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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
Készült: 2018. szeptember 18. 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, Arvanitidu-Major Éva alpolgármester, 
Benes Gábor, Horváth Károly, Pulai Nikoletta, Viola Vilmosné képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Jelen van: lakosság részéről 2 fő érdeklődő 
 

 

Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Arvanitidu-Major Éva alpolgármestert és Horváth Károly képviselőt 
kijelölte. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Településrendezési terv módosítása (Msz: 18014), véleményezést lezáró szakasz; Előadó: Horváth Gábor 
polgármester 
2. Döntés rendezési terv módosításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző 
3. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra; Előadó: Horváth Gábor 
polgármester 
4. Javaslat új lakóterületek (Dergiták útja, Nyírfa liget, Búzavirág és Mórvető utcák) közvilágítással történő ellátására; 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
5. Javaslat 033/49 hrsz-ú út mentén lévő lakótelkek víz- szennyvíz ellátására; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
6. Felhatalmazás európai uniós forrásból származó költségvetési támogatások kezelésére szolgáló fizetési számla 
nyitására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
7. Döntés Vámosszabadi Község településrendezési tervének módosításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
8. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
9. Segélyezések (zárt ülés); 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 122/2018. (IX. 18.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Településrendezési terv módosítása (Msz: 18014), véleményezést lezáró szakasz; Előadó: Horváth Gábor 
polgármester 
2. Döntés rendezési terv módosításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző 
3. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra; Előadó: Horváth Gábor 
polgármester 
4. Javaslat új lakóterületek (Dergiták útja, Nyírfa liget, Búzavirág és Mórvető utcák) közvilágítással történő ellátására; 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
5. Javaslat 033/49 hrsz-ú út mentén lévő lakótelkek víz- szennyvíz ellátására; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
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6. Felhatalmazás európai uniós forrásból származó költségvetési támogatások kezelésére szolgáló fizetési számla 
nyitására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
7. Döntés Vámosszabadi Község településrendezési tervének módosításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
8. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
9. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester 

 
1. napirendi pont: Településrendezési terv módosítása (Msz: 18014), véleményezést lezáró szakasz 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A folyamatban lévő rendezési terv módosítás 
véleményezési szakaszában a vélemények beérkeztek, eltérő vélemény nem érkezett. Megkérdezte, hogy van-e 
észrevétele valakinek. 
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint az anyagot már jól ismerik. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem érkezett, 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 a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2018. (IX. 18.) határozata 
Településrendezési Terv felülvizsgálat (Msz: 18014) – Véleményezési Szakasz lezárása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a véleményezési szakaszban beérkezett 
véleményeket. A partnerségi egyeztetés, lakossági fórum során észrevétel, vélemény nem érkezett. 
2. A Képviselő-testület a véleményezési szakaszt a mai napon lezárta. Felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a 
tervezett módosítást főépítészi véleményezésre küldje meg.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. napirendi pont: Döntés rendezési terv módosításáról 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy lakossági kérés érkezett a rendezési terv módosítására, a központi major 
területén, ahol a telek szélességét kérték 30 m-ről 25 m-re csökkenteni, azért, hogy az megosztható legyen. 
 
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy a módosítás költsége hogy alakul. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy azt a kérelmező viseli. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem érkezett, 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 a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2018. (IX. 18.) határozata 
Településrendezési terv módosítása (Msz.: 18101); Állami főépítészi eljárás 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a településrendezési terv módosítását annak 
érdekében, hogy a győrzámolyi 033/19 hrsz-ú ingatlant is magába foglaló övezetben (központi major) a minimális 
telekszélesség 30 m-ről 25 m-re csökkenjen. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a településrendezési terv módosítását a 
településtervezőnél rendelje meg és folytassa le az állami főépítészi eljárást. 
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3. A rendezési terv módosításának költségét a kérelmező köteles viselni. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

3. napirendi pont: Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Már nagyon régóta részt vesznek ebben az 
ösztöndíj programban, amivel a közép- és felsőoktatásban tanuló diákokat segíthetik. Javasolja, hogy ez továbbra is 
folytatódjon. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem érkezett, 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 a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2018. (IX. 18.) határozata 
Csatlakozás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához, és elfogadja az Általános szerződési feltételeket. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot a 
Támogatáskezelő címére határidőn belül juttassa el, valamint az Általános szerződési feltételekben foglaltakat hajtsa 
végre. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: 2018. október 3. 
 

