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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
Készült: 2019. október 1. napján a 16.00 órakor kezdődő ülésen 

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.) 
 
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Arvanitidu-Major Éva alpolgármester, 
Benes Gábor, Horváth Károly, Viola Vilmosné képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Késését jelezte: Pulai Nikoletta képviselő 
 
Lakosság részéről: 3 fő 
 

 

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

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Tájékoztató két ülés között történtekről; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
3. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól szóló rendelet megalkotására; Előadó: dr. Torma 
Viktória jegyző 
4. Javaslat a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
5. Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2017. (XI. 8.) önkormányzati rendelet módosítására; Előadó: dr. 
Torma Viktória jegyző 
6. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének 
szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló rendelet megalkotására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
7. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra; Előadó: Horváth Gábor 
polgármester 
8. Javaslat TOP-2.1.3-16 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú pályázat 
benyújtására; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
9. Döntés a 141/1-141/42 és 139/7 hrsz-ú ingatlanok telekalakításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
10. Döntés a 913 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
11. Döntés az ételallergiás gyermekek étkeztetéséről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
12. A 048/96 hrsz-ú ingatlan hasznosítására érkezett kérelem megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
13. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
14. Segélyezések (zárt ülés); 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: 

 



2 

 

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2019. (X. 1.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Tájékoztató két ülés között történtekről; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
3. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól szóló rendelet megalkotására; Előadó: dr. Torma 
Viktória jegyző 
4. Javaslat a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
5. Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2017. (XI. 8.) önkormányzati rendelet módosítására; Előadó: dr. 
Torma Viktória jegyző 
6. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének 
szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló rendelet megalkotására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
7. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra; Előadó: Horváth Gábor 
polgármester 
8. Javaslat TOP-2.1.3-16 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú pályázat 
benyújtására; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
9. Döntés a 141/1-141/42 és 139/7 hrsz-ú ingatlanok telekalakításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
10. Döntés a 913 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
11. Döntés az ételallergiás gyermekek étkeztetéséről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
12. A 048/96 hrsz-ú ingatlan hasznosítására érkezett kérelem megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
13. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester  
14. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester 

 
Horváth Gábor polgármester javasolta, hogy a 9. napirendi pontként szereplő témát tárgyalják először, tekintettel a 
lakossági résztvevőkre. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Ügyrendi döntés napirendi pontok tárgyalásának sorrendjéről 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a mai ülésén a 9. napirendi pontot 
tárgyalja először, így annak sorszáma 1. napirendi pontra változik, és azt sorrendben követik az elfogadott napirendi 
pontok. 
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 148/2019. (X. 1.) határozata 
Ügyrendi döntés napirendi pontok tárgyalásának sorrendjéről 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a mai ülésén a 9. napirendi pontot 
tárgyalja először, így annak sorszáma 1. napirendi pontra változik, és azt sorrendben követik az elfogadott napirendi 
pontok. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

1. napirendi pont: Döntés a 141/1-141/42 és 139/7 hrsz-ú ingatlanok telekalakításáról 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A telekalakítási szerződés a Széchenyi utca és 
zámolyi-csatorna között kialakuló telkekre vonatkozik, mely szerint a Széchenyi utcában Kovács Antal telkéig alakul ki 
két utca, amit a rendezési terv lehetővé tesz. A telekalakítást ütemezetten, több lépcsőben is meg lehet valósítani, így 
nem kizárt, hogy a későbbiekben, ha az ott lévő tulajdonosok beleegyeznek, akkor a telekalakítás folytatódjon.    
 
Arvantidiu-Major Éva képviselő jelezte, hogy családtagként érintett az ügyben, de nem tulajdonos.  
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az önkormányzat azért érintett a telekalakításban, mert az érinti a 
hulladékudvar területét is, - ami önkormányzati tulajdon - melynek a területe 139 m2-el csökken úgy, hogy a kialakuló út 
területébe fog beletartozni. A kialakuló utak, melyek több, mint 5 ezer négyzetmétert tesznek ki, a szerződés szerint 
önkormányzati tulajdonba kerülnének.  
 
Horváth Gábor polgármester várja a hozzászólásokat. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester elmondta, hogy a szerződés szerint a tulajdonosok lemondanak az utak 
területéről és azok önkormányzati tulajdonba kerülnek, továbbá a tulajdonosok egymás között megegyeznek és úgy 
alakítják ki a telkeket, ahogy azt a rendezési terv tartalmazza. Úgy tudja továbbá, hogy a tulajdonosok vállalják a 
közművekkel járó terheket is, és az út kialakításának a terhét is.  
 
Nagy Sándor helyi lakos elmondta, hogy a tulajdonosok vállalják a közműveket, az önfinanszírozásból fog menni.  
 
Horváth Gábor polgármester hozzátette, hogy innentől kezdve az utcával kapcsolatos minden gond, baj a 
tulajdonosok felelőssége lesz, és nem azt jelenti, hogy holnaptól ott az önkormányzatnak kell majd kaszálni. Ide kell 
érteni a közműveket is.  
 
Nagy Sándor helyi lakos elmondta, hogy olyan keresztmetszetű közműveket visznek, ami akkor is jó lesz, ha folytatni 
akarják az utcát.  
 
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy egyetlen közműszolgáltató sem járul hozzá olyan tervhez, ami nem 
alkalmas arra, hogy a további rácsatlakozások is megtörténhessenek, hanem el kellene bontani a megépített közműveket 
és újra kellene azokat építeni az új csatlakozások esetén. Ezt másképp nem lehet csinálni. 
 
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy hol lesz a bejárat? 
 
Arvantidiu-Major Éva alpolgármester elmondta, hogy a Hunyadi utca felől.  
 
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy ez a lehetőség a rendezési tervben régóta szerepel. 
 
Horváth Gábor polgármester emlékeztet arra, hogy korábban az utca elején lakók miatt nem lehetett megvalósítani, 
de nem lehet azt tudni, hogy a mostani akadály, ami miatt nem lehet tovább vinni az utcát, mikorra fog megoldódni. 
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy más anyagi vonzata nem lesz a tulajdonosok felé? 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy minden anyagi vonzat őket terheli.  
 
Nagy Sándor helyi lakos szerint ha akkor belementek volna, amikor ez kezdődött, akkor fél millió forintból meglett 
volna a közmű telkenként, most meg a négyszerese lesz. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint kétmillió forintból nem lesz a közmű.  
 
