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Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Arvanitidu Major Éva alpolgármestert és Viola Vilmosné képviselőt 
kijelölte. Napirend előtt megkérdezte, hogy amennyiben rendelkezésre áll a tanuszoda építéséhez szükséges forrás, 
akkor ki támogatja az uszoda építést.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy mit értenek forrás alatt, saját pénzt vagy külső segítséget is? 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a kérdése nem erre irányult, hanem arra, hogy ha megvan a forrás, 
akkor ki támogatja az építkezést? Először megkérdezte Pulai Nikoletta képviselőt. 
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint kevés az információ, nem tud igent vagy nemet mondani. Megkérdezte, hogy 
kizárólag önerőből vagy máshonnan származó forrás esetében? 
 
Horváth Gábor polgármester szerint tételezzék fel, hogy 100%-os önerőből. Azt kérdezi, hogy ha a pénz meglesz rá, 
akkor megépítik-e az uszodát? 
 
Horváth Károly képviselő kijelentette, hogy ha a polgármester úr nem ad egyértelmű választ a forrásra, akkor a 
kérdésre nemmel válaszol. 
 
Pulai Nikoletta képviselő is nemmel válaszol. 
 
Viola Vilmosné képviselő nem tudja, tartózkodik. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester csak önerőből nem tudja elképzelni, soknak tartja, hogy 550 milliót kiadjanak 
érte. Az elejétől azt mondja, hogy ha van külső segítség, akkor támogatja, de a csak önerőből történő megvalósítást 
nem, mert nem tudja felvállalni a falu felé. Ha csak önerőből van pénz rá, akkor nem, ha van külső segítség, akkor 
támogatja. Azt nem tudja elképzelni, hogy az összes erőtartalékot erre fordítsák. Elvetették azt, hogy legyen 
hatástanulmány, de azt szeretné tudni, amikor egy beruházásra szavaz, hogy az miből épül meg.  
 
Horváth Gábor polgármester szerint a forrást megteremtették, és úgy gondolja, hogy ha ezt idén nem építik meg és 
elengedik, akkor a jövőben már nem tudnak erről beszélni.  
 
Pulai Nikoletta képviselő úgy nem tud dönteni, hogy nem tudja azt, hogy miből lesz meg a fedezet. Úgy tudja, hogy 
év végén 220 millió forint körüli megtakarításuk volt, mi történt azóta, hogy már 550 millió forintjuk van? 
 



2 

 

Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy a telkek értékesítésből várnak idén forrást. 
 
Arvanitudu-Major Éva alpolgármester szerint ott utcát kell még kialakítani és van egyéb járulékos költség is. Arról 
volt szó, hogy lesz állami támogatás az uszodára.  
 
Horváth Gábor polgármester szerint ez most sincs kizárva. De ha egy hónap múlva tudják csak meg, hogy lesz 
támogatás, de két hét múlva tudják, hogy rendelkezésre áll a forrás, akkor lehet, hogy pont kicsúsznak az időből. 
 
Horváth Károly képviselő úgy gondolja, hogy térjenek erre vissza, amikor konkrétumot tudnak. Ez 600 millió forint, 
annyi, amennyit az elmúlt években több beruhásra költöttek, most meg elvárja a polgármester úr, hogy döntsenek egy 
ilyen információ után. 
 
Horváth Gábor polgármester nem vár el semmit, arra várta volna a választ, hogy ha az önkormányzat elő tudja 
teremteni a fedezetet, akkor megépítik-e vagy nem. Horváth Károly, Pulai Nikoletta, Viola Vilmosné részéről már 
elhangzott, hogy nem, megkérdezi az alpolgármester asszonyt. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester azt nem támogatja, hogy saját erőből építsék meg. Ő végig ezt mondta. Nem 
érez olyan háttértőkét, olyan ipari parkot, ami két év múlva a falu bevételét biztosítja. Lehet, hogy meglesz az uszoda, de 
a költségvetés a nullán lesz. Ezt nem meri felvállalni.  
 
