Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2019. július 16. 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, Andorka Kálmán János, Benes Gábor,
Horváth Károly, Pulai Nikoletta, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Távolmaradását jelezte: Arvanititidu-Major Éva alpolgármester
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Benes Gábor és Viola Vilmosné képviselőket kijelölte. Ezt követően
ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Építési telkek kialakításával, közművesítésével kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
2. Döntés közterület vásárlásra érkezett kérelemről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Tájékoztató TOP-1.4.1-19-GMI kódszámú bölcsődei pályázatról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
4. Tájékoztató Magyar Falu program pályázatairól; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Településrendezési terv módosítására érkezett kérés megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
6. Döntés Micro-Wave Kft. kérelméről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
7. Széchenyi utca forgalmának csökkentése tárgyában érkezett kérelem megtárgyalása; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
8. Döntés közterületek elnevezéséről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2019. (VII. 17.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Építési telkek kialakításával, közművesítésével kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
2. Döntés közterület vásárlásra érkezett kérelemről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
3. Tájékoztató TOP-1.4.1-19-GMI kódszámú bölcsődei pályázatról; Előadó: Horváth Gábor polgármester
4. Tájékoztató Magyar Falu program pályázatairól; Előadó: Horváth Gábor polgármester
5. Településrendezési terv módosítására érkezett kérés megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
6. Döntés Micro-Wave Kft. kérelméről; Előadó: Horváth Gábor polgármester
7. Széchenyi utca forgalmának csökkentése tárgyában érkezett kérelem megtárgyalása; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
8. Döntés közterületek elnevezéséről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
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1. napirendi pont: Építési telkek kialakításával, közművesítésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a Katasztrófavédelmi
Hatóság kiadta a 2019-ben kialakított 72 db telek vízjogi létesítési engedélyét és a beruházás mielőbbi megvalósítása
érdekében megindították a víz-csatorna építésre irányuló közbeszerzési eljárást. A tervezői költségbecslés 40 millió
forintról szólt, a beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ajánlat nettó 48 millió forint, így egy telekre
körülbelül 675 ezer forintra jön ki a víz-csatorna építés költsége. Az Elektro-Therm Villamosipari és Épületgépész
Korlátolt Felelősségű Társaság nettó 58.327.785,-Ft, a LINÉ Építőipari és Kereskedelmi Kft. nettó 48.579.772,-Ft, a
MOTTÓ Építőipari Kft. 51.921.590,-Ft összegben adta meg az ajánlatát.
Horváth Károly képviselő szerint nagyon felmentek az árak.
Benes Gábor képviselő úgy gondolja, hogy a közbeszerzés során mindig magasabb összegű ajánlatokat adnak meg a
vállalkozások, igaz, hogy az anyagok ára is emelkedett.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ez a földmunka a legelső, ezt követi a többi, ha most nem tudják
megcsinálni, akkor csúszik a többi közmű is, és előfordul, hogy idén nem készülnek el velük. Az árak jövőre még
magasabb lesznek várhatóan, így ennyi pénzért nem tudják majd kiadni a munkát.
Horváth Károly képviselő úgy gondolja, hogy ha újra megpályáztatnák, nem biztos, hogy találnának olcsóbbat.
Pulai Nikoletta képviselő szerint minél előbb meg kell csinálni ezt a munkát.
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 Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2019. (VII. 17.) határozata
„Győrzámoly telkek közművesítése” tárgyú közbeszerzési eljárásról
1. A közbeszerzési eljárás tárgya: „Győrzámoly, telkek közművesítése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bek. szerint lefolytatott nyílt nemzeti közbeszerzési eljárás.
A projekt megvalósítási helye: Győrzámoly, 1161 és 1196 hrsz.
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. pontban nevesített projekt
megvalósítása érdekében indított közbeszerzési eljárást.
