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Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.) 
 
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Arvanitidu-Major Éva alpolgármester, 
Benes Gábor, Horváth Károly, Pulai Nikoletta, Viola Vilmosné képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Andorka Kálmán János képviselő 
 
Lakosság részéről: 1 fő 
 

 

Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Horváth Károly és Pulai Nikoletta képviselőket kijelölte. Köszöntötte a 
lakossági résztvevőt. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Szelektív hulladékszigettel kapcsolatos felvetés megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
2. Településrendezési terv módosítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
3. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
4. Tájékoztató Magyar Falu program pályázatokról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
5. Győr észak-nyugati elkerülő út környezetvédelmi hatásvizsgálata tárgyában hozott határozat megtárgyalása; 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
6. Kerítés létesítési ügyek; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2019. (VIII. 27.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Szelektív hulladékszigettel kapcsolatos felvetés megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
2. Településrendezési terv módosítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
3. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
4. Tájékoztató Magyar Falu program pályázatokról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
5. Győr észak-nyugati elkerülő út környezetvédelmi hatásvizsgálata tárgyában hozott határozat megtárgyalása; 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
6. Kerítés létesítési ügyek; Előadó: Horváth Gábor polgármester 

 
1. napirendi pont: Szelektív hulladékszigettel kapcsolatos felvetés megtárgyalása 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  
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Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésen foglaltakat, nevezetesen, hogy Tóközi Lászlóné helyi lakos 
levelében felvetette a szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezését a volt Csinód telephely udvarára. A beadvány szerint a 
szelektív sziget zárt helyre kerülhetne, az udvart reggel ki lehetne nyitni és este bezárni.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy melyik hulladékszigetre gondolt a kérelmező. 
 
Horváth Gábor polgármester köszöntötte Tóközi Lászlóné helyi lakost és megadta neki a szót. 
 
Tóközi Lászlóné helyi lakos elmondta, hogy a Szent László utcában lévő hulladékszigetre. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy azzal mi van, aki dolgozik és késő este ér haza? Viszi 
magával a szemetet Győrbe? 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek abból a célból lettek kialakítva, hogy 
az emberek ott tudják elhelyezni a szelektíven gyűjtött hulladékukat a nap minden órájában, közterületen. Ez azt jelenti, 
hogy ezeket a szigeteket nem lehet bezárni, Győrben sem lehet látni olyat, hogy ezeket lelakatolják és nem lehet azokat 
megközelíteni. Ez a rendszer úgy épült ki, hogy a szelektív szigetek minden pillanatban a lakosság rendelkezésre állnak. 
Az elszállítás sem szabályozott, olyan is előfordult, hogy éjjel ürítették azokat, attól függően, hogyan van erre a szállító 
cégnek kapacitása. Mivel letelt az 5 év, amit a pályázatban vállalt a nagytérségi hulladékgazdálkodási társulás, 
előfordulhat, hogy más rendszer felállítását képzelik el a jövőre nézve. Kísérletképpen 6 településen (Abda, Ikrény, 
Börcs, Öttevény, Kunsziget, Mosonszentmiklós) 1-2 hónapon belül bevezetik azt a rendszert, hogy a háztartásokból 
szállítják el a szelektíven gyűjtött hulladékot úgy, hogy kihelyeznek mindenkihez egy 240 literes gyűjtőedényt, amibe 
otthon lehet gyűjteni a műanyagot, a fémet és a papírt. Állítólag megvan a rendszer, hogy ezt hogyan válogatják szét. 
Megmaradna ezen felül a szürke és a barna kuka mindenhol, ezt a szelektív szemetest pedig minden hónapban egyszer 
ingyenesen elszállítanák. Az üveget továbbra is a szelektív hulladékszigetekre lehetne elvinni. Hogy pontosan mikor 
kezdik a tesztüzemet, még nem lehet tudni, de nyilván az fogja megmutatni, hogy milyen formában fogják ezt az egész 
társulás területén bevezetni. Csak a lakosságon múlik, hogy abba az edénybe mit helyeznek el, tényleg a célra fogják-e 
használni, vagy nem. Addig az időpontig, amíg ezt az új rendszert nem vezetik be, nem tudnak mást tenni, mint a 
mostanit üzemeltetni, ami azt jelenti, hogy nem közterületen, elzárva nem létesíthetnek hulladékszigetet, mert ez a 
mostani rendszer ezt nem teszi lehetővé. De arra vonatkozóan, hogy a jövőben másképp lesz, van némi remény. A 
legjobb megoldás az, amikor négy szelektív hulladékgyűjtőt helyeznek el minden háztartásban, ez működik nyugatra és 
az ország egyes részein is, mert így lehet tényleg szelektíven gyűjteni a szemetet és nem kell külön gépsorokat 
üzemeltetni a válogatás érdekében, ami megint ember- és pénzkérdés, hiszen ebben az esetben a lakosság válogatná szét 
a saját hulladékát és helyezné el a megfelelő gyűjtőbe. Megszűnne az, hogy tele vannak a köztéri gyűjtők, és hiába 
telefonálnak, nem viszik el. Korábban az egyes rendezvények után is meg tudták oldani, hogy vigyék el az ott összegyűlt 
szemetet, ma már ez sem lehetséges, meg kell várni a járatnapot. Ezzel párhuzamosan folyik a nagytérségi társulásnál a 
pluszban ígért hulladékszigetekre a közbeszerzési eljárás. Így 4-re bővülne a szigetek száma, amivel talán a 
gyűjtőedények telitettsége is enyhülne. Sajnos nagyon rossz példákat lehet látni, van, hogy hatalmas zacskókat helyeznek 
a szigetek mellé, amibe minden beletesznek, vegyesen, az élelmiszerhulladékon át az üvegig, valaki meg válogassa szét. 
Azt se lehet mondani, hogy vannak közmunkások, csinálják ők, ugyanis őket nem ilyen célra vették fel, illetve vannak 
közegészségügyi kockázatok, hiszen nem lehet tudni, hogy mit tettek a zsákokba. Azt nem lehet elvárni, hogy holnaptól 
kezdve az önkormányzat mindenki helyett megkotorja ezeket a zsákokat és szétválogassa az abba tett szemetet. 
Elsősorban a lakosságnak, illetve a szállító cégnek lenne a feladata, hogy ez a rendszer jól működjön, ami sajnos egyre 
rosszabbul működik. Talán, ha háztól viszik el a szelektív szemetet, akkor kevesebb ilyen szemét lesz a közterületeken, 
de ki tudja, hogy így is mennyit fognak kivinni az erdők alá. Sajnos sokan arra nem képesek, hogy a zsákba kivitt 
szemetüket szétválogassák és úgy dobják a gyűjtőkbe, hanem csak leteszik azokat a gyűjtők mellé. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a teszt rendszerben az üvegeknek továbbra is meg fog maradni a köztéri 
gyűjtő, mert azt nem lehet higiénikusan otthon gyűjteni. Mindenki egy darab 240 literes szemetest fog kapni, amiben 
nem lesznek fakkok, hanem abba együtt kell elhelyezni a fémet, a papírt és a műanyagot, amit egy hónapban ingyen 
visznek el. Csak a lakosság fegyelmezettségén múlik, hogy ezekbe az edényekbe ne helyezzenek el oda nem illő 
hulladékot, ugyanis azt a szállítóktól se lehet elvárni, hogy minden kukát az ürítés előtt tételesen átnézzenek. A teszt 
üzem fogja megmutatni, hogy a lakosság erre képes lesz-e.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint az a baj, hogy az emberek fejében nincs rend. Az erdő alja tele van 
zsákokkal. Tavasszal a „Te szedd” keretében az országút mellett összeszedték a szemetet, most ugyanúgy ott van 
minden, a wc kagylótól kezdve az építési törmelékig. Itt a hulladékudvar, oda be lehet vinni térítésmentesen.  
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy közel 5 éve már jelezték, hogy szükséges új hulladéksziget, ott lett volna 
szigeteknél a Szent László utcában, mert ennek az is a feltétele, hogy jól körbe lehessen járni. Kijöttek, jónak találták, 
mégsem valósult meg, mint ahogy az sem, amit tavaly tavasszal kért a nagytérségi társulás, hogy jelöljenek ki még két 
szigetnek helyet. Ezt meg is tették, sőt a helyét is kialakították, mégsem történt semmi azóta sem. Állítólag most írták ki 
a közbeszerzést, legalábbis ezt írták válaszul arra a levélre, amiben kérdéseket intéztek hozzájuk. Sajnos az 
önkormányzat rajta kívül álló ok miatt tehetetlen, mivel nem az önkormányzat a szállítócég és nem az önkormányzat az, 
aki beszedi a pénzt és nem csinál semmit. Korábban elvittek minden szemetet a házaktól. Amikor bejött ez a rendszer, 
rögtön azzal indult, hogy felemelték a szállítási díjakat. Ennek ellenére most már ott tartanak, hogy szinte el sem viszik a 
hulladékot. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester elmondta, hogy a kamerarendszer, ami szinte napi téma az interneten, szintén 
már megoldott, nyertes pályázata van erre az önkormányzatnak, amire ezért nem költenek önerőből pénzt. Olyan 
dologgal hergelik a lakosságot, amire megvan a pályázati támogatás, 5 millió forint és várják, hogy ez megérkezzen.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a kamerafelvételeket nem nézheti meg mindenki, megállapodást kell kötni 
a rendőrséggel és az sem elegendő, ha a település elejére és végére kiírják, hogy kamerával megfigyelt terület, minden 
kamera előtt is ezt fel kell tüntetni, adatvédelmi okok miatt. Arra nem kerülhet sor, ha a szelektív hulladékgyűjtő mellett 
zsákot találnak és jön a közfelháborodás, hogy gyorsan megnézik a kamera felvételt, hogy ki helyezte el. Csak akkor 
nézhető meg, ha eljárás indul és csak az arra hivatott szerv lesz erre jogosult.  
 
