószertár és Falumúzeum épületek
energetikai korszerűsítési munkáinak műszaki ellenőrzésével a Magyar Energia Centrum Kft-t bízza meg.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a műszaki ellenőrzésre kössön szerződést és azt
a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-testület 7
fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2018. (III. 6.) határozata
Döntés a Tornacsarnok, Tűzoltószertár és Falumúzeum épületek energetikai korszerűsítési munkáinak műszaki
ellenőréről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tornacsarnok, Tűzoltószertár és Falumúzeum épületek
energetikai korszerűsítési munkáinak műszaki ellenőrzésével a Magyar Energia Centrum Kft-t bízza meg.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a műszaki ellenőrzésre kössön szerződést és azt
a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Javaslat a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a szavazatszámláló bizottságok
tagjainak személyére a helyi választási iroda vezetője tesz javaslatot. 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 7 fő. A Képviselő-testület 7
fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2018. (III. 6.) határozata
Szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Győrzámoly Községben működő szavazatszámláló
bizottságok tagjait az alábbiak szerint választja meg:
Települési szinten megválasztott tagok:
➢ Borbélyné Fazekas Olga 9172 Győrzámoly, Szent László u. 23/A. szám alatti lakos
➢ Csuti Szilvia 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 79. szám alatti lakos
➢ Tóth Brigitta 9172 Győrzámoly, Szent István u. 42. szám alatti lakos
➢ Szabó Imre 9172 Győrzámoly, Kossuth u. 19/A. szám alatti lakos
➢ Kovács Antalné 9172 Győrzámoly, Széchenyi u. 68. szám alatti lakos
➢ Speulta Csaba 9172 Győrzámoly, Tölgyfa u. 5/A. szám alatti lakos
Települési szinten megválasztott póttagok:
➢ Csuti Kornélia 9172 Győrzámoly, Szabadság u. 20. szám alatti lakos
➢ Horváth Róbert 9172 Győrzámoly, Cseresznyefa u. 27/B. szám alatti lakos
➢ Tóth Gyula 9172 Győrzámoly, Szent István u. 26. szám alatti lakos
➢ Némethné Szür Eszter 9172 Győrzámoly, Dr. Pécsi Gy. u. 20. szám alatti lakos
➢ Nagy Attila László 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 127. szám alatti lakos
➢ Szilágyi Angelika 9172 Győrzámoly, Tölgyfa u. 28/B. szám alatti lakos
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3. napirendi pont: Építési telkekkel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy tavaly megvásárolták a 067/4 hrsz-ú ingatlant, melyen 40 db építési telket
alakított ki az önkormányzat. A tulajdonossal megkötött adásvételi szerződésben foglaltak teljesítése érdekében új szerződést
kell kötni, hogy tulajdonba tudják adni neki az őt megillető építési telkeket. 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 Képviselő-testület 7
fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2018. (III. 6.) határozata
Szerződéskötés földterület tulajdonosával
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 102/2017. (VI. 20.) határozatával
építési telkek kialakítása, továbbá kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolt győrzámolyi 067/4 hrsz-ú ingatlan
korábbi tulajdonosával szerződést köt az adásvételi szerződésbe foglalt feltételek teljesítése érdekében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a szerződés elkészítésére és ügyintézésére adjon
ügyvédi megbízást, az érintett tulajdonossal a szerződést megkösse és azt a Képviselő-testület nevében aláírja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a múlt ülésen beszéltek a tervezett új fejlesztési területekről, illetve döntöttek
arról, hogy a tulajdonosokkal előszerződést kötnek. Időközben a településtervező elkészített egy vázrajzot a tervezett
állapotról és telekosztásról, melyet bemutat a Képviselő-testületnek. Az utcaképet illetően nagyon szép megoldást választott
a településtervező, nem tekinthető sablonosnak, így egy szép családi házas övezet alakulhat ott ki, ha módosításra kerül a
rendezési terv.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy minden tulajdonost sikerült-e elérni és beleegyeztek-e?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy tartottak egy megbeszélést, ahol az érintettek többsége jelen volt és ők úgy
nyilatkoztak a távollévők nevében is, hogy támogatják a rendezési terv ilyenfajta módosítását és hajlandók eladni az
önkormányzatnak a területüket az ismert feltételek szerint. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-testület 7
fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2018. (III. 6.) határozata
A 067/2, 067/3, 067/5, 067/6, 067/7, 067/31, 067/32 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy építési telkek kialakítása, továbbá
kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolja a 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 adásvételi előszerződés és végleges adásvételi
szerződés elkészítésére és ügyintézésére adjon ügyvédi megbízást, az ingatlanok tulajdonosaival kössön adásvételi
előszerződést, majd a településrendezési terv módosítását követően végleges adásvételi szerződést és azokat a Képviselőtestület nevében írja alá.