A Képviselő-testület tagjai egyhangúan kijelentik, hogy nincs akadálya a telekalakításnak.  
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Személyes érintettség elbírálása 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a telekalakítással kapcsolatos döntés során a szavazásból nem 
zárja ki Arvantidiu-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:  
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2019. (X. 1.) határozata 
Személyes érintettség elbírálása 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a telekalakítással kapcsolatos döntés során a szavazásból nem 
zárja ki Arvantidiu-Major Éva alpolgármestert. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Telekalakítási szerződés jóváhagyása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a győrzámolyi 139/7, 140/2, 140/6, 140/9, 
141, 142, 143, 144/1, 144/2, 146, 148, 149 hrsz-ú ingatlanok telekalakítására kötött szerződést és azt jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a telekalakítási szerződés aláírására. 
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 150/2019. (X. 1.) határozata 
Telekalakítási szerződés jóváhagyása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a győrzámolyi 139/7, 140/2, 140/6, 140/9, 
141, 142, 143, 144/1, 144/2, 146, 148, 149 hrsz-ú ingatlanok telekalakítására kötött szerződést és azt jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a telekalakítási szerződés aláírására. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A lakossági érdeklődők 16.11 órakor elhagyták a Képviselő-testület ülését. 
 

2. napirendi pont: Tájékoztató két ülés között történtekről 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester  
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Új alkalmazottak felvétele: a nyár folyamán 
komoly gonddal néztek szembe, a közfoglalkoztatotti álláshelyek megürültek, az egyik karbantartó pedig hosszabb időre 
táppénzes állományba kényszerült, ami a mai napig tart. Az összes közterület karbantartására egy személy maradt, ezért 
vállalkozókat kellett megbízni a kaszálási feladatokkal. A Képviselő-testület döntése alapján karbantartói állást hirdettek, 
viszonylag hosszabb időn keresztül, végül augusztustól sikerült új munkatársakat találni. Horváth Bélát 2019. augusztus 
1-jétől alkalmazzák a Képviselő-testület által létesített új álláshelyen. Neuperger József - korábbi közfoglalkoztatottat -
nyugdíjas munkavállalóként foglalkoztatják. Lénárd Csabát augusztus 26-tól sikerült GINOP pályázaton keresztül 
foglalkoztatni. Ez alapján 6 hónapig megkapják a bérére és a járulékaira a támogatást és 3 hónap további 
foglalkoztatását kellett vállalni. Az óvodába a 7. csoportba 1 új óvónőt és 1 dajkát sikerült felvenni, jelenleg 2 óvónői 
álláshely nincs betöltve (a két 20 fős csoportban), a folyamatos álláshirdetések ellenére. A bölcsőde 3. csoportjába – 
mely várhatóan október végétől fogadhatja a legkisebbeket – sikerült 2 új gondozónőt és 1 dajkát felvenni. Az 
álláshelyekre vonatkozó döntéseket meg kell hozni, ezért 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 151/2019. (X. 1.) határozata 
Önkormányzati létszámfejlesztés engedélyezéséről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzatnál két fő 
karbantartói álláshelyet létesít 2019. augusztusától. 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja Horváth Gábor polgármester által megtett munkáltatói intézkedéseket az álláshelyek 
betöltése érdekében. 
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Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
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 152/2019. (X. 1.) határozata 
Intézményi létszámfejlesztés engedélyezéséről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fenntartásában lévő Győrzámolyi 
Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde alkalmazottainak a létszámát 2 fő bölcsődei gondozónővel és 1 fő bölcsődei dajkával, 
2 fő óvodapedagógussal és 1 fő óvodai dajkával bővíti 2019. év szeptemberétől. 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető által megtett munkáltatói intézkedéseket 
az álláshelyek betöltése érdekében.  
Felelős: Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
Horváth Gábor polgármester a folyamatban lévő beruházások, pályázatok kapcsán elmondta, hogy a nyár folyamán 
több beruházás is folyt. Elkészült az iskola új épületszárnyán két emeleti tanterem és a tetőtér, melyet szeptembertől 
használnak is az iskolai tanulók. Elkészült a bölcsőde 3. csoportja. Jelenleg folynak a használatba vételi engedélyezési 
eljárások, melyet követően elindulhat a bölcsőde esetében a működési engedélyezési eljárás, az új csoport költségvetési 
támogatás szempontjából történő befogadása érdekében. Folyik a 2019-ben kialakított 72 db telek víz-csatorna 
közművel történő ellátása. Megtörtént az új lakóutcák útalapjának rendbetétele a megvásárolt mart aszfalttal. Az 
eredetileg vásárolt 1000 tonna mellé továbbá 300 tonnát vásároltak. Megvalósult a Széchenyi utca 30 km/h zónává 
alakítása és a kerékpárút belterületi szakaszán a lekopott felfestés pótlása. Megtörtént az Erdősor utcai telkek 
belterületbe csatolása, jelenleg a kijelölés miatt eljáró győri jegyző szakhatósági hozzájárulására várnak, melyet követően 
be tudják adni a földhivatalba a telekalakítási eljárást, annak érdekében, hogy a telkek önálló helyrajzi számot kapjanak. 
A Magyar Falu Programban az összes pályázatot sikerült határidőben beadni (kommunális kistraktor beszerzés, 
ravatalozó felújítás és temető akadálymentesítés, Nyírfa liget és Dergiták útjának építése, régi óvoda kerítésének bontása 
és új kerítés létesítése). A Szent László utcai járda felújításra - az önkormányzati fejlesztések tárgyú májusi kiírás – 
beadott pályázatot forráshiány miatt nem támogatta a Belügyminisztérium. Tekintettel arra, hogy a pályázati anyag kész, 
esetleg egy következő, hasonló kiírásra beadható lesz. A térfigyelő kamerarendszer pályázat megvalósításához szükséges 
előleg igénylése megtörtént, várják a támogatási összeget. Az önkormányzat az idei évben részt vehetett a „Jó 
adatszolgáltató” pályázaton, melyen azon önkormányzatok vehetnek részt, ahonnan a havi pénzforgalmi jelentés 
határidőben és szakmailag megfelelően érkezik. A pénzügyes kolleganőknek azt követően, hogy megtudták azt, hogy 
részt vehetnek a pályázaton, szakmai tesztet kellett kitölteni és 350 ezer forint támogatást nyertek, ami közöttük 
elosztásra került. A nyáron benyújtott TOP-os bölcsődei pályázatot várhatóan hamarosan elbírálják. Megkezdték a 
Tornacsarnok sportpadlójának cseréjére vonatkozó pályázat előkészítését, melyet az önkormányzat készített és a 
Sportegyesületen keresztül adott be. A kivitelező Szerva-Bár Kft. a tavaly adott árajánlatát felülvizsgálta és a 
13.864.755,-Ft bruttó árat 14.803.130,-Ft-ra emelte, az időközben bekövetkezett árváltozások miatt. Az előkészítő- és 
bontási munkák az önkormányzatot terhelik. A pályázat megvalósítására – az iskolával egyeztetve – 2019. október 14-
től kerül sor, és várhatóan három hetet vesz igénybe, ami alatt a tornacsarnokot nem lehet használni. A kivitelezési 
munkák utolsó hete az őszi szünetre esik, így csak két olyan hét lesz, ami alatt az iskola nem tudja igénybe venni. 
Remélhetőleg ez nem jelent majd problémát, mert az időjárás jó lesz és a szabadban is meg lehet tartani a tornaórákat. 
Ezt követően azonban valódi sportpadló várja a sportolókat és az iskolásokat. A Sportegyesülettel a pályázat 
megvalósítására támogatási szerződést kell kötni. 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 153/2019. (X. 1.) határozata 
Győrzámolyi Sportegyesület támogatása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a 
tornacsarnok padlócsere pályázat megvalósítása érdekében kössön támogatási szerződést a Győrzámolyi 
Sportegyesülettel. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy a padlócsere után lesz festés befejezve? 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester elmondta, hogy a festés a nyáron megtörtént. 
 