3. A Képviselő-testület jóváhagyja a Bíráló Bizottságba dr. Torma Viktória jegyző, Szabóné Vaszari Edit gazdálkodási
ügyintéző, Herm László műszaki szakértő és a megbízott felelős akkrediált közbeszerzési szaktanácsadó kijelölését.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a közbeszerzés tárgyában név szerinti szavazást kell tartani a közbeszerzési
törvény alapján. Ez úgy történik az Szmsz szerint, hogy előolvassa a neveket ABC sorrendben és a képviselők a nevük
elhangzása után szavaznak. A polgármester úr is az ABC sorrend szerint szavaz.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ezt követően a képviselők a nevük elhangzása után leadták a szavazatukat, melyet Horváth Gábor
polgármester külön íven összesített (a név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv a képviselő-testületi ülésről
készült jegyzőkönyv melléklete).
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2019. (VII. 16.) határozata
„Győrzámoly, telkek közművesítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a „Győrzámoly, telkek közművesítése”
tárgyú közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlatokat, elfogadja a bíráló bizottság javaslatát, a kivitelezés megvalósítása
érdekében fedezetet biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetéséből a legkedvezőbb ajánlat erejéig és úgy
határozott, hogy a LINÉ Építőipari és Kereskedelmi Kft-t hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének és elfogadja a
megajánlott nettó 48.579.772,-Ft vállalási árat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az ajánlattevők értesítésére és a vállalkozási
szerződés megkötésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a műszaki ellenőrzésre is kértek ajánlatokat, a legkedvezőbb a Murex Bt-től
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 Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2019. (VII. 16.) határozata
Döntés a 72 db telek víz-szennyvízcsatorna építés műszaki ellenőréről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a műszaki ellenőri feladat elvégzésére
beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a Murex Bt-t hirdeti ki a beszerzési eljárás nyertesének és elfogadja a
megajánlott bruttó 698.500,-Ft vállalási árat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a földhivatalnál elindították az Erdősor utca folytatásában megvásárolt
területek művelésből kivonását. Megérkezett a földhivatal engedélye a művelésből kivonásra, egyúttal 11.344.840,-Ft
földvédelmi járulék megfizetésére kötelezték az önkormányzatot. Ezt jogszabály alapján állapítja meg a földhivatal, a
termőföldek aranykorona értéke alapján. Amíg a földvédelmi járulékot nem fizetik meg, a belterületbe csatolási és
telekalakítási kérelmet sem lehet beadni. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2019. (VII. 16.) határozata
Erdősor utca folytatásában kialakítandó építési telkek utáni földvédelmi járulék megfizetése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Erdősor utca folytatásában kialakítandó
építési telkek – jelenleg szántóföldek – belterületbe csatolása és más célú hasznosítási tárgyában az ingatlanügyi hatóság
által meghozott határozatot és elrendeli az abban megállapított 11.344.840,-Ft földvédelmi járulék megfizetését.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatban kiszabott földvédelmi járulék
átutalása iránt intézkedjen.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy folyik az Erdősor utca folytatásában tervezett telkek villamosenergia
hálózatának a tervezése. Az Erdősor utca folytatásában tervezett telkek felett húzódik a 22 kV-os szabadvezeték
hálózat, melyet földkábelre célszerű kiváltani, de ezt előzetesen tervezni kell. Ezt a múlt heti bejáráson javasolta a
tervező és az E.on. Az E.on erre pénzt nem ad, ennek a megvalósítása az önkormányzat költsége, de hogy ne legyenek
problémák az építkezéseknél, meg kifogások az adásvételnél, mindenképpen indokolt a feladat elvégzése. Az is
elképzelhető, hogy azt a 2-3 telket nem is lehetne azon az áron eladni, ami felett húzódik a légkábel. A tervezést a GT3