4. napirendi pont: Javaslat új lakóterületek (Dergiták útja, Nyírfa liget, Búzavirág és Mórvető utcák) 
közvilágítással történő ellátására 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az idei évi költségvetésbe betervezték az új lakóterületek 
közvilágításának kiépítését. Az új utcákban mintegy 50 közvilágítási lámpaoszlopot kell elhelyezni. A vezeték már ki van 
építve, az oszlopokat kell elhelyezni és arra a fényforrásokat kell rátenni. Még az ősz végén, tél beköszönte előtt ezt a 
munkát elvégezteti.  
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy új lámpák lesznek, LED-esek? 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy vannak az önkormányzatnak kompakt fénycsöves lámpatestjei, ezért 
egyeztet az E.onnal, hogy azok felszerelhetők-e. Ha nem, akkor LED-es lámpákat kell felszerelni, ami 30-40 ezer 
Ft/darab. 
 
16.09-kor egy fő lakossági érdeklődő érkezett a Képviselő-testület ülésére. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester örül, hogy lesz közvilágítás, mert már nála is jelezték, hogy félnek a téltől az új 
utcákban. 
 
Horváth Gábor polgármester kijelenti, hogy mindig is azon az állásponton voltak, hogy amint olyan helyzet adódik, 
ami szükségesség teszi a közvilágítást, akkor azt megvalósítják. Elmondta, hogy az új utcákban lévő utak javítása 
várhatóan ebben a hónapban megtörténik, kavicsos feltöltéssel, gréderezéssel és hengerezéssel. Vannak olyan helyek, 
ahol várhatóan több kavics szükségeltetik, a Búzavirág és a Mórvető utcákban.  
 
Horváth Károly képviselő szerint most elfogadhatóak az utak, ha nincs kirívóan sok csapadék.  
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az elmúlt időszakban lehullott nagy mennyiségű eső még olyan 
helyeken is problémát okozott, ahol kiépített utak, kiépített csapadékvíz elvezetés van.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint, hogy Nyírfa ligetben kijelölt gyalogút állapota nem megfelelő. 
 
Benes Gábor képviselő szerint ez annak köszönhető, hogy a szomszédos telek tulajdonosa azt tönkretette.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester úgy gondolja, hogy azt jó lenne megcsinálni, mert akkor annak, aki biciklivel 
közlekedik, nem kellene elmennie a bányáig.  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ezt most a gréderrel nem tudják megcsinálni, mert az szélesebb, esetleg 
kézi erővel vagy bobcattal.  
 
Benes Gábor képviselő felvetette, hogy azt a részt burkolják le. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint ezzel meg kell várni azt, amikor ott az utat megcsinálják. A gyalogutat addig is 
megpróbálják megfelelő állapotba hozni. Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Új lakóterületek közvilágítással történő ellátása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza az új lakóterületek (Dergiták útja, Nyírfa liget, 
Búzavirág és Mórvető utcák) közvilágítással történő ellátását és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a munka 
megrendelésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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 a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2018. (IX. 18.) határozata 
Új lakóterületek közvilágítással történő ellátása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza az új lakóterületek (Dergiták útja, Nyírfa liget, 
Búzavirág és Mórvető utcák) közvilágítással történő ellátását és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a munka 
megrendelésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

5. napirendi pont: Javaslat 033/49 hrsz-ú út mentén lévő lakótelkek víz- szennyvíz ellátására 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az ivóvíz körvezetékkel 
történő kialakítását csak a 033/27 hrsz-ú út igénybevételével lehet kialakítani.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Szent István út végén lévő ingatlanok tulajdonosai megosztatták a 
telkeiket és ezeknek a megosztott telkeknek a víz- és szennyvíz ellátását meg kell oldani.  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a 033/27 hrsz-ú ingatlan igénybevétele miatt a vízjogi engedélyező 
hatóság előírta, hogy kössenek szolgalmi megállapodást, mert az út körülbelül 5%-a nem az önkormányzaté volt. Ennek 
elkészítése időigényes és rendkívül költséges, hiszen fölmérési költséget és ügyvédi munkadíjat, valamint földhivatali 
igazgatási szolgáltatási díjat is fizetni kell. Ezért lehetőségként merült fel a terület megvásárlása, így az út teljes egészében 
az önkormányzat tulajdonába kerülne. Felkutatták a tulajdonost, aki úgy nyilatkozott, hogy hajlandó eladni a területét, 
100 ezer forintért, így az út teljes egészében az önkormányzat tulajdonába kerül. Ez szükséges ahhoz, hogy a vízjogi 
engedélyt kiadják. Ezt követően ajánlatokat kérhetnek a munka elvégzésre, amiről a későbbiekben döntenek. Már most 
az a javaslata, hogy a költségeket az ingatlanok száma alapján osszák el és a fizetendő hozzájárulás mértékét állapítsák 
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meg úgy, hogy aki most fizet, annak ennyi, aki viszont nem fizet és az önkormányzatnak kell helyette megelőlegeznie, 
annak egy magasabb összeg lesz fizetendő az igénybevételkor. 
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint eddig is ez volt a gyakorlat. Megkérdezte, hogy ez a teljes hátsó út hosszában? 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy a majortól a Szent István út végéig, ez 9 telket érint. 
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy mennyire fog a majorban lévőknek gondot okozni az ottani lakóövezet, 
hogy esetleg az túl közel lesz. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint az ott már most is lakóövezet a rendezési terv szerint. 
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy ki adott engedélyt az ott építkezőknek? 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy családi lakóházat ma már engedély nélkül lehet építeni, az 
építésfelügyeletnek csak be kell jelenteni az építkezés megkezdését.  
 