Horváth Gábor polgármester szerint tény, hogy kiköltekeznék magukat. Amikor ’94-ben polgármester lett nem volt 
egyetlen fillérje sem az önkormányzatnak, hanem csak pár milliós adóssága, a tornacsarnok mégis felépült. Ennek az 
uszodának a fedezetét viszont a jelenlegi önkormányzat teremtette meg. Persze lehet azt mondani, hogy nem, ezt 
tiszteletben tartja, de ehhez nem tud asszisztálni és a polgármesteri címéről lemond. Azt gondolta, hogy mindenki 
számára fontos az uszoda, most meg, miután lenne lehetőség megépíteni, azt mondják, hogy nem. Az ülés vezetését 
átadja Arvanitidu-Major Éva alpolgármesternek.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester úgy érzi, hogy ultimátumot kaptak.  
 
Pulai Nikoletta képviselő úgy gondolja, hogy ez nem is hivatalos, mert nem döntöttek a napirend előtti felszólalásról.  
 
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte Arvanitidu-Major Éva alpolgármestert, hogy a saját véleményét 
mondja, vagy a választóit képviseli? 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint a választói úgy gondolják, hogy itt két év múlva is élet lesz, és nem 
adhatják át lenullázva ezt az önkormányzatot szeptemberben.   
 
Andorka Kálmán János képviselő úgy gondolja - magát is belértve - hogy az egészet a polgármester úr vitte, ő látta át 
az egészet és ő teremtette elő a pénzt is. Nekik a falu lakosságát kell képviselni és a lakosságnak csak kisebb része 
gondolja úgy, hogy ne épüljön meg az uszoda.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint jó lett volna erről előtte gondolkodni.  
 
Horváth Gábor polgármester szerint 5 évet gondolkodhattak rajta.  
 
Horváth Gábor polgármester 16.18 órakor elhagyta az ülés helyszínét. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatásul elmondta, hogy a polgármester csak a képviselő-testülethez intézett írásbeli 
nyilatkozattal mondhat le, amelyet az alpolgármesternek, ennek hiányában a szervezeti és működési szabályzatban a 
képviselő-testület összehívására, vezetésére kijelölt képviselőnek adja át, részére juttatja el. A polgármester e tisztsége az 
általa meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat 
átvételének napjával szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület 
következő ülésén ismertetni kell. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester most is azt mondja, hogy ez egy nagy horderejű döntés, 550 millió forintról 
van szó. 
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Benes Gábor képviselő úgy gondolja, hogy ez nem döntés volt, ez egy kérdés és egy vélemény volt, napirend előtt. 
Emberi kérdés volt és nem a döntést kérdezte meg a polgármester úr, hanem a véleményükre volt kíváncsi. A kérdés az 
volt, hogy ha rendelkezésre áll az összeg, akkor megépítsék-e, nem volt szó arról, hogy önerőből vagy pályázatból.  
 
Pulai Nikoletta képviselő rákérdezett, hogy önerőből-e és az volt rá a válasz, hogy 100% önerőből. Erre mondott 
nemet.   
 
Andorka Kálmán János képviselő úgy gondolja, hogy ez már hosszú ideje téma, két és fél éve arra várnak, hogy az 
állam adjon hozzá pénzt, de a mostani időszakban nem fog hozzáadni. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy akkor miért építsék meg, hogy teljesen kiürítsék az 
önkormányzat kasszáját.  
 
Andorka Kálmán János képviselő szerint ez értékteremtés lenne, amit majd a következő polgármesternek 
üzemeltetnie kell. Ez lenne a feladata, nem pedig csak beleülni a készbe, mert a kassza tele van.  
 
Horváth Károly képviselő úgy gondolja, hogy nem dönthetnek, mert nemsokára már más lehet a képviselő-testület és 
a polgármester is, akik így hatalmas mínusszal indulnának.   
 
