Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2019. október 24. napján a 16.00 órakor kezdődő alakuló ülésen
Helye: Községháza tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Pulai Nikoletta polgármester, Arvanitidu-Major Éva, Halmos-Polyánki
Anett, Horváth Károly, Karácsonyné Mayer Éva, dr. Sallay András, Siska Károly képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Jelen vannak továbbá: Fazekas Ferenc a Helyi Választási Bizottság Elnöke, Magyarné Varga Gabriella és Huszárné
Győri Gabriella a Helyi Választási Bizottság tagjai
Meghívottként: Benes Gábor és dr. Muraközi Gergely
Lakosság részéről: 2 fő

1. napirendi pont: A Képviselő-testület tagjainak köszöntése
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester: Tisztelettel köszönti a megválasztott új Képviselő-testületet. Köszönti Fazekas
Ferencet a Helyi Választási Bizottság Elnökét, továbbá a Helyi Választási Bizottság tagjait, a jegyzőnőt, a meghívottakat,
és a lakossági érdeklődőket. Elmondja, hogy Magyarország Alaptörvényének 35. cikk (3) bekezdése szerint a Képviselőtestület megbízatása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjáig tart. A
polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart.
Győrzámoly községben a 2019. október 13. napján tartott választás érvényes és eredményes volt, így megválasztásra
került a polgármester és a 6 fő települési képviselő.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (1)
bekezdése szerint az alakuló ülést a választás eredményének jogerőre emelkedését követő 15 napon belül meg kell
tartania a Képviselő-testületnek. A választás eredménye 2019. október 17-én 16 órakor emelkedett jogerőre. Az alakuló
ülés tehát határidőn belül összehívásra került. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület alakuló ülése határozatképes, majd
az ülést megnyitja. A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében felkéri Arvanitdiu-Major Éva és HalmosPolyánki Anett képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek. Ezt követően felkéri a Helyi Választási Bizottság Elnökét
tájékoztatójának megtartására.
2. napirendi pont: Győrzámoly Község Helyi Választási Bizottságának tájékoztatója az önkormányzati
képviselők és a polgármester megválasztásáról
Előadó: Fazekas Ferenc HVB Elnök
Fazekas Ferenc a Helyi Választási Bizottság Elnöke: köszönti a jelenlévőket, majd ismerteti a 2019. október 13-i
helyhatósági választások eredményét:
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Győrzámoly községben 2.393 szavazójoggal rendelkező választópolgár közül 1.422 fő jelent meg a szavazóurnáknál, ez
59,4%-os részvételi arányt jelent.
A polgármester jelölteknél az alábbi eredmény született:
Medgyesi Eszter Erzsébet független jelölt: 174 szavazat
Horváth Edit Anna független jelölt: 162 szavazat
Pulai Nikoletta független jelölt: 544 szavazat
Granát Gábor független jelölt: 530 szavazat
Polgármesterré Pulai Nikoletta asszonyt választották a győrzámolyi választópolgárok. Gratulál és sok sikert, kitartást,
egészséget kíván az elkövetkezendő feladatokhoz.
A képviselő-jelölteknél az alábbi eredmény született:
Csizmadia Zoltán független jelölt: 376 szavazat
Benes Gábor független jelölt: 371 szavazat
Siska Károly független jelölt: 431 szavazat
dr. Sallay András független jelölt: 653 szavazat
Karácsonyné Mayer Éva Mária független jelölt: 482 szavazat
Viola Vilmosné független jelölt: 362 szavazat
Pulai Nikoletta független jelölt: 682 szavazat
Andorka Péter független jelölt: 285 szavazat
Horváth Károly független jelölt: 621 szavazat
Majorné Szabó Bernadett független jelölt: 204 szavazat
Tóközi Lászlóné Párbeszéd Magyarországért Párt jelöltje: 160 szavazat
Halmos-Polyánki Anett független jelölt: 417 szavazat
Borbélyné Fazekas Olga Mária független jelölt: 328 szavazat
Simonné Friman Georgina független jelölt: 284 szavazat
Ludvig Tibor független jelölt: 396 szavazat
Arvanitidu-Major Éva független jelölt: 454 szavazat
A választás eredményes volt.