Vill Kft. végezné, melynél az Erdősor utcai telkek villamos energia ellátásának tervezését megrendelték. Ajánlatuk
bruttó 681.990,-Ft. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VII. 16.) határozata
Erdősor utca folytatásában tervezett telkek felett húzódó 22 kV-os szabadvezeték kiváltása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a GT-Vill Kft. ajánlatát az
Erdősor utca folytatásában tervezett telkek felett húzódó 22 kV-os szabadvezeték kiváltásának tervezésére és
felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a terv elkészítésére kössön tervezési szerződést a GT-Vill Kft-vel és
azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a mart aszfaltot megrendelték. Nagyon fontos lenne ezt most elteríteni
és bedolgozni, hogy az jól betömörödjön. Ugyanúgy gépeket bérelnének, mint a tavasszal. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2019. (VII. 16.) határozata
Új lakóutcák javítása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az új kialakítású lakóutcák mart aszfalttal
történő javítását a jobb közlekedési feltételek megteremtése és a csapadékvíz elvezetése érdekében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a szükséges munkálatok elvégzését rendelje
meg és az útalapok kialakításhoz szükséges építőanyagokat szerezze be.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2019. szeptember 30.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az új lakóutcákban megtörtént az közvilágítási oszlopok felállítása. Az
eredetileg tervezett 52 oszlop mellett 6+3 oszlopot kell elhelyezni és lámpafejjel ellátni, továbbá ki kell alakítani a két
fogyasztásmérő helyet. Ezen kívül a Hunyadi utca folytatásában egy közvilágítási oszlopot kell telepíteni a Németh Imre
utca forgalomba helyezése érdekében, mert ezt a Közlekedési Hatóság előírta, továbbá a Majori úton kidöntött fa
lámpaoszlopot pótolni kell. Javasolta, hogy ezen munkálatokat a Lavill Kft-től rendeljék meg.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy azt lehet tudni, hogy mi történt az oszloppal a Majori úton?
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy valószínűleg személyautó ment neki, megbillentette a beton gyámot, a
fa oszlop pedig derékban eltörött. Rendőrségi bejelentést tettek. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2019. (VII. 16.) határozata
Közvilágítás fejlesztése
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a közvilágítás bővítéséhez kapcsolódó
munkálatokat és engedélyezi azok kifizetését.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület döntött arról, hogy a Patkó utcától jobb és bal
oldalon kialakított 72 db telek esetében a földtulajdonosokkal szerződést kössenek annak érdekében, hogy az átadott
földjeik után járó építési telkeket visszakaphassák. A földhivatal hiánypótlást bocsátott ki az eljáró ügyvéd felé, mely
szerint a határozatban helyrajzi szám szerint kérte nevesíteni azt, hogy a Képviselő-testület engedélyezi a tulajdonjog
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bejegyzését az eladók javára, ezért szükséges a határozat kiegészítése. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2019. (VII. 16.) határozata
Szerződéskötés földterületek tulajdonosaival – 79/2019. (V. 28.) határozat kiegészítése
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 79/2019. (V. 28.) határozatát az alábbiak szerint
kiegészíti:
3. A Képviselő-testület a 1131, 1132, 1135, 1136, 1140, 1142, 1151, 1152, 1156, 1157, 1160, 1164, 1165, 1166, 1167,
1168, 1169, 1184, 1185, 1186, 1187, 1191, 1192, 1195, 1202, 1206 hrsz-ú ingatlanok esetében az „Adásvételi szerződés
felbontása és eredeti állapot helyreállítása” megnevezésű okirat szerinti tulajdonjog bejegyzést engedélyezi az eladók
javára és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert az adásvételi szerződések felbontásának megkötésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Döntés közterület vásárlásra érkezett kérelemről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy erről a kérelemről már korábban döntöttek, a jogszabályok nem változtak, a
közterület nem eladó.