Horváth Gábor polgármester csak mellékesen jegyzi meg, hogy amikor a szabálysértési hatóságként a jegyző járt el, 
tetten ért a körzeti rendőr valakit szemetelésen, bírsággal sújtották az illetőt, aki bírósághoz fordult és a bíróság eltörölte 
a büntetését.  
 
Pulai Nikoletta képviselőnek nem változott a véleménye, az óvoda előtti terület helyett most sokkal jobb helyen van 
a szelektív sziget, de ahhoz képest, hogy az elején még milyen rendben volt, mostanra sokat romlott a környezete. Az 
ott lakó ebbe szabályosan belebetegszik, múltkor még a tujáit is elvitték cserepestől. 
 
Horváth Károly képviselő szerint azért, mert az elején még nem tudták, hogy hol van.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester véleménye szerint ezek szomorú dolgok, csak reméli, hogy nem győrzámolyi 
lakosok csinálják ezt. Ez egy cég, akinek az lenne a feladata, hogy elszállítsa a szemetet. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a szállító cég feketén-fehéren kimondta, hogy amíg az állam szedi be a 
díjakat és azt késve, vagy részben kapják meg, így ne várjanak tőlük mindent, mert nem tudnak dolgozni. Körülbelül 2-3 
hete hívta egy ott lakó, hogy katasztrofális állapotok vannak a szigetek környékén, szombat reggel 6 és 8 óra között 
összetakarították az önkormányzat munkatársai, még nem volt dél, amikor újra arra járt és megint áldatlan állapotok 
voltak. Ezeket a dolgokat nem lehet türelmesen kezelni, mert az nem lehet, hogy ezek helyett a felelőtlen emberek 
helyett mindent meg kell csinálni. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester reméli, hogy a lakosság és a jelen lévő is érti, hogy mennyit foglalkozik és 
küszködik az önkormányzat ezzel a problémával, folyamatosan napirenden van, de a jogszabályok és a lehetőségek 
korlátokat szabnak. Az nem működik, hogy a volt Csinód telephely udvarára beteszik a konténereket, mert az nem 
közterület.  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a felvetést megtárgyalták, a napirendet lezárják. 
 