Horváth Károly képviselő szerint nem lett figyelembe véve az ipari terület közelsége. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint ott sem lett figyelembe véve, ahol a major felé mennek, ott is eladták a 
kertek végét.  
 
Horváth Károly képviselő szerint problémás, hogy sokan nem tudják, hogy hova építkeznek, aztán utána az a baj, 
hogy porol a kombájn. Az is lehet, hogy ha valaki tervez a majorba, az ipari övezetbe valami bővítést, akkor a lakóházak 
közelsége miatt nem fog engedélyt kapni. Majd kijön a hatóság, aztán megnézi a távolságokat, meg a hang- és 
zajhatásokat. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint ez akkor lehetne esetleg probléma, ha ott most akarná ott valaki a területét ipari 
területté minősíteni. Az ipari terület jelenleg ott van, adott. 
 
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy amit most építettek csarnokot ott hangterhelést fognak mérni és 
korlátozhatják a munkavégzés időtartamát a lakóházak közelsége miatt.  
 
Benes Gábor képviselő szerint a két övezet jelenleg is határos és a hatóság ez a távolságot vizsgálja.  
 
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, 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 a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2018. (IX. 18.) határozata 
Győrzámoly, 033/27 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 033/27 hrsz-ú ingatlan 216/13230-ad 
részének megvásárlására kötött adásvételi szerződést.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

6. napirendi pont: Felhatalmazás európai uniós forrásból származó költségvetési támogatások kezelésére  
szolgáló fizetési számla nyitására 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy törvényi előírás miatt az olyan 
projekteknél, ahol az európai uniós forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az ötvenmillió forintot, az európai 
uniós forrásból származó költségvetési támogatások kincstáron kívüli fizetési számlán kezelt, még fel nem használt 
összegét a kincstárnál vezetett fizetési számlára 2018. szeptember 30-ig át kell utalni. Ez azt jelenti, hogy a jövőben 
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minden ilyen esetben a Kincstárnál számlát kell nyitni és ezen a számlán kell kezelni az eu-s támogatás összegét. Várja a 
hozzászólásokat. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem érkezett, 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 a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2018. (IX. 18.) határozata 
Felhatalmazás európai uniós forrásból származó költségvetési támogatások kezelésére szolgáló fizetési 
számla megnyitására és megszüntetésére 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az 
európai uniós forrásból származó költségvetési támogatások kezelésére a Magyar Államkincstárnál fizetési számlát 
nyisson, valamint a projekt zárásakor azt megszüntesse. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

7. napirendi pont: Döntés Vámosszabadi Község településrendezési tervének módosításáról 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Várja a hozzászólásokat. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem érkezett, 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 a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2018. (IX. 18.) határozata 
Vámosszabadi Község Településrendezési Terv módosítás – egyszerűsített eljárás (TH-18-02-10) 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Vámosszabadi Község településrendezési 
tervének tervezett módosítását, az ellen kifogást nem emel és az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről Vámosszabadi Község polgármesterét 
értesítse. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a most megépült útról könnyen elérhető az Audi, így várhatóan 
azokban a községekben is megnő az építkezési kedv.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy az elkerülő útról van valami hír? 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy tudomása szerint 2020-ig fogják megkezdeni a tervezést. Ez az út a 
Mosonmagyaróvár, illetve a Csorna felé eljutást segítené. Vannak olyan hírek, hogy ezt Győrzámoly és Győrújfalu 
között építenék meg. Ha ez így lenne, azt Győrzámoly nagyon megszenvedné, hiszen az összes forgalmat, ami a 
szigetközi úton bonyolódik, nem venné le, mert el kellene jönni idáig, a győrzámolyiak mindent elszenvednének, 
előnyük pedig nem származna belőle, hiszen nekik már teljesen felesleges lenne felmenni az útra. Ez a forgalom olyan 
mértékű lenne, ami óriási problémákat jelentene, Győrzámoly, de Győrladamér és Dunaszeg esetében is. Még azt is el 
kellene szenvedniük, hogy a falu határában dübörögnének azok a járművek, amik az elkerülőn mennek. Az a véleménye, 
hogy az elkerülő útnak valahol Dunaszeg után kellene átmennie a Dunán, ami a mecséri kérdést is rendbe tenné.   
 

8. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
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Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről: 
 
1. Közterületek elnevezése 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy jelenleg három olyan rész van, ahol építkezések folynak és hamarosan az 
épülő házaknak címet kell képezni. Az egyik a tavaly kialakított 40 telek a Nyírfa ligettől délre, a másik a mai ülésen 
említett Szent István mögötti 033/49 hrsz-ú út és 255 hrsz-ú út elnevezése, illetve a harmadik a 057/30 és 057/28 hrsz-
ú út elnevezése. 
 
Benes Gábor képviselő javasolta, hogy a 40 telek útjának adhatnák a Fűzfa liget elnevezést. 
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint összekevernék a Nyírfa ligettel. Neki megfordult a fejében, hogy Pilbauer Ottóról, 
mindenki tanító bácsijáról is lehetne utcát elnevezni. 
 
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy gondolkodjanak az elnevezéseken és a következő ülésen döntsenek róla.  
 
A Képviselő-testület tagjai egyetértettek a polgármesteri javaslattal. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a legutóbb kialakított 40 telek gázhálózat építésének munkaterület 
átadása holnap lesz, talán kiderül, hogy mikorra készül el, hiszen a szerződésben vállalt határidő már eltelt. Az 
köztudott, hogy november, decemberben már nem építenek gázhálózatot, így marad az októberi befejezés, ami nem 
lehetetlen, hiszen körülbelül 1 hetes munkáról van szó.  
 
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy jelenleg hány közműves telke van az önkormányzatnak. 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy a 2017-ben kialakított telkek elfogytak, jelenleg a Bartók B. úton, a 
Tűzoltószertár mellett van egy telke az önkormányzatnak. Az új kialakítású telkekre már előszerződésük van, a 
rendezési terv módosítása pedig hamarosan befejeződik. Rengetegen jelentkeztek már, meghagyták az elérhetőségüket 
és kérték, hogy jelezzék, hogy mikortól lehet a telkeket megvenni.   
 
Hozzászólások 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Klauz Péter, aki 1990-től 2006-ig képviselő, 1994-1998 között 
alpolgármester volt, elhunyt. A Kisalföldben megjelentetik a gyászjelentést és koszorút készíttetnek a temetésére.  
 
16.35 órakor Andorka Kálmán János képviselő belépett a Képviselő-testület ülésére. Horváth Gábor 
polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester jelezte, hogy az egyik szülőtől kaptak egy e-mailt a hétvégén az óvodával 
kapcsolatban. Erről mikor tudnak beszélni? 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az intézményvezetőnek továbbították a levelet, illetve pár szót már 
beszéltek is róla. Azt tudja mondani, hogy minden igyekezetük ellenére kerülnek olyan helyzetbe, hogy bizonyos 
kialakult dolgokat is megkérdőjeleznek, hogy az miért úgy van. Van egy 5-6 m2 terület a világháborús emlékműnél, amit 
évi 4-5 alkalommal, 1-2 óra időtartamban az óvoda személyzete tesz rendbe. Valamint azt is kifogásolják, hogy az óvoda 
takarítására miért nincs külön személyzet. Ezt a dajkák végzik. Az a felvetés továbbá, hogy az óvodába vegyenek fel 
karbantartót, a nem teljes hozzáértésről tanúskodik, hiszen két, szinte teljesen új épületről van szó. Ha oda embert 
alkalmaznának, akkor az önkormányzat lenne a legnagyobb pazarló, mert úgy adnának egy embernek pénzt, hogy nincs 
is munkája. Mert naponta nincs feladat, az biztos. Ami van, azt az önkormányzat karbantartói elvégzik, ha sürgős, 
azonnal, ha nem sürgős, akkor később. Az már korábban is felmerült az intézményvezető részéről, jogosan, hogy a 6. 
szám elől a kerítést bontsák el, mert oda nem kell kerítés, hanem zárják le, ahogy a konyha fala van és csináljanak oda 
egy másik kaput. Ezt meg fogják csinálni természetesen. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy arra van-e lehetőség, hogy egy héten egyszer valamelyik 
karbantartó, ahogy az iskolánál is, odamegy? 
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Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy a sürgős dolgokat mindig azonnal megcsinálják, a többit pedig 
ütemezik.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy a fűnyírást is meg lehetne így oldani? 
 
