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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2018. október 9. napján a 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésen 

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.) 
 
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Arvanitidu-Major Éva alpolgármester, 
Andorka Kálmán János, Benes Gábor, Horváth Károly, Pulai Nikoletta képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 

 

Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Andorka Kálmán János és Benes Gábor képviselőket kijelölte. Ezt 
követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Településrendezési terv módosítása (Msz: 18014), rendeletalkotás; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
2. Döntés a TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 azonosító számú pályázat (egészségház) megvalósításához szükséges 
eszközök beszerzéséről; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
3. Döntés az új egészségház villamosenergia ellátásáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
4. Döntés 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 pályázat 
önerő igazolásáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
5. Döntés közterületek elnevezéséről; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
6. Döntés új fejlesztési területek közművesítéséről; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
7. Javaslat településrendezési terv módosítására; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
8. Döntés mart aszfalt vásárlásáról; 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 132/2018. (X. 9.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Településrendezési terv módosítása (Msz: 18014), rendeletalkotás; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
2. Döntés a TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 azonosító számú pályázat (egészségház) megvalósításához szükséges 
eszközök beszerzéséről; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
3. Döntés az új egészségház villamosenergia ellátásáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
4. Döntés 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 pályázat 
önerő igazolásáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
5. Döntés közterületek elnevezéséről; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
6. Döntés új fejlesztési területek közművesítéséről; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
7. Javaslat településrendezési terv módosítására; Előadó: Horváth Gábor polgármester 



2 

 

8. Döntés mart aszfalt vásárlásáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
9. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 

1. napirendi pont: Településrendezési terv módosítása (Msz: 18014), rendeletalkotás 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az állami főépítész felé megküldték végső 
szakmai véleményre a dokumentációt, aki a tervezett módosítás képviselő-testület elé terjesztése ellen kifogást nem 
emelt, így az jóváhagyható. 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 a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2018. (X. 9.) határozata 
a településszerkezeti terv módosításáról 
1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja és az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése, illetve a 6/A. § (3) 
bekezdése értelmében a Képviselő-testület a település közigazgatási területére vonatkozóan az 110/2016. (VI. 6.) számú 
határozattal jóváhagyott szerkezeti tervét az RT-1M rajzszámú, 18014 munkaszámú terv szerint az alábbiakban 
módosítja: 

➢ A 067/5 – 067/7 hrsz-ú általános mezőgazdasági terület (Má) átminősül falusias lakóterületté (Lf), közúti 
közlekedési területté (KÖu) és zöldterület – közkertté (Zkk). 

➢ A 067/2, 067/3, 067/31, 067/32 hrsz-ú általános mezőgazdasági terület (Má) átminősül falusias lakóterületté 
(Lf), közúti közlekedési területté (KÖu), zöldterület – közkertté (Zkk) és véderdővé (Ev). 

➢ A 065/10 hrsz-ú falusias lakóterület (Lf) visszaminősül általános mezőgazdasági területté (Má). 

➢ A 017/158 hrsz-ú falusias lakóterület (Lf) és zöldterület – közkert (Zkk) egy része, a 017/9-017/16, 017/20-
017/23 hrsz-ú falusias lakóterület (Lf) zöldterület – közkert (Zkk) és közúti közlekedési terület (KÖu) egésze 
visszaminősül általános mezőgazdasági területté (Má). 

➢ A 078/62-078/64 előzetes hrsz-ú hétvégiházas üdülőterület (Üh) átminősül üdülőházas üdülőterületté (Üü). 
2. A határozat csak a fent említett tervlappal együtt alkalmazható. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, 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 5/2018. (X. 9.) önkormányzati rendelete a helyi 
építési szabályzatról szóló 9/2016. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi) 
 

2. napirendi pont: Döntés a TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 azonosító számú pályázat (egészségház) 
megvalósításához szükséges eszközök beszerzéséről 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Viola Vilmosné képviselő 16.05 órakor belépett a képviselő-testület ülésére. Horváth Gábor polgármester 
megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy három ajánlatot kértek, az 
eszközöket időszerű megrendelni, mert jó pár hét kell a leszállításhoz. 
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a megpályázott eszközöket az orvosok és a védőnő válogatták össze, értve 
ez alatt a bútorokat is.   
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint a legkedvezőbb ajánlatot kell választani. 
 