Tóközi Lászlóné helyi lakos megköszönte a tájékoztatást és elhagyta a képviselő-testület ülését 16.30 órakor.  
 

2. napirendi pont: Településrendezési terv módosítása 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  
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Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A 19052 munkaszámú módosítást az állami 
főépítész felé megküldték végső szakmai véleményre, aki a tervezett módosítás képviselő-testület elé terjesztése ellen 
kifogást nem emelt, így az jóváhagyható. Várja a hozzászólásokat.  
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra.  
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2019. (VIII. 27.) határozata 
a településszerkezeti terv módosításáról 
1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja és az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése, illetve a 6/A. § (3) 
bekezdése értelmében a Képviselő-testület a település közigazgatási területére vonatkozóan az 110/2016. (VI. 6.) számú 
határozattal jóváhagyott szerkezeti tervét az RT-1M3 rajzszámú, 19052 munkaszámú terv szerint az alábbiakban 
módosítja: 

➢ A 067/17-067/24, 067/26-067/28, 084, 090/1, 090/5, 090/7, 090/9, 090/10, 090/11, 090/14, 093/18 hrsz-ú 
területek egy részét érintő vízgazdálkodási terület (V) törlésre kerül a szerkezeti tervről, és beleolvad a 
beépítésre nem szánt különleges bányaterületbe (KbB). 

➢ A 071/2 hrsz-ú út egésze, illetve a 084 hrsz-ú út egy része közúti közlekedési területből (Köu) átminősül 
beépítésre nem szánt különleges bányaterületté (KbB). 

➢ A 093/19 hrsz-ú általános mezőgazdasági terület (Má) átminősül beépítésre nem szánt különleges 
bányaterületté (KbB) és közúti közlekedési területté (Köu). 

2. A határozat csak a fent említett tervlappal együtt alkalmazható. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-
tervezetet teszi fel szavazásra.  
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete a 
helyi építési szabályzatról szóló 9/2016. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy nemrég döntöttek arról, hogy a tervezett temető bővítést leveszik a 
rendezési tervről. Ehhez a rendezési terv módosítása szükséges. Egyrészt még mindig van olyan hely a temetőben, ahol 
lehet parcellákat nyitni, másrészt egyre inkább teret nyer a hamvasztás, kisebb a sírhelyek iránti igény, így nincs szükség 
a tervezett fejlesztési területre. Arról kellene állást foglalni, hogy azokat a területeket minek minősítik, gazdasági-ipari, 
vagy kereskedelmi övezet, esetleg vízgazdálkodási terület. Az a javaslata, hogy a szomszédos területhez hasonlóan 
minősítsék gazdasági-kereskedelmi övezetnek.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester úgy véli, hogy a temetőt ezzel körbe zárják, a lakosság már 3 ezer fölött van, 
szerencsére sok a fiatal, de nem csak 5 vagy 10 évre kell tervezni, hanem hosszú távon és ha 20 év múlva odajutnak, 
akkor mit tudnak csinálni? 
 
Horváth Gábor polgármester szerint a kerítésen belül még mindig van hely a bővítésre és egyre inkább teret nyer a 
hamvasztás. 
 
Pulai Nikoletta képviselő úgy látja, hogy egyre több a gondozatlan sír. 
 
dr. Torma Viktória jegyző szerint ezt sírhely megváltással lehetne megoldani és a meg nem váltott sírokat, amiket 
általában már nem is gondoznak, meg lehet szüntetni. 
 
Viola Vilmosné képviselő elmondta, hogy most csak azokat a sírokat lehet megszüntetni, amikre egyértelműen 
kimondják a hozzátartozók.  
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Horváth Gábor polgármester szerint ez pont azt jelenti, amit mondott, hogy van hely még a temetőben. Hozhat a 
képviselő-testület olyan döntést, hogy a sírhelyeket meg kell váltani, akár 20-30 ezer forintért, és aki nem tesz ennek 
eleget, azokat a sírokat fel lehet számolni.  
 
Pulai Nikoletta képviselő azt el tudja képzelni, hogy üzenjenek azoknak, akiknek a hozzátartozójuk sírja gondozatlan. 
 
dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy hol érik el ezeket az embereket? 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint ez azért is problémás, mert ahol vannak 4-5-en, és az egyik azt mondja, 
hogy nem kell a sír, a többiek meg ezt kikérik maguknak, akkor mi lesz? 
 
dr. Torma Viktória jegyző szerint ezért a legjobb megoldás a sírhely megváltás, amivel ez a kérdés kezelhető. 
 
Horváth Gábor polgármester még azt is el tudja képzelni, hogy aki rendesen gondozza a sírt, annak nem kell 
megfizetni a megváltási összeget. 
 
Arvanitudu-Major Éva alpolgármester elmondta, hogy Kisbajcson van egy szép kezdeményezés, hogy a régi 
sírköveket kitették az oldalfalhoz, a sírokat pedig megszüntették. Emlékként itt is meg lehetne ezt tenni. 
 
Ezt követően a képviselő-testület megvitatta, hogy milyen övezetbe sorolják a területet. 
 