3. A Képviselő-testület a településrendezési terv módosítását követően hozzájárul a 067/2, 067/3, 067/5, 067/6, 067/7,
067/31, 067/32 hrsz-ú külterületi földterületek belterületbe vonásához. A más célú hasznosítás és a belterületbe vonás
költségét az összes érintett ingatlan vonatkozásában Győrzámoly Község Önkormányzata viseli.
4. Győrzámoly Község Önkormányzata a rendezési terv módosítását követően kezdeményezi az illetékes ingatlanügyi
hatóságnál a 067/2, 067/3, 067/5, 067/6, 067/7, 067/31, 067/32 hrsz-ú külterületi szántók más célú hasznosítását és
belterületbe vonását abból a célból, hogy a település fejlesztése érdekében azon építési telkek, továbbá kiszolgáló- és lakó
utak alakulhassanak ki.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
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Határidő: folyamatos
4. napirendi pont: Döntés szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezéséről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy már nagyon régóta kérelmezték újabb hulladékszigetek elhelyezését, most
úgy tűnik, hogy erre van lehetőség, ugyanis a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás két szelektív hulladékgyűjtő
szigetet helyezne el a településen. Az a javaslata, hogy az egyik a Majori („miniszteri”) úton, a másik a Szabadság utca végében,
az út kiöblösödésében kapjon helyet. A Majori út felújításakor ennek ki is lehetne alakítani a helyét. Várja a további
javaslatokat.
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint akár az újonnan kialakult telkeknél is el lehetne helyezni a Győri út mögött.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy ott jelenleg nehézkes lenne az elhelyezés, mert folynak az építkezések, nincs
kialakult utcakép.
Pulai Nikoletta képviselő szerint, ha a piac pályázattal megvalósulna a sportpályán a szelektív hulladékgyűjtő, akkor
foglalkozzanak azzal, hogy az óvoda előtti szelektív hulladékgyűjtőt áthelyezik, például a „körökbe” a Szent László utcában.
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester ezzel nem ért egyet, az nagyon szép színfoltja a településnek, akkor már inkább a
Borárosék melletti területen tudná elképzelni.
Pulai Nikoletta képviselő szerint az óvoda mégiscsak a falu központja, ha onnan elkerülne a szelektív hulladékgyűjtő, akkor
nőne a parkolók száma, mert annak a helyén 3-4 autó is meg tudna állni. Egyrészt nem is higiénikus, még a temető gödröt is
jobban el tudja képzelni a szelektív sziget helyének.
Horváth Gábor polgármester szerint a parkolók zsúfoltsága akkor enyhülni fog, ha elkerülnek onnan az orvosi rendelők
és a védőnő az új egészségház megépítése után. Ettől függetlenül foglalkozhatnak az óvoda előtti szelektív hulladékgyűjtő
áthelyezésével is.
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy korábban már beszéltek arról, hogy zsákok vannak a szelektív hulladékgyűjtő
mellett. Úgy tudja, hogy az iskolában összegyűjtik a műanyag flakonokat, amit az aktuális portás kivisz és leteszi a szelektív
gyűjtők mellé és nem dobja bele. Ezen lehet változtatni?
Pulai Nikoletta képviselő szerint nem a jó fórumhoz fordult a képviselő úr.
Horváth Károly képviselő megjegyezte, hogy jelezni fogja ezt az iskola felé is.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy minden emeleten van az iskolában műanyag gyűjtő, de az iskolában nem gyűjtik
szelektíven a szemetet.
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint az oda bedobott kakaós flakonok biztos nincsenek elöblítve, pedig a
szelektív gyűjtőbe tisztán kell bedobni a műanyagot.
Horváth Károly képviselő szerint határozzák meg az új gyűjtők helyét, a Majori utat jó ötletnek tartja, de a Szabadság út
végét kissé eldugottnak találja, oda csak az menne, aki ott lakik.
Pulai Nikoletta képviselő az artézi kutas háromszöget is el tudná képzelni.
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint az megint a faluközpont.
Benes Gábor képviselő szerint a Duna utca környékén sincs szelektív gyűjtő.

5

Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint is a kanális parton túlra, a kiserdő környékére tegyék, esetleg a csatorna és
a Diósi út környékére lehetne egy kiöblösödést kialakítani a szelektív gyűjtőnek.
Horváth Károly képviselő szerint az elég keskeny terület.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az erdő nem csak az önkormányzat tulajdona.
Benes Gábor képviselő felvetette, hogy a Mórvető utca közepére, a zöldterületre is lehetne tenni.
dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy miért tennék a lakóházak közé? A Tölgyfa utcai szelektív szigetnél is
állandóan problémás a nem megfelelő használat. Az építkezések miatt várhatóan folyton építési törmelékkel lenne tele.
Horváth Károly képviselő javasolta a Futódomb utcát, esetleg a CBA környékét, bár azt is tudja, hogy oda sokan járnak és
más településekről is odavinnék a szemetet.