A Képviselő-testület tagjai egyetértésüket fejezték ki.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés önkormányzati tulajdonú közterület értékesítéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a győrzámolyi 748 hrsz-ú közterület
az önkormányzat törzsvagyonát képezi, így az forgalomképtelen, nem értékesíthető.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2019. (VII. 16.) határozata
Döntés önkormányzati tulajdonú közterület értékesítéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a győrzámolyi 748 hrsz-ú közterület
az önkormányzat törzsvagyonát képezi, így az forgalomképtelen, nem értékesíthető.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Tájékoztató TOP-1.4.1-19-GMI kódszámú bölcsődei pályázatról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a megyei önkormányzat megkereste azzal, hogy lehet pályázni bölcsőde
kialakítására a TOP forrás keretein belül. A cél az lenne, ha nyer a pályázat, hogy ezzel kiváltsák a jelenleg meglévő,
közel 28 millió forintos, nyertes pályázatukat. A pályázatot 80 millió forintra nyújtották be, így az építési költségek
mellett eszközöket is tudnak beszerezni, azt nem kell saját forrásból. Azzal esetleg számolni kell, hogy a külső szigetelési
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költségeket arányosítani fogják és csak az alsó szintre adják meg, az emeletre nem, tehát csak a bölcsődei részre,
ennyivel lehet kevesebb az igényelt összeg. A pályázatot befogadták, és ha az nyertes lesz, akkor a másik pályázatot
visszaadják és azt az összeget, amit tavaly kaptak bölcsődei célra, 27.939.826,-Ft-ot, visszafizetik.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, mi van akkor, ha nem nyer a pályázat?
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy akkor dolgoztak az új pályázattal, de nem történik változás a régiben.
Pulai Nikoletta képviselő szerint akkor sem vesztik el a már megnyert pályázati összeget.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az építési költségek az elfogadott közbeszerzés szerint bruttó 69,5 millió
forintot tesznek ki, és a korábbi pályázat az eszközöket sem tartalmazta, ha az új pályázat nyertes lenne, akkor a
harmadik bölcsődei csoport berendezését is be tudnák szerezni a pályázati támogatásból. Úgy tudják, hogy a pályázat
formailag megfelelő, most folyik a tartalmi értékelés. A pályázat - nyertessége esetén - előfinanszírozott.
A Képviselő-testület egyetértett a pályázat benyújtásával.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázat benyújtásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei
férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatallal közösen,
konzorciumban beadott pályázatot és Horváth Gábor polgármesternek a pályázat előkészítése érdekében végrehajtott
intézkedéseit.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2019. (VII. 16.) határozata
TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázat benyújtásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei
férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatallal közösen,
konzorciumban beadott pályázatot és Horváth Gábor polgármesternek a pályázat előkészítése érdekében végrehajtott
intézkedéseit.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
4. napirendi pont: Tájékoztató Magyar Falu program pályázatairól
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a győrzámolyi egyházközség pályázott a plébánia épület tetőterének
beépítésére. Erről már többször is beszéltek. Időközben a pályázatot elbírálták, az ebben a körben nem nyert
támogatást, hanem tartaléklistára került. Arról is beszéltek már, hogy a plébánia épület emeletén két óvodai
foglalkoztatót alakítanak ki, ha a plébánia el tud helyezkedni a tetőtérben. Ha végig gondolják a lehetőségeket,
beláthatják, hogy az óvoda bővítésére nincs más lehetőségük, mint a plébánia, ha nem akarják, hogy az egyik óvoda
csoport például az Orgona utcába kerüljön ki. Az emeleten két óvodai foglalkoztató kialakítása az elkövetkező években
biztos, hogy indokolt lesz, mert már most, a hét csoportban is alig lehet elhelyezni a gyerekeket. A plébános úrral nem
tudott még beszélni, majd a hét vége felé, amikor megjön a szabadságáról és akkor tudja majd megismerni az ő
álláspontját. Az Arrabona EGTC-től kértek ajánlatot az óvoda bővítési pályázat elkészítésére, amit 3.400 ezer forint+áfa
összegben kaptak meg. Ezzel szemben van olyan ajánlat is, Szabóné Németh Ágnestől, aki 160 ezer forintért vállalná a
pályázat elkészítését és ugyanennyiért, nyertes pályázat esetén a projektmenedzsmentet. Felhatalmazást kér arra, hogy
felvehesse vele a kapcsolatot, mert sürgető a lenne a pályázat elkészítése.
