Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2018. június 19. 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,
Horváth Károly, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Távolmaradását jelezte: Arvanitidu-Major Éva alpolgármester és Pulai Nikoletta
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Benes Gábor és Horváth Károly képviselőket kijelölte. Ezt követően
ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Döntés a Nyírfa ligettől délre eső 40 telek víz-csatorna építés kivitelezőjéről és műszaki ellenőréről; Előadó:
Horváth Gábor polgármester
2. Döntés az óvoda előtti szelektív hulladéksziget áthelyezéséről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Döntés a győrzámolyi 050/1 és 050/2 hrsz-ú ingatlanok ivóvíz- és szennyvíz ellátásról; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
4. Javaslat a Búzavirág, a Mórvető és Határ utcák további javítására; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
6. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Információátadási Szabályzatának jóváhagyására; 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 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2018. (VI. 19.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Döntés a Nyírfa ligettől délre eső 40 telek víz-csatorna építés kivitelezőjéről és műszaki ellenőréről; Előadó:
Horváth Gábor polgármester
2. Döntés az óvoda előtti szelektív hulladéksziget áthelyezéséről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Döntés a győrzámolyi 050/1 és 050/2 hrsz-ú ingatlanok ivóvíz- és szennyvíz ellátásról; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
4. Javaslat a Búzavirág, a Mórvető és Határ utcák további javítására; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
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6. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Információátadási Szabályzatának jóváhagyására; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
7. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
8. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: Döntés a Nyírfa ligettől délre eső 40 telek víz-csatorna építés kivitelezőjéről és műszaki
ellenőréről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a Katasztrófavédelmi
Hatóság kiadta a Nyírfa ligettől délre eső 40 db telek (volt 067/4 hrsz.) víz-szennyvíz ellátáshoz szükséges vízjogi
létesítési engedélyt. A tervezői költségbecslés alapján a kivitelezés várható értéke nem éri a közbeszerzési értékhatárt,
ezért beszerzési eljárás keretében három kivitelezőtől kértek ajánlatot. A kivitelezés során műszaki ellenőrzés kötelező,
így a műszaki ellenőrzésre is három ajánlatot kértek. Az ajánlatok bontása tegnap megtörtént, a MOTTÓ Építőipari
Kft. ajánlata nettó 20.591.024,-Ft+áfa, a TérKÖzmű Kft. ajánlata nettó 18.949.512,-Ft+áfa, a LINÉ Kft. ajánlata nettó
16.571.590,-Ft+áfa. Nagyon fontos lenne a munkát minél előbb kiadni, tekintettel arra, hogy a kivitelezőkből hiány van
minden területen.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy a Pannon-víz Zrt. tett valamilyen megkötést?
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy nem, hozzájárultak a vízjogi létesítési engedély kiadásához.
Hamarosan sor kerül a villamos hálózat megépítésére is, azt az ígéretet kapta, hogy augusztusig elkészül. A gáz
esetében a Dergiták útjára néző 5 teleknél az ÉGÁZ-DÉGÁZ megkezdte a bekötéseket, rá azonban nem kötötték
azokat, aminek az az oka, hogy az ÉGÁZ-DÉGÁZ kivitelezőjével gondok vannak, másik kivitelezőt kell keresniük.
Az illetékestől azt a tájékoztatást kapta, hogy már megvan a kivitelező és várhatóan e hét végéig betemetik, amit
kiástak és rákötik a telkeket a gázra. A 35 másik telek esetében azt az ígéretet kapta, hogy pár héten belül megkezdik a
munkát. Javasolja, hogy a víz-csatorna építésre a LINÉ Kft-nek adjanak megbízást. Az alábbi határozati javaslatot
teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés a Nyírfa ligettől délre eső 40 db telek víz-szennyvízcsatorna építés kivitelezőjéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a „Nyírfa ligettől délre eső 40 telek vízszennyvíz csatorna építése (Győri u. II. ütem)” tárgyú beszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokat és úgy határozott,
hogy a LINÉ Építőipari és Kereskedelmi Kft-t hirdeti ki az eljárás nyertesének és elfogadja a megajánlott nettó
16.571.590,-Ft+áfa vállalási árat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2018. (VI. 19.) határozata
Döntés a Nyírfa ligettől délre eső 40 db telek víz-szennyvízcsatorna építés kivitelezőjéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a ’Nyírfa ligettől délre eső 40 telek vízszennyvíz csatorna építése (Győri u. II. ütem)” tárgyú beszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokat és úgy határozott,
hogy a LINÉ Építőipari és Kereskedelmi Kft-t hirdeti ki az eljárás nyertesének és elfogadja a megajánlott nettó
16.571.590,-Ft+áfa vállalási árat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a műszaki ellenőrzésre, ami a kivitelezés során kötelező, kértek ajánlatokat.