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 a temető területének tervezett 
bővítését megszünteti és a kikerülő területeket gazdasági-kereskedelmi (Gksz) övezetbe sorolja. 
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 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2019. (VIII. 27.) határozata 
Döntés szabályozási terv módosításáról  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a temető területének tervezett 
bővítését megszünteti és a kikerülő területeket gazdasági-kereskedelmi (Gksz) övezetbe sorolja. 
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 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Dergiták útjához hozzátartozik az út melletti, 061/3 hrsz-ú ingatlan 
területből egy kis rész. Ez a rendezési terven jelenleg Zkk, vagyis közkert övezetbe tartozik, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint legelő. Megkeresték a tulajdonost, aki elmondta, hogy átadja az úthoz tartozó területet térítésmentesen, de a 
rendezési tervet módosítsa az önkormányzat és az ott ne közkert legyen, hanem az övezeti besorolása gazdasági-
kereskedelmi övezetre változzon. Természetesen a megosztással és az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel kapcsolatos 
költségek is az önkormányzatot terhelnék. 
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy ez az a terület, amit már most is kijártak ott az autók? 
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy körülbelül igen és ez az ügy azért is lenne fontos, mert a hatóság által 
engedélyezett úttervvel rendelkeznek. 
 
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy nem írtak elő gyorsító sávot?  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy nem írtak elő ilyet. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Döntés szabályozási terv módosításáról  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 061/3 hrsz-ú ingatlant közkert 
(Zkk) övezet helyett gazdasági-kereskedelmi övezetbe (Gksz) sorolja. 
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 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2019. (VIII. 27.) határozata 
Döntés szabályozási terv módosításáról  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 061/3 hrsz-ú ingatlant közkert 
(Zkk) övezet helyett gazdasági-kereskedelmi övezetbe (Gksz) sorolja. 
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 kérte, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat arra, hogy az út területéhez tartozó részre 
szerződést köthessen. 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Döntés a győrzámolyi 061/3 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy telekalakítási eljárást kezdeményez 
a győrzámolyi 061/3 hrsz-ú ingatlan megosztására a 1016 hrsz-ú Dergiták útjának kialakítása érdekében. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a földmérési munkákat rendelje meg, adjon 
ügyvédi megbízást a telekalakítással egybekötött adásvételi szerződés elkészítésére az út területéhez tartozó 
ingatlanrészre, a szerződést írja alá és az ingatlanügyi hatóság előtt indítsa meg a szükséges eljárásokat, továbbá teljes 
jogkörrel képviselje az önkormányzatot. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
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 134/2019. (VIII. 27.) határozata 
Döntés a győrzámolyi 061/3 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy telekalakítási eljárást kezdeményez 
a győrzámolyi 061/3 hrsz-ú ingatlan megosztására a 1016 hrsz-ú Dergiták útjának kialakítása érdekében. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a földmérési munkákat rendelje meg, adjon 
ügyvédi megbízást a telekalakítással egybekötött adásvételi szerződés elkészítésére az út területéhez tartozó 
ingatlanrészre, a szerződést írja alá és az ingatlanügyi hatóság előtt indítsa meg a szükséges eljárásokat, továbbá teljes 
jogkörrel képviselje az önkormányzatot. 
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Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy korábban már döntöttek arról a kérelemről, amiben az Orgona utcai 
ingatlan tulajdonos 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 gépkocsibeállót. A kérelmező a döntést követően felvetette, hogy ő engedéllyel 
szeretné áthelyezni a gépkocsibeállót, amit neki a saját költségen kellene megtenni, míg sokan ezt engedély nélkül is 
megtették azon a részen.  
 
Pulai Nikoletta képviselő úgy gondolja, hogy ha most módosítják a rendezési tervet önkormányzati költségen, akkor 
esetleg ezt is belevehetik. 
 
Horváth Gábor polgármester emlékeztet arra, hogy így a tervezési összeg is biztosan emelkedni fog. 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 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 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2019. (VIII. 27.) 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 és az erre vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Kovács Antal kérte a Széchenyi utcával párhuzamos első utca 
nyomvonalának módosítását.   
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint „törést” kellene ott tenni az útba. 
 
Horváth Gábor polgármester megkérdezte, hogy miért nem jó úgy a kérelmezőnek, ahogy jelenleg a rendezési terven 
van? Egyszer már beleegyezett a telekalakításba. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester úgy tudja, hogy valamelyik épülete beleér az út területébe. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint az a kérdés, hogy elindítsák-e a rendezési terv módosítást, továbbá kérdés az is, 
hogy hova jutnak vele. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester nem gondolja, hogy a kérelmező a teljes utat át akarja terveztetni, csak a saját 
telke szélességében, ezért nem érti, hogy miért nem lehet beletenni egy törést. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy nem tudhatják előre, hogy ehhez a hatóságok mit szólnak.  
 
Ezt követően a Képviselő-testület tagjai megvitatták a kérelmet és megtekintették a rendezési tervet. 
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a településtervező azt nyilatkozta a kérelemmel kapcsolatban, hogy a 
kérdés a teljes telektömböt érinti, hiszen az út eltolás folytatása is érdekes lesz, ott vélhetően kell majd egy visszahúzás a 
meglévő épületek miatt.  
 
Horváth Károly képviselő szerint nem egyértelmű a kérelemhez benyújtott két rajz. Ezek szerint a kérelmezőnél 
megállna az utca? 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester elmondta, hogy a kérelmező szomszédai már nem támogatták az utca 
folytatását, ezért ott megáll az utca.  
 
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy ki fogja a területet közművesíteni? Ugyanúgy lesz, mint eddig, hogy az 
önkormányzat, vagy a tulajdonosok? 
 
Horváth Gábor polgármester szerint jó a kérdés, sok minden felmerül, de egyelőre nem ez a kérdés, hanem a 
rendezési terv módosítása iránti beadványról kellene dönteni. Azt fontolná meg a kérelmező helyében, hogy az a két-
három méter megérne neki egy év csúszást, mert körülbelül addig húzódik a rendezési terv módosítás, ami után újra kell 
kezdeni a telekalakítást és a megosztásokat, mert annak a rendezési tervhez kell igazodni. Nagyon sok bizonytalanság 
van ebben az egészben.  
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy ezeket tudja-e a kérelmező, hogy ez mennyi idő és hogy a költségeket is 
esetleg neki kell viselnie? Nem tudják, hogy ezt a kérelmező tudja-e, lehet, hogy azt hiszi, hogy csak a karót kell arrébb 
tenni. 
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint halasszák el a döntést ebben az ügyben.  
 
dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy meghívják-e a következő ülésre? 
 