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Horváth Károly képviselő 16.42-kor elhagyta a Képviselő-testület ülését. Horváth Gábor polgármester
megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy időközben az Arrabona EGTC visszavonta az ajánlatát, mert nem tudja
a pályázat elkészítését vállalni. Szabóné Németh Ágnes készített két olyan pályázatot is a megyében, ami nyert az
egyházi pályázaton, a Magyar Falu Programban. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés óvodafejlesztési pályázat előkészítéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program
keretében megjelent óvodafejlesztési alprogramra.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a pályázat elkészítése érdekében bízzon meg
pályázatírót és folytasson tárgyalást a győrzámolyi plébánossal.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2019. (VII. 16.) határozata
Döntés óvodafejlesztési pályázat előkészítéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program
keretében megjelent óvodafejlesztési alprogramra.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a pályázat elkészítése érdekében bízzon meg
pályázatírót és folytasson tárgyalást a győrzámolyi plébánossal.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a plébánia épület alagsorában kialakított étkezőt ki kell festetni, továbbá
az iskola emeletét és lépcsőházát is, mert nagyon látszanak rajta a használat nyomai. Véleménye szerint 6-700 ezer
forintból ezek a munkák elvégezhetők. Az igazgató úr is jelezte, hogy a fenntartó tankerület is látta, hogy ezt meg
kellene oldani, és azt mondták, hogy festéket, ecsetet lehet onnan hozni, aztán fessék ki a tanárok és a szülők az iskolát.
Ezek a helyiségek a 9. évüket kezdik meg az iskolában, tehát megérett a festés.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy mióta elkészült, azóta ott nem volt festve.
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy természetes, hogy ennyi év alatt elhasználódott és festeni kell. Az
évnyitóra elkészül a két új tanterem és a padlástér is, ahol újabb tantermeket lehet majd kialakítani. Ide beteszik a
tetőablakokat. Erre várhatóan elég lesz a szerződésbe foglalt tartalékkeret összege, ugyanis nem csak a tetőablakokat
teszik be, hanem a tetőszerkezeten is módosításokat kellett végrehajtani, hogy ne legyen annyi oszlop abban a térben,
ahol majd a tanterem lesz. Ezek kialakítása most nem fog megtörténni a tetőtérben, de a jövőben, kis ráfordítással ez is
megvalósítható lesz. Szeptembertől tehát 12 tanterme lesz az iskolának és mindegyikben lesznek gyerekek. A tetőtérben
lehet még két tanterem, de abban is biztos, hogy 5 év távlatában már szükség lesz a 15. és 16. teremre is. Ezt
megoldhatják majd úgy is, hogy a szaktantermeket veszik igénybe, vagy a tornacsarnok galériáján alakítanak ki termet,
vagy ott a tűzoltószertár nagyterme. A tetőtér 130-140 m2 körül van, a feljáró körülbelül 6 m2-es, így ott ki lehet
alakítani két 50 m2-es, hasznos alapterületű tantermet.
Pulai Nikoletta képviselő szerint így, hogy meg lehet bontani az osztályokat, nem lesznek olyan nagy létszámúak.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy augusztus 30-án vagy augusztus 31-én lesz az évnyitó. Ez függ a
meghívandók programjától.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy a mennyezetek nem lehetnek fehérek? A fényviszonyok miatt kérdezi,
mert most színes.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy a mennyezetet nem biztos, hogy festik, csak azokat a részeket,
amelyek nagyon elhasználódtak. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
7

Határozati javaslat
Festési munkákról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megrendeli a plébánia épületben
kialakított új étkezőhelyiség, valamint az általános iskola lépcsőházának és emeleti tantermeinek festését.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a festési munkák megrendelésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2019. (VII. 16.) határozata
Festési munkákról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megrendeli a plébánia épületben
kialakított új étkezőhelyiség, valamint az általános iskola lépcsőházának és emeleti tantermeinek festését.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a festési munkák megrendelésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Településrendezési terv módosítására érkezett kérés megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette a rendezési terv módosítására irányuló kérést, melynek lényege, hogy a
temető melletti ingatlan tulajdonosa, akinek korábban nem fogadták el az eladási ajánlatát, kérte a rendezési terv
módosítását, mert értékesíteni szeretné a kihasználatlan hátsó kertjét. Az a véleménye, hogy nincs szükség a temető
bővítésére, egyrészt azért, mert még vannak sírhelyek, másrészt egyre többen hamvasztással temetkeznek és egy-két év
múlva esetleg inkább urnahelyek kialakítása lesz szükséges.