Horváth Károly képviselő szerint a galérián nem és az ajtók sem lettek befestve. Úgy gondolja, hogy ez is 
hozzátartozik a felújításhoz. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy mázolást nem rendeltek, arról nem is volt szó. Emlékezzenek vissza, 
hogy 5 millió forint körül kaptak ajánlatot a tornacsarnok festésére, ez most 1,1 millió forintba került így.  
 
Horváth Károly képviselő szerint az általa elmondottakkal 1,2 millióba került volna. 
 
Horváth Gábor polgármester nem gondolja, hogy abba az árba mázolás is belefért volna. 
 
Horváth Károly képviselő úgy gondolta volna, hogy a felső szint és a lépcsőfeljáró is kifestésre kerül, ha már az alsó 
szintet megcsináltatják. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint ebben igaza van, azt is kifestethették volna, de holnap is lesz nap, amikor ezt 
meg lehet csináltatni. Ajánlatokat kell kérni, hogy mennyiért vállalják a felső szintet és a lépcsőfordulót. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a kamerarendszer pályázat önrészének igényléséhez az irányító hatóság kér 
egy testületi határozatot. 

 
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 154/2019. (X. 1.) határozata 
„A közbiztonság javítása érdekében térfigyelő kamerarendszer telepítése Győrzámolyon 
”, a VP6-19.2.1.-81-1-17 azonosító jelű pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 3007621207 iratazonosító számú pályázat 
megvalósításához szükséges önerőt biztosítja és azt az önkormányzat költségvetésében elkülöníti. 
A projekt címe: A közbiztonság javítása érdekében térfigyelő kamerarendszer telepítése Győrzámolyon 
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Győrzámoly 
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 660, 588, 717, 732, 747, 550/2, 832, 533/5, 278, 234, 104, 
267/49, 453, 800, 533/6, 312, 1, 333 
A pályázati felhívás száma: VP6-19.2.1.-81-1-17 „A természeti, kulturális, történelmi, épített örökségünket fenntartó, 
elérhetőségét javító és az identitástudatot növelő kezdeményezések támogatása”  
A pályázat beruházás költségei: 
A projekt összes költsége: 7.686.543,-Ft 
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatói döntéssel megegyezően: 6.666.601,-Ft 
A projekt teljes költségére vonatkozó saját forrású önkormányzati önerő: 2.686.630,-Ft 
A támogatás összege: 4.999.913,-Ft 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Horváth Gábor polgármester a BIKE&BOAT/A Kis- és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval c. projekt 
önerejének előfinanszírozásáról elmondta, hogy Győrzámolyon elkészült az úszóműállomás a projekt keretében. 2016-
ban és 2017-ben az önkormányzat biztosította a tervezési és előkészítési költségek önerejét, 160 e Ft-ot és 1.040 e Ft-ot, 
melynek 95%-a a pályázat megvalósítását követően visszajár. Ezt várhatóan 2020. év első félévében utalja vissza a 
gesztor, mosonmagyaróvári önkormányzat. A pályázathoz az elkészült beruházás értékének 5%-át, 411.830,-Ft önerőt 
kell biztosítani. A pályázat 85% EU-s és 10% hazai forrásból valósult meg. Az önerő összegét a költségvetés 
módosításába betervezték. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2019. (X. 1.) határozata 
BIKE&BOAT/A Kis- és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval c. projekt önerejének 
finanszírozásáról 
1. Győrzámoly Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szlovákia-Magyarország Együttműködési 
Programra benyújtott BIKE&BOAT / A Kis- és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval című projekt 
megvalósítását és a pályázathoz biztosítandó 411.830,-Ft önerő mértékét.  
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott összeget határidőig átutalja a gesztor, 
Mosonmagyaróvár Önkormányzat Duna projekt számlájára: 11737076-15367400-13540001. 
3. A Képviselő-testület megismerte és jóváhagyja az elkészült úszóműállomás üzemeltetésére vonatkozó bérleti 
szerződést és felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: 2. pont esetében: értelem szerint.; 3. pont esetében: azonnal 
 
Horváth Gábor polgármester kéri a beszámolója elfogadását és 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 156/2019. (X. 1.) határozata 
Polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a két ülés között történtekről 
készített összefoglaló beszámolót és a polgármester által megtett intézkedéseket. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

3. napirendi pont: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 
 

Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Várja a hozzászólásokat. 
 
Benes Gábor képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a költségvetés tervezett módosítását a 
bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolják. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a nyugdíjasklub részére a képviselői felajánlás összege 180 e Ft, ebből 110 
e Ft-ot már felhasználtak buszköltségre. Vendégül látták a győrladaméri nyugdíjasklubot, aminek a költsége 95.525,-Ft-
ot tett ki, és ezen kívül vásároltak az új klubhelyiségükbe tűzhelyet, vízmelegítőt, vízforralót és egyéb berendezési 
tárgyakat 129.567,-Ft értékben.  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ezekre a berendezési tárgyakra azért van szükség, hogy ne csak le 
tudjanak ülni a tűzoltószertárban, hanem a rendezvényeikhez szükséges a tűzhely, melegvízre pedig mindenképp 
szükség van. Egy 10 literes átfolyós vízmelegítő volt ott, amit már mindenképpen ki kellett cserélni. Javasolja, hogy 
ezeket az összegeket kapja meg a nyugdíjasklub úgy, hogy 70 e Ft még van a felajánlásból, az azon kívüli összeget pedig 
a tartalékból csoportosítsák át a részükre.  
 