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy ha más nem csinálja meg a fűnyírást, akkor majd az önkormányzat 
munkatársai elvégzik.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint az udvar bővítésével, amit nem is gondolt, hogy ekkora, elég nagy 
zöldfelület lesz ott, amit nyírni kell. Azt javasolja, hogy azt oldják meg bizonyos rendszerességgel, mert az a dadáknak 
elég sok lesz.   
 
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy amikor ilyen dolgokról beszélnek, akkor azért bizonyos mértékig 
mindenkinek a földön kellene maradni és tudomásul kellene venni, hogy ezeket a munkákat mindenhol saját maguk 
oldják meg, elmehetnek győri óvodákba, vagy Dunaszegre. Az óvoda személyzete teljes. Addig, míg sok helyen 
bizonyos állásokat nem töltenek be költségtakarékossági okokból, addig ez itt nem így van. Van független vezető,  
helyettes, óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, tehát vannak olyan tagjai a személyzetnek, akik nincsenek csoportban, 
amit itt a környéken nem igazán jellemző.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester úgy véli, hogy a fűnyírás akkor sem az ő feladatuk.  
 
Horváth Gábor polgármester szerint ez most sem az óvoda személyzete részéről jelent problémát. A levélíró viszont 
nem tudott olyan konkrét esetet leírni, hogy abban az időben, amíg az óvoda személyzete nyírta a füvet, a gyerekek 
felügyelet nélkül voltak. Mert arról tényleg lehetne beszélni. De ennek nincs alapja. 
 
Benes Gábor képviselő úgy gondolja, hogy ez nem az óvoda személyzete részéről merült fel, ők nem jeleztek semmit. 
Ha ez nekik probléma lesz, akkor úgyis fognak szólni.   
 
Horváth Károly képviselő tovább gondolta ezt a karbantartói kérdést és megkérdezte, hogy mivel a falu területe úgyis 
megnőtt, a jelenlegi karbantartók számát lehetne-e a bővíteni, aki ugyanúgy önkormányzati alkalmazott lenne, de egy 
héten egyszer besegítene az óvodában. 
 
Horváth Gábor polgármester ezt megfordítaná, mert csak úgy nem küldenének oda egy embert. Ez úgy szokott 
működni, hogyha munka van, akkor azt reggel jelzi az intézményvezető. Persze működhet úgyis, hogy odamegy valaki 
és megkérdezi, hogy meg kell-e csinálni valamit és ha nincs ilyen, akkor eljön. De ez eddig fordítva is működött. Az a 
felvetés viszont jogos, hogy az önkormányzatnak ezt a gárdáját bővíteni kell, annál is inkább, mert az egyik 
közfoglalkoztatott elköltözött és hiányzik az általa végzett munka. És bármennyire szeretnének közfoglalkoztatottat 
felvenni, nem tudnak, mert a településen nincs ember és a Munkaügyi Központ sem tud küldeni. Véleménye szerint 
ezzel a 2019-es költségvetés tervezésekor kell majd foglalkozni, hogy teremtsék meg a felvétel lehetőségét. 
 
Horváth Károly képviselő ezt mindenképpen támogatná. 
 
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy mi a helyzet az óvoda melletti szelektív hulladékszigettel. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ebben döntést kell hozni. Korábban már beszéltek róla ülésen, annak 
alapján ő beszélt a terület szomszédjával és kérte, hogy a többi képviselő beszéljen még a környéken élőkkel. Le kell 
murvázni ott körülbelül 6 m2 területet és beszélni kell a hulladékszállítóval. Biztos abban, hogy az ott élők részéről 
komoly ellenvetések lesznek.  
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint akkor is tegyék el az óvoda elől a szelektív hulladékgyűjtőket.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy mi a helyzet a bekamerázással?  
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy a kamerarendszerre beadott pályázatot még nem bírálták el.  A 
Szabadság út végén az útfelújítással egyidejűleg kialakították az új hulladékszigetek helyét, de már jöttek olyanok, akik 
tiltakoztak, holott még nincsenek is ott a hulladékgyűjtők.  
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Pulai Nikoletta képviselő szerint sehol nincsenek ezek jó helyen, mindig lesz olyan, akiknek adott helyen szúrni fogja 
a szemét, de az óvoda elől tegyék el. Lassan már megverik az embert, ha mer szólni, hogy ne tegye mellé a szemetet. Az 
óvoda körül, főleg a hétvége után, rengeteg a lerakott háztartási hulladék, hiába vannak kint a kis figyelem felhívó ábrák.  
 
