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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
Készült: 2019. július 25. 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, Viola Vilmosné képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Pulai Nikoletta képviselő 
 
Késését jelezte: Arvanitidu-Major Éva alpolgármester 
 

 

Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Andorka Kálmán János és Benes Gábor képviselőket kijelölte. Ezt 
követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Településrendezési terv módosítása (Msz: 19052), véleményezést lezáró szakasz; Előadó: Horváth Gábor 
polgármester 
2. Tájékoztató Magyar Falu program keretében benyújtandó óvodapályázatról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
3. Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti pályázat benyújtására; Előadó: dr. 
Torma Viktória jegyző 
4. Döntés kárigényről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2019. (VII. 25.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Településrendezési terv módosítása (Msz: 19052), véleményezést lezáró szakasz; Előadó: Horváth Gábor 
polgármester 
2. Tájékoztató Magyar Falu program keretében benyújtandó óvodapályázatról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
3. Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti pályázat benyújtására; Előadó: dr. 
Torma Viktória jegyző 
4. Döntés kárigényről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 

 
1. napirendi pont: Településrendezési terv módosítása (Msz: 19052), véleményezést lezáró szakasz 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A vélemények beérkeztek, eltérő vélemény 
nem fogalmaztak meg a hatóságok. Várja a hozzászólásokat. 
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Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2019. (VII. 25.) határozata 
Településrendezési Terv módosítás (Msz: 19052) – Véleményezési Szakasz lezárása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a véleményezési szakaszban beérkezett 
véleményeket. A partnerségi egyeztetés, lakossági fórum során észrevétel, vélemény nem érkezett.  
2. A Képviselő-testület a véleményezési szakaszt a mai napon lezárta. Felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a 
tervezett módosítást főépítészi véleményezésre küldje meg.  
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. napirendi pont: Tájékoztató Magyar Falu program keretében benyújtandó óvodapályázatról 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy korábban már beszéltek arról, hogy a Magyar Falu program keretében 
lesz lehetőség óvodai férőhely fejlesztésre, óvoda bővítésre. A pályázat megjelent, augusztus 21-ig lehet beadni. Az 
egyházi pályázat, melynek keretében a plébánia épületének tetőterében irodát, tanácstermet és lakást alakítottak volna ki, 
tartaléklistára került egyelőre. Az óvodával kapcsolatos kérdéseket a helyszín behatárolja, fél-egy kilométerre nem 
építhetnek új csoportokat, ezért lenne megoldás a plébánia épületében két új csoport, 45 férőhely kialakítása, az épület 
emeletén. A pályázat előírja, hogy csak önkormányzati tulajdonú épületekre lehet pályázatot beadni. Beszélt a plébános 
úrral és felvetette, hogy a plébánia épületéért cserébe a bolt melletti önkormányzati lakást felajánlanák az egyház részére, 
illetve a különbözetet pénzben megváltanák. A plébános úr elmondta, hogy ezt az egyházi tanáccsal kell megtárgyalnia 
és ha ott támogatói döntés születik, akkor a püspökségen kell engedélyeztetnie, de ha az egyházi tanács támogatja, akkor 
várhatóan a püspökség is jóváhagyja. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester 16.08 órakor megérkezett a Képviselő-testület ülésére. Horváth Gábor 
polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.   
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a pályázati előkészítést megkezdték, úgy tudja, hogy július 30-án ül 
össze az egyházi tanács, amikor erről majd tárgyalnak. Ha pozitív tartalmú döntés születne, akkor elkészítenék az 
adásvételi- és csere szerződést és elképzelhető az, hogy a pályázat beadási határidejére az önkormányzat tulajdonába 
kerülne az épület. Ehhez szükséges az egyházi tanács javaslata és döntése, amiben meghatároznák, hogy elfogadják-e a 
felajánlott ingatlant és ez mellett mekkora összegre tartanak igényt. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat vagyonáról 
van szó, és az egyházi tanács még nem ült össze, az a javaslata, hogy a kérdést a továbbiakban zárt ülés keretében 
tárgyalják, azért is, hogy ne befolyásolják az egyházi tanács álláspontját. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Zárt ülés elrendeléséről 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a napirend további tárgyalását – 
mivel önkormányzati vagyont érint – zárt ülés keretében folytatja. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal   
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2019. (VII. 25.) határozata 
Zárt ülés elrendeléséről 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a napirend további tárgyalását – 
mivel önkormányzati vagyont érint – zárt ülés keretében folytatja. 
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Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal   
 
Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést 16.11 órakor bezárta és zárt ülés tartását rendelte el. 
 
Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést 16.31 órakor megnyitotta és megállapította, hogy a 3. napirendi pont 
tárgyalásával folytatják. 
 

3. napirendi pont: Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti pályázat 
benyújtására 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy van lehetőség szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatást 
igényelni. Amennyiben a pályázat nyer, rendeletben kell megállapítani a jogosultsági feltételeket és a támogatásban 
részesülőktől ellenszolgáltatást nem lehet kérni. Megnézte, hogy a lágy lombos tüzifa esetében 99 m3 mennyiségre 
tudnak pályázni. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy mintegy 15% önerőt kell a pályázathoz biztosítani. 
 
A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag támogatják a pályázat beadását.  
 
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2019. (VII. 25.) határozata 
Pályázat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatásra, lágy lombos tüzifa vásárlására. 
2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 125.730,-Ft önerőt az önkormányzat költségvetésében 
biztosítja, felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos valamennyi, 
így a saját forrás biztosítására vonatkozó nyilatkozat megtételére. 
3. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat nyertessége esetén a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől 
semmiféle ellenszolgáltatást nem kér. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 1.   

 
4. napirendi pont: Döntés kárigényről 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy amikor a sportpálya új kerítése készült, akkor több régi kerítést is 
elbontottak, de ezt nem, mert nem érte el az illetőt. Ha nem ment el oda hússzor, akkor egyszer sem, ha otthon is volt, 
nem jött ki, a telefonszámát nem ismerte, nem tudott vele beszélni. A hivatkozott kerítés beton alapú és dróthálós az 
oszlopok között. Ezért úgy gondolta, hogy az új kerítés 50 cm-vel beljebb épüljön meg a futballpálya felé, a régi kerítést 
pedig meghagyták. A kerítés nem sérült meg, meg lehet nézni. Az más kérdés, hogy a két kerítés közötti részt hogyan 
teszik rendbe, de várhatóan a szomszédja felől be tudnak menni és le tudják azt a területet kaszálni. 
 
Viola Vilmosné képviselő szerint megoldás lenne a régi kerítés elbontása és az új kerítés használata, a közte lévő 
területet pedig gondozhatná az illető. 
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a panaszos kéri az oszlop eredeti állapotának a helyreállítását. A napokban 
megnézte, sajnos nagy volt a fű a két kerítés között és az új kerítés előtt, nem tudta beazonosítani azt, amit a fotó mutat. 
A sarokoszlop nem volt kidőlve. Javasolja, hogy a képviselő-testület tagjai is nézzék meg. 
 
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy nem lehet, hogy új már az oszlop? 

dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy egyik oszlop sem tűnt újnak. 

Andorka Kálmán János képviselő szerint a kullancsokra is hivatkozik a panaszos. 

Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy kullancsok sajnos mindenhol vannak, ahol száraz a növényzet. 

Horváth Károly képviselő szerint a kérelmező arra hivatkozik, hogy a polgármester úr ígérte neki az oszlop javítását. 

Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy telefonon hívta fel és akkor is azt mondta neki, amit most, hogy nem 

látható sérülés. 

Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint is megoldás lenne az új kerítés használata. 

Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat  

Kártérítési igény elbírálása 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta Keszler Gyula győrzámolyi lakos beadványában 
foglaltakat és úgy határozott, hogy nem tartja bizonyítottnak azt, hogy a kerítés oszlopban kár keletkezett és azt sem, 
hogy a feltételezett kár ok-okozati összefüggésben van a beadványban megnevezett munkálatokkal, ezért a kártérítési 
igénynek nem ad helyt. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2019. (VII. 25.) határozata 
Kártérítési igény elbírálása 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta Keszler Gyula győrzámolyi lakos beadványában 
foglaltakat és úgy határozott, hogy nem tartja bizonyítottnak azt, hogy a kerítés oszlopban kár keletkezett és azt sem, 
hogy a feltételezett kár ok-okozati összefüggésben van a beadványban megnevezett munkálatokkal, ezért a kártérítési 
igénynek nem ad helyt. 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést 
berekesztette 16.42 órakor. 
 
 
 

kmf. 

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