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Javasolja a legkedvezőbb ajánlat elfogadását.
Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Határozati javaslat
Döntés a Nyírfa ligettől délre eső 40 db telek víz-szennyvízcsatorna építés műszaki ellenőréről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Nyírfa ligettől délre eső 40 db telek vízszennyvízcsatorna építés műszaki ellenőrzésére beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a Murex Bt. bruttó
330.200,-Ft összegű ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Murex Bt-vel kössön megbízási 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 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2018. (VI. 19.) határozata
Döntés a Nyírfa ligettől délre eső 40 db telek víz-szennyvízcsatorna építés műszaki ellenőréről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Nyírfa ligettől délre eső 40 db telek vízszennyvízcsatorna építés műszaki ellenőrzésére beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a Murex Bt. bruttó
330.200,-Ft összegű ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a Murex Bt-vel kössön megbízási szerződést
és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Döntés az óvoda előtti szelektív hulladéksziget áthelyezéséről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Sajnos nehéz úgy elmenni a szelektív
hulladékszigetek előtt, hogy ne legyenek áldatlan állapotok. Azt is tudni kell, hogy ez a szemét nem külföldről származik,
hanem a győrzámolyi, esetleg a környékbeli emberek rakják le, mert még mindig nem tanulták meg a szelektív
hulladékgyűjtők helyes használatát és oda el nem helyezhető hulladékot visznek, illetve rendszeresen a szigetek mellé
teszi a hulladékot. A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2 újabb gyűjtőszigetet ígért,
melyek helyét a Képviselő-testület kijelölte, azonban ezeket az edényeket még nem szállították a településre. Mint az
ismert a Képviselő-testület előtt, a szolgáltatót hiába kérték, hogy ürítse gyakrabban a szigeteket, azt a választ adták,
hogy erre kapacitáshiány miatt nincs lehetőségük. Az óvoda előtti sziget esetében táblákat helyeztek ki, hogy ne
szemeteljenek, ez azonban annyira hatástalan volt, hogy tegnap legalább 10 zsáknak megfelelő mennyiségű szemét volt a
szigetek mellé kihelyezve. A gyűjtőautó tegnap vitte el a szemetet, aki ott volt, összeszedte az összes mellé helyezett
zsákot is, azonban nem sok kellett hozzá, hogy még tegnap újabb zsákok jelenjenek meg a gyűjtőszigetek mellett.
Viola Vilmosné képviselő nem érti, hogy honnan hozzák a szemetet, amikor a hulladékudvarba is el lehetne vinni a
műanyag palackokat.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a lakosság részéről felmerült, hogy az óvoda elől helyeztessék át a
szelektív hulladékgyűjtőket. Megkérdezte, hogy áthelyeztessék? Ha igen, akkor hova? Várja a hozzászólásokat. Itt még,
idézőjelben mondja, van gazdája, mert az egyik közfoglalkoztatott és az óvoda dolgozói naponta rendbe teszik a sziget
környékét, ennek ellenére nincs rend, mert 9 órakor rendbe teszik, 4 órakor elmennek, 5 órakor már újra tele van a
környék szeméttel.
Andorka Kálmán János képviselő szerint semmi esetre sem a faluközpontban van ennek a helye. Ki kellene tenni a
falu szélére.
Horváth Károly képviselő szerint ott el fogja fújni a szél a ledobott szemetet.