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Szelektív hulladékgyűjtő edények áthelyezéséről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámoly, Szent István u. 11. 
szám alatti óvoda és bölcsőde épülete előtti szelektív hulladékgyűjtő edényeket áthelyezteti a Győrzámoly, Szent László-
Liget utca találkozásánál lévő önkormányzati közterületre. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a hulladékgyűjtő edények áthelyezése iránt 
intézkedjen. 
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 130/2018. (IX. 18.) határozata 
Szelektív hulladékgyűjtő edények áthelyezéséről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámoly, Szent István u. 11. 
szám alatti óvoda és bölcsőde épülete előtti szelektív hulladékgyűjtő edényeket áthelyezteti a Győrzámoly, Szent László-
Liget utca találkozásánál lévő önkormányzati közterületre. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a hulladékgyűjtő edények áthelyezése iránt 
intézkedjen. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy mi a helyzet a játékokkal, amit a levélben említettek? 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy még nem volt mód arra, hogy az intézményvezetővel teljes 
terjedelmében megtárgyalják a levelében foglaltakat. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint az óvodának ezeket a jövő évi költségvetésében tervezni kell. 
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint térjenek rá majd vissza. Megkérdezte, hogy mi a helyzet a tüzelőanyag támogatással. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy aki jogosult, annak be kell adnia egy kérelmet. 
 
Pulai Nikoletta képviselő azt hitte úgy működik, hogy egy számlából kapnak visszatérítést. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az önkormányzatnak kell lefolytatni egy beszerzési eljárást és az érintettek 
az általik választott tüzelőanyagot kapják támogatásként, nem pénzt. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a pontos részletek még nem ismertek. 
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint ez nagy szervezőmunkát fog igényelni. 
 
Horváth Gábor polgármester megkérdezte a lakossági érdeklődőket, hogy az elhangzottakhoz kívánnak-e valamit 
hozzáfűzni. 
 
Horváth Norbert helyi lakos szerint a led-es közvilágításnak gyenge a fénye, vissza kellene tenni a régi izzókat. 
 
Horváth Gábor polgármesternek az a tapasztalata, hogy a felszerelt led-es lámpák jobban világítanak és a mérés is ezt 
bizonyítja. Led-es van tervezve, ő azt szívesebben is venné, de ha az E.onnak megfelel, akkor a meglévő, kompakt 
fénycsöves lámpatestek is felszerelhetők. Ott mindenhogyan jobb világítás lesz, mint máshol a faluban, mert sűrűbben 
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lesznek az oszlopok, 40 méterenként lesz egy világítótest. A led-es fényforrások esetében problémának inkább azt látja, 
hogy az élettartamuk nem lesz 20 év, amit ígértek. 
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy volt-e megtakarítás. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy nemrégiben kapott vissza az E.on-tól az önkormányzat több, mint 1 
millió forintot az éves leolvasást követően. 
 
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy az elhangzottakhoz van-e további hozzászólás, mert ha másról 
kívánnak beszélni, akkor arról a képviselő-testületnek szavazni kell, hogy az alig egy nappal ezelőtti felvetésre van-e mód 
reflektálni.  
 
Pulai Nikoletta képviselő és Arvanitidu-Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy mit kaptak. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy tegnap kapták a levelet. 
 
Tóközi Lászlóné helyi lakos elmondta, hogy e-mailt is küldtek.  
 
Horváth Norbert helyi lakos szerint volt erről már nagyon sok levél. 
 
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy tegnap nem kapott e-mailt.  
 
Horváth Gábor polgármester a lakossági érdeklődőknek elmondta, hogy az idő rövidsége miatt nem lehetett a kérdést 
napirendre tűzni, nem beszélve arról, hogy vannak folyamatban lévő ügyek ezzel kapcsolatosan, amik nagyban 
befolyásolják azt, hogy mit tudnak mondani.  
 
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy döntenek-e arról, hogy napirendre veszik a kérdést. 
 
Az egyik lakossági érdeklődő elhagyta a Képviselő-testület ülését 17.02 órakor. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint térjenek rá vissza egy későbbi alkalommal, mert ő nem kapta meg a 
tegnapi anyagot és mielőtt bármit mondanak, szeretné azt átnézni. 
 