Pulai Nikoletta képviselő 16.21 órakor megérkezett a Képviselő-testület ülésére. Horváth Gábor polgármester 
megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Nyugdíjasklub támogatásáról 



8 

 

1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésébe betervezett tartalék 
terhére a helyi nyugdíjasklub részre - a képviselők által felajánlott összegen túl - további 155.092,-Ft támogatást nyújt, a 
győrladaméri nyugdíjasklubbal közösen tartott rendezvény finanszírozása, valamint a klubhelyiség berendezése 
érdekében. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a költségvetés módosítása iránt intézkedjen. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal  
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2019. (X. 1.) határozata 
Nyugdíjasklub támogatásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésébe betervezett tartalék 
terhére a helyi nyugdíjasklub részre - a képviselők által felajánlott összegen túl - további 155.092,-Ft támogatást nyújt, a 
győrladaméri nyugdíjasklubbal közösen tartott rendezvény finanszírozása, valamint a klubhelyiség berendezése 
érdekében. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a költségvetés módosítása iránt intézkedjen. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy a 2019. évi képviselői-keret előterjesztésben szereplő felosztását hagyják 
jóvá. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2019. (X. 1.) határozata 
A 2019. évi képviselői keret felhasználásának jóváhagyása  
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2019. évi költségvetésbe tervezett képviselői-
keret felosztását és felhasználását. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy körülbelül fél órája kereste meg Borbély Tamás győrzámolyi lakos, aki 
részt vesz a Bamako rallyn és eközben afrikai iskolát látogat meg, ahova adományként taneszközöket, iskolaszereket 
visz. Ehhez kér az önkormányzattól támogatást. Javasolja, hogy 50 ezer forinttal támogassák. 
 
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy ez mikor lesz? Az iskola nem tudna segíteni? 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy januárban.  
 
Horváth Károly képviselő szerint akkor papírt, színesceruzát, körzőt, vonalzót, füzeteket és egyéb tanszereket lehetne 
még gyűjteni. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a tornacsarnok, tűzoltószertár, falumúzeum felújításával kapcsolatos 
pályázati támogatást még nem kapták meg. Minden folyamatban lévő munkát lezártak és kifizettek, úgy, mint az 
egészségházat, az iskolát, a bölcsődét, az útjavítást. Ezer tonna mart aszfaltra volt szerződésük, de annál 300 tonnával 
többet hoztak el, azt még majd ki kell fizetni. Kifizették a Strabagnak az útjavításokat, minden új utcában terítettek mart 
aszfaltot és finisherrel eldolgozták. A víz-csatorna hálózat elkészült a 72 teleknél, a Szerencse utcában és a Gesztenye 
ligetben, eddig a munka 50%-át fizették ki, a másik felét pedig a jövő héten. 20-án lesz esedékes az áfa befizetés, ez 
ebben a hónapban lehet 10 millió forint is. 6 telket nem adtak még el, érdeklődés van rájuk. Pillanatnyilag 270 millió 
forint körül összeg van az önkormányzat számláin, ha kifizetik a víz-csatorna építést, akkor is lesz pár tízmillió forint a 
bankszámlákon, a lekötött 200 millió forinton felül. Visszautal az első napirendi pontnál elhangzottakra, mely szerint azt 
gondolják a Széchenyi utcaiak, hogy 2 millió forintból meglesz az összes közmű, víz-csatorna, gáz, villany, út, de ez csak 
álom. Az Erdősor utcai telkeknél csak a gázközmű költsége 600 ezer forint körüli összegre fog kijönni telkenként. Ezt 
követően az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat  
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Támogatás iskola- és tanszerekre 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésébe betervezett tartalék 
terhére Borbély Tamás Győrzámoly, Tölgyfa utcai lakos részére részre 50.000,-Ft támogatást nyújt annak érdekében, 
hogy abból iskola- és tanszereket vásároljon és a 2020. évi Budapest-Bamako Rallyn történő részvétele során azokat az 
afrikai iskolások részére eljuttassa. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a költségvetés módosítása iránt intézkedjen. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal  
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2019. (X. 1.) határozata 
Támogatás iskola- és tanszerekre 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésébe betervezett tartalék 
terhére Borbély Tamás Győrzámoly, Tölgyfa utcai lakos részére részre 50.000,-Ft támogatást nyújt annak érdekében, 
hogy abból iskola- és tanszereket vásároljon és a 2020. évi Budapest-Bamako Rallyn történő részvétele során azokat az 
afrikai iskolások részére eljuttassa. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a költségvetés módosítása iránt intézkedjen. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet, az előzőekben ismertetett és elfogadott 
módosításokkal 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 9/2019. (X. 1.) önkormányzati rendelete 
Győrzámoly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 
3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

4. napirendi pont: Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól szóló rendelet 
megalkotására 
 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatásra benyújtották a pályázatot és 933.450,-Ft támogatást kaptak, melyhez önerőt is biztosítani kellett, továbbá a 
szállítással járó költségek az önkormányzatot terhelik, beleértve a tűzifa rászorulók részére történő eljuttatását is. Az 
önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit. Mivel 
egyszeri ellátásról van szó, és a későbbiekre vonatkozón nincs információ arról, hogy hasonló támogatásra lesz 
lehetőség, ezért javasolt a feltételrendszert külön rendeletbe foglalni, valamint a pénzfelhasználást követően a rendeletet 
hatályon kívül helyezni. Az önkormányzat a támogatást 2020. március 31-ig használhatja fel, a támogatás 
felhasználásáról 2020. április 15-ig kell elszámolni. Az igénylők a kérelmeket a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban, a 
rendelet melléklete szerinti kérelem formanyomtatványon nyújthatják be. A kiszállításról 2020. február 15. napjáig az 
önkormányzat térítésmentesen gondoskodik. A támogatási kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el. Várja a 
hozzászólásokat.  
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-
tervezet 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: 
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (X. 10.) önkormányzati rendelete a 
szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről (a rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi) 

 
5. napirendi pont: Javaslat a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (II. 
18.) önkormányzati rendelet módosítására 
 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Kormányhivataltól – több más 
önkormányzattal együtt – törvényességi felhívást kapott az önkormányzat, mert a szociális rendeletben vagyoni és 
jövedelmi viszonyokra tekintettel nélkül állapítottak meg a 70 év felettiek részére szociális támogatást. Arra nincs 
törvényi felhatalmazása a képviselő-testületnek, hogy szociális rászorultságtól függetlenül, jövedelmi, vagyoni 
viszonyokra tekintet nélkül biztosítson támogatást. A Kúria több döntésében is kimondta, hogy a szociális támogatások 
nem függetleníthetők a szociális jellegtől, a szociális törvényben nevesített rászorultsági elvtől. A szociális normatívát 
csak szociális célokra lehet felhasználni. 
 