Pulai Nikoletta képviselő úgy gondolja, hogy hátra felé még ott marad a bővítési lehetőség, ha a kérelmezőéről
leveszik azt.
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy mindenhonnan vegyék le, ne csak erről az egy telekről, hanem az
összesről.
Pulai Nikoletta képviselő szerint most körülbelül 2/3-ad része foglalt a temetőnek, vagy még annyi se.
Benes Gábor képviselő nem teljesen érti, hogy mit akar a kérelmező, mert a kérelemben foglalt hátsó résznek nincs
közút kapcsolata.
Viola Vilmosné képviselő is ezt gondolja, mivel a telek nem megy ki az útig.
Horváth Gábor polgármester ettől függetlenül javasolja, hogy a temető bővítésére szánt területeket vegyék ki a
rendezési tervből, mert nincs rá szükség.
dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy ki viseli a módosítás költségét.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat, mert nemcsak a kérelemben szereplő területre,
hanem az összesre elindítják a módosítást. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés szabályozási terv módosításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a temető területének tervezett
bővítését megszünteti.

8

2. A Képviselő-testület támogatja Győrzámoly község településrendezési eszközei módosítására irányuló eljárás indítását
és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert arra, hogy a településtervező Talent-Plan Kft-t kérje fel a módosítás
elkészítésére és az erre vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2019. (VII. 16.) határozata
Döntés szabályozási terv módosításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a temető területének tervezett
bővítését megszünteti.
2. A Képviselő-testület támogatja Győrzámoly község településrendezési eszközei módosítására irányuló eljárás indítását
és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert arra, hogy a településtervező Talent-Plan Kft-t kérje fel a módosítás
elkészítésére és az erre vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy érkezett egy másik kérelem is, mely szerint az egyik Orgona utcai ingatlan
tulajdonosa azt kérte, hogy a Rákóczi út felé eső részen, ahol a buszmegálló van, ne a jobb oldali részen, hanem a bal
oldali részen alakíthassa ki a kötelezően előírt gépkocsibeállót. Amíg a rendezési terven nem így szerepel, addig a
telekalakításhoz nem kap hozzájárulást, mert a rendezési terven kötelezően elő van írva, hogy hol kell a gépkocsibeállót
kialakítani.
Benes Gábor képviselő megjegyezte, hogy ezt mások úgy is megcsináltáka azon a részen, hogy nem kértek rá
rendezési terv módosítást. Amúgy az a probléma, mióta nincs építési engedélyezési eljárás, hogy mindenki azt épít, amit
akar és senki nem ellenőrzi. Beépítik a telkeket a megengedettnél jobban, nagyban rontva a településképet. Korábban
volt szó arról, hogy lesz építési rendőrség, de még mindig nincs.
A Képviselő-testület tagjai támogatják a módosítási igényt és egyetértettek abban, hogy a módosítás költségét a
kérelmező viselje.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés szabályozási terv módosításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 599 hrsz-ú ingatlan Rákóczi út
felé eső részére tervezett gépkocsibeállót az ingatlan bal oldalára helyezi át az ott meglévő buszmegálló miatt.
2. A Képviselő-testület támogatja Győrzámoly község településrendezési eszközei módosítására irányuló eljárás indítását
és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert arra, hogy a településtervező Talent-Plan Kft-t kérje fel a módosítás
elkészítésére azzal, hogy a módosítás költségét a kérelmező viseli.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2019. (VII. 16.) határozata
Döntés szabályozási terv módosításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 599 hrsz-ú ingatlan Rákóczi út
felé eső részére tervezett gépkocsibeállót az ingatlan bal oldalára helyezi át az ott meglévő buszmegálló miatt.