Andorka Kálmán János képviselő szerint körbe kell keríteni, akkor nem fújja el a szél. Ha az emberek behozzák a
faluközpontba, akkor ki tudják vinni a falu szélére. Szerinte át kell helyezni, mert mindig gond és probléma lesz vele.
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Horváth Károly képviselő elmondta, hogy a Szent László út és a Liget út sarkán az út kiszélesedik, az önkormányzati
terület, esetleg oda lehet elhelyezni a hulladékgyűjtőket.
Horváth Gábor polgármester biztos abban, hogy az ott élőknek ez nem fog tetszeni. Az ilyen szelektív gyűjtőket nem
lehet teljesen körbe keríteni, mert akkor nem tudja a szolgáltató elszállítani a szemetet, mert nem tudja a gyűjtőket
kiemelni a helyéből.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy Győrben a Jedlik híd lábánál nyíltak elárusító pavilonok és mellettük ott
vannak a szelektív gyűjtők. Vasárnap ott is áldatlan állapotok uralkodtak, annak ellenére, hogy rengeteg ember jár arra és
többen is ott fagylaltoztak.
Viola Vilmosné képviselő ugyanezt tapasztalja a révfalusi hulladékgyűjtőkénél, nagyon sok győrzámolyi is odaviszi a
szemetét.
Horváth Károly képviselő szerint ki kellene próbálni két hétre, hogy elzárják a hulladékgyűjtőket, mi lenne akkor a
helyzet és ha valaki megkérdezné, hogy miért, akkor nyugodtan megmondhatnák, hogy azért, mert nem megfelelően
használják a hulladékgyűjtőket.
Horváth Gábor polgármester szerint azt nem tehetik meg, hogy nincs szelektív gyűjtés, hiszen részesei a Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Társulásnak.
Viola Vilmosné képviselő szerint az a baj, hogy sokan nem nyomják össze a műanyag palackokat, mielőtt beledobják.
Horváth Gábor polgármester szerint nem csak ez a baj, hanem az, hogy odaviszik a gyerekcsúszdát, háztartási vegyes
hulladékot. Az önkormányzatnak konténert kellett rendelni, hogy a lerakott mocskot elvigyék.
Benes Gábor képviselő szerint a kamera sem visszatartó erő, mindenki tudja, hogy Győrújfalun kamera van, mégis
odaviszik a szemetet és ugyanez van ott is.
Horváth Gábor polgármester szerint gondolkodjanak el azon, hogy mit lehetne tenni. Ő azt mondja, hogy vigyék el
az óvoda elől a hulladékgyűjtőket, de előtte találják meg az új helyszínt. Horváth Károly képviselő úr által javasolt
helyszínnel egyet is tud érteni, azon lehet gondolkodni.
Viola Vilmosné képviselő szerint is jó a javasolt helyszín.
Horváth Gábor polgármester megkérdezi a közvetlen szomszédot és kéri a képviselőket, hogy ők is tájékozódjanak.
A terület elég széles és fák is vannak. Most már csak az a kérdés, hogy ki fogja összetakarítani? A napirendi pont
tárgyalását lezárja azzal, hogy megkérdezi a javasolt helyszín szomszédját.
3. napirendi pont: Döntés a győrzámolyi 050/1 és 050/2 hrsz-ú ingatlanok ivóvíz- és szennyvíz ellátásról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a 2T+M telephelyéről van szó. A csatorna nincs megoldva, a
szennyvizet szippantással ürítik. A tulajdonosok rá akarnak kötni a csatornahálózatra. Az ivóvíz fogyasztást az út elején,
az Iskola út sarkán mérik, de almérővel további fogyasztók is részesülnek abból az ivóvízből. Az általa ténylegesen
elfogyasztott vízmennyiség alapján fizetné meg a közművesítés költségét. Eddig 400.000,-Ft-ot kértek lakásingatlan
esetében a szennyvíz-közmű csatlakozásért. A Pannon-víz Zrt. által is elfogadott norma 0,3 m3/nap átlagos fogyasztást
tételez fel, ami gyenge 103-es havi fogyasztást jelent. Ez egy átlagos családi háznak felel meg. Javasolja, hogy határozzák
meg az elvet, ami a fizetés alapját fogja képezni. Az a javaslata, hogy a 0,3 m3/nap fogyasztást tekintsék alapnak, ami
után 400.000,-Ft közművesítési költséget számítanak fel és amennyivel több a fogyasztása a kérelmezőnek, annyiszor
fizesse meg ezt a költséget.