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy az idősek napi támogatásról van szó? 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy igen. Ez azt jelenti, hogy a jövőben kérelmet kell majd benyújtani. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a szociális célú költségvetési támogatással el kell számolni, a fel nem 
használt részt vissza kell fizetni. Véleménye szerint a szociális ellátásokra fordítható központi költségvetésből érkező 
normatívát érdemes e célra felhasználni. Az javasolják, hogy a „70 év felettiek támogatására” jogosult legyen minden 
olyan győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező személy, aki a tárgyév december 31-ig a 70. életévét betölti és kérelme 
alapján megállapítható, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 8-szorosát (228.000,-Ft), egyedülálló esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 9-szeresét (256.500,Ft). A jogosultság megállapításához kérelmet kell benyújtani, igazolni kell a jövedelmi 
viszonyokat. A rendelet végrehajtása minden évben egyszeri, igen jelentős adminisztrációs terhet jelent a hivatal 
munkatársainak, mert a kérelmeket elő kell készíteni, elbírálás után határozatot kell azokról hozni, amiket rögzíteni kell a 
PTR rendszerben, valamint a támogatást ki kell fizetni.  
 
Pulai Nikoletta képviselőnek az a véleménye, hogy már ott meg fog akadni a dolog, hogy kérelmet kell kitölteni és 
benyújtani. 
 
Andorka Kálmán János képviselő szerint sok idős ember nem fog élni a lehetőséggel, mert nem vállalják az 
adminisztrációt. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a kérelmeket kiküldik egy tájékoztató levél kíséretében, amiben bent lesz, 
hogy kérelem kitöltésben segítséget nyújtanak a  hivatal munkatársai. Eddig is be kellett jönni a hivatalba a támogatást 
felvenni, ez most kiegészül a kitöltendő kérelemmel.  
 
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy itt a hivatalban lesz ezzel sokkal több munka. 
 
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy mi lesz az iskolakezdési támogatással, mert az ugyanez a kategória. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy igen, arról a következő napirendi pontban lesz szó. 
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint akkor most is az idősek napja körül fogják megkapni a támogatást 
azzal, hogy ki kell tölteni hozzá a kérelmet. 
 
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 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2019. (X. 1.) határozata 
Szociális rendeletre érkezett törvényességi felhívásról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
GYB-04/871-1/2019. számú törvényességi felhívásában foglaltakat, azzal egyetért és módosítja a szociális igazgatás és a 
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletét. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatról és a megtett intézkedésről a 
Kormányhivatalt tájékoztassa. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: 2019. október 6. 
 
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet 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 11/2019. (X. 3.) önkormányzati rendelete a 
szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

  
6. napirendi pont: Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2017. (XI. 8.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a gyermekvédelmi rendeletben 
szabályozták az iskolakezdési támogatást, és az előző napirendi pontban ismertettek alapján indokolt az iskolakezdési 
támogatás felülvizsgálata, hiszen az is települési támogatásnak minősül és mint szociális juttatás csak rászorultsági 
alapon adható. Ebben az esetében rászorultságként jövedelmi határt, a családban nevelkedő gyermekek számát és a 
tartós betegséget jelölték meg. Jövedelmi határként az egy főre jutó havi jövedelem esetében az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 8-szorosát (228.000,-Ft), egyedülálló törvényes képviselő, egyedülálló tanuló esetében a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 9-szeresét (256.500,Ft) javasolják. A rendelet végrehajtása minden 
évben egyszeri, igen jelentős adminisztrációs terhet jelent a hivatal munkatársainak, mert a kérelmeket elő kell készíteni, 
elbírálás után határozatot kell azokról hozni, rögzíteni kell a PTR rendszerben, valamint a támogatást ki kell fizetni. 
Biztos abban, hogy ezeket az intézkedéseket a lakosság egy része nehezményezni fogja, de szociális támogatás csak 
szociális alapon adható a szociális törvény rendelkezése értelmében. Várja a hozzászólásokat. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-
tervezet 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 12/2019. (X. 3.) önkormányzati rendelete a 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2017. (XI. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

7. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló rendelet megalkotására 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadását 
rendeletben kell szabályozni a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján. Tekintettel erre a 
rendelkezésre, a rendelet-tervezetet előkészítették. A rendelet szabályozza a bérlet szabályait, a felek jogait és 
kötelezettségeit, a bérlet megszűnésének eseteit és a lakbérek mértékét. Várja a hozzászólásokat. 
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Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-
tervezet 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 13/2019. (X. 3.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakás és helyiség bérletének feltételeiről (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi) 
 

8. napirendi pont: Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Már nagyon régóta részt vesznek ebben az 
ösztöndíj programban, amivel a közép- és felsőoktatásban tanuló diákokat segíthetik. Javasolja, hogy ez továbbra is 
folytatódjon. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem érkezett, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2019. (X. 1.) határozata 
Csatlakozás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, és elfogadja az Általános szerződési feltételeket. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot a 
Támogatáskezelő címére határidőn belül juttassa el, valamint az Általános szerződési feltételekben foglaltakat hajtsa 
végre. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: 2019. október 2. 
 

9. napirendi pont: Javaslat TOP-2.1.3-16 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések tárgyú pályázat benyújtására 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a pályázat keretében csapadékvíz elvezetésére lehet pályázni, ami 
szikkasztó árkokat és a bejáratoknál csatorna elhelyezését teszi lehetővé. 40-50 millió forint körüli összeget pályázhatnak 
meg. A pályázathoz tervek kellenek, továbbá egy tervezői költségbecslés. A tervezési költség 1,6 millió forintot tesz ki. 
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy melyik részre pályáznak? 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy a Tölgyfa és Cseresznyefa utcákra, valamint a Búzavirág és a Mórvető 
utcákra. Az első két utca esetében megtörténne az átvezetés a zámolyi-csatornába, hasonlóképpen ahhoz, ahogy a CBA-
nál megcsinálták. Sajnálatos, hogy ott csak 110-es csövet tettek be, ez időnként bedugul, hiszen elég kis keresztmetszetű, 
ezért az önkormányzat munkatársainak kell kitisztítani, hogy elmenjen a víz. 
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy azokkal mi lesz, akik már elkezdtek a házuk előtt valamit csinálni? 
 
Horváth Gábor polgármester szerint előfordulhatnak majd olyan problémák, hogy valaki nem látja szívesen a háza 
előtt a szikkasztó árkot, de fel kell azt vállalniuk, hogy lesznek ebből súrlódások. 
 
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy az Akác út kimaradt? 
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Horváth Gábor polgármester szerint ott nincsenek gondok. 
 
Pulai Nikoletta képviselő szerint ott a múltkori nagy eső után megállt a víz.  
 
Horváth Gábor polgármester ezt nem látta, pedig reggel 7-kor ment arra. Ott nem szokott probléma lenni, ott még 
nem szivattyúztak.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester úgy gondolja, hogy jó lenne, ha megnyernék a támogatást. 
 