Benes Gábor képviselő úgy gondolja, ha valaki indulni akar az őszi választáson polgármesternek, annak érdeke, hogy 
ezt megvétózza, mert akkor megmarad a pénz, amiből majd tud gazdálkodni.  
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint Benes Gábor képviselő most azt mondta, hogy ők négyen, akik nemet mondtak, 
indulni akarnak a következő választáson.  
 
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy Horváth Károly képviselő mondta azt, hogy ha építenek uszodát, akkor a 
következő polgármesternek nem lesz pénze. Ezt két oldalról kell nézni, mert ha nem építik meg az uszodát és lesz egy 
új polgármester, akkor neki jó dolga lesz, mert a pénz megmarad. És ha ne adj isten, valaki már tudja, hogy el fog 
indulni, akkor ilyen előnnyel fog indulni, nem úgy, mint annak idején a polgármester úr, aki a polgármesterséget nulla 
forinttal kezdte és ezt a pénzt most összegyűjtötte rengeteg munka és energia árán ezzel a céllal, hogy uszoda épüljön. 
De, ha a pénz megmarad, ami Horváth Gábor polgármester úr munkájából gyűlt össze, akkor abból már mindjárt az 
elején nagyon könnyen sok mindent meg lehet csinálni, utat, ringlispílt, bármit, amitől rögtön az elején népszerű lesz az 
új polgármester, szinte nulla munkával, olyan munkával, amit nem ő készített, teremtett elő. Ezt mondta, mindenféle 
személyeskedés nélkül.  
 
Horváth Károly képviselő úgy gondolja, hogy nem tudták a kérdés elhangzásakor, hogy honnan van meg a fedezet, 
viszont iskolát, óvodát, bölcsődét bővíteni kell, tornacsarnokot fenn kell tartani, utakat kell építeni. Ha az összes pénzt 
elköltik az uszodára, akkor nem tudnak pályázni, mert az összes pályázat önerős, fenn kell tartani az uszodát, és ekkor 
lesz majd hatalmas probléma.      
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint mindannyian ennek a falunak a lakói, őt a falu sorsa érdekli. Nem arról 
van szó, hogy mit csináljanak az egyik és a másik polgármesterrel. Nem tudja azt elképzelni, hogy azért, mert most van, 
éljenek fel mindent. Itt a falut kell nézni. Ha nem látja annak a feltételét, hogy úgy megépítik, hogy nem hagyják 
csődben az önkormányzatot, akkor nem, mert nem az az érdeke, hogy csődben hagyja a falut.  
 
Benes Gábor képviselő szerint ez most ki van sarkítva, mert nem ez a polgármester úr érdeke sem. 
 
Pulai Nikoletta képviselő nem látja értelmét a további vitának.  
 
Andorka Kálmán János képviselő úgy gondolja, hogy a polgármester úr eddig is előteremtette a pénzt, ezután is 
előteremtette volna. A falu többsége szeretné az uszodát, akik most nemet mondtak, a kisebbséget támogatják.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester ő is szeretne sok mindent, de nem mindegy, hogy mennyi van rá. Az emberek 
sokféleképpen gondolkodnak. Honnan tudja, hogy a többség ezt akarja? 
 
Andorka Kálmán János képviselő szerint a közmeghallgatáson is ezt mutatták az arányok.  
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Benes Gábor képviselő szerint nem csak azzal lehetne végigmenni a falun, hogy ki nem szeretné, hanem azzal is, hogy 
ki támogatja, mert akkor pontosan látnák. Mert most csak azt tudják, hogy ki nem akarja, de van még több ezer lakos, 
akik meg se lettek kérdezve és nem is lehet tudni, hogy mit akarnak.  
 
Pulai Nikoletta képviselő ezért javasolta korábban, hogy tartsanak erről népszavazást. Aki a jövőben indul 
polgármesternek, annak fontos kampányfogása lesz, hogy tanuszoda mellett vagy ellen, és mielőtt bárki belemegy 
hozzáteszi, hogy nincs szándéka elindulni, egyszer már megpróbálta. Ez eldöntheti a kampányt, hogy uszoda párti vagy 
uszoda ellenes, és máris megvan a reprezentatív felmérés.  
 