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy ez ennél több lesz?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy ott körülbelül 15-en dolgoznak, így biztos több lesz.
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Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy az ott lévő többi fogyasztó miért nem akar rákötni a csatorna hálózatra?
Horváth Gábor polgármester szerint ezt tőlük kell megkérdezni. Azzal a kitétellel járulnak hozzá az önkormányzati
csatornarendszerhez történő csatlakozáshoz, ha a kérelmező megfizeti a közművesítés költségét. Az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Önkormányzati tulajdonú szennyvízcsatorna rendszer igénybevételének költségéről (közműköltség)
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
szennyvízcsatorna hálózat esetében egy egységnél (ami egylakásos családi házas ingatlant jelent) 0,3 m3/nap
vízfogyasztást tekint alapnak és a közmű (szennyvízcsatorna) igénybevételekor minden 0,3 m3/nap után 400.000,-Ftban állapítja a közművesítés költségét, ami az igénybevevő által fizetendő. Amennyiben a napi fogyasztás ezt a
vízmennyiséget meghaladja, akkor a fizetendő közműköltség a fogyasztással arányosan emelkedik.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2018. (VI. 19.) határozata
Önkormányzati tulajdonú szennyvízcsatorna rendszer igénybevételének költségéről (közműköltség)
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
szennyvízcsatorna hálózat esetében egy egységnél (ami egylakásos családi házas ingatlant jelent) 0,3 m3/nap
vízfogyasztást tekint alapnak és a közmű (szennyvízcsatorna) igénybevételekor minden 0,3 m3/nap után 400.000,-Ftban állapítja a közművesítés költségét, ami az igénybevevő által fizetendő. Amennyiben a napi fogyasztás ezt a
vízmennyiséget meghaladja, akkor a fizetendő közműköltség a fogyasztással arányosan emelkedik.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
Horváth Gábor polgármester szerint a konkrét kérelem tárgyában is dönteni kell. Az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
A győrzámolyi 050/1 és 050/2 hrsz-ú ingatlanok ivóvíz- és szennyvíz ellátásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a győrzámolyi 050/1 és 050/2
hrsz-ú ingatlanok ivóvíz- és szennyvíz ellátásához a 104/2018. (VI. 19.) határozatba foglalt közműköltség megfizetését
követően hozzájárul azzal, hogy a 048/88 hrsz-ú útra tervezett viziközműre való további rácsatlakozás az önkormányzat
hozzájárulása nélkül nem lehetséges.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a tulajdonosi és a kezelői hozzájárulást az 1. pontban
foglaltaknak megfelelően adja ki.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2018. (VI. 19.) határozata
A győrzámolyi 050/1 és 050/2 hrsz-ú ingatlanok ivóvíz- és szennyvíz ellátásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a győrzámolyi 050/1 és 050/2
hrsz-ú ingatlanok ivóvíz- és szennyvíz ellátásához a 104/2018. (VI. 19.) határozatba foglalt közműköltség megfizetését
követően hozzájárul azzal, hogy a 048/88 hrsz-ú útra tervezett viziközműre való további rácsatlakozás az önkormányzat
hozzájárulása nélkül nem lehetséges.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a tulajdonosi és a kezelői hozzájárulást az 1. pontban
foglaltaknak megfelelően adja ki.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont: Javaslat a Búzavirág, a Mórvető és Határ utcák további javítására
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ha valaki most végigmegy a Mórvető utcában, akkor az megfelelően
közlekedhető, nem így volt ez tegnap, illetve az előző esőzéskor. Arról most nem szól, ami a Dergiták úton, a
gázhálózat fektetése miatt alakult ki, mert az ÉGÁZ-DÉGÁZ közel 1 hónapja nem tudja a munkát elvégezni. Azonban
azt is mindenki tudja, hogy a Búzavirág és a Mórvető utcák aszfaltozására pályázatot adtak be, ezért csak olyan javítást
tud elképzelni, ami a későbbiek során nem problémás, mert azt a pályázatból is meg tudnák valósítani. A Diósi út
folytatása teljesen jó, a Búzavirág utca is elfogadható, viszont a Mórvető utcában három helyen szükséges lenne kavics
feltöltés, illetve ki kellene árkolni azokat a helyeket, ahol a későbbiek során is árokra van szükség, mert így le tudna
folyni az esővíz. Így viszont megáll a víz az úton esőzés után és rögtön sár van.