Pulai Nikoletta képviselő megmutatja azt a fotót, amit az Akác utcában készített az említett nagy eső után. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint ez az eső egy vasárnapi nap esett, 50 mm, 1-2 óra alatt. Ilyen helyzetben 
előfordulhat, hogy megáll a víz, de hangsúlyozza, hogy másnap reggel már nem volt ott víz. Az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázat 
benyújtásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések” című TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázati kiírásra a 747 hrsz-ú Tölgyfa utca, a 800 hrsz-ú 
Cseresznyefa utca, a 935/1 hrsz-ú Búzavirág utca és a 935/2 hrsz-ú Mórvető utca csapadékvíz elvezetésének megoldása 
érdekében. A pályázat címe: Győrzámoly települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése, a megpályázott összeg: 
50.000.000,-Ft. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges tervek és az előkészítési tevékenység 
megrendelésére, a pályázat benyújtására, a pályázattal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére és az esetleges 
hiánypótlások teljesítésére. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatallal 
kössön konzorciumi együttműködési megállapodást a támogatási kérelem benyújtására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: a pályázat előkészítésére, benyújtására, konzorciumi megállapodás megkötésére: 2019. október 11., 
egyebekben: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2019. (X. 1.) határozata 
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázat 
benyújtásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések” című TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázati kiírásra a 747 hrsz-ú Tölgyfa utca, a 800 hrsz-ú 
Cseresznyefa utca, a 935/1 hrsz-ú Búzavirág utca és a 935/2 hrsz-ú Mórvető utca csapadékvíz elvezetésének megoldása 
érdekében. A pályázat címe: Győrzámoly települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése, a megpályázott összeg: 
50.000.000,-Ft. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges tervek és az előkészítési tevékenység 
megrendelésére, a pályázat benyújtására, a pályázattal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére és az esetleges 
hiánypótlások teljesítésére. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatallal 
kössön konzorciumi együttműködési megállapodást a támogatási kérelem benyújtására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: a pályázat előkészítésére, benyújtására, konzorciumi megállapodás megkötésére: 2019. október 11., 
egyebekben: értelem szerint 
 

10. napirendi pont: Döntés a 913 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról 
 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
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Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Győrzámolyon a 913 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen, a Búzavirág utcában kiszabályozásra került egy út a rendezési terv 2017. évi módosításakor 
(17011 sz. módosítás). Ahhoz, hogy a kiszabályozott út művelési ágát az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza, szükséges a 
telekalakítási eljárás lefolytatása. Mind az út, mind a közterület továbbra is önkormányzati tulajdonban marad. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az út a telekalakítási eljárással önálló helyrajzi számra kerül.  
 
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2019. (X. 1.) határozata 
Győrzámoly, 913 hrsz-ú ingatlan telekalakítása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát 
képező 913 hrsz-ú ingatlant megosztatja annak érdekében, hogy a rendezési terven jelölt út az ingatlan-nyilvántartásban 
átvezetésére kerüljön. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási eljárásra adjon megbízást a földmérőnek és 
az ingatlanügyi hatóság előtt teljes jogkörrel eljárjon. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

11. napirendi pont: Döntés az ételallergiás gyermekek étkeztetéséről 
 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az ételallergiás gyermekek részére vásárolt 
élelmezés útján biztosítják az étkezést. Nitafree Étterem (Szerumi Kft.) az előző tanévhez képest árat emelt, mind a 
bölcsődések, mind az óvodások és mind az iskolások esetében is, egységesen 100,-Ft-ot. A vállalkozó felé mind a 
nyersanyag, mind a rezsi költséget meg kell fizetni, így bölcsődések esetében a napi négyszeri étkezés 1.600,-Ft-ba, az 
óvodások esetén a háromszori étkezés napi 1.300,-Ft-ba kerül, míg az iskolások esetén az ebéd napi 1.000,-Ft-ba kerül 
az önkormányzatnak, a kiszállítás pedig naponta 500,-Ft. Az ellátottak számának figyelembe vételével ez napi 14.200,-Ft 
költséget jelent. A diétás étkezés intézményi térítési díjait rendeletben kell megállapítani, akkor is, ha az ellátott a tartós 
betegsége okán ingyenes gyermekétkeztetésben részesül. Várja a hozzászólásokat. 

 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem érkezett, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2019. (X. 1.) határozata 
Diétás étkeztetés biztosításáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és 
Bölcsőde konyháján biztosítandó diétás étkeztetésre érkezett ajánlatot és felhatalmazza Bognárné Koteczki Ibolya 
intézményvezetőt, hogy a Nitafree Éttermet üzemeltető Szerumi Kft-vel kössön 2020. augusztus 31-ig terjedő időszakra 
vállalkozási szerződést a diétás étkeztetés biztosítására. 
Felelős: Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető 
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 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2019. (X. 1.) határozata 
Intézményi diétás gyermekétkezés költségének megállapítása 
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Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítandó 
diétás étkeztetést vásárolt élelmezés útján biztosítja, melynek költségét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

 Ft-ban 

 Nettó 

nyersanyag 

költség 

Nettó 

rezsiköltség 

Bruttó 

nyersanyagköltség 

Bruttó 

rezsiköltség 

Összesen 

Bölcsőde 913 346 1160 440 1600 

Óvoda 764 260 970 330 1300 

Iskola 568 220 721 279 1000 

Felelős: Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet 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 14/2019. (X. 1.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzati konyhán biztosított gyermek és külső étkeztetés intézményi térítési díjairól és a bölcsődei 
gondozásért fizetendő intézményi térítési díjról szóló 2/2016. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (a 
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

12. napirendi pont: A 048/96 hrsz-ú ingatlan hasznosítására érkezett kérelem megtárgyalása 
 

 Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a területet a Zonnen-busz 
Kft. szeretné megvásárolni, a személyszállító járműveik számára új székhelyül és telephelyül. Itt telephelyet, műhelyet és 
egyéb szolgáltató épületet kívánnak létesíteni, ezáltal adófizetéseik révén és új munkahelyek teremtésével 
hozzájárulnának a település fejlődéséhez. A cég árbevétele jelenleg 200 millió forint, jövőbeni kilátásaik bíztatóak, ezért 
gondolkodnak telephely vásárlásban. A jelenleg szántó művelési ágú, 048/96 hrsz-ú szántó ingatlan más célú végleges 
hasznosítása nem ellentétes az önkormányzat hatályos településrendezési tervével, ott telephely, műhely és egyéb 
szolgáltató épület létesíthető, mivel a terület gazdasági-ipari övezetbe tartozik. Ahhoz, hogy a terület más célú 
hasznosítását az ingatlanügyi hatóság engedélyezze, a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány szükséges. A 
földhivatal megállapítja határozatban, hogy a művelésből kivonásért mennyit kell fizetni és akkor vonják ki tényleges a 
művelésből, ha azt az épületet, amit felépített, használatba tudja venni. Azt gondolja, hogy ez a kérés teljesíthető.  
 
