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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
Készült: 2018. május 22. 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, Andorka Kálmán János, Benes Gábor, 
Pulai Nikoletta, Viola Vilmosné képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Arvanitidu-Major Éva alpolgármester 
 
Késését jelezte: Horváth Károly képviselő 
 

 

Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Pulai Nikoletta és Benes Gábor képviselőket kijelölte. Ezt követően 
ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadása; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
3. Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés értékelése); Előadó: dr. 
Torma Viktória jegyző 
4. Döntés önkormányzati kerékpárút szakasz kezelésbe adásáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
5. Döntés E.on Áramhálózati Zrt. vételi szándékáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
6. Döntés óvodai csoportlétszám túllépésről; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
7. Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tárgyú elnyert pályázatról (bölcsőde bővítés); Előadó: 
dr. Torma Viktória jegyző 
8. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
9. GYHG Nonprofit Kft. hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatójának megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor 
polgármester 
10. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
11. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2018. (V. 22.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadása; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
3. Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés értékelése); Előadó: dr. 
Torma Viktória jegyző 
4. Döntés önkormányzati kerékpárút szakasz kezelésbe adásáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
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5. Döntés E.on Áramhálózati Zrt. vételi szándékáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
6. Döntés óvodai csoportlétszám túllépésről; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
7. Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tárgyú elnyert pályázatról (bölcsőde bővítés); Előadó: 
dr. Torma Viktória jegyző 
8. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
9. GYHG Nonprofit Kft. hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatójának megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor 
polgármester 
10. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
11. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester 

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

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Benes Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az 
előterjesztést, a képviselői-keretek felhasználását és rendelet módosítást megvitatták, az abban foglaltakkal 
egyetértenek, javasolják annak elfogadását. 
 
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 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2018. (V. 22.) határozata 
A 2017. évi képviselői keret felhasználásának jóváhagyása  
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2017. évi költségvetésbe tervezett képviselői-
keret felosztását és felhasználását. 
 
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra: 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelete 
Győrzámoly Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 
1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Horváth Károly képviselő 16.05 órakor megérkezett a Képviselő-testület ülésére. Horváth Gábor polgármester 
megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 
 

2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadása 

 

Előadó: Horváth Gábor polgármester  

 

Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Benes Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az 
előterjesztést és a rendelet-tervezetet megvitatták, az abban foglaltakkal egyetértenek, javasolják annak elfogadását. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2018. (V. 22.) határozata 
Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámoló jóváhagyása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Győrzámoly Község 
Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra: 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelete 
Győrzámoly Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (a jegyzőkönyv a rendelet 
mellékletét képezi) 
 

3. napirendi pont: Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés 
értékelése) 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 

dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Benes Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az 
előterjesztést megvitatták, az abban foglaltakkal egyetértenek, javasolják annak elfogadását. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2018. (V. 22.) határozata 
A 2017. évi ellenőrzési jelentés jóváhagyása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzés 2017. évi tapasztalatairól szóló 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadja a belső ellenőrzésekről szóló éves belső ellenőrzési jelentést.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző  
Határidő: értelem szerint  
 

4. napirendi pont: Döntés önkormányzati kerékpárút szakasz kezelésbe adásáról 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 2017. december 7-én lépett hatályba a 
Kormány 355/2017. (XI. 29.) rendelete az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos 
kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről. A kerékpárútszakaszok vonatkozásában a 
fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút Nonprofit Zrt.) közútkezelőként látja el a miniszterrel kötött 
szerződés alapján. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a feladatait attól a naptól kezdve látja el a kerékpárútszakasz 
vonatkozásában, amely napon a birtokbaadási jegyzőkönyvet az illetékes önkormányzattal kölcsönösen aláírta, és 
egyben ezen naptól viseli a feladatok ellátásért fennálló felelősséget is. Fenti jogszabály alapján a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. az önkormányzati tulajdonú, lakott területen kívüli kerékpárút szakasz kezelő és megküldte az 
önkormányzat számára a birtokbaadási jegyzőkönyvet. Az az információja, hogy a Magyar Közút felújítja a 
kerékpárutat.  
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Kormány az ismertetett rendeletben kijelölte a kerékpárút lakott 
területen kívüli szakaszának kezelőjét. 

Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy a füvet is nekik kell nyírni? 

dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy minden fenntartási feladat a közútkezelőé lesz, más kérdés, hogy a főút 
mellett sem nyírták le a füvet. Több telefont is kaptak, hogy az utcákból nem lehet kilátni. 

Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ma kezdte el nyírni a füvet a közútkezelő, de az önkormányzat 
munkatársai megcsinálták azt, hogy az utcák sarkainál, pont a kilátás érdekében, lenyírták a füvet.  

Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy a férje minden nap biciklizik, és azt tapasztalja, hogy a győrzámolyi bicikliút 
környéke mindig rendben van. 

dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy nemrég egy ügyfél ugyanezt mondta, nagyon köszönte az 
önkormányzatnak, hogy télen is mindig el van takarítva a hó és lehet közlekedni. 

Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ügyelnek arra is, hogy a gyomok se lepjék be és a repedésekbe öntöttek 
már bitument, hogy télen ne tudjon felfagyni. Úgy gondolja azonban, hogy ha most át is adják kezelésre, akkor az nem 
fogja azt jelenteni, hogy ha nagyon indokolt, akkor valamilyen munkát ne végezzen el az önkormányzat, azért, hogy a 
kerékpárúton normális közlekedési körülmények legyenek. Ha a közútkezelő időben elvégzi a feladatokat, akkor nem 
lesz dolga az önkormányzatnak, de ha nem, akkor ugyanúgy megcsinálják, mint eddig. Az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2018. (V. 22.) határozata 
96504 számú K1A-Dunaszeg-Győr kerékpárút (1401 jelű út mellett) EuroVelo6-944 m kezelésbe adása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező 
kerékpárút lakott területen kívüli szakaszát az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal 
párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) rendelet 
alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelésébe adja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a birtokbaadási jegyzőkönyv kitöltésére és 
aláírására. 
Felelős: Horváth Gábor 
Határidő: 2018. június 30. 

 
5. napirendi pont: Döntés E.on Áramhálózati Zrt. vételi szándékáról 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy nem az első eset, hogy az E.on azt a közvilágítási hálózatot, amit az 
önkormányzat épített ki, igénybe akarja venni energiaellátás céljára. Most is ezt kérik a 267/102 hrsz-ú ingatlan 
villamosenergia ellátása érdekében. Az lenne a jó, ha ténylegesen a teljes hálózatot át tudnák adni nekik. Ezt egyszer már 
felkínálták, de akkor az E.on nem élt ezzel a lehetőséggel. Az a javaslata, hogy értékesítsék a kért szakaszt, azzal arányos 
áron, ahogy azt a korábbiakban tették. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási villanyoszlopok és légvezeték értékesítése E.on részére 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 267/102 hrsz-ú ingatlan 
villamosenergia ellátása érdekében értékesíti a tulajdonát képező, Rákóczi út meglévő közvilágítási hálózat 3 db 
oszlopközét 91,3 méter hosszban az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az eladási ár meghatározására és az adásvételi 
szerződés aláírására.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 85/2018. (V. 22.) határozata 
Önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási villanyoszlopok és légvezeték értékesítése E.on részére 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 267/102 hrsz-ú ingatlan 
villamosenergia ellátása érdekében értékesíti a tulajdonát képező, Rákóczi út meglévő közvilágítási hálózat 3 db 
oszlopközét 91,3 méter hosszban az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az eladási ár meghatározására és az adásvételi 
szerződés aláírására.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

6. napirendi pont: Döntés óvodai csoportlétszám túllépésről 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Pulai Nikoletta képviselő azt számolta, hogy szinte egy csoportnyi gyerekkel lesznek többen az óvodában. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy 54 kisgyermeket írattak be idén. 
 
Horváth Gábor polgármester a következő napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondta, hogy úgy akarják kialakítani a 
3. bölcsődei csoportot, hogy megtartják a földszinti óvodai csoportot. 
 