Ezt követően a képviselő-testület tagjai megvitatták a lehetséges megoldásokat, majd arra a következtetésre jutottak, 
hogy a kérelmezőt meghívják a következő ülésre, ahol tájékoztatják a kérelme várható következményeiről. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester bejelenti a személyes érintettségét az ügyben. 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntésnél 
nem zárja ki a szavazásból Arvanitidu-Major Éva alpolgármestert. 
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 136/2019. (VIII. 27.) határozata 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntésnél 
nem zárja ki a szavazásból Arvanitidu-Major Éva alpolgármestert. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Szabályozási terv módosítására érkezett kérelemmel kapcsolatos döntés elhalasztása 
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kovács Antal szabályozási terv 
módosítására beadott kérelméről a kérelmező személyes tájékoztatása és meghallgatása után hozza meg döntését. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a kérelmezőt a Képviselő-testület soron következő 
ülésére hívja meg. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2019. (VIII. 27.) határozata 
Szabályozási terv módosítására érkezett kérelemmel kapcsolatos döntés elhalasztása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kovács Antal szabályozási terv 
módosítására beadott kérelméről a kérelmező személyes tájékoztatása és meghallgatása után hozza meg döntését. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a kérelmezőt a Képviselő-testület soron következő 
ülésére hívja meg. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

3. napirendi pont: Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására 
 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 23. §-a értelmében a helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és 
legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; 
személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett 
indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. 
 
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésen 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 138/2019. (VIII. 27.) határozata 
Helyi Választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Győrzámoly Községben működő Helyi Választási 
Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
Tagok: 

➢ Fazekas Ferenc 9172 Győrzámoly, Dr. Pécsi Gyula utca 22. szám alatti lakos 

➢ Magyarné Varga Gabriella 9172 Győrzámoly, Kossuth Lajos út 38. szám alatti lakos 

➢ Huszárné Győri Gabriella 9172 Győrzámoly, Orgona út 38. szám alatti lakos 
Póttagok: 

➢ Pilbauerné Nádori Ágnes 9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45. szám alatti lakos 

➢ Herm Attila Péter 9172 Győrzámoly, Rákóczi út 54. szám alatti lakos 
 
 

4. napirendi pont: Tájékoztató Magyar Falu program pályázatokról 
 

Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Magyar Falu program keretében több pályázati kiírás jelent meg. Az 
egyik ilyen, hogy a közterületek rendben tartására munkagépre lehet pályázni, amit fűnyírásra, hóeltakarításra is lehet 
használni. Elkészítették a pályázatot egy 24 lóerős ISEKI márkájú kommunális kis traktorra, fülkével, tolólappal, 
fűnyíróval, mulcsolóval, seprűvel, 14.937.918,-Ft összértékben. 
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Horváth Károly képviselő nagyon jónak tartja a gépösszeállítást. 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Pályázat Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására” 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására c. alprogramra, kommunális kistraktor beszerzésére. 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a pályázatot, annak előkészítését és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a 
pályázattal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére és az esetleges hiánypótlások teljesítésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
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 139/2019. (VIII. 27.) határozata 
Pályázat Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására” 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására c. alprogramra, kommunális kistraktor beszerzésére. 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a pályázatot, annak előkészítését és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a 
pályázattal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére és az esetleges hiánypótlások teljesítésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy belterületi utakra is lehet pályázni. Javasolja, hogy a Dergiták útja és a 
Nyírfa liget megépítésére pályázzanak. Az ülésen már volt szó arról, hogy a Dergiták útjához még a szükséges területet 
meg kell szerezni a 061/3 hrsz-ú ingatlanból, ez körülbelül 30 m2, de ez jelenleg még nincs az önkormányzat 
tulajdonában, így az arra jutó út építési költséget önerőből vállalnak. A két út megépítése a tervezői költségbecslés 
szerint közel 53 millió forint, a pályázatot 30 millió forintra lehet benyújtani, így arról is szükséges dönteni, hogy a 
fennmaradó részt önerőből vállalják. 
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy ez az összeg csak az utakra vonatkozik? 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ez a költség magában foglalja az utak építését és a csapadékvíz 
elvezetést is, de a járda ebben nincs bent. 
 
Arvantidiu-Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy milyen széles lesz az aszfaltozás, mert az a problémája, 
hogy az út melletti murva elmosódik a használat miatt és elég nagy szintkülönbség a padkánál. Az egyik autónak le kell 
húzódni, mert egymás mellett nem férnek el. 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy 4 méter széles az épített út. Azt amit az alpolgármester asszony 
mondott, a közlekedéssel foglalkozók közül van, aki jónak tartja és van, aki nem. Ugyanis, ha 5 méter széles az út, akkor 
a száguldozást nem lehet megakadályozni, így azonban mindenki kénytelen lefékezni és lehúzódni, hogy elférjenek. Az, 
hogy a padka állapota milyen, az függ a karbantartástól és attól, hogy mire van az önkormányzatnak kapacitása. Amikor 
lehetőségük volt, akkor terítettek el mart aszfaltot vagy murvát. Ha azt mondják, hogy az út legyen 5 méter széles, akkor 
ezt az összeget még meg kell szorozni másféllel és akkor 70 millió forintba kerülnek az utak. Azt az álláspontot 
képviseli, hogy a keskenyebb utca kevésbé balesetveszélyes, mint a szélesebb.  
 
Horváth Károly képviselő úgy véli, hogy jobb lenne a szélesebb út. 
 