A megválasztható képviselők száma: 6 fő. Tekintettel arra, hogy Pulai Nikolettát polgármesternek megválasztották, a
képviselő-testület összetétele:
dr. Sallay András független jelölt
Horváth Károly független jelölt
Karácsonyné Mayer Éva Mária független jelölt
Arvanitidu-Major Éva független jelölt
Siska Károly független jelölt
Halmos-Polyánki Anett független jelölt
A fenti eredmény jogerős. Rendkívül esemény nem történt, a választás lebonyolítása a jogszabályoknak megfelelően
történt. A képviselőknek is sok sikert kíván munkájukhoz.
3. napirendi pont: A napirend elfogadása
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester: ismerteti az alakuló ülés napirendi pontjait. Javasolja, hogy a kiküldött meghívótól
eltérően a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát 9. napirendi pontként tárgyalják. Ennek oka a
polgármesteri tisztség betöltése és a bizottsági szerkezet változása. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. A Képviselő-testület tagjainak köszöntése
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2. Győrzámoly Község Helyi Választási Bizottságának tájékoztatója az önkormányzati képviselők és a polgármester
megválasztásáról
3. A napirend elfogadása
4. Az önkormányzati képviselők eskütétele
5. A polgármester eskütétele
6. A polgármesteri program ismertetése
7. Alpolgármester megválasztása
8. Alpolgármester eskütétele
9. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
10. A polgármester, alpolgármester tiszteletdíja és egyéb juttatásaik megállapítása
11. A bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása
12. A képviselői tiszteletdíjak megállapítása
13. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
14. Állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalása (zárt ülés)
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 178/2019. (X. 24.) számú határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. A Képviselő-testület tagjainak köszöntése
2. Győrzámoly Község Helyi Választási Bizottságának tájékoztatója az önkormányzati képviselők és a polgármester
megválasztásáról
3. A napirend elfogadása
4. Az önkormányzati képviselők eskütétele
5. A polgármester eskütétele
6. A polgármesteri program ismertetése
7. Alpolgármester megválasztása
8. Alpolgármester eskütétele
9. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
10. A polgármester, alpolgármester tiszteletdíja és egyéb juttatásaik megállapítása
11. A bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása
12. A képviselői tiszteletdíjak megállapítása
13. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
14. Állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalása (zárt ülés)
4. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Mötv. 28. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a
települési képviselőnek az alakuló ülésen esküt kell tenniük. Felkéri a megválasztott képviselőket, hogy az Mötv. 1.
melléklete szerinti esküt a HVB elnök előmondásával tegyék le.
Fazekas Ferenc a Helyi Választási Bizottság Elnöke előmondásával a képviselők az esküt letették. (A
képviselők esküokmányai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
5. napirendi pont: A polgármester eskütétele
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Mötv. 63. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az
alakuló ülésen a polgármester a Képviselő-testület előtt esküt tesz.
Fazekas Ferenc a Helyi Választási Bizottság Elnöke előmondásával a polgármester az esküt letette. (A
polgármester esküokmánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3

6. napirendi pont: A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester ismerteti programját.
„Programomat a község lakóinak segítségével állítottam, össze az utcafórumokon tapasztaltak alapján. Megválasztott
polgármesterként azon leszek, hogy ezekből a lehető legtöbb megvalósulhasson! Közös cél, hogy a község lakóinak
életkörülményei folyamatosan javuljanak!
Legfontosabbnak az intézmények zavartalan működésének a fenntartása!
A bölcsőde, óvoda esetében rövid távon megoldott az ellátás, hosszú távon azonban a statisztikák szerint várható
folyamatos létszámnövekedés miatt, meg kell vizsgálni a bővítés lehetőségeit! Az intézményben folyó szakmai munka
színvonalának megtartása és lehetőségekhez képest emelése a cél.
Előre kell lépni a parkolási helyzet megoldásában is, erre megoldás új parkolóhelyek kialakítása a Szent László úton, a
Szent István úton és az Iskola utcában.
Az önkormányzati konyha és az étkeztetés szintén rövidtávon megoldott. A plébánián kialakított étkező, ideiglenes
megoldás. Terveim között szerepel, új önkormányzati konyha építése, megfelelő méretű étkezővel, bérbeadható
helyiségekkel, a tetőtérben pedig önkormányzati lakások kerülnének kialakításra. Az udvara pedig őstermelői piacnak
adna helyszínt. Ennek megvalósítását a volt vendéglő helyén tervezem.
Az iskola kezét továbbra sem szándékozom elengedni, annak ellenére, hogy a működtetése már nem önkormányzati
feladat.