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester elképzelhetőnek tartja, hogy a Szent László utcában a Borárosék melletti zöld részre
kerüljön a hulladékgyűjtő.
Horváth Károly képviselő szerint, ha nyer a piac pályázat, akkor a sportpálya környéke megoldódik, mert a pályázatban
oda terveztek egy szelektív hulladékszigetet. Tényleg az a rész nincs megoldva, amit Benes Gábor képviselő is mondott, a
Diósi rész, illetve az új rész a Győri út környékén. De oda valóban nem lehet elhelyezni, mert jelenleg nincs megfelelő hely
az építkezések miatt.
Pulai Nikoletta képviselő felvetette, hogy az Erdősor utca végén is lehetne helyezni.
Horváth Gábor polgármester szerint ez azért problémás, mert az Erdősor út végén nincs forduló, onnan nehezebben
vinnék el, míg a Szabadság utca körbejárható. Ott el tudnák helyezni a sarokban, ahol már nincsenek házak. Ha mégsem
megfelelő helyszín, akkor gondolkodhatnak az áthelyezésben.
Pulai Nikoletta képviselő szerint is próbálják meg itt, és ha látják, hogy nem jól működik, akkor gondolkodhatnak az
áthelyezésben.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy milyen gyűjtőedényeket hoznának és ugyanaz lenne-e az ürítési gyakorisága,
mint az eddigieknek?
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy erről még nincs információjuk. A piac pályázatban úgy tervezték, hogy a
sportpályán 5 gyűjtőedény lenne, kettő a műanyagnak, illetve egy-egy a fémnek, papírnak, és üvegnek.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Új szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2 új szelektív hulladékgyűjtő szigetet telepít le Győrzámolyon, melyek helyét
az alábbiak szerint kijelöli és a tulajdonosi hozzájárulását megadja:
➢ Győrzámoly, Majori út, 267/29 hrsz.
➢ Győrzámoly, Szabadság utca azon vége, ami Szabadság, Dr. Pécsi Gyula és Kossuth utcákat köti össze, 510/1 hrsz.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulást tájékoztassa.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-testület 7
fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2018. (III. 6.) határozata
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Új szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2 új szelektív hulladékgyűjtő szigetet telepít le Győrzámolyon, melyek helyét
az alábbiak szerint kijelöli és a tulajdonosi hozzájárulását megadja:
➢ Győrzámoly, Majori út, 267/29 hrsz.
➢ Győrzámoly, Szabadság utca azon vége, ami Szabadság, Dr. Pécsi Gyula és Kossuth utcákat köti össze, 510/1 hrsz.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulást tájékoztassa.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Javaslat ingatlan vásárlására
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Pannon Takarék győrzámolyi fiókja eladóvá vált, 5,2 millió forintért.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy ez az épület eleje?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy maga az épület és egy minimális udvar rész. Javasolja, hogy vegyék meg,
próbáljanak alkudni, de ha nem engednek az árból, akkor is vegyék meg, hiszen megfelel egy garzon lakásnak, amit ki
tudnának adni, akár minimális átalakítást követően.
Viola Vilmosné képviselő szerint nem is olyan régen lett felújítva.
Horváth Gábor polgármester szerint így legalább birtokba kerülne az önkormányzat azon a helyen.
A Képviselő-testület tagjai egyhangúan támogatják az ingatlan megvásárlását.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
A győrzámolyi 325/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megvásárolja a győrzámolyi 325/1 hrszú, természetben Győrzámoly, Rákóczi u. 37. szám alatti belterületi, kivett takarékszövetkezet megjelölésű ingatlant bruttó
5,2 millió forintos vételáron.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával folytasson tárgyalást az
adásvételt és a vételárat illetően és az adásvételi szerződést kösse meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: megbízásra: azonnal; a továbbiakra: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-testület 7
fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2018. (III. 6.) határozata
A győrzámolyi 325/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megvásárolja a győrzámolyi 325/1 hrszú, természetben Győrzámoly, Rákóczi u. 37. szám alatti belterületi, kivett takarékszövetkezet megjelölésű ingatlant bruttó
5,2 millió forintos vételáron.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával folytasson tárgyalást az
adásvételt és a vételárat illetően és az adásvételi szerződést kösse meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: megbízásra: azonnal; a továbbiakra: értelem szerint
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6. napirendi pont: Döntés képviselő-testületi ülés időpontjáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy a következő rendes ülést március 20-a helyett március 27. napján tartsák.
Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Képviselő-testületi ülés időpontjáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő rendes ülését 2018. március 27. napján tartja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-testület 7
fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2018. (III. 6.) határozata
Képviselő-testületi ülés időpontjáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő rendes ülését 2018. március 27. napján tartja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést berekesztette
16.59 órakor.
kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Andorka Kálmán János
képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Benes Gábor
képviselő
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