Benes Gábor képviselő azon érvek mentén, amiket elmondott úgy gondolja, hogy a polgármester úron kívül más 
polgármesternek nem lesz érdeke támogatni az uszodát, mert abból a pénzből mást is megcsinálhat. 
 
Pulai Nikoletta képviselő úgy fogja fel, hogy megadták a lehetőséget. A polgármester úr érdemeit senki nem vitatja, 
de ne hozza olyan helyzetbe, hogy választani kell közte, meg a tanuszoda, meg az között, hogy önkormányzatnak 
marad-e pénze. A közmeghallgatáson őt meggyőzte a tankerület igazgatójának hozzászólása, aki tart fenn uszodát, és 
nagyon világos, logikus érvelést hozott fel az uszoda mellett. Abban bízott, hogy lesz támogatás, mert voltak erre 
ígéretek az önkormányzat felé, vagy lesz pályázat, mert a kormányzat kommunikációja is többször szólt az uszodáról, de 
azt nem tudja elképzelni, hogy csak önerőből valósítsák meg és tudva azt, hogy idén választások lesznek, nem hajlandó 
ezt a döntést elkapkodni.  
 
Benes Gábor képviselő a polgármester úr kérdésére úgy válaszolt volna, hogy ha összejön a pénz, akkor igen. Nem 
kérdezte volna, hogy honnan, miből, mert úgy gondolja, hogy a polgármester úr nagyon jól tudja, hogy honnan lenne 
meg a pénz. 
 
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy mit mondott volna akkor, ha úgy tette volna fel a kérdést, hogy 
önerőből? 
 
Benes Gábor képviselő úgy gondolja, hogy nem ez volt a kérdés. Az egy másik kérdés lett volna, amikor már dönteni 
kellett volna.  
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint ez mellébeszélés már, de tényleg nincs értelme most már ezen vitatkozni.  
 
Benes Gábor képviselő ezzel egyetért. 
 
dr. Torma Viktória jegyző felkéri Arvanitidu-Major Éva alpolgármestert az ülés vezetésére. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, ismertette a 
napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Döntés intézményvezetői pályázat kiírásáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
2. Döntés óvoda nyári zárvatartási idejéről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
3. Beszámoló a 2018. évi helyi adóztatási tevékenységről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
4. Döntés viziközmű hozzájárulás mértékről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
5. Döntés Vámosszabadi község rendezési tervének módosításáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
6. Javaslat egészségügyi szolgáltatókkal kötött feladatellátási szerződés módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
7. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 

 

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 22/2019. (II. 11.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Döntés intézményvezetői pályázat kiírásáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
2. Döntés óvoda nyári zárvatartási idejéről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
3. Beszámoló a 2018. évi helyi adóztatási tevékenységről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
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4. Döntés viziközmű hozzájárulás mértékről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
5. Döntés Vámosszabadi község rendezési tervének módosításáról; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
6. Javaslat egészségügyi szolgáltatókkal kötött feladatellátási szerződés módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
7. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 

 

1. napirendi pont: Döntés intézményvezetői pályázat kiírásáról 
 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy idén júniusban lejár az intézményvezető 
megbízása, javasolja, hogy a pályázatot írják ki, mert a pályázati eljárás lebonyolítása viszonylag hosszabb időt vesz 
igénybe.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (II. 11.) határozata 
Döntés intézményvezetői pályázat kiírásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a fenntartásában lévő Győrzámolyi 
Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására. 
2. A Képviselő-testület a pályázati feltételeket az alábbiakban határozza meg: 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 1-től 2024. június 30-ig-ig szól. 
A munkavégzés helye: 
Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Szent István út 11. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerint a többcélú intézmény (óvoda, 
bölcsőde) irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az 
alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval, valamint az intézmény gazdálkodásával 
kapcsolatos feladatokat ellátó Győrzámolyi Polgármesteri Hivatallal. Együttműködés a különböző szakmai 
szervezetekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló (a továbbiakban: Kjt.) 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 

