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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
Készült: 2018. december 4. 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, 
Andorka Kálmán, Benes Gábor, Horváth Károly, Pulai Nikoletta, Viola Vilmosné képviselők 
 
Távolmaradást jelezte: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Pákozdi Ottóné igazgatási előadó 
 

 
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Pulai Nikoletta és Viola Vilmosné képviselőket kijelölte.  
 
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy a tanuszoda megépítésével kapcsolatos számokat a közmeghallgatáson 
tudta meg. 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy később lesz erről még megbeszélés, de nem a mai nap, mivel a 
közbeszerzési eljárás nincs olyan stádiumban. A beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb 550 millió, a másik győri 
cég 30 millióval, egy tatabányai 40 millióval drágább és 617 millió forint, amit egy kiskunhalasi cég adott. 
 
Horváth Károly képviselő hiányolja, hogy a képviselők nem lettek tájékoztatva erről az összegről, csak a nagy 
nyilvánosság előtt tudták meg. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy akkor volt friss az információ, amiről be tudott számolni. 
 
Pulai Nikoletta képviselő megjegyezte, hogy érdemesebb lett volna előbb tudni, mert őt is sokkolták a számok. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondja, hogy őt is sokkolták, a tervezői költségvetés ennél kevesebb volt. Ezt 
követően ismertette a napirendi pontokat, majd az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Településrendezési terv módosítása (Msz: 18101), rendeletalkotás; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
2. Új építési telkek kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
3. Döntés E.on villamosenergia ajánlatairól; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
4. Az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
5. Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra érkezett pályázatok elbírálásról; Előadó: Horváth  
    Gábor polgármester 
6. Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervére; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
7. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
8. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester 
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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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2018. (XII. 4.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Településrendezési terv módosítása (Msz: 18101), rendeletalkotás; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
2. Új építési telkek kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
3. Döntés E.on villamosenergia ajánlatairól; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
4. Az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
5. Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra érkezett pályázatok elbírálásról; Előadó: Horváth  
    Gábor polgármester 
6. Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervére; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
7. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
8. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester 

 
1. napirendi pont: Településrendezési terv módosítása (Msz: 18101), 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.  
 
Andorka Kálmán János képviselő bejelentette érintettségét. 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településrendezési terv módosítása 
során a szavazásból kizárja Andorka Kálmán János képviselőt. 
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 154/2018. (XII. 4.) határozata 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településrendezési terv módosítása 
során a szavazásból kizárja Andorka Kálmán János képviselőt. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem érkezett, 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 7/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendelete a helyi 
építési szabályzatról szóló 9/2016. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról (a jegyzőkönyv a rendelet 
mellékletét képezi) 
 

2. napirendi pont: Új építési telkek kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  
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Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmonda, hogy az egyik telek tulajdonosával 
vita alakult ki, ezért a későbbiekben rendezési terv módosítása miatt nem kötnek előszerződést, hanem végleges adás-

vételi szerződést. A telekkialakításhoz földmérő kell, aki a belterületbe csatolási, majd az azt követő telek 
megosztások változási vázrajzát és teljes dokumentációját elkészíti. A telekalakításra belterületbe csatolási eljárásra 
beérkezett árajánlatok közül az R&R Geo Bt. ajánlat a legkedvezőbb.  
 
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy dolgoztak-e már ezzel a céggel. 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy az utóbbi időben csak ezzel a céggel dolgoztak. 
 
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 155/2018. (XII. 4.) határozata 
Győrzámoly, 067/31, 067/32, 067/2, 067/3, 067/5, 067/6, 067/7 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 067/31, 067/32, 067/2, 067/3, 067/5, 
067/6, 067/7 hrsz-ú hrsz-ú ingatlanok telekalakítására érkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy az R&R Geo Bt. 
ajánlatát fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a telekalakítási munkákra kössön vállalkozási 
szerződést az R&R Geo Bt-vel és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy az ingatlan belterületbe csatolásával és a 
telekalakítással kapcsolatos eljárást az ingatlanügyi hatóságnál folytassa le. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a kialakítandó telkek víz-csatorna terveinek elkészítésére Dobos 
Szabolcs adta a legkedvezőbb ajánlatot és ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ez a tervek elkészítésére 
vonatkozik, a vízjogi létesítési engedély kiadásának hatósági költsége az önkormányzatot terheli. Ez 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 156/2018. (XII. 4.) határozata 
A győrzámolyi 067/31, 067/32, 067/2, 067/3, 067/5, 067/6, 067/7 hrsz-ú ingatlanokon kialakítandó építési 
telkek viziközmű csatlakozási vízjogi létesítési engedély terveinek megrendelése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 067/31, 067/32, 067/2, 067/3, 067/5, 
067/6, 067/7 hrsz-ú ingatlanokon kialakítandó építési telkek viziközmű csatlakozási vízjogi létesítési engedély terveinek 
elkészítésére adott ajánlatokat és úgy határozott, hogy Dobos Szabolcs ev. ajánlatát fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a tervek elkészítésére kössön vállalkozási 
szerződést Dobos Szabolccsal és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. napirendi pont: Döntés E.on villamosenergia ajánlatairól 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy a szerződéseket azért kell újra kötni, mert már lejártak? 
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Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy a lejárat miatt kell újra kötni a szerződéseket. Javasolta, hogy fogadják 
el. 
 