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 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2018. (X. 9.) határozata 
Döntés a TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 azonosító számú pályázat (egészségház) megvalósításához szükséges 
eszközök beszerzéséről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014 
azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges eszközök beszerzése tárgyú eljárásban beérkezett ajánlatokat és 
úgy határozott, hogy a K.W.H. Kft-t hirdeti ki az eljárás nyertesének és elfogadja a megajánlott bruttó 14.885.570,-Ft 
vállalási árat. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a szállítási szerződés megkötésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. napirendi pont: Döntés az új egészségház villamosenergia ellátásáról 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 

 
Horváth Gábor polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az új egészségház 
villamosenergia ellátására ajánlatot kellett kérni az E.ontól. A szolgáltató azt a választ adta, hogy jelenleg nem áll 
rendelkezésre az az energia mennyiség, amit kértek, hanem a bolt melletti trafóból egy plusz áramkört kell átvinni a 
Kossuth u. sarkára és azzal az áramkörrel látják el a Kossuth utcát, tehát leveszik erről a rendszerről is így lesz meg az új 
egészségház ellátáshoz szükséges energiamennyiség. Ezért közcélú villamos hálózati csatlakozási díjat kell az E.on felé 
fizetni, amit bruttó 1.124.712,-Ft-ban állapítottak meg. Az E.on jövő év júniusra vállalta a munkák elvégzését. 
Amennyiben ott majd lakások lesznek, amik igénybe veszik a villamos energiát, akkor visszatérítik a 3x32 A-re jutó 
költséget, mert azt a lakások esetében ingyenesen kell biztosítania a szolgáltatónak. Most az új egészségház villamos 
energiája egy ideiglenes hálózatról fog megépülni, tehát az épületet használatba lehet venni.  
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy az új egészségháznak saját fűtése lesz-e saját fűtése. 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy igen, ezért fizetni kellett a gázszolgáltató felé körülbelül 30 ezer 
hálózatfejlesztési hozzájárulást.  
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint ezzel nem tudnak mit tenni, villany kell. 
 
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 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2018. (X. 9.) határozata 
Döntés új egészségház villamosenergia ellátásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az E.on ajánlatát az új egészségház 
villamosenergia ellátására és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a hálózati csatlakozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 



4 

 

 
 

4. napirendi pont: Döntés 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 pályázat önerő igazolásáról 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 

 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy folyamatban van a tornacsarnok, 
tűzoltószertár és falumúzeum épületek energetikai korszerűsítése, melynek tárgyában már lefolytatták a közbeszerzési 
eljárást és kiválasztásra került a kivitelező. Az első kifizetési kérelmet beadták, melynek során a pályáztató szervezet 
hiánypótlást írt ki, melyben kérte az önerő igazolását. E tárgyban a Képviselő-testület már több döntést is hozott, külön 
arról, hogy biztosítja az önerőt, külön arról, hogy elfogadja a kivitelezői ajánlatot és biztosítja az önerőt. Most - a 
kifizetési kérelem elbírálásánál - olyan határozatot kérnek, melyben a projekt eredeti (2016-os pályázat szerinti) költsége 
és a 2018-ban megemelt támogatási intenzitás mértéke (75%-ról 85%-ra) és az ehhez igazított önerő szerepel. 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 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2018. (X. 9.) 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 megvalósításához 
szükséges önerő biztosítása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 1777093200 azonosító számú pályázat 
megvalósításához szükséges önerőt biztosítja és azt az önkormányzat költségvetésében elkülöníti. 
A projekt címe: Győrzámoly község épületeinek korszerűsítése a Vidékfejlesztési Program keretein belül 
A projekt megvalósítási helyszíneinek pontos címe és helyrajzi száma:  
I. rész: 9172 Győrzámoly, Rákóczi Ferenc utca 33/a. hrsz.: 327, Tornacsarnok 
II. rész: 9172 Győrzámoly, Rákóczi utca 28. hrsz.: 376/51, Tűzoltószertár és Falumúzeum 
A felhívás száma: VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése című pályázati felhívás 
A pályázat beruházás költségei: 
A projekt összes költsége:   57.302.667,-Ft 
A projekt elszámolható költsége:  53.543.107,-Ft 
Az önerő mértéke:    11.791.032,-Ft 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

5. napirendi pont: Döntés közterületek elnevezéséről 
 

Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a településen új részek alakultak ki, három közterület elnevezése 
indokolt.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy ezek a tavalyi évben kialakított 40 telek a Nyírfa liget folytatásában, a Szent 
István u. kertjeinek megosztása következtében kialakult utca, továbbá a temető mögötti terület, a 057/30 és 057/28 
hrsz-ú utak, ahol szintén történt építkezés.  
 