Az egészségügyi ellátás feltételei az új épület átadásával jelentősen javultak. Feladat a zavartalan működés fenntartása.
Nagy hangsúlyt fektetek a pályázatok figyelésére és a pályázatokon való aktív részvételre. A település fejlesztését
szolgáló pályázatokon kívül a rendezvények lebonyolítását segítő pályázatokon is részt kívánok venni.
Közlekedésfejlesztés: minden eszközzel élni szeretnék, ami a 1401-es út jelenlegi állapotát megváltoztatja. A községnek
lassító szigetekre, biztonságos gyalogosátkelő helyekre van szükség. (Nem riadok vissza sem petíció írásától, sem
útlezárástól, demonstrációtól, hogy elérjük a célunkat.) Programom részét képezi kanális jobb oldalán gyalogoshíd
létesítése és járda kiépítése a buszmegállóig, illetve csapadékvíz elvezetés megoldása.
A kommunikáció fejlesztése érdekében rövid távon modernizálni szeretném a község honlapját és a faluújságot. Hosszú
távú terveim között szerepel egy falutévé létrehozása is. Erősíteni szeretném a Polgármesteri Hivatal szolgáltató jellegét.
Személyes elérés érdekében, hetente kétszer tartok polgármesteri fogadóórát, aminek ideje hétfő 15-16 óra és szerda 8-9
óra. Ezen kívül rendszeres falubejárást tervezek.
Falu arculata, közterületek ápoltsága, közterületek fejlesztése: cél a tiszta és virágos település. Ennek érdekében a
következőket tervezem: korszerű, modern faluközpont kialakítása, temető előtti terület parkosítását, közterületekre
padok, szemetesek kihelyezése, rolleres akadálypálya létesítése, ünnepi díszítést. A szelektív hulladék háztól való
elszállításának megszervezése, nagyon fontos és kiemelt feladat. Élni kívánok a Duna part adta lehetőségekkel is.
A civil szervezetekkel való kapcsolattartást, együttműködést erősíteni szeretném. Fontos szerepet szánok nekik a
közösségépítésbe. Számítok rájuk a rendezvények megszervezésében és lebonyolításában. Rendezvények: a
hagyományos gyermeknap mellett, Szent László nap méltó megünneplését tervezem – ezzel is erősítve az
egyházközöséggel való együttműködést. A falunap újra gondolása szükséges, egy hagyományteremtő rendezvény
létrehozásával. Terveim között szerepel a meglévő testvérkapcsolat tovább erősítése, a harminc éves évforduló méltó
megünneplése, új testvérkapcsolatok lehetőségének feltérképezése.
Rövid időn belül felveszem a kapcsolatot a környékbeli települések polgármestereivel, hogy megvizsgálhassuk mik azok
a célok, feladatok, amiknek eléréséhez nagyobb esély van a községek összefogásával.
A programomat csak, akkor tudom megvalósítani, ha számíthatok a képviselő-testületre. Fontosnak tartom, hogy
minden megválasztott képviselőnek Győrzámoly fejlődése és az itt élők életkörülményeinek javítása kell, hogy legyen a
legfontosabb célja és ezt kell, hogy szem előtt tartsa. Nem szabad elfelejteni, hogy a széthúzás, a nem konstruktív
együttműködés nem viszi előre a dolgokat, nem válik senki erényévé és nem egyezik Győrzámoly érdekével. Bízom a
közös munka sikerében, az együtt gondolkodásban! Kérem Önöket segítsék és támogassák munkámat!”
7. napirendi pont: Alpolgármester megválasztása
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a meghívóban közölt napirendek szerint a következőkben a Képviselőtestület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel, a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére a Szervezeti és Működési szabályzat szerint alpolgármestert választ.
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Ez azt jelenti, hogy az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot, a minősített többség azt jelenti, hogy a
megválasztott képviselők több mint felének az egybehangzó akarata szükséges, tehát 4 igen szavazat. A titkos azt jelenti,
mindenki megkapja a szavazólapot, létrehoznak egy ideiglenes bizottságot a szavazatok számlálására. Ez a bizottság
lefolytatja a titkos szavazást, majd ismerteti annak eredményét. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely
jelen ülésről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi. A szavazatszámláló bizottság tagjainak dr. Sallay Andrást és Siska
Károlyt, elnökének Arvanitidu-Major Évát javasolja.