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 157/2018. (XII. 4.) határozata 
Villamos energia vételezésére vonatkozó szerződések jóváhagyása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az E.on 511-VE-201867-S-18 számú „teljes 
ellátású közvilágítási célú villamosenergia adásvételi szerződésben”, az 511-VE-201868-S-18 számú „teljes ellátásról 
szóló villamosenergia adásvételi szerződés közintézmények részére” és az 511-VE-203672-S-18 számú „teljes ellátásról 
szóló villamosenergia adásvételi szerződés Háztartási méretű kiserőművet (HMKE) üzemeltető közintézmények 
részére”  tárgyú szerződésekben foglaltakat, azokat elfogadja és jóváhagyja a szerződések aláírását. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
4. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester. 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
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 158/2018. (XII. 4.) határozata 
Az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervéről 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évre szóló belső ellenőrzési témakört a 
következőkben határozza meg: 

• A leltározás szabályozása és gyakorlata Győrzámoly Község Önkormányzatánál és intézményeinél 

• Szabályozás és gyakorlat a selejtezés, felesleges vagyontárgyak hasznosítása területén Győrzámoly Község 
Önkormányzatánál és intézményeinél 

Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: értelem szerint  
 

5. napirendi pont: Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra érkezett pályázatok 
elbírálásról 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy ezt az összeget az önkormányzat is kiegészíti-e. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ezt csak az önkormányzat egészíti ki, a megye nem tesz hozzá. 
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy mióta 3.000,- Ft. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy már évek óta ennyi az összeg. 
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy van-e lehetőség emelni az összegen. 
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy van rá lehetőség, de ezt jövőre a költségvetésben kell elővezetni. 
 
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 159/2018. (XII. 4.) határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kiírásra benyújtott pályázatok elbírálásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
kiírásra benyújtott pályázatokat. 
2. A Képviselő-testület mind a 8 pályázót támogatja 3.000,-Ft/fő x 10 hó összeggel. 
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az ösztöndíjak összegét az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésébe tervezze be, és azok átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos  

 
6. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervére 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
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 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2018. (XII. 4.) határozata 
A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évre szóló munkatervét jóváhagyja. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
7. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása 
 

Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
16.26-kor Németh László iskolaigazgató érkezett a Képviselő-testület ülésére. 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről: 
 
1. Év végi záró vacsora megrendezése  
 
Horváth Gábor polgármester javasolta, hogy az önkormányzati és az intézményi alkalmazottak, nyugdíjasok részére 
az előző évihez hasonlóan rendezzenek záró vacsorát, ezzel megköszönve az egész éves munkájukat. A közös vacsora 
december 20-án 17 órakor lenne. Megkérdezte, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is tartsanak-e év végi vacsorát.  
 
Andorka Kálmán képviselő elmondta, hogy szerinte igen, mert tavaly is jó volt. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondja, hogy most is hidegtálat kellene rendelni, mert ez a legolcsóbb megoldás. 
 
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy hányan szoktak részt venni. 
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Horváth Gábor polgármester elmondja, körülbelül 150 fő.  
 
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy hányadikán lenne. 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy december 20-án. 
 
Horváth Károly képviselő szerint nagyon jó a hidegtálas megoldás, de mennyi lenne a különbség, ha kérnének hozzá 
szervízszolgáltatást, akik a végén a mosogatást is vállalnák. 
 
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy azt a pár edény elmosogatását elvárhatják a konyha személyzetétől 
is. 
 
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy ha meghívták őket, akkor nem várhatják el, hogy ők mosogassanak. Inkább 
a képviselők mosogassanak. 
 