Pulai Nikoletta képviselő úgy tudja, hogy ez utóbbi magánút és a tulajdonosok már találtak is neki nevet.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy ha oda valaki be akar jelentkezni, akkor címet kell neki képezni, házszámot 

pedig csak meglévő közterülethez lehet hozzárendelni, ezért szükséges annak elnevezése. 
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Pulai Nikoletta képviselő szerint már be is adta az építkező az általa kitalált nevet, amit a családjuk a mamájuk után 
Irénke útnak szeretne elnevezni. Konkrétumot nem tud, de biztos, hogy már valamelyik hivatalban kérték az 
építkezőtől, hogy mi legyen az utca neve.  
 
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy az új részen, a Nyírfa liget folytatásában építkezők szeretnék, ha Gesztenyefa 
liget lenne az utca neve. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint arra a legjobb a Patkó elnevezés lenne, a formája miatt.  
 
dr. Torma Viktória jegyző ezt nagyon jónak tartja.  
 
Benes Gábor képviselő is támogatja ezt az elnevezést. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem érkezett, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Győrzámoly, 1108 hrsz-ú út elnevezéséről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát 
képező 1108 hrsz-ú önkormányzati utat Patkó utcának nevezi el. 
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről gondoskodjon. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2018. (X. 9.) határozata 
Győrzámoly, 1108 hrsz-ú út elnevezéséről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát 
képező 1108 hrsz-ú önkormányzati utat Patkó utcának nevezi el. 
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről gondoskodjon. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Horváth Gábor polgármester kéri, hogy nevezzék el a Szent István u. mögötti utat. 
 
dr. Torma Viktória jegyző javaslatai: Pipacs utca, Hársfavirág utca, Szekfű utca, Boróka utca, Barátság utca, Árnyas 
utca.  
 
Pulai Nikoletta képviselő javasolja a Szivárvány utca elnevezést. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester jónak találja az Árnyas utca elnevezést.  
 
Horváth Károly képviselő szerint a település más részén már vannak fás, virágos utcanevek, ide azt ne hozzanak át. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester elmondta, hogy ő is halakban, madarakban gondolkodott inkább, nem növény 
nevekben, de az Árnyas elnevezést nagyon jónak tartja. Használják ezeket a régies elnevezéseket.  
 
Horváth Gábor polgármester is elfogadja az Árnyas utca elnevezést. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem érkezett, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Győrzámoly, 255 hrsz-ú és 033/49 hrsz-ú út elnevezéséről 
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát 
képező 255 hrsz-ú és 033/49 hrsz-ú önkormányzati utat Árnyas utcának nevezi el. 
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről gondoskodjon. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2018. (X. 9.) határozata 
Győrzámoly, 255 hrsz-ú és 033/49 hrsz-ú út elnevezéséről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát 
képező 255 hrsz-ú és 033/49 hrsz-ú önkormányzati utat Árnyas utcának nevezi el. 
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről gondoskodjon. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Horváth Gábor polgármester a napirend tárgyalását lezárja azzal, hogy a magánút elnevezésével most ne 
foglalkozzanak, egyezzenek meg a tulajdonosok.  
 
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy vagy az Irénke utca vagy a Miska-köz elnevezésben gondolkodnak. 
 

6. napirendi pont: Döntés új fejlesztési területek közművesítéséről 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az újonnan belterületbe csatolandó területekről van szó. A 
közművesítés érdekében az E.on-tól, a gázszolgáltatótól, a víz-csatorna tervezőtől ajánlatot kell kérni. A szolgáltatókhoz 
igénybejelentést kell tenni, annak érdekében, hogy tudják azt, mennyibe fognak kerülni a közművek. Már elkezdték a 
szerződéskötéseket, egyet alá is írtak, ugyanazokkal a feltételekkel, mint korábban, nevezetesen, hogy minden harmadik 
közművesített telek a földtulajdonosé és a gázhálózatot csak akkor veheti igénybe, ha a megállapított költséget kifizeti. 
Azért lenne fontos ez, mert ha csak azt követően lépnének, hogy megtörténnek a művelésből kivonások és a 
telekalakítások, az nagy időveszteség. Mivel a rendezési terv módosítását a földhivatal is tudomásul vette, úgy véli, hogy 
a művelésből kivonást is engedélyezni fogják.  
 