        -főiskola, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
      -legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti tíz óra    foglalkozás megtartására 

vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat  
        -vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
         -magyar állampolgárság, 
         - a Kjt. 20. § (2c) bekezdése szerinti büntetlen előélet, 
         -cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         óvodavezetői munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
        -részletes fényképes szakmai önéletrajz, 
        -az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel 
        -3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a 

pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és a Kjt. 20. § (2c) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek megfelel, 

        -végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 
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        -a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, 
        -a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő     kezeléséhez, 

továbbításához, a pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 
  -a pályázó nyilatkozata, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását, 
  -a pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben a Kjt. 41-43/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok nem      áll fenn,  
-a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52. § (3) bekezdése 
szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályáztató a vezetési programot az Nkt., valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint véleményezteti, 
majd ezt követően dönt a magasabb vezetői megbízásról.  A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát. 
3. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírás megjelenése iránt intézkedjen. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: azonnal  

 
2. napirendi pont: Döntés óvoda nyári zárvatartási idejéről 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az óvodák nyitvatartási rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja szabályozza, mely szerint „A fenntartó dönt (…) az óvoda heti és éves nyitva 
tartási idejének meghatározásáról.” A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében „Az óvoda nyári zárva 
tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig (…) a szülőket tájékoztatni kell.” Az óvoda nyári zárva tartásának fenntartói 
meghatározása azért is szükséges, mert az intézményrendszerben dolgozó óvodapedagógusok szabadságát - a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján - július 
1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban kell kiadni. Az óvoda és a bölcsőde – az előző évek gyakorlatának megfelelően 
- 3 hétre áll le a nyári időszakban, augusztus 5-23. között, az első nevelési nap a nyári szünet után augusztus 26. A 
konyha egy héttel később, augusztus 12-23. között, két hétig nem üzemel. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Arvanitidu-Major Éva alpolgármester az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2019. (II. 11.) határozata 
Döntés a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde 
nyári zárvatartásának idejét 2019. augusztus 5. – augusztus 23. között időszakban határozza meg, a nyári leállást követő 
első nevelési nap 2019. augusztus 26. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az intézményvezetőt tájékoztassa a további 
intézkedések megtétele érdekében. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

3. napirendi pont: Beszámoló a 2018. évi helyi adóztatási tevékenységről 
 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Várja a hozzászólásokat. 

Pulai Nikoletta képviselő szerint most viszonylag jól teljesültek az adóbevételek.  

Arvanitidu-Major Éva alpolgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2019. (II. 11.) határozata 
2018. évi helyi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi helyi adóztatásról szóló beszámolót 
megtárgyalta és elfogadja. 
2. A Képviselő-testület elrendeli, 21.250,- Ft elévült követelés törlését. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: folyamatos  
 

4. napirendi pont: Döntés viziközmű hozzájárulás mértékről 
 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy indokolt a víz-szennyvíz csatorna költségének emelése 700 ezer forintra 
ingatlanonként, a legutóbbi közművesítés során fizetett költségekre tekintettel. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 
építtette ki a közművet, az igénylőktől annak összegét kérheti. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Önkormányzati tulajdonú ivóvíz- és szennyvízcsatorna rendszer igénybevételének költségéről (közműköltség) 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Győrzámoly Község közigazgatási területén rendeltetési 
egységenként az Önkormányzat tulajdonában álló 

➢ vezetékes ivóvíz-közmű hálózat igénybevételekor 160.000,-Ft-ban, 

➢ vezetékes szennyvíz-közmű hálózat igénybevételekor 540.000,-Ft állapítja a közművesítés költségét, 
ami az igénybevevő által fizetendő a hálózati csatlakozáskor. 
2. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg az e tárgyban hozott 12/2010. (I. 19.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.  

Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
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 26/2019. (II. 11.) határozata 
Önkormányzati tulajdonú ivóvíz- és szennyvízcsatorna rendszer igénybevételének költségéről (közműköltség) 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Győrzámoly Község közigazgatási területén rendeltetési 
egységenként az Önkormányzat tulajdonában álló 

➢ vezetékes ivóvíz-közmű hálózat igénybevételekor 160.000,-Ft-ban, 

➢ vezetékes szennyvíz-közmű hálózat igénybevételekor 540.000,-Ft állapítja a közművesítés költségét, 
ami az igénybevevő által fizetendő a hálózati csatlakozáskor. 
2. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg az e tárgyban hozott 12/2010. (I. 19.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.  

Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

   5. napirendi pont: Döntés Vámosszabadi község rendezési tervének módosításáról 
 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Vámosszabadi község módosítja a rendezési 
tervét. Várja a hozzászólásokat. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Arvanitidu-Major Éva alpolgármester az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2019. (II. 11.) határozata 
Vámosszabadi Község Településrendezési Terv módosítás (Msz.: 18094) – Teljes eljárás, előzetes tájékoztatás 
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 
 

   6. napirendi pont: Javaslat egészségügyi szolgáltatókkal kötött feladatellátási szerződés módosítására 
 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az egészségügyi szolgáltatókkal (háziorvosok, 
fogorvos) az önkormányzat a 2012. évben szerződést kötött a feladat ellátására. Tekintettel arra, hogy új egészségház 
létesült, a gyermekorvosnak és a fogorvosnak a működési engedélyét módosítani kell, amihez csatolniuk kell a feladat-
ellátási szerződést, amelyen az új helyszín szerepel. A védőnő működési engedélyének módosítását majd az 
önkormányzatnak kell kezdeményeznie. Kérdés, hogy a takarítás hogy alakul. Eddig az önkormányzat gondoskodott a 
gyermekorvosi rendelő takarításáról.  
 
A Képviselő-testület tagjai egyhangúan kijelentik, hogy a takarításról gondoskodjon az orvos, mert vállalkozásban végzi 
a tevékenységét.  

 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint a védőnőnél az önkormányzatnak kell megszervezni a takarítást, illetve 
a multifunkciós teremben is.  
 
Viola Vilmosné képviselő szerint egy 4 órás takarítót alkalmazhatnának. 
 
dr. Torma Viktória jegyző egyeztetni fog a gyerekorvos doktornővel a takarításról és arra még visszatérnek. Eddig 
azért takarították a helyiségét, mert a védőnő is ott volt, most viszont a védőnő külön helyiségbe kerül, saját váróval, 
tanácsadóval, irodával. Annak a takarítását mindenképpen meg kell szervezni, a közösségi helyiségekkel együtt. A 
fogorvosi szerződésről most tudnak döntést hozni. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint, ha a felnőtt orvos és a fogorvos ezt megértették és a takarításról 
gondoskodnak, akkor a gyerekorvos is meg fogja érteni. 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 28/2019. (II. 11.) határozata 
Feladat-ellátási szerződés fogorvossal 
1. A Képviselő-testület megismerte a H-Sz Dental Bt. tagjaként dr. Hetényiné dr. Szegedy Judittal a fogorvosi feladat 
ellátásra kötendő szerződést és azt jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést a Képviselő-
testület nevében írja alá. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal  
 

   7. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása 
 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 

 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről: 



9 

 

 
1. Döntés Kunsziget község rendezési tervének módosításáról 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kunsziget község módosítja a rendezési tervét. 

Várja a hozzászólásokat. 

Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Arvanitidu-Major Éva alpolgármester 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 29/2019. (II. 11.) határozata 
Kunsziget Község Településrendezési Terv módosítás (Msz.: 16037) – Teljes eljárás, előzetes tájékoztatás 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Kunsziget 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 Kunsziget Község polgármesterét 
értesítse. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Arvanitidu-Major Éva alpolgármester a nyilvános ülést 
berekesztette 17.05 órakor. 
 
 
 

kmf. 

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