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy évek óta a hivatali dolgozók mosogattak, ők is meghívottak és ezért őket is 
mentesíteni kellene a mosogatás alól. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a mosogatás kérdését majd megoldják. 
 
Tekintettel arra, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra:  
 
Határozati javaslat  
Év végi vacsora megrendezése  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati intézmények és 
az iskola dolgozóinak, a nyugdíjba vonult munkatársaknak a 2018. december 20-án tartandó záró vacsorán köszöni meg 
az önkormányzat érdekében végzett munkájukat.  
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert és dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a rendezvényt 
szervezzék meg és a vacsoráról intézkedjenek.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: 2018. december 20.  
 
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 az alábbi határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2018. (XII. 4.) határozata  
Év végi vacsora megrendezése  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati intézmények és 
az iskola dolgozóinak, a nyugdíjba vonult munkatársaknak a 2018. december 20-án tartandó záró vacsorán köszöni meg 
az önkormányzat érdekében végzett munkájukat.  
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert és dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a rendezvényt 
szervezzék meg és a vacsoráról intézkedjenek.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző  
Határidő: 2018. december 20. 
 
2. Tájékoztató a beruházásokról 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Tornacsarnokban a nagy ablakok cseréje megtörtént. A 
labdajátékokat még nem lehet ott folytatni. Csütörtökön jönnek megnézni, hogy milyen hálókat lehet feltenni. Az ablak 
elé labdafogó hálók szükségesek. 
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy akkor nem rács lesz felszerelve? 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy nem, mert az elcsúfítaná és az ablak működését nem tudnánk 
megoldani. Hátra van még a meszelés és külső munkálatok, szigetelés, színezés.  
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Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy most nem lehet meccset tartani? 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy nem, addig máshol kell megoldani, amíg nincs fenn a háló, mert nem 
lehet kockáztatni. A fűtés is megoldódott. A Patkó utcában elkészült a közvilágítási hálózat, de ez nem volt része az 
E.on-nal kötött szerződésnek. Lefektették a kábelt, de az nem része az E.on által megadott árajánlatnak, azt külön 
kellett megcsináltatni. Az a cég rakta le, aki ezt az egész munkát végezte, de az árajánlatot erre vonatkozóan most kapták 
meg. Az árajánlatban szereplő összeg 1.608.000,- Ft+ÁFA, ami a közvilágítási kábel kiépítését jelenti. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy mit takar a kábelfektetés. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a közvilágítási kábel fektetését. Ez körülbelül 500 méter hosszú, ami 
majd 40 méterenként fog egy oszlopot jelenteni. Javasolja az árajánlat elfogadását. 
 
Tekintettel arra, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra:  
 
Határozati javaslat  
Patkó utca közvilágítási földkábel kiépítése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a LAVILL Kft. ajánlatát a Patkó utcai 
közvilágítás földkábeles hálózatának kiépítésére és azt elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a munka megrendelésére és a szerződés 
megkötésére. 
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 az alábbi határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2018. (XII. 4.) határozata  
Patkó utca közvilágítási földkábel kiépítése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a LAVILL Kft. ajánlatát a Patkó utcai 
közvilágítás földkábeles hálózatának kiépítésére és azt elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a munka megrendelésére és a szerződés 
megkötésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester  
Határidő: azonnal  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, lehetőségük volt mart aszfalt vásárlásra. Megrendeltek 1000 tonnát, ami 
kevés lett volna, kell körülbelül 1200-1300 tonna mennyiség. Ha ezt a mart aszfaltot tavasszal elterítik 10 centi 
magasságban és legréderezik, akkor olyan állapotot eredményez, mintha le lenne aszfaltozva.  Ez akár 1-2 évre is 
megoldaná az út javítást. Az aszfaltot 750,-Ft+ÁFA-ért adják. Egy helyi vállalkozó vállalata az ide szállítást és ők is 
rakodják fel az anyagot, mert a Magyart Közút ezt nagyon magas költséggel vállalta volna. Ez valószínű pár százezer 
forinttal többe fog kerülni, mint ahogy korábban beszéltek róla, de az a véleménye, hogy ez egy igen jó befektetés az 
önkormányzatnak. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:  
 
Határozati javaslat  
Döntés mart aszfalt további vásárlásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatát és 
felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy további 204 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 az alábbi határozatot hozta:  
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2018. (XII. 4.) határozata  
Döntés mart aszfalt további vásárlásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatát és 
felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy további 204 tonna mart aszfalt vásárlására, rakodására és szállítására 
kössön adásvételi, szállítási szerződést.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Horváth Gábor polgármester megadta a szót Németh László iskolaigazgatónak. 
 