2. A Képviselő-testület támogatja Győrzámoly község településrendezési eszközei módosítására irányuló eljárás indítását
és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert arra, hogy a településtervező Talent-Plan Kft-t kérje fel a módosítás
elkészítésére azzal, hogy a módosítás költségét a kérelmező viseli.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
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6. napirendi pont: Döntés Micro-Wave Kft. kérelméről
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Micro-Wave Kft. kérte, hogy a Szent István
u. 11. szám alatti épület udvarán aggregátort helyezhessen el annak érdekében, hogy a szolgáltatás folyamatosságot ezzel
tudja biztosítani. Minden költséget a szolgáltató visel. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2019. (VII. 16.) határozata
Aggregátor elhelyezése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott a Micro-Wave Kft. a Szent István u. 11.
szám alatti ingatlan udvarán elhelyezheti a tulajdonát képező aggregátort.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Széchenyi utca forgalmának csökkentése tárgyában érkezett kérelem megtárgyalása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A kérelmező szeretné, ha a Széchenyi utcáról a
teherforgalmat elterelnék, sebességkorlátozó táblákat és fekvő rendőröket helyeznének ki. Ennek oka, hogy az új részek
miatt megnövekedett ott a forgalom, egyesek gyorsan hajtanak, ami balesetveszélyes, elviselhetetlen hanggal és porral
jár. Az úttest keskeny, a forgalom tönkreteszi az útburkolatot és veszélyezteti az utcán parkoló autókat, ezen kívül
letördeli a fákat, amiket a lakók gondosan ápolnak. A teherforgalomra a Majori út lenne alkalmas, ezen a hulladékudvar
és az új részek is megközelíthetők lennének.
Pulai Nikoletta képviselő arra emlékszik, hogy azon a részen régebben kint volt a 30-as tábla.
Benes Gábor képviselő szerint megoldás lenne, hogy ha egyirányúvá tennék ezt az utcát és a Szent László utat, mert
ennek lenne hatása a forgalomra.
Andorka Kálmán János képviselő felvetette, hogy az átmenő forgalmat lehetne korlátozni.
Pulai Nikoletta képviselő tapasztalta, hogy szerda délután 4-5 óra körül, amikor megjönnek az emberek a munkából,
összeért a kocsisor a Széchenyi utcában, amin teljesen meglepődött.
Viola Vilmosné képviselő úgy gondolja, hogy ne parkoljanak az autókkal az utcán, amikor ott vannak a nagy udvarok,
járjanak be, és akkor nem lesz az autójuk veszélyeztetve.
Horváth Gábor polgármester szerint addig, amíg ők osztották meg a telkeiket, például a Széchenyi út végén, addig
érdekes, de ez nem okozott forgalom növekedést, de most hogy mások is meg akarják osztani ott a telkeit, nem tetszik
egyeseknek. Ez ugyanaz, mint a Szent István utcában, ahol szintén megosztották a kerteket, de a forgalmat nem tűrnék
el, a határi forgalom ne menjen arra, tiltsák ki a traktort? Azt gondolja, hogy valamit valamiért.
Pulai Nikoletta képviselő úgy gondolja, hogy tegyenek ki 30-as táblákat az egész utcára.
Horváth Gábor polgármester ezzel egyetért. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Széchenyi utcai sebességkorlátozó táblák kihelyezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Széchenyi utca teljes hosszában
30 km/h sebességkorlátozást vezet be.
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2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert a forgalomtechnikai munkák megrendelésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2019. (VII. 16.) határozata
Széchenyi utcai sebességkorlátozó táblák kihelyezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Széchenyi utca teljes hosszában
30 km/h sebességkorlátozást vezet be.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert a forgalomtechnikai munkák megrendelésére.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Döntés közterületek elnevezéséről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Búzavirág és Mórvető utcákat a Képviselő-testület 2016-ban nevezte el,
melyek a 935 hrsz-on szerepeltek az ingatlan-nyilvántartásban. Amikor az utcanevek bejegyzését kérték, az ingatlanügyi
hatóság nem tudta azt teljesíteni, a helyrajzi szám egyezősége miatt. A pályázatok és a nyilvántartások miatt fontos, hogy
az utcanevek szerepeljenek az ingatlan-nyilvántartásban, ezért kezdeményezték az utak megosztását, telekalakítását,
melyet a földhivatal átvezetett az ingatlan-nyilvántartásban. Kéri, hogy az utcák elnevezése tárgyában újra döntsenek.