Tóközi Lászlóné helyi lakos elmondta, hogy levélben hagyta itt a hivatalban, polgármester úrnak pedig a kezébe adta.  
 
Horváth Norbert helyi lakos szerint sokszor volt erről már szó a Facebookon és e-mailben is. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester kérte, hogy most ne a három hónappal ezelőtti e-mailről beszéljenek. 
 
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy tegnap nem kapott e-mailt. 
 
Horváth Norbert helyi lakos elmondta, hogy nem tegnap küldték az e-mailt, hanem körülbelül három hónapja, de 
ugyanarról van szó és leszögezi, hogy nem támadják a dolgot, szeretnék ezt a dolgot, ez nekik nagyon jó lenne, ha ez az 
egész működne, gazdaságosan működne, ő lenne ott a legtöbbet, mert imádja ezt a vizet. De nem látják ezt az egészet, 
hogy mi van mögötte, miből épül fel, hogy fogják fenntartani, ezért van bennük egy kis félelem, főleg úgy, hogy azt 
látják, hogy vannak olyan dolgok a faluban, amik ehhez képest eltörpülnek, ám azok sem oldódnak meg. Itt van az 
óvodai fűnyírás. Egy tanuszodában kötelező a három karbantartó. 
 
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy akkor beszélnek erről a felvetésről? 
 
Arvantidu-Major Éva alpolgármester szerint úgy lenne korrekt, hogy beszéljenek meg egy időpontot, amikor erről 
beszélnek.  
 
Horváth Norbert helyi lakosnak ez megfelelő és kihangsúlyozza, hogy ezt ő nem támadja, hanem teljes 
mellszélességgel támogatja, amennyiben ez a történet működik és egész falu számára hasznos és gazdaságos. Nagyon jó 
lenne, csak jelenleg nem látják az egész életképességét.  
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Pulai Nikoletta képviselő szerint is beszéljenek meg időpontot, amikor erről lesz szó.  
 
Andorka Kálmán János képviselő úgy gondolja, hogy ez a téma már régebbre nyúlik vissza, többször volt erről 
lakossági tájékoztatás is, ezért ha újabb és újabb igények merülnek fel, akkor sem lehet ezt a végsőkig húzni.  
 
Horváth Norbert helyi lakos szerint az, hogy egy lakossági fórumon elhangzik az, hogy lesz, az nem információ.  
 
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy a falugyűlésen beszélhetnek erről, ami novemberben lesz. 
 
Pulai Nikoletta képviselő ezzel egyetért. 
 
Horváth Norbert helyi lakos szerint az már későn van.  
 
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy a képviselő-testület döntését ez már nem befolyásolja, mert a 
képviselő-testület olyan helyzetben van, hogy vagy meghoz egy döntést másfél hónap múlva, vagy nem.  
 
Horváth Norbert helyi lakos szerint vannak olyan kérdések, amikre nincs válasz, és ők fognak itt élni, és ez nem 
egészen korrekt. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint, hogy mi a korrekt, nézőpont kérdése, de ő állítja, hogy minden esetben 
korrektül járt el és visszatérnek erre. 
 
Horváth Norbert helyi lakos kéri, hogy térjenek rá vissza, de az a kérése, hogy egy hónapon belül, mert már fél éve 
megy ez a történet. 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy már sokkal régebben, 4 éve. 
 
Horváth Norbert helyi lakos az ő részükről beszélt.  
 
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy ha holnap jön valaki, aki még nem hallott az uszodáról, akkor 
mi lesz? 
 
Horváth Norbert helyi lakos megkérdezte, hogy ahhoz neki mi köze van? 
 
Andorka Kálmán János képviselő elmondta, hogy nekik van hozzá közük, mert akkor gátolják a munkájukat. Ha 
valaki holnap költözik ide és azt mondja, hogy nem látja a megvalósítás fedezetét, akkor megint kezdjék előről? 
 
Horváth Norbert helyi lakos szerint nem a megvalósítás a lényeg, nem a megvétel a drága, hanem a fenntartás.  
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint ez egy előrelépés, hogy azt mondták, hogy a közmeghallgatáson erről beszélnek és 
ott mindenki megkapja a tájékoztatást.  
 
Horváth Norbert helyi lakos szerint ez így rendben van, ha addig nem születik visszavonhatatlan döntés.  
 
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy eddig olyan döntés született, hogy közbeszerzést írnak ki és megvizsgálják, 
hogy mennyiért építenék meg és ez hogyan van arányban a falu költségvetésével. Nem arról van szó, hogy bármit 
megszavaztak volna.  
 