Németh László iskolaigazgató elmondta, hogy az iskolában problémát okoz az étkeztetés megoldása, nagyon kicsi a 
hely, mivel több, mint 160 gyerek eszik. A gyerekeknek másfél óra alatt kell étkezniük, ebben a kicsi helyiségben. Idén 
be kellett vezetni, hogy már a tanítási időben elkezdik az étkeztetést, e miatt négy osztálynál csúsztatni kell a tanórákat. 
Azt szeretné, ha ez a probléma valahogy megoldódna. Jövőre az is előfordulhat, hogy négy osztályt kell megbontani és 
emiatt hiába épült meg a két új tanterem nem fognak elférni az iskolában. Nem az önkormányzat feladata ennek a 
megoldása, a Tankerület adott egy bizonyos összeget, de ez az összeg rajtuk kívül álló okból nem lett elég. Az alapító 
okirat szerint az osztálytermek befogadóképessége 27 fő, de az osztályok létszáma átlagosan 30-32 fő. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy egyszerűbbnek tűnik az iskola bővítése, mint az étkeztetés megoldása. 
Ez a konyha tovább nem bővíthető, így is túlterhelt, mást helyet kell neki találni. Úgy gondolja, hogy ez a beruházás 50-
100 millió forintnál nem lesz kevesebb. Három és fél évvel ezlőtt beszélt a plébános úrral, hogy lehetne közös 
megoldást találni a plébánia hasznosítására. A plébános úr az épület felső szintjét valamelyest átalakította, hogy lakókat 
lehessen fogadni. Ez az épület lenne a megoldás, ha piaci ár alatt tudnák megkapni, vagy bérleti viszonyt tudnának 
kialakítani. Az alsó szinten az éttermet el lehetne helyezni. Ez a lehetőség valószínűleg nem adott a közeljövőben. A 
másik megoldás a bolt melletti lakás lenne. Esetleg a bölcsőde 3. csoportjának a kialakítását ott meg lehetne oldani és az 
óvoda alsó szintjén létre lehet hozni egy hetedik óvodai csoportot. A megfelelő lehetőség megtalálása nem egyszerű. 
Évekkel ezelőtt lehetőségünk lett volna az óvoda melletti ingatlant megvásárolni, de voltak olyanok, akik azt mondták, 
hogy nincs erre szüksége az önkormányzatnak. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester véleménye szerint az uszoda és az iskola közötti területet kellene 
megvásárolni. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy azt ő is el tudja képzelni, de az nem 50 hanem 100 millió forint. A 
karbantartók műhelyét el kellene hozni és azt az egész területet úgy kellene kialakítani, ahogy az iskola kinéz. Sorra is 
fog kerülni. El tudja képzelni, hogy a hivatal kertjébe felhúznak egy kis épületet, vagy a polgárőr iroda helyére tudnának 
költözni. A polgárőr irodában tudnának melegedni és tisztálkodni. Úgy gondolja, hogy az a pár ember hátul az udvaron 
nem zavarná az idejövő embereket. Lehet kérdezni, hogy miért csak ennyien vannak, de ennek is örülni kell, mivel lehet, 
hogy a jövőben még ennyien sem lesznek.   
 