Benes Gábor képviselő úgy gondolja, hogy a szélesebb úton valóban hajlamosabbak lennének a gyorshajtásra az ott 
közlekedők. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint mindkét megoldás más-más problémákat vet fel.  
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Benes Gábor képviselő megemlítette, hogy korábban volt szó a Zátony utca és a Parti sétány esetleges 
leaszfaltozásáról. 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy ezeket ebben a pályázatban nem lehet kezelni, mert nincsenek rá 
tervek. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Pályázat Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 
Önkormányzati tulajdonú utak felújítása c. alprogramra, a 1016 hrsz-ú Dergiták útja és a 1060/1 hrsz-ú Nyírfa liget 
megépítésére.  
2. A Képviselő-testület megismerte az útépítések pályázati költségvetését és úgy határozott, hogy a pályázaton 
igényelhető támogatáson felüli összeget az önkormányzat költségvetése terhére önerőként biztosítja. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázattal kapcsolatos 
valamennyi jognyilatkozat megtételére és az esetleges hiánypótlások teljesítésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
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 140/2019. (VIII. 27.) határozata 
Pályázat Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 
Önkormányzati tulajdonú utak felújítása c. alprogramra, a 1016 hrsz-ú Dergiták útja és a 1060/1 hrsz-ú Nyírfa liget 
megépítésére.  
2. A Képviselő-testület megismerte az útépítések pályázati költségvetését és úgy határozott, hogy a pályázaton 
igényelhető támogatáson felüli összeget az önkormányzat költségvetése terhére önerőként biztosítja. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázattal kapcsolatos 
valamennyi jognyilatkozat megtételére és az esetleges hiánypótlások teljesítésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy még szeptemberben megtörténhet az új lakóutcák mart aszfalttal 
történő rendbetétele. Hasonlóan a tavaszi munkákhoz, azzal a különbséggel, hogy finisert is igénybe vennének. 
Dunaszegen is ezzel a módszerrel dolgoztak. Arra is van ígérete, hogy a csatorna építő valamikor szikkasztó árkokat 
készít ezeken a részeken, hogy az úton ne tudjon megállni a víz. 
 
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy Dunaszegen nagyon jó lett, szinte aszfalt minőségű az út. 
 
Horváth Gábor polgármester felhatalmazást kér az útjavítási munkák megrendelésére. Az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Új lakóutcák javítása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza az új lakóutcák javítását és felhatalmazza 
Horváth Gábor polgármestert, hogy a munkagépek bérletére kössön szerződést. 
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 141/2019. (VIII. 27.) határozata 
Új lakóutcák javítása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza az új lakóutcák javítását és felhatalmazza 
Horváth Gábor polgármestert, hogy a munkagépek bérletére kössön szerződést. 
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Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Magyar Falu program keretében óvoda udvarra is lehet pályázatot 
benyújtani. Az intézményvezetőnek az volt a kérése, hogy a pala kerítés lebontására és új kerítés építésére adjanak be 
pályázatot. A pályázathoz terveket és költségvetést kell készíteni. A kerítés az előírt szabvány szerint készülne. Az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Pályázat Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar”  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 
Óvoda udvar c. alprogramra.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázathoz szükséges tervek megrendelésére, a 
pályázat benyújtására, a pályázattal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére és az esetleges hiánypótlások 
teljesítésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
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 142/2019. (VIII. 27.) határozata 
Pályázat Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar”  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 
Óvoda udvar c. alprogramra.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázathoz szükséges tervek megrendelésére, a 
pályázat benyújtására, a pályázattal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére és az esetleges hiánypótlások 
teljesítésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a temető fejlesztésére is lehet pályázni, melynek keretében a ravatalozó 
felújítása és a temető akadálymentesítése történne meg. A ravatalozó esetében külső-belső festésre, ezt megelőző 
kőműves munkákra és a fa részek rendbe tételére kerülne sor. A hátsó bejárat és a ravatalozó közötti kapcsolat 
akadálymentesítése érdekében járda készülne és kialakításra kerül egy akadálymentes mosdó is a ravatalozóban.  
 
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy ezeket a pályázatokat mikor bírálják el. 
 
dr. Torma Viktória jegyző úgy tudja, hogy 60 nap az elbírálás, várhatóan decemberben vagy jövő év elejére lehet 
eredmény. 
 
Arvantidu-Major Éva alpolgármester jelezte, hogy a temetőben nincs megoldva az árnyékolás, egyre nagyobb a 
forróság, az embereknek nehéz végig állni a temetéseket. Mindenki húzódik a ravatalozó árnyékába vagy az utcán áll. 
Ezen el kell gondolkodni és valamilyen oda illő megoldást találni. Ez már a jelen kor problémája, hogy az egyre 
melegebb idő. 
 
Benes Gábor képviselő úgy gondolja, hogy fát ültetni most sem késő, minél hamarabb elültetik, annál hamarabb 
megnő. Jó lehet az éger, a platán, szürke nyár. 
 
Horváth Gábor polgármester megjegyezte, hogy két éve meg arról szólt a történet, hogy a temető árokból vágassák ki 
az összes akácfát, mert a sírokra hullik a levelük. Az alpolgármester asszony biztos nem fára gondolt, hanem arra, hogy 
a ravatalozó környékére árnyékolót telepítsenek, ahova be tudnak húzódni az emberek. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint az a probléma, hogy nagyon közel vannak a sírok a ravatalozóhoz.  
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint akár a fák is problémásak lehetnek így. 
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Horváth Károly képviselő szerint akkor marad a napvitorla. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint az sem oda illő, esetleg úgy, hogy csak temetés idejére nyitják ki.  
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Pályázat Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése”  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 
Temető fejlesztése c. alprogramra a ravatalozó felújítása és a temető akadálymentesítése érdekében. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázathoz szükséges tervek és az előkészítési 
tevékenység megrendelésére, a pályázat benyújtására, a pályázattal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére és 
az esetleges hiánypótlások teljesítésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
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 143/2019. (VIII. 27.) határozata 
Pályázat Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése”  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 
Temető fejlesztése c. alprogramra a ravatalozó felújítása és a temető akadálymentesítése érdekében. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a pályázathoz szükséges tervek és az előkészítési 
tevékenység megrendelésére, a pályázat benyújtására, a pályázattal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére és 
az esetleges hiánypótlások teljesítésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