Pulai Nikoletta képviselő megjegyezte, hogy kissé kellemetlen helyzet, hogy pont most, amikor megépül a két 
tanterem, nem jön össze a két első osztály. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint erről már többször beszéltek, az lenne a cél, hogy a gyerekek 6 éves korukra 
iskolaérettek legyenek. Most 9 gyereket tartottak vissza az óvodában. 
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint, ha csak a fele ment volna iskolába, akkor már tudnának két elsőt indítani. 
 
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy ennek olyan következményei is lehetnek, hogy most valaki csak 
azért viszi el a gyerekét az iskolából, mert túl nagy létszámú lesz az első osztály, és ha van neki még egy gyermeke, akkor 
már később őt sem biztos, hogy ide íratja. Nem létezik, hogy minden 10. gyerek nem iskolaérett. 5%-os arányt még el 
tudna fogadni, de ezt soknak tartja. 
 
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy ezt a szülők kérik? 
 
Pulai Nikoletta képviselő tájékoztatja, hogy a szülő kéri, de csak akkor, ha az óvodától kap ebben támogatást. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy két évvel ezelőtt volt az óvodában, amikor 17 gyereket tartottak vissza, 
és elmondta az óvónőknek, hogy olyan irányban kell ténykedni, hogy a gyerek 6 éves korára legyen iskolaérett. 
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint igaza van abban a polgármester úrnak, ha valaki nem ide íratja az első gyerekét, 
akkor már a másodikat sem ide fogja. Abban bíznak, hogy nyár végéig még íratnak be gyerekeket az iskolába és 
elindulhat a két első osztály. Addig nagyon sok szülő is kivár.  
 
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2018. (V. 22.) határozata 
Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsődében csoportlétszám túllépésének engedélyezése 
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde 
fenntartója – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése és 4. számú melléklete alapján 
engedélyezi, hogy a 2018/2019. nevelési évben az alábbi óvodai csoportokban túllépjék a maximális csoportlétszámot: 

▪ Nyuszi csoport  

▪ Napocska csoport  

▪ Pillangó csoport  

▪ Maci csoport  

▪ Katica csoport  

▪ Süni csoport 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban nevesített döntés indokait az alábbiak szerint határozza meg: 
- a helyben történő óvodai nevelés biztosítása valamennyi helyben lakó gyermek számára,  
- a gyermekek napközi ellátásnak biztosítása olyan családok részére, melyben a szülők gyermekük napközbeni 
felügyeletéről más módon nem tudnak gondoskodni, 
- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai neveléséről történő teljes körű gondoskodás, 
számukra a megfelelő ellátás biztosítása.   
Felelős: Horváth Gábor polgármester és Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető 
Határidő: azonnal 

 
7. napirendi pont: Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tárgyú elnyert pályázatról 
(bölcsőde bővítés) 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a polgármester úr már érintette az előző napirendi pontban ezt a témát. Az 
előző év végén nyert az önkormányzat a bölcsőde bővítésre támogatást, melynek alapján a régi óvoda épületének 
földszintjén, az orvosi rendelők helyén bölcsődét alakítanak ki. A kialakult helyzetre tekintettel az ott meglévő, jelenleg 
üres óvodai csoportot nem szüntetnék meg, hanem ha szükség lenne rá, akkor továbbra is igénybe tudnák venni óvodai 
célra. Az eredetileg oda tervezett melegítő konyha és fehér mosogató így kisebb területen kapna helyet.  
 
Horváth Gábor polgármester ismerteti az átdolgozott terveket. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Belügyminisztérium felé jelezni kell a tervezett változtatást, illetve az 
örökségvédelmi hatóság felé meg kell tenni a bejelentést. 
 