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy mennyi telek lesz ott. 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy 70 körül. Már beszélt a földmérővel, hogy kezdje el előkészíteni a 
telekalakítási anyagot. Felhatalmazást kér arra, hogy a közművesítés előkészítése érdekében intézkedhessen. Azt reméli, 
hogy így a harmadik negyedévben elkészülhetnek ott a közművek, sajnos ennél rövidebb határidőt nem lehet elképzelni. 
Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Felhatalmazás új fejlesztési területek közművesítésének előkészítésére 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a 
067/31, 067/32, 067/2, 067/3, 067/5, 067/6 és 067/7 hrsz-ú ingatlanok közművesítése érdekében a szükséges 
előkészítő intézkedéseket tegye meg, adjon be igényt a szolgáltatók és a tervezők felé. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2018. (X. 9.) határozata 
Felhatalmazás új fejlesztési területek közművesítésének előkészítésére 
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Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a 
067/31, 067/32, 067/2, 067/3, 067/5, 067/6 és 067/7 hrsz-ú ingatlanok közművesítése érdekében a szükséges 
előkészítő intézkedéseket tegye meg, adjon be igényt a szolgáltatók és a tervezők felé. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

7. napirendi pont: Javaslat településrendezési terv módosítására 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az Erdősor u. folytatásában tervezett telkek tulajdonosai közül van 
olyan, akivel nem tudnak megállapodni, ezért javasolja a rendezési terv módosítását. A többi tulajdonos mind azon van, 
hogy ott legyenek telkek és nehezen értik, hogy valaki ezt nem akarja. Felvázolja az elképzelését, hogy hogyan lehetne 
azt a területet kialakítani.  
 
Ezt követően a Képviselő-testület tagjai áttekintették és megvitatták a lehetőségeket. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy nagyon nagy az érdeklődés az ott kialakítandó telkek iránt.  
 
Horváth Gábor polgármester arra kér felhatalmazást, hogy utána nézhessen annak, hogy kell-e rendezési terv 
módosítás, és ha igen, akkor kiadja a tervezési feladatot, hogy elindulhasson a módosítás. Az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Településrendezési terv módosítása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az 
Erdősor utcai új lakótelkek kialakítása érdekében a településtervezővel felvegye a kapcsolatot, amennyiben szükséges a 
tervezési munkákat rendelje meg és indítsa meg a rendezési terv módosítása iránti eljárást. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2018. (X. 9.) határozata 
Településrendezési terv módosítása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az 
Erdősor utcai új lakótelkek kialakítása érdekében a településtervezővel felvegye a kapcsolatot, amennyiben szükséges a 
tervezési munkákat rendelje meg és indítsa meg a rendezési terv módosítása iránti eljárást. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

8. napirendi pont: Döntés mart aszfalt vásárlásáról 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkereste 
önkormányzatot és mart aszfalt vásárlását kínálta fel. Javasolja, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel és vásároljanak ezer 
tonna mennyiséget. Ez tízezer négyzetméterre elég lenne, 10 cm vastagságban. Elmondta, hogy már fuvarossal is 
beszélt, aki ha kell, felrakodná és elhozná a mart aszfaltot a mosonmagyaróvári telephelyről.  A tavaszi útjavításokat már 
ebből tudnák végezni, a még nem aszfaltos utakat le tudnák ezzel teríteni. 
 
Horváth Károly képviselő szerint ez kedvező ár, jó lehetőség, a mart aszfalt össze tud olvadni. 
 
Viola Vilmosné képviselő szerint a mart aszfalat jobban betömődik, mint a murva.  
 
Andorka Kálmán János képviselő ezzel egyetért, jól össze tud olvadni és tömörödni a mart aszfalt. 



8 

 

 
Horváth Gábor polgármester szerint nem is porzik úgy, mint a murva. Összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Mart aszfalt vásárlása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatát és 
felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy ezer tonna mart aszfalt vásárlására, rakodására és szállítására kössön 
adásvételi, szállítási szerződést. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2018. (X. 9.) határozata 
Mart aszfalt vásárlása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatát és 
felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy ezer tonna mart aszfalt vásárlására, rakodására és szállítására kössön 
adásvételi, szállítási szerződést. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést 
berekesztette 16.40 órakor és zárt ülés tartását rendelte el. 
 
 
 
 

kmf. 

 
      Horváth Gábor                                                                                             dr. Torma Viktória  
       polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
 
 
 
      Andorka Kálmán János                                  Benes Gábor  
                 képviselő                                                             képviselő     