Tóközi Lászlóné helyi lakos elmondta, hogy a témával kapcsolatban közmeghallgatást kérnek, nem ellene vannak, 
mert a gyerekeknek is jó, ha megtanulnak úszni, hanem a kérdés az, hogy fenntartható legyen, erre van-e fedezet.   
 
Benes Gábor képviselő szerint ezt nagyon jól gondolja a hozzászóló, de a képviselő-testület is így gondolkodik, 
ugyanezt vizsgálja, amikor erről dönt. Ez a Képviselő-testület feladata, hogy ezzel foglalkozzon és erre teljes figyelmet is 
fordítanak. De egy olyan kérdésre, amire még ők sem tudják a választ, mivel nem jöttek be az árajánlatok, nem fognak 
tudni választ adni se e-mailben, sem most, de lehet, hogy még a közmeghallgatáson sem. Csak akkor tudnak, ha 
beérkeznek az ajánlatok, mert addig nem tudják, hogy ez mennyibe fog kerülni, tudják-e ezt finanszírozni és csak ezt 
követően hoznak döntést. Amíg erről nincs információ, addig nem tudnak döntést hozni.  
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Horváth Norbert helyi lakos szerint akkor november közepén lehet olyan információ, amiből ők is informálódhatnak. 
Részükről ennyi lett volna.  
 
Tóközi Lászlóné helyi lakos leszögezi, hogy nem az uszoda, a képviselők és a polgármester úr ellen vannak, hanem 
azzal szeretnének tisztában lenni, hogy fenntartható-e az uszoda és mennyire van rá igény. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint igény van rá, hiszen most hangzott el a lakossági érdeklődőktől, hogy 
ők is igénylik.  
 
A helyi lakosok megköszönték a lehetőséget és várják a novemberi közmeghallgatást. 17.14 órakor elhagyták a 
képviselő-testület ülését.  
 
Viola Vilmosné képviselő jelezte, hogy többen kérték, hogy a buszmegállóhoz cigarettacsikk gyűjtőket helyezzenek ki, 
hogy ne az ottani kukába dobják a dohányosok a csikkeket.  
 
Horváth Károly képviselő szerint egy táblát kellene kitenni, hogy tilos a dohányzás. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a buszmegállóban és annak 5 méteres körzetében tilos a dohányzás.  
 
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy miért nem tűznek ki egy időpontot, hogy lehessen tüzelni. 
 
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy nagyon rosszak az ezzel kapcsolatos tapasztalatai, Gönyűn kedden van 
tüzelési nap, a múltkor ott tartózkodott, és az volt az érzése, hogy alig várta mindenki, hogy kedd legyen, nem törődött 
a széllel, azzal, hogy vizes, amit meggyújt, hanem mindenki nekiállt égetni.  
 
Horváth Gábor polgármester szerint olyan nincs, ha valaki elkezd tüzelni, az valakinek nem rossz. Annál 
egészségtelenebb, mint a tüzelés, nincs. Mert lehet, hogy ha nem tüzelnek, az megment egy életet, mert nem betegszik 
meg valaki. A hulladékkal el lehet bánni. Elsősorban úgy, hogy valaki egész évben gondozza a telkét, nem csak ősszel áll 
neki. A biohulladékot bele lehet tenni a kukába. Az ágakat el lehet vinni a hulladékudvarba. Lehet komposztálót 
csinálni. Számtalan módja van tehát az ilyen fajta hulladék megsemmisítésének, mint az égetés, ami mindig más orra alá 
töri a borsot. Az ő álláspontja nem fog megváltozni. 
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint az emberekkel van baj. 
 
Horváth Károly képviselő szerint az a baj, hogy sokan meggyújtják, akkor is ha nedves és még műanyagot is dobnak 
rá.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester nem híve a tüzelésnek, de azon a véleményen van, hogy tavasszal és ősszel 
egy-két hetet ki kellene tűzni, hogy lehessen tüzelni.  
 
Horváth Károly képviselő szerint országos tűzgyújtási tilalom van.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy ez nem folyamatos, ha vége a száraz időjárásnak azt a katasztrófavédelem 
feloldja. 
 
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy mikor lesz az idősek napi rendezvény. 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy november 16-án. 
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést 
berekesztette 17.19 órakor és zárt ülés tartását rendelte el. 
 
 
 
 

kmf. 

 
      Horváth Gábor                                                                                             dr. Torma Viktória  
       polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
 
 
 
      Arvanitidu-Major Éva                                Horváth Károly  
        alpolgármester                                                             képviselő     