Benes Gábor képviselő szerint az lenne a fontos, hogy az autóbuszok ide legyenek bejelentve, illetve a telephely is, 
mert akkor a gépjárműadót és az iparűzési adót is ide fizeti. Támogatja a kérelmet, de hívják fel erre a kérelmező 
figyelmét, mert ettől jobb lesz a községnek is.  
 
Horváth Gábor polgármester egyetért azzal, hogy az iparűzési adó és a gépjárműadó vonatkozásban a kérelmező 
Győrzámolyt tekintse a tevékenysége helyének.  
 
Horváth Károly képviselő úgy tudja, hogy jelenleg a kérelmező az ÉPFU-nál bérel telephelyet, ahol van szerelőműhely 
is, azt szeretné ide áthozni.  
 
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Elvi hozzájárulás a győrzámolyi 048/96 hrsz-ú szántó ingatlan más célú hasznosításához 
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, anélkül, hogy a jegyző hatáskörét elvonná, elvi 
hozzájárulását adja a győrzámolyi 048/96 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlan más célú hasznosításához annak 
érdekében, hogy ott telephely, műhely és egyéb szolgáltató épület létesüljön.  
2. A Képviselő-testület felkéri a beruházót, hogy létesítés ütemezéséről tájékoztassa az önkormányzatot, illetve a 
tevékenység végzése esetén tegyen eleget a gépjárműadó és az iparűzési adó hatálya alá történő bejelentkezésnek 
Győrzámoly községben. 
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2019. (X. 1.) határozata 
Elvi hozzájárulás a győrzámolyi 048/96 hrsz-ú szántó ingatlan más célú hasznosításához 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, anélkül, hogy a jegyző hatáskörét elvonná, elvi 
hozzájárulását adja a győrzámolyi 048/96 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlan más célú hasznosításához annak 
érdekében, hogy ott telephely, műhely és egyéb szolgáltató épület létesüljön.  
2. A Képviselő-testület felkéri a beruházót, hogy létesítés ütemezéséről tájékoztassa az önkormányzatot, illetve a 
tevékenység végzése esetén tegyen eleget a gépjárműadó és az iparűzési adó hatálya alá történő bejelentkezésnek 
Győrzámoly községben. 
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

13. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása 
 

Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről: 
 
1. Kovács-Pőcze Tímea kérelmének megtárgyalása 

Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Kovács-Pőcze Tímea aerobik edző szeretné a Községháza emeletén 
lévő termet ingyenesen használni, azért, hogy ott ingyenes dance aerobikot, fit dance-t tartson, heti egyszeri  
alkalommal, hétköznap kora este, szigetközi lakosok számára, közösségépítő és nem haszonszerző szándékkal, több 
éves szakmai tapasztalattal. Azok számára is elérhetővé válhat a csoportos edzések által nyújtott sportolás öröme, akik 
eddig ezt pl. anyagi okokból nem tapasztalhatták meg. Jó közösség alakulhat ki, akik később más területen is egymás 
segítségére lesznek.  
 
A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag támogatják a kérelmet. 
 
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2019. (X. 1.) határozata 
Községháza emeleti nagytermének térítésmentes használata 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kovács-Pőcze Tímea heti egy 
alkalommal, 1 óra időtartamban, térítésmentesen igénybe veheti a Községháza emeleti nagytermét, ingyenes 
sportfoglalkozás megtartása céljából. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a terem használatát az igénylővel egyeztesse. 
3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a térítésmentes igénybevétel lehetősége megszűnik, ha a sportfoglalkozásért az 
igénylő anyagi ellenszolgáltatást kér a foglalkozás résztvevőitől. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. Baldauf Attila kérelmének megtárgyalása 

Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Baldauf Attila engedélyt kért a győrzámolyi 1097-es telek mögötti 
önkormányzati terület bérlésére. A területet drótkerítéssel elkerítené és az 1097-es telekhez csatolná, füvesítené és egy 
kis zöldségeskertet alakítana ott ki. A területet gondozná és karbantartaná. A terület a Patkó utcában van.  
 
Horváth Károly képviselő szerint az a terület véderdőnek van minősítve a rendezési terven, akkor legyen is az.  
 
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy zöldséget termeljen a saját területén. 
 
Horváth Károly képviselő ezzel egyetért, másrészt ne kerítse el a területet. 
 
Benes Gábor képviselő szerint nem lenne probléma, ha bekerítené, az ott véderdő. Az lenne a legjobb, ha az összes 
érintett tulajdonossal lenne ott szerződés és ők gondoznák a területet, nem az önkormányzatnak kellene. 
 
Horváth Károly képviselő úgy gondolja, hogy azon a részen el kell kezdeni a véderdő telepítését.  
 
Horváth Gábor polgármester szerint akadályozza a funkciót, ha bekeríti a területet. Ennek a véderdőnek nem az a 
célja, hogy csak az a telek tulajdonos használhassa, akinek a telke a véderdő előtt van, mert akkor telekként adták volna 
el. Gondozni gondozhatja, parkosíthatja, de ne kerítse el. Összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat   

Döntés Baldauf Attila kérelméről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Baldauf Attila, Győrzámoly, Patkó utcai 
lakos kérelmét és úgy határozott, hogy engedélyt ad a kérelmezőnek arra, hogy a tulajdonát képező ingatlan melletti, 
önkormányzati tulajdonú ingatlant használhassa, azt rendben tarthassa, parkosíthassa, anélkül, hogy azt bekerítené, 
továbbá azon épületet sem helyezhet el.  
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlan tartós 
használatára kössön szerződést és a Képviselő-testület nevében írja alá.  
3. Amennyiben a kérelmező ingatlana megszűnik, vagy családi lakóház helyett más funkciót kap, a határozatot felül kell 
vizsgálni.   
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2019. (X. 1.) határozata 
Döntés Baldauf Attila kérelméről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Baldauf Attila, Győrzámoly, Patkó utcai 
lakos kérelmét és úgy határozott, hogy engedélyt ad a kérelmezőnek arra, hogy a tulajdonát képező ingatlan melletti, 
önkormányzati tulajdonú ingatlant használhassa, azt rendben tarthassa, parkosíthassa, anélkül, hogy azt bekerítené, 
továbbá azon épületet sem helyezhet el.  
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlan tartós 
használatára kössön szerződést és a Képviselő-testület nevében írja alá.  
3. Amennyiben a kérelmező ingatlana megszűnik, vagy családi lakóház helyett más funkciót kap, a határozatot felül kell 
vizsgálni.   
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3. Molnár Tamás kérelmének megtárgyalása 

Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Molnár Tamás helyi lakos tájékoztatatta arról, hogy a Tölgyfa utcai 
játszótér megújításának 3. ütemében kerülnének felszerelésre a betervezett kapuk a játszótér két bejáratához, annak 
érdekében, hogy az átmenő kerékpáros- és egyéb jármű forgalom ne veszélyeztesse a játszótéren tartózkodók testi 
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épséget, valamint a gyermekek szabadon ne tudjanak a nyílt utcára szaladni. A szülői közösség részéről kiemelt 
fontossággal bír ez a balesetmegelőzési megoldás.  
A kapuk kialakítása oly módon történne, hogy jelenlegi bejáratokhoz egy-egy kétszárnyú kapu kerülne beállításra 3D 
elemborítással. A kapukra zár szerkezet nem kerül, a nyitás/zárás billenő kallantyúval lenne megoldva. A jelenlegi 
kerítés szerkezet nem kerül megbontásra, a kapu tartó oszlopai külön kerülnek alapozásra. Az előzetes műszaki 
konzultáció visszaigazolása szerint a kapu nem tervezés köteles, a megépítés engedélyezéséhez kéri az önkormányzat 
beleegyező nyilatkozatát. A bejárati kapuk egyéni felajánlásból, közadakozásból kerülnek beszerzésre és megépítésre, 
ahogy a napvitorla tartó oszlopok és maguk a vitorlák is, ezzel is tehermentesítve az önkormányzatot. A munka 
elvégzésének időpontjáról tájékoztatást fog küldeni. Kérte, hogy járuljanak hozzá a közösségi tér megújításához és 
építési munkához. Ő személy szerint a kapu létesítésével nem ért egyet, mert ez mindenki számára mindenkor szabadon 
használható terület. A szülők kötelessége, hogy a gyerekekre figyeljenek akkor is, amikor a játszótéren vannak és ne 
fussanak ki az utcára.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint minden játszótérnél van kerítés. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint nincs. 
 
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy milyen kerítést akar? Úgy gondolja, hogy legyen ott valami, akár egy ne 
zárható kerítéskapu is.  
 
Horváth Károly képviselő egyetért az alpolgármester asszonnyal. Az összes játszótér be van kerítve és biztonsági 
zárral van ellátva. Ebben nem lát semmi kivetnivalót. Azon csodálkozik, hogy eddig nem volt kapu. 
 
Pulai Nikoletta képviselő úgy gondolja, hogy szükséges a kerítés.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester úgy gondolja, ezzel a baleseteket is megelőzhetik. 
 
Pulai Nikoletta képviselő úgy gondolja, hogy csináltassa meg az önkormányzat. 
 
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy ha tesznek egy olyan kaput, amit bárki, bármikor ki tud nyitni, akkor 
azt a gyerek is kinyitja és a szülőnek ad egy felesleges biztonságérzetet, hogy a gyereke nem tud kimenni, mégis ki tud 
menni vagy kimászik rajta. Ez inkább biztonságérzetet ad, de biztonságot nem.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint az óvodánál is van ilyen biztonsági zár, az ajtóra pedig kiírják, hogy a 
gyerekek biztonsága érdekében azt zárják be, nehogy kiszaladjanak és ott is jól működik ez.  
 
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy az óvodában nehezebb az ajtóra felmászni és a riglit elhúzni, mint a 
tervezett játszótéri kerítésen lenne. Ez egy nem megalapozott biztonságérzetet ad a szülőnek, a 2-3 éves gyerekek már 
sok mindenre képesek, fel tudnak mászni az ilyen kerítésekre.  
 
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szeretné, ha az önkormányzat részéről a biztonságra törekednének és az 
önkormányzat által épített játszótér biztonságos legyen. Ezzel a szülő felelősségét nem vállalják át. Azt szeretné, ha 
inkább az önkormányzat megcsináltatná. 
 
Pulai Nikoletta képviselő is ezt mondta. 
 
Horváth Károly képviselő támogatja, hogy ott legyen kapu. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy nem ők találták ki, hogy ott ne legyen ajtó, hanem az, aki annak idején 
tervezte a játszóteret. Összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javalatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Molnár Tamás kérelmének támogatása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Molnár Tamás kérelmét és engedélyezi a 
Tölgyfa utca játszótér mindkét bejárathoz kapuk létesítését a kérelemben leírtak szerint. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, 2 fő ellenszavazata és 1 fő tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2019. (X. 1.) határozata 
Molnár Tamás kérelmének támogatása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Molnár Tamás kérelmét és engedélyezi a 
Tölgyfa utca játszótér mindkét bejárathoz kapuk létesítését a kérelemben leírtak szerint. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Horváth Károly képviselő még a sportpályán lévő játszótér bekerítését is támogatná, mert az kutya-macska ellen is 
véd. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a múlt héten is látta, hogy a szülő, gyerek, kutya együtt mentek be a 
játszótérre és nem tetszett nekik, amikor ezt szóvá tette. Ma kapott egy levelet Molnár Tamástól, hogy a leszerelt 
napvitorlákat tárolja el az önkormányzat a téli időszakban. 
 
Pulai Nikoletta képviselő ezt sem érti, annak idején, amikor Horváth Károly képviselő lett, akkor az óvodába 
gondolkozott ilyenben, aztán a különböző előírások miatt azt nem engedélyezték, meg azt mondták, hogy 
balesetveszélyes. 
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy erre megvannak az engedélyek? 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a játszótér szakértő megnézte, egy lett volna olyan, ami nem lett volna 
jó helyen, ezért azt nem tették fel.  
 
Pulai Nikoletta képviselő megjegyezte, hogy így lett a három helyett kettő napvitorla.  
 
4. Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyása 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Képviselő-testület a 196/2017. (XII. 19.) határozatával jóváhagyta a 
Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal informatikai biztonsági szabályzatát. A szabályzatot az időközben bekövetkezett 
jogszabályváltozás miatt módosítani kellett.  
 
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:  

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2019. (X. 1.) határozata 
Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal 2019. 09. 
01-től hatályos informatikai biztonsági szabályzatát  
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
5. Elektronikus ügyintézési szabályzat jóváhagyása 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan is készítettek szabályzatot. 
 
Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:  

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 171/2019. (X. 1.) határozata 
Elektronikus ügyintézési szabályzat jóváhagyásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal 2019. 10. 
01-től hatályos elektronikus ügyintézési szabályzatát. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
Horváth Gábor polgármester megköszönte mindenkinek az 5 éves munkát. 

 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést 
berekesztette 17.28 órakor és zárt ülés tartását rendelte el. 
 
 
 

kmf. 

 
 
 
 
 
         Horváth Gábor                                                                                                      dr. Torma Viktória  
          polgármester                                                                                                                    jegyző 
 
 
 
 
 
 
        Benes Gábor                                           Horváth Károly 
           képviselő                                             képviselő  
   