Benes Gábor képviselő szerint ha ezt megcsinálják, akkor majd ezt meg is kell óvni, mert sajnos az árkot mindenki
betemeti.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ez sajnos így van, a Tölgyfa utcában is hordtak kavicsot az újonnan
kialakított árkokba. A Dergiták útjára indokolt murvát tenni arra a 10-20 méteres részre, hogy közlekedni lehessen a
gázhálózat fektetése miatt. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Dergiták útja és Mórvető utca javítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Dergiták útja és a Mórvető utca további
javítását a jobb közlekedési feltételek megteremtése és a csapadékvíz elvezetése érdekében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a szükséges munkálatok elvégzését rendelje
meg és az útalapok kialakításhoz szükséges építőanyagokat szerezze be.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2018. szeptember 30.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2018. (VI. 19.) határozata
Dergiták útja és Mórvető utca javítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Dergiták útja és a Mórvető utca további
javítását a jobb közlekedési feltételek megteremtése és a csapadékvíz elvezetése érdekében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a szükséges munkálatok elvégzését rendelje
meg és az útalapok kialakításhoz szükséges építőanyagokat szerezze be.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2018. szeptember 30.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy megbecsültették a Határ út Duna utcától az új telkekig tartó
szakaszának felújítási-, valamint a Szabadság utcát a Dr. Pécsi Gyula utcával összekötő útszakasz felújítási költségét. A
kettő együtt 8.127 ezer forintba kerül.
Viola Vilmosné képviselő szerint nagyon indokolt lenne a Szabadság utcát a Dr. Pécsi Gyula utcával összekötő
szakasz felújítása, mert sokan járnak arra.
Horváth Károly képviselő úgy gondolja, hogy azért is, mert, ha ott lesz az újabb szelektív hulladékgyűjtő, akkor azt
meg is kell tudni közelíteni.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy olyan munkákról van szó, amit előbb-utóbb úgyis meg kell csinálni és
minél tovább várnak vele, annál drágább lesz. Az a javaslata, hogy mindkét helyen végeztessék el a felújítási munkákat.
Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Határozati javaslat
A Határ út Duna utcától az új telkekig tartó szakaszának felújítási-, valamint a Szabadság utcát a Dr. Pécsi
Gyula utcával összekötő útszakasz felújítási munkáiról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felújíttatja a Határ út Duna utcától
az új telkekig tartó szakaszát, valamint a Szabadság utcát a Dr. Pécsi Gyula utcával összekötő útszakaszt.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a felújítási munkákra kérjen ajánlatokat és a
legkedvezőbb ajánlattevővel kössön vállalkozási szerződést.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2018. (VI. 19.) határozata
A Határ út Duna utcától az új telkekig tartó szakaszának felújítási-, valamint a Szabadság utcát a Dr. Pécsi
Gyula utcával összekötő útszakasz felújítási munkáiról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felújíttatja a Határ út Duna utcától
az új telkekig tartó szakaszát, valamint a Szabadság utcát a Dr. Pécsi Gyula utcával összekötő útszakaszt.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a felújítási munkákra kérjen ajánlatokat és a
legkedvezőbb ajánlattevővel kössön vállalkozási szerződést.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a munkálatok során murvás feltöltéssel kialakítják a Szabadság utca
végén az újabb hulladéksziget helyét is.
5. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A meglévő szabályzatot felülvizsgálták a
jogszabályoknak és az ASP rendszernek megfelelően, melynek kéri a jóváhagyását.