A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag támogatták a tervezett módosítást. 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat műszaki tartalmának 
módosításáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzata a 2017. évben nyertes pályázatot nyújtott be az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására (igénylésazonosító: 352 083).  
2. A Képviselő-testület elhatározza a pályázat műszaki tartalmának módosítását annak érdekében, hogy a fejlesztéssel 
érintett épület (Győrzámoly, Szent István u. 11.; hrsz.: 278) földszintjén jelenleg is meglévő óvodai csoport változatlan 
funkcióban megmaradjon, figyelemmel a településen óvodáskorú és óvodába beíratott gyermekek magas létszámára, 
valamint az óvodai csoportlétszámok túllépését engedélyező 86/2018. (V. 22.) határozatra, amik azt valószínűsítik, hogy 
a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsődében rövid időn belül a 7. óvodai csoport elindítása is szükséges lesz, 
melynek elhelyezése a jelenleg üres óvodai foglalkoztatóban megoldható. 
3. A Képviselő-testület jóváhagyja a Talent-Plan Kft. – Németh Gyula okleveles építészmérnök által készített 
módosított tervdokumentációt (Msz.: 18023). 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az örökségvédelmi hatósághoz a tervezett 
átalakítás miatt szükséges bejelentést tegye meg.  
5. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 4.476.924,-Ft önerőt az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében biztosítja, 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a módosítást jelezze a Belügyminisztérium 
felé és az ehhez szükséges valamennyi jognyilatkozatot tegye meg.  
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Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2018. (V. 22.) határozata 
1. Győrzámoly Község Önkormányzata a 2017. évben nyertes pályázatot nyújtott be az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására (igénylésazonosító: 352 083).  
2. A Képviselő-testület elhatározza a pályázat műszaki tartalmának módosítását annak érdekében, hogy a fejlesztéssel 
érintett épület (Győrzámoly, Szent István u. 11.; hrsz.: 278) földszintjén jelenleg is meglévő óvodai csoport változatlan 
funkcióban megmaradjon, figyelemmel a településen óvodáskorú és óvodába beíratott gyermekek magas létszámára, 
valamint az óvodai csoportlétszámok túllépését engedélyező 86/2018. (V. 22.) határozatra, amik azt valószínűsítik, hogy 
a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsődében rövid időn belül a 7. óvodai csoport elindítása is szükséges lesz, 
melynek elhelyezése a jelenleg üres óvodai foglalkoztatóban megoldható. 
3. A Képviselő-testület jóváhagyja a Talent-Plan Kft. – Németh Gyula okleveles építészmérnök által készített 
módosított tervdokumentációt (Msz.: 18023). 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az örökségvédelmi hatósághoz a tervezett 
átalakítás miatt szükséges bejelentést tegye meg.  
5. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 4.476.924,-Ft önerőt az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében biztosítja, 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a módosítást jelezze a Belügyminisztérium 
felé és az ehhez szükséges valamennyi jognyilatkozatot tegye meg.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint  

 
8. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Várja a hozzászólásokat.  
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2018. (V. 22.) határozata 
A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése               
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat 2017. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az átfogó értékelésben foglaltakról tájékoztassa a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályát. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: 2018. május 31. 
 

9. napirendi pont: GYHG Nonprofit Kft. hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatójának megtárgyalása 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatta az önkormányzatokat a 
társaságuknál beállt dolgozói létszámhiányról, ami 30-40%-kal kevesebb, mint kellene. Több erőfeszítést is tettek, 
béremelés, túlóra stb., de a létszámgondokat nem sikerült megoldaniuk. Így a jövőben számítani lehet a közszolgáltatás 
átszervezésre, a heti bio hulladékgyűjtés elmaradására, a szelektív hulladékgyűjtők ritkább ürítésére és a hulladékudvarok 
átmeneti bezárására. Súlyos gondok vannak tehát, tudomása szerint a forrásokat illetően is. Elképzelhető, hogy az 
államnak kell közbeavatkozni, de még az is előfordulhat, hogy jelentős mértékben megemelik a szemétszállítási díjakat.  
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Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy ennyire nincs ember? 
 
Horváth Gábor polgármester szerint olyan mértékű a munkaerő hiány, ami miatt rengeteg feladatot nem fognak 
megcsinálni. De, mint tudják, minden nehéz helyzetnek vannak vámszedői. 
 
Pulai Nikoletta képviselő úgy tudja, hogy a főút melletti vendéglőt is ilyen célra alakították át, munkásszállás lett. 
 
Viola Vilmosné képviselő is hasonlót tapasztalt egy másik vendéglátó helyen. 
 