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2019. (VII. 16.) határozata
Győrzámoly, 935/1 hrsz-ú út elnevezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező 935/1 hrsz-ú önkormányzati közutat Búzavirág utcának nevezi el.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről gondoskodjon.
3. A Képviselő-testület az e tárgyban hozott 166/2016. (X. 25.) határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2019. (VII. 16.) határozata
Győrzámoly, 935/2 hrsz-ú út elnevezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező 935/2 hrsz-ú önkormányzati közutat Mórvető utcának nevezi el.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről gondoskodjon.
3. A Képviselő-testület az e tárgyban hozott 167/2016. (X. 25.) határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Képviselő-testület döntése alapján a 2016-os telekalakítások során a
Győri út meghosszabbításra került a Dergiták útja irányába azáltal, hogy területe a földvásárlások következtében
növekedett. 2017-ben döntött arról a Képviselő-testület, hogy a több helyrajzi számból álló Győri út esetében telekhatár
rendezést kezdeményez annak érdekében, hogy az út egy helyrajzi számra kerüljön. Ez meg is valósult, az út a 715 hrsz11

on szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, ami azonban nem tartalmazza annak elnevezését. Ezt csak képviselő-testületi
határozat alapján tudják kezdeményezni az ingatlanügyi hatóságnál.
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2019. (VII. 16.) határozata
Győrzámoly, 715 hrsz-ú út elnevezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező 715 hrsz-ú önkormányzati közutat Győri útnak nevezi el.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről gondoskodjon.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a 2019-ben alakult 72 db telek két utcában helyezkedik el a Patkó utca jobb
és bal oldalán. Javasolják az új közterületek elnevezését, az alábbiak szerint: Szerencse utca, Szív utca, Szellő utca,
Szivárvány utca, Ragyogás utca, Napsugár utca, Kikelet utca, Arany utca, Csillag utca, Hajós utca, Töltés utca.
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy az országút felé eső utcát Szerencse utcának nevezzék el, mert az
kapcsolódik a mellette lévő Patkó utcához.
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az egyetértésben kiválasztott
elnevezéssel teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2019. (VII. 16.) határozata
Győrzámoly, 1161 hrsz-ú út elnevezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező 1161 hrsz-ú önkormányzati közutat Szerencse 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
Benes Gábor képviselő javasolta, hogy a töltés felé eső utca legyen Gesztenye liget.
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a töltés felé eső utcát Gesztenye ligetnek nevezzék el.
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az egyetértésben kiválasztott
elnevezéssel teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2019. (VII. 16.) határozata
Győrzámoly, 1196 hrsz-ú út elnevezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező 1196 hrsz-ú önkormányzati közutat Gesztenye ligetnek nevezi el.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről gondoskodjon.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy Andorka Kálmán János képviselőtől kérés érkezett a 033/47 hrsz-ú
önkormányzati közút elnevezésére, mely a központi major területén helyezkedik el, az Árnyas utcával párhuzamosan.
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Pulai Nikoletta képviselő szerint nevezzék el Napsugár utcának, ami pont a fordítottja az Árnyas utcának.
Andorka Kálmán János képviselő három elnevezésre gondolt: Szabadi út, Vámosi út, vagy Napos utca, de lehet
Napsugár utca is.
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy Napsugár utcának nevezzék el.
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az egyetértésben kiválasztott
elnevezéssel teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2019. (VII. 16.) határozata
Győrzámoly, 033/47 hrsz-ú út elnevezéséről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező 033/47 hrsz-ú önkormányzati közutat Napsugár 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
Hozzászólások
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy nagyon sok a probléma a hulladékszigetek környékén, mert továbbra
sem rendeltetésüknek megfelelően használják azokat.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 17.16 órakor és zárt ülés tartását rendelte el.
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