5. napirendi pont: Győr észak-nyugati elkerülő út környezetvédelmi hatásvizsgálata tárgyában hozott 
határozat megtárgyalása 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a környezetvédelmi hatóság a Győrújfalu-Győrzámoly közötti GY16 
jelű nyomvonalra adott környezetvédelmi engedélyt, míg a Győr-Győrújfali közötti GY1 változatra ezt elutasította. A 
tervezett út nem befolyásolhatja az életet olyan módon, hogy a mostanihoz képest rosszabb életfeltételeket biztosít. Az 
útnak, ahol átmenne a Duna fölött, közel 6-7 méter magasan lenne az alsó szintje. Hogyan lehet ezt úgy zaj- és egyéb 
védelemmel ellátni, hogy a környezetre ne gyakoroljon káros hatást? Már maga a látvány sem lenne a tájba illő. 
Korábban már megfogalmazták határozatban az álláspontjukat, amikor a ’80-as években az autópálya építésénél is 
elvetették ezt a lehetőséget és Győr déli részére vitték azt. Ez most nem számít, ahogy az sem, hogy a szlovák félnek 
nem kell az út, még az is elképzelhető, hogy nem engedik a kikötést Medve térségében. Az igazi megoldás a 4 alsó-
szigetközi települést elkerülő út megépítése lenne, amit Mecsér-Lébény térségében tudnának rávezetni az M1-re és ez 
megteremtené az összekötést a 813-as és a 14-es számú utakkal, egyúttal levinné a forgalmat ezekről a településekről. 
Több okra hivatkozva is lehet kezdeményezni a döntés bírósági felülvizsgálatát. Beszélt a megyei közgyűlés elnökével is, 
akinek az a véleménye, hogy ennek az útnak a megépítése nem lenne jó hatással a környezetre, gondoljanak csak arra, 
hogy szelné át a határt, és csak győrzámolyi területen menne. Győrújfalu lakossága megosztott a tekintetben, hogy hol 
menjen az út. Úgy gondolja, hogy szükséges lenne a bíróság felé lépni. A térség országgyűlési képviselője eljuttatta az 
állásfoglalását a NIF Zrt-hez, melyben kijelentette, hogy nem támogatja az út megépítését. Az országos területrendezési 
tervben is Győr és Győrújfalu között jelölték ezt az elkerülő utat, ami törvény, és azt figyelembe kell venni.  
 
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy ennek milyen költségei vannak. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a felülvizsgálati kérelem illetékmentes, de az ügyvédi munkadíjat viselni 
kell. 
 
Pulai Nikoletta képviselő úgy gondolja, hogy meg kell próbálni, vesztenivalójuk nincs, de a lakosságért ki kell állni. 
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Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint is meg kell tenni a bírósági észrevételt. 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Bírósági felülvizsgálati kérelem a Győri Járási Hivatal 4179-73/2019. számú határozatával szemben 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújt be a Győri Járási 
Hivatal 4179-73/2019. számú határozatával szemben az illetékes Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy dr. Németh Soma ügyvédnek adjon teljes 
körű ügyvédi megbízást a felülvizsgálati kérelem elkészítésére és benyújtására, valamint az önkormányzat képviseletére. 
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 144/2019. (VIII. 27.) határozata 
Bírósági felülvizsgálati kérelem a Győri Járási Hivatal 4179-73/2019. számú határozatával szemben 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújt be a Győri Járási 
Hivatal 4179-73/2019. számú határozatával szemben az illetékes Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy dr. Németh Soma ügyvédnek adjon teljes 
körű ügyvédi megbízást a felülvizsgálati kérelem elkészítésére és benyújtására, valamint az önkormányzat képviseletére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

6. napirendi pont: Kerítés létesítési ügyek 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a Búzavirág utcában az utca közepén közterület van. Az egyik lakó 
szeretné bekeríteni a közterület felé eső részt, hogy az ingatlana körbe legyen kerítve. Megkeresésére tájékoztatta arról, 
hogy bekeríti az önkormányzat léckerítéssel, de az a megoldás nem tetszett neki, hanem tűzihorganyzott kerítést akar. A 
másik lakó, akinek a Mórvető utca felé van a telke, már elkészítette az ilyen fajta kerítést. A tulajdonosnak az a kérése, 
hogy a közterület oldalán húzódó kerítés fele költségét fizesse ki az önkormányzat.  
 
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy az mennyibe kerülne. 
 
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy körülbelül 7 ezer forint körüli összeg métere. Ha 40 méter 
hosszúsággal számolnak, akkor 280 ezer forint, tehát körülbelül 200 ezer forintból meglenne a kerítés. 
 
Pulai Nikoletta képviselő megjegyezte, hogy ez akkor az önkormányzat dolga lenne.  
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy ami az önkormányzattal határos telek, azt az önkormányzatnak kell 
keríteni? 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy itt a közterület az utca közepén van, mindig ott kell keríteni, ahol a ház, 
tehát az építési hely van. 
 
Benes Gábor képviselő szerint az illető telke saroktelek. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint ez nem saroktelek.  
 
Benes Gábor képviselő úgy gondolja, hogy azért saroktelek, mivel közterülettel határos mindkét oldala. Ennyi erővel 
az összes olyan tulajdonos, akinek az utcában utolsó a háza, kérhetné, hogy a kerítését fizesse ki az önkormányzat. Ilyen 
nincsen semmilyen jogszabályban, hogy kinek mi a dolga, amikor valaki egy közterület mellett vesz telket, az 
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sarokteleknek számít, mert két oldala is közterülettel határos. Ez egy megállapodás, hogy mindenki ott építi meg a 
kerítést, ahol a háza van. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az OTÉK mondja ki, hogy oldalhatáros beépítés esetén az építési hely felé 
eső részen köteles a tulajdonos a kerítést megépíteni.   
 