Horváth Károly képviselőnek az a véleménye, hogy ha az önkormányzat nem vette volna meg a volt Csinód 
telephelyet, abból is ezt csináltak volna. Úgy hallotta, hogy Dunaszegen is lesz munkásszállás.  
 
Horváth Gábor polgármesternek az a véleménye, hogy a helyzet nem fog javulni. Ahogy körbe néznek, naponta 
nőnek ki a szeméthalmok mindenhol.  
  
Viola Vilmosné képviselő szerint is rengeteg az elhagyott hulladék. A hulladékudvar is mindig tele van. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint azért, mert onnan is ritkán viszik el a szemetet.  

 
10. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről: 
 
1. Erdélyi baráti kör kérelme 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy június 28-án érkeznek a székelyszentkirályiak 
Győrzámolyra és az erdélyi baráti kör képviseletében Szür Zoltánné azt kérte, hogy a buszos kirándulás költségét, ami a 
testvértelepülésen élőkre jutna, támogassa az önkormányzat. Ez körülbelül 150 ezer forint lesz. Eddig még mindig 
támogatták az erdélyiek itt tartózkodását vagy egy vendéglátás költségének az átvállalásával vagy hasonlóan, az utazás 
támogatásával.   
 
A Képviselő-testület tagjai egyetértésüket fejezték ki. 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Székelyszentkirály testvértelepülésről érkezett vendégek kirándulásának támogatása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az erdélyi Székelyszentkirályról 
érkezett vendégek hazai kirándulásának költségét támogatja az önkormányzat költségvetése terhére. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az utaztatási költség kifizetésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2018. (V. 22.) határozata 
Székelyszentkirály testvértelepülésről érkezett vendégek kirándulásának támogatása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az erdélyi Székelyszentkirályról 
érkezett vendégek hazai kirándulásának költségét támogatja az önkormányzat költségvetése terhére. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az utaztatási költség kifizetésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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2. Nyugdíjasklub kérelme 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a nyugdíjasklub kirándulni megy és az utazási költségükhöz kérnek 
támogatást. Véleménye szerint ez 100 ezer forint körül lesz.  
 
A Képviselő-testület tagjai egyetértésüket fejezték ki. 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Nyugdíjasklub kirándulásának támogatása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nyugdíjasklub kirándulásának 
költségét támogatja az önkormányzat költségvetése terhére. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az utaztatási költség kifizetésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2018. (V. 22.) határozata 
Nyugdíjasklub kirándulásának támogatása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nyugdíjasklub kirándulásának 
költségét támogatja az önkormányzat költségvetése terhére. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az utaztatási költség kifizetésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
3. Szigetközi Junior Kendo Klub támogatási kérelme 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a kendosok versenyre mennek, de a szövetség nem vállalja fel a 
válogatott tagok költségét, ezért kérnek 100 ezer forint támogatást az utazásukhoz. 
 
A Képviselő-testület tagjai egyetértésüket fejezték ki. 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Szigetközi Junior Kendo Klub támogatása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szigetközi Junior Kendo 
Klubnak 100.000,-Ft támogatást biztosít - az önkormányzat költségvetése terhére - versenyen való részvétel érdekében. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Szigetközi Junior Kendo Klubbal kössön 
támogatási szerződést és az írja alá.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2018. (V. 22.) határozata 
Szigetközi Junior Kendo Klub támogatása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szigetközi Junior Kendo 
Klubnak 100.000,-Ft támogatást biztosít - az önkormányzat költségvetése terhére - versenyen való részvétel érdekében. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Szigetközi Junior Kendo Klubbal kössön 
támogatási szerződést és az írja alá.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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4. Iskolai futball csapat diákolimpiai részvételének támogatása 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az iskolai futball csapat az országos diákolimpia döntőjére utazik 
Kecskemétre és a rendező nem biztosítja az étkeztetést. Az iskola kéri, hogy a résztvevő 12 főnek 4 napra vállalja át az 
önkormányzat az étkezési költségét, mintegy 80 ezer forint összegben. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Iskola futball csapat diákolimpia részvételének támogatása 
 1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámolyi Petőfi Sándor 
Általános Iskola futball csapatának étkezési költségét átvállalja a Kecskeméten megrendezésre kerülő országos 
diákolimpia döntője alatt.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a felmerülő étkezési költség kifizetése iránt 
intézkedjen.   
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2018. (V. 22.) határozata 
Iskola futball csapat diákolimpia részvételének támogatása 
 1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámolyi Petőfi Sándor 
Általános Iskola futball csapatának étkezési költségét átvállalja a Kecskeméten megrendezésre kerülő országos 
diákolimpia döntője alatt.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a felmerülő étkezési költség kifizetése iránt 
intézkedjen.   
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
5. Sportpálya kerítés építéshez önrész biztosítása 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az MLSZ lefolytatta a közbeszerzési eljárást a telephely korszerűsítésre 
kiírt pályázatok esetében. A Sportpálya körül építendő kerítéshez további 132.664,-Ft önerőt kell biztosítani, mert a 
teljes bruttó költség 10.221.214,-Ft lesz, az eredetileg tervezett 9.779.000,-Ft-hoz képest. Ez azt jelenti, hogy a tervezett 
2.933.700,-Ft önrész összegét ki kell egészíteni.  
 