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy „a közmeghallgatáson, mind a Tankerület Igazgató Asszony, Blazovicsné Varga 
Marianna és mind a Kadler család megjelent tagjaitól nagyon meggyőző érvelést hallottunk a tanuszoda mellett. Hozzászólásukból kiderült, 
hogy a tervezett tanuszoda hiánypótló lenne, és nem lenne gond a kihasználtsággal sem. Viszont hatalmas számokat hallottunk, amiről a 
döntés nagy felelőséggel jár. Javaslom, hogy még egyszer gondoljuk át a helyszínválasztást. Igen tudom, hogy a volt vendéglátó egység területét, 
már e célból vásárolta meg az önkormányzat, de azt a területet egyéb módon is lehet hasznosítani. A tanuszoda helyének a sportpályát 
javaslom. Ennek több előnye is van. Egy helyen több sportolási lehetőség lenne, fennmaradhatna a lehetőség az esetleges bővítésre, mivel a 
terület adottságai sokkal kedvezőbbek, illetve elkerülhető lenne a közlekedési káosz, amit véleményem szerint a tanuszoda épülete okozna a 
falu középpontjában. A tervezett tanuszoda helyére, javaslom új önkormányzati konyha építését, megfelelő méretű étkezővel, amire nagy 
szükség van. A falu lakossága várhatóan – a telekkialakításoknak köszönhetően – ugrásszerűen fog növekedni. A jelenlegi konyha, illetve 
étkező már nem alkalmas a megnövekedett létszám ellátására. Igen tudom, hogy a tervek módosítása időt és pénzt igényel. De 
meggyőződésem, hogy hosszútávon megéri. Mind a két beruházást, fejlesztést, pályázati támogatásból tudom elképzelni és nem 100%-os 
önerőből. A jelenlegi képviselő-testület mandátuma hamarosan lejár. Véleményem szerint mind a két fejlesztési lehetőséget maximálisan 
készítsük elő és a megvalósítást a következő testületre kell bízni. Kérlek benneteket, hogy gondoljátok át javaslataimat! Köszönöm, hogy 
meghallgattátok hozzászólásom, kérem szószerinti jegyzőkönyvezést.”   
 
Horváth Gábor polgármester válaszában elmondta, hogy aki a helyszín megváltoztatását akarja, az nem akarja a 
tanuszodát. Ezt kategorikusan kijelenti. Ez az, amit nem akarnak megcsinálni és keresnek rá okot. 
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Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy nem okokat keresnek rá, hanem éppen meggyőző érvet hallottak a 
közmeghallgatáson. Sokkal meggyőzőbb volt, mint bármelyik vita ebben a témában. Ez nem azt jelent, hogy ő nem 
támogatja az uszoda építését. Kéri, hogy kerüljön be a jegyzőkönyvbe, hogy ő támogatja az uszoda építését így.  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy nem ezen a helyen és sokkal drágábban. 
 
Pulai Nikoletta képviselő kijelenti, hogy nem drágábban. Megkért egy építészt, hogy írja le neki, hogy mivel jár az, 
hogy ha a helyszín módosítás megtörténne. Az építész szerint az egész tervet elvileg nem kell újra csinálni, főleg, ha az 
új terület nagyobb és az épületet lehet forgatni. Azt kéri, hogy gondolják végig ezt a lehetőséget.  
 
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy ha nem ismeri az új telket, akkor hogyan mondhatja, hogy nem kell 
módosítani a tervet. 
 
Pulai Nikoletta képviselő tájékoztatja, hogy az építész is azt mondta, hogy elvileg nem kell módosítani.  
 
Horváth Gábor polgármester szerint mindenki csak elvileg beszél, de konkrét dolgokat nem mondott senki. Kijelenti, 
hogy Pulai Nikoletta képviselő nem akarja, hogy megépüljön az uszoda.  Sőt azt akarja, hogy a jövő évben se épüljön 
meg az uszoda, hogy hagyják meg a következő képviselő-testületnek. 
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint a hátralévő időben nem lehet befejezni. A hozzászólásának nem az a lényege, hanem 
csak azt kéri, hogy gondolják át. 
 
Horváth Gábor polgármester kijelenti, hogy ő már még egyszer nem gondolja át. Már nagyon sokszor átgondolta. 
 
Pulai Nikoletta képviselő kéri, hogy vizsgálják meg, mint lehetőséget.  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a lehetőség megvizsgálása ott fejeződik be, hogy oda kérnek építési 
engedélyt. Akkor vizsgálták meg a lehetőséget teljesen. Itt vizsgálódhat bárki, anyagot kell készíteni, amit be kell adni és 
akkor derül ki, hogy kapnak-e építési engedélyt vagy nem. Ez azt jelenti, hogy jövő nyárig itt nem történik semmi.  
 
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy mi van az iskolánál megvásárolt telkekkel.  
 
Horváth Gábor polgármester szerint nem elképzelhetetlen, hogy az iskola mellett van ennyi hely, hogy egy konyhát 
oda felépítsenek. Nem szívesen csonkítana az iskolában bármit. Itt felmerült az alpolgármester asszony részéről az 
iskola melletti terület, ami körülbelül 500 m2, amit meg lehetne vásárolni, akkor minden együtt lenne. Nem kell a 
helyszínt sem változtatni.  
 
Viola Vilmosné képviselő szerint a tápboltot is meg lehetne venni.  
 
Horváth Gábor polgármester elmondja, hogy a tápbolt 50m2, nem érnek vele semmit.  
 