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy saroktelek esetén is? 
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy ha az önkormányzat a szomszéd, akkor nem az önkormányzat köteles 
bekeríteni azt a részt? 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester azt nem tudja, hogy kötelező előírás-e a kerítést megcsinálni, azaz a telket 
körbekeríteni? 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy kötelezően nincs előírva a kerítés létesítése a helyi építési szabályzatban. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester úgy gondolja, mivel nincs kötelezően előírva a kerítés létesítése, de az illető 
kutyát akar tartani, akkor az ő dolga a kerítés létesítése, tehát az magánügy.  
 
dr. Torma Viktória jegyző javasolja, hogy nézzék meg az OTÉK-ban, hogy saroktelekre vonatkozóan tartalmaz-e 
előírást. 
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint azt is meg kell nézni, hogy mi a saroktelek, az utca közepén lehet-e saroktelek? 
 
Benes Gábor képviselő tájékoztatja, hogy igen, mert közterülettel határos az utcafront is, meg az oldalkerítés is. Ezért 
saroktelek.  
 
Horváth Károly képviselő úgy tudja, hogy az önkormányzat köteles bekeríteni. 
 
Benes Gábor képviselő szerint két okból sem: egyrészt nem kötelező kerítést csinálni, másrészt saroktelek.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint nem kötelező a kerítés, a szokások szerint általában van, de ha valaki 
nem akar kerítést, senki nem kötelezheti rá. 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az OTÉK vonatkozó szabályát, mely szerint saroktelek esetében a telek 
homlokvonalaival szemben fekvő mindegyik telekhatár oldalhatárnak számít. Oldalhatáron álló beépítésű területen 
kerítés létesítésének elrendelése esetén – ilyen Győrzámolyon nincs - a tulajdonos (kezelő, használó) az oldalkerítés 
azon a telekhatáron köteles megépíteni és fenntartani, amelyhez az építési hely csatlakozik. 
 
A fentiek ismeretében a képviselő-testületi tagok egyetértettek abban, hogy a kérdéses telek sarokteleknek számít, így 
nem az önkormányzat feladata a kerítés létesítése.    
 
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Közterülettel határos ingatlanon kerítés létesítése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a helyi szabályozás nem teszi 
kötelezővé kerítés létesítését a településen. 
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Búzavirág utcában a 946 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterülettel 
határos ingatlan sarokteleknek minősül, így a közterület oldalhatárán lévő kerítés létesítése nem önkormányzati feladat. 
3. A Képviselő-testület a településképi előírásoknak megfelelően engedélyezi, hogy a szomszédos ingatlan tulajdonosa 
az önkormányzati tulajdonú közterület oldalhatárán, a saját ingatlana körbekerítése érdekében kerítést létesítsen. 
4. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 145/2019. (VIII. 27.) határozata 
Közterülettel határos ingatlanon kerítés létesítése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a helyi szabályozás nem teszi 
kötelezővé kerítés létesítését a településen. 
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Búzavirág utcában a 946 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterülettel 
határos ingatlan sarokteleknek minősül, így a közterület oldalhatárán lévő kerítés létesítése nem önkormányzati feladat. 
3. A Képviselő-testület a településképi előírásoknak megfelelően engedélyezi, hogy a szomszédos ingatlan tulajdonosa 
az önkormányzati tulajdonú közterület oldalhatárán, a saját ingatlana körbekerítése érdekében kerítést létesítsen. 
4. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az előző ülésen tárgyaltak a sportpályával határos telekről. Ez esetben a 
meglévő kerítés elé építették az önkormányzati kerítést, így a két kerítés között maradt egy sáv, ami az önkormányzat 
tulajdona, így annak karbantartása önkormányzati feladat. A tulajdonos vállalta, hogy beülteti a területet svéd 
madárbirssel és az gondozza, viszont ahhoz, hogy a helyet meg tudja közelíteni, szüksége van egy kapura a kerítésen. Az 
a kérése, hogy ezt csináltassa meg az önkormányzat. Erre vonatkozóan kötnének vele megállapodást. 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Kapu létesítése  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a győrzámolyi 128 hrsz-ú ingatlan 
sportpálya felőli oldalán épített kerítésre kaput létesít. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a kapu megrendelése iránt intézkedjen, 
továbbá az ingatlan tulajdonosával kössön megállapodást az önkormányzati kerítés és a 128 hrsz-ú ingatlan közötti 
önkormányzati tulajdonú terület használatára és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 146/2019. (VIII. 27.) határozata 
Kapu létesítése  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a győrzámolyi 128 hrsz-ú ingatlan 
sportpálya felőli oldalán épített kerítésre kaput létesít. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a kapu megrendelése iránt intézkedjen, 
továbbá az ingatlan tulajdonosával kössön megállapodást az önkormányzati kerítés és a 128 hrsz-ú ingatlan közötti 
önkormányzati tulajdonú terület használatára és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy ezen kívül volt egy javaslata is a tulajdonosnak, amit megfontolásra javasol 
a Képviselő-testületnek. Tekintettel arra, hogy a sportpálya azon részén kiegyenlítetlen a talaj, azt meg kellene csinálni, 
és ezt követően egy szervízutat létesíteni a kerítés tövében, akár mart aszfalttal. Egyrészt ezzel megoldódna a fűnyírás 
kérdése a kerítés tövében, mert nem kellene nyírni, másrészt jelenleg az Ady E. utca és a Hunyadi utca között nem 
megoldott a szúnyogírtás. Mindkét utcánál csak az utcafronton van a földi szúnyogírtás, míg a sportpályán nincs, így a 
kertekben megbújnak a szúnyogok. Ha ott lenne út, akkor ez a kérdés is kezelhető lenne.  
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést 
berekesztette 18.30 órakor. 
 
 
 

kmf. 

 
 
 
 
 
      Horváth Gábor                                                                                                      dr. Torma Viktória  
       polgármester                                                                                                                    jegyző 
 
 
 
 
 
 
       Horváth Károly                                           Pulai Nikoletta 
          képviselő                                            képviselő  
   