Horváth Gábor polgármester szerint az MLSZ sem tud úgy lefolytatni közbeszerzési eljárást, hogy ne legyen drágább 
az eredetileg tervezettnél, pedig ezek pár hónappal ezelőtti árak voltak. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Sportpálya kerítés építéshez önerő biztosítása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség 
telephely korszerűsítési pályázata keretében a győrzámolyi sportpályán építendő kerítéshez további 132.664,-Ft önerőt 
biztosít. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött 
együttműködési megállapodás módosítását írja alá és önerő átutalásáról intézkedjen. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: 2018. május 31. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2018. (V. 22.) határozata 
Sportpálya kerítés építéshez önerő biztosítása 
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség 
telephely korszerűsítési pályázata keretében a győrzámolyi sportpályán építendő kerítéshez további 132.664,-Ft önerőt 
biztosít. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött 
együttműködési megállapodás módosítását írja alá és önerő átutalásáról intézkedjen. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: 2018. május 31. 
 
Hozzászólások 
 
Viola Vilmosné képviselő elmondta, hogy nagyon sokan nem nyírják le maguk előtt a közterületet. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy jogszabály írja elő, hogy az úttestig tartó közterületet mindenki köteles 
maga előtt rendben tartani. 
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint erről lehetne írni az újságban, mert úgy tűnik, ezt sokat elfelejtik. Kiköltöznek a 
városból és az önkormányzattól várják el azt, amit a közös képviselő megcsinált. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint azt biztos nem csinálhatták meg a városban, amit sokan megengednek 
maguknak például a Tölgyfa utcában, ahol legalább 20 helyen szemét és törmelék van a házak előtt a közterületen, sok 
helyen akár fél éve is.  
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint ami még kaotikus, az az utcán való parkolás. Szinte senki nem jár be, az utcán állnak 
meg a kocsikkal.  
 
Horváth Gábor polgármester úgy véli, hogy ez még rosszabb lesz, mert a szabályokat senki nem akarja betartani, és 
egyre több autó lesz.  
 
Benes Gábor képviselő szerint várakozni és megállni tilos táblákat kellene kihelyezni az utcákban, de az a baj, hogy 
ahol ilyen tábla van kint, ott is megállnak, nem törődnek vele.  
 
dr. Torma Viktória jegyző szerint indokolt lenne egy közterület felügyelő alkalmazása.  
 
Horváth Gábor polgármester szerint panaszkodnak az útra Győrzámolyon, de sajnos bármerre megy az ember, ilyen 
vagy még rosszabb utakkal találkozik.  
 
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy az M1-es autópálya is nagyon rossz állapotban van. 
 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést 
berekesztette 16.57 órakor és zárt ülés tartását rendelte el. 
 
 
 

kmf. 

 
 
      Horváth Gábor                                                                                             dr. Torma Viktória  
       polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
      Benes Gábor                                             Pulai Nikoletta  
        képviselő                                                              képviselő     