Andorka Kálmán János képviselő szerint itt a foci pálya területe, ami önkormányzat tulajdona, van rajta egy pálya és 
még egy pálya. Megkérdezte, hogy hova lehetne ide elhelyezni az uszodát? 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy akkor lehetne elhelyezni, ha megszüntetnék az egyik pályát. Kéri, 
hogy a jegyzőkönyvbe kerüljön bele, hogy ez nem más, mint az, hogy az egész építkezésnek az elnapolását kívánják. 
 
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy nem erről volt szó, hanem a konyhára keresnek megoldást és ha valakinek 
valamilyen ötlete van azt le kell hurrogni. Nagyon felháborítónak tartotta akkor is, amikor a közmeghallgatáson a 
felszólalókat kinevették. Szerinte fontos, hogy az ott ülőknek meghallgassák a véleményét.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint abban igaza van, hogy meg kell hallgatni, de van, aki a 
közmeghallgatáson átesett a ló túloldalára.  
 
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy rossz érzéssel töltötte el, hogy valaki feláll, elmondja a véleményét és 
kinevetik. Szerinte ez nem rendes emberi magatartás. 
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Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint ennél sokkal durvább dolgok mennek a faluban a közösségi posztokon. 
 
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy nem a képviselők nevették ki, hanem az emberek.  
 
Németh László igazgató kijelentette, hogy nem akarta, hogy szóba kerüljön a tanuszoda. A konyhával kapcsolatban 
az is megoldás lenne, ha az önkormányzat tudna valahol egy épületet építeni. Szerinte jó lenne egy melegítő konyha 
kialakítása. 
 
Viola Vilmosné képviselő szerint konyhát mindenképpen kell építeni, mert kicsinyek az edények és nem lehet benne 
főzni, kicsi a hely.  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy most már mások eszközök és kisebb helyen ma már többet lehet 
dolgozni. Ha az éttermet el tudnák valahova vinni, akkor a konyha bővíthető lenne. 
 
Németh László igazgató szerint a plébánia nagyon jó lett volna, mert akkor a gyerekek egy részét oda tudták volna 
vinni. Két fele ment volna az alsó és a felső és ez megoldás lenne. 
 
Pulai Nikoletta képviselő úgy véli, hogy a jövőre vonatkozóan a tanuszodának, ha nem is a pályán, de új helyet 
kellene keresni és a konyhát kellene az étkezővel itt a faluközpontban megépíteni.  
 
Horváth Károly képviselő szerint a 3 évvel ezelőtti egyeztetést a plébánossal fel kellene eleveníteni, mert nagyon 
aktuális.  
 
Németh László igazgató úgy emlékszik, hogy alul van egy kis konyha rész és van egy nagyobb terem, ott a melegítést 
meg lehetne oldani. 
 
Horváth Gábor polgármester meg fogja kérdezi a plébános urat. Szerinte ez végleges megoldás nem lehet, mert a 
plébánia nem ezért épült. Időpontot próbál kérni tőle. Az iskolabővítést egyszerűbb dolognak látja, de már most el kell 
kezdeni, hogy jövő ősszel legyen tanterem. Meglátják, hogy a költségvetés, hogy alakul, hogy mennyit tudnak szánni 
ezekre a munkákra. A tetőtér akkora lesz, hogy két tanterem is elhelyezhető. Idén is támogatást kaptak az iskola 
építéshez. 
 
Horváth Károly képviselő jelezte, hogy a tornacsarnokban voltak rendezvények és a sár miatt nem az udvarban álltak 
meg, hanem a szemben lévő pizzéria parkolójában. Megkérdezte, hogy nem lehetne-e murvát, vagy mart aszfaltot 
hozatni.  
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy előbb el kell készülni ennek a munkának. Nem tudja felvállalni, hogy 
ne menjenek be a pizzéria parkolójába. Ha a munkálatok befejeződnek visszaállítják az eredeti állapotot. Megoldás 
lenne, ha a tornacsarnok oldalában lévő kerítést megszüntetnék és ott is parkolót alakítanának ki. 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést 
berekesztette 17.39 órakor és zárt ülés tartását rendelte el. 
 
 

kmf. 

 
      Horváth Gábor                                                                                                  Pákozdi Ottóné  
       polgármester                                                                                                   igazgatási előadó 
 
 
 
 
      Pulai Nikoletta                                           Viola Vilmosné  
         képviselő                                                                         képviselő     