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 Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2018. (VI. 19.) határozata
A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győrzámolyi Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: folyamatos
6. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Információátadási Szabályzatának jóváhagyására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A szabályzat elkészítése az Eüsztv. alapján
kötelező. Várja a hozzászólásokat.
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 Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2018. (VI. 19.) határozata
A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal Információátadási Szabályzatának jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győrzámolyi Polgármesteri
Hivatal Információátadási Szabályzatát.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: folyamatos
7. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről:
1. Tornacsarnok, Tűzoltószertár, Falumúzeum energetikai korszerűsítése pályázat
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy sikerült közbeszerzési szakértőt találni, ami nem volt egyszerű, mert a
közbeszerzési szakértők nagyon leterheltek, másrészt a közbeszerzés áprilistól az erre kialakított elektronikus felületen
zajlik. Arra kér felhatalmazást, hogy megbízhassa a közbeszerzési szakértőt, tovább javasolja, hogy az eddig megrendelt,
illetve legyártott anyagokat az önkormányzat vásárolja meg és majd azt a kivitelezés során értékesítse. Az alábbi
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Közbeszerzési szakértő megbízásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy 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” tárgyú közbeszerzési eljárás
lefolytatására adjon megbízást az Escorial-2002 Bt-nek, Dr. Szabóné dr. Pimpedli Tímea felelős akkreditált
közbeszerzési szakértőnek.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2018. (VI. 19.) határozata
Közbeszerzési szakértő megbízásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy 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” tárgyú közbeszerzési eljárás
lefolytatására adjon megbízást az Escorial-2002 Bt-nek, Dr. Szabóné dr. Pimpedli Tímea felelős akkreditált
közbeszerzési szakértőnek.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy ki kell jelölni a közbeszerzési bíráló bizottság tagjait.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
„Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok energetikai korszerűsítése a
Vidékfejlesztési program keretein belül, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű pályázat keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjává dr. Torma Viktória jegyzőt, Szabóné Vaszari Edit gazdálkodási
ügyintézőt, Dr. Szabóné dr. Pimpedli Tímea felelős akkrediált közbeszerzési szaktanácsadót és Herm László műszaki
szakértőt választja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2018. (VI. 19.) 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. Szabóné dr. Pimpedli Tímea felelős akkrediált közbeszerzési szaktanácsadót és Herm László műszaki
szakértőt választja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Adásvételi szerződésről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a
Tornacsarnok, Tűzoltószertár és Falumúzeum energetikai korszerűsítési munkái során a vállalkozó által megvásárolt
anyagokra, eszközökre kössön adásvételi szerződéseket.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2018. (VI. 19.) határozata
Adásvételi szerződésről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a
Tornacsarnok, Tűzoltószertár és Falumúzeum energetikai korszerűsítési munkái során a vállalkozó által megvásárolt
anyagokra, eszközökre kössön adásvételi szerződéseket.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
2. Területhasználati díj
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az új egészségház építése során a szomszéd teleket is igénybe kell venni
annak érdekében, hogy az építkezésben részt vevő járművek be tudjanak járni. Javasolja, hogy a terület használatáért
100.000,-Ft területhasználati díjat fizessenek az ingatlan tulajdonosának, így az építkezés végéig ez biztosított lesz. Az
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Területhasználati díj megállapítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámoly, Rákóczi u. 49.
szám alatt létesítendő új egészségház építése érdekében igénybe veszi a szomszédos 309/1 hrsz-ú ingatlan területének
egy részét és 100.000,-Ft-ot fizet az ingatlan tulajdonosának a terület használatáért.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a használati megállapodás megkötésére és a
területhasználati díj kifizetésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2018. (VI. 19.) határozata
Területhasználati díj megállapítása
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámoly, Rákóczi u. 49.
szám alatt létesítendő új egészségház építése érdekében igénybe veszi a szomszédos 309/1 hrsz-ú ingatlan területének
egy részét és 100.000,-Ft-ot fizet az ingatlan tulajdonosának a terület használatáért.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a használati megállapodás megkötésére és a
területhasználati díj kifizetésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 17.05 órakor és zárt ülés tartását rendelte el.

kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Benes Gábor
képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Horváth Károly
képviselő
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