Arvantidiu-Major Éva, dr. Sallay András és Siska Károly jelöltek elfogadják a szavazatszámláló bizottságba
történő jelölésüket, beleegyeznek megválasztásuk nyilvános ülésen történő lebonyolításához, egyúttal
bejelentik személyes érintettségüket.
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Személyes érintettség elbírálása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottság megválasztása során a szavazásból
nem zárja ki Arvantidiu-Major Éva, dr. Sallay András és Siska Károly képviselőket.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 179/2019. (X. 24.) számú határozata
Személyes érintettség elbírálása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottság megválasztása során a szavazásból
nem zárja ki Arvantidiu-Major Éva, dr. Sallay András és Siska Károly képviselőket.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Szavazatszámláló bizottság megválasztása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ideiglenes szavazatszámláló bizottságot hoz létre az
alpolgármester választás lebonyolításra.
A bizottság elnöke: Arvantidiu-Major Éva képviselő. A bizottság tagjai: dr. Sallay András és Siska Károly képviselők. A
bizottság megbízatása a titkos szavazás eredményének bejelentésével megszűnik.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2019. (X. 24.) számú határozata
Szavazatszámláló bizottság megválasztása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ideiglenes szavazatszámláló bizottságot hoz létre az
alpolgármester választás lebonyolításra.
A bizottság elnöke: Arvantidiu-Major Éva képviselő. A bizottság tagjai: dr. Sallay András és Siska Károly képviselők. A
bizottság megbízatása a titkos szavazás eredményének bejelentésével megszűnik.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Pulai Nikoletta polgármester az alpolgármesteri tisztség betöltésére Horváth Károly képviselőt javasolta.
Horváth Károly képviselő bejelentette személyes érintettségét, továbbá beleegyezett abba, hogy
megválasztása nyilvános ülésen történjen.
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Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Személyes érintettség elbírálása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztása során a szavazásból nem zárja
ki Horváth Károly képviselőt.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2019. (X. 24.) számú határozata
Személyes érintettség elbírálása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztása során a szavazásból nem zárja
ki Horváth Károly képviselőt.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Pulai Nikoletta polgármester ezt követően az alábbi határozati javaslatot teszi fel titkos szavazásra:
Határozati javaslat
Alpolgármester megválasztása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Károly képviselőt Győrzámoly Község
alpolgármesterének megválasztja 2019. október 25. napjától.
2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az esküt az alpolgármestertől vegye ki.
Felelős: 2. pont vonatkozásában Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően Pulai Nikoletta polgármester felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy a szavazólapokat a
polgármesteri jelölésnek megfelelően készítsék el és bonyolítsák le a titkos szavazást.
A Szavazatszámláló Bizottság elkészítette a szavazólapokat és ismertette a szavazás módját. A szavazólapok
kiosztása után titkos szavazás következett.
A titkos szavazás lebonyolítását és az eredmény megállapítását a Szavazatszámláló Bizottság a Községháza
másik helyiségében végezte. A titkos szavazás eredményének megállapításáról külön jegyzőkönyv készült,
ami jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Arvanitidu-Major Éva képviselő, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette a titkos szavazás eredményét:
Horváth Károly alpolgármester jelölt vonatkozásában 7 fő szavazott, valamennyi szavazat érvényes volt. A titkos
szavazás eredménye: 6 igen, 1 tartózkodás.
A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-testület titkosan, 6 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása
mellett a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 182/2019. (X. 24.) számú határozata
Alpolgármester megválasztása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Károly képviselőt Győrzámoly Község
alpolgármesterének megválasztja 2019. október 25. napjától.
2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az esküt az alpolgármestertől vegye ki.
Felelős: 2. pont vonatkozásában Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont: Alpolgármester eskütétele
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester előmondásával Horváth Károly alpolgármester az esküt letette. (Az
alpolgármester esküokmánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A Helyi Választási Bizottság tagjai elhagyták az ülés helyszínét.
9. napirendi pont: Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alakuló
vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról
szóló rendeletét. Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A javasolt rendelet-tervezet tartalmazza a bizottsági szerkezet
módosítására vonatkozó előírásokat. Eddig két bizottság működött, a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság. Javaslata egy
újabb bizottság, a Településfejlesztési Bizottság létrehozására szól, melynek feladat- és hatáskörét a rendelet 3.
melléklete határozza meg. Mindhárom bizottság szerkezetében változást javasol oly módon, hogy a bizottság két
képviselőből és egy külső tagból álljon fel. A módosítás vonatkozik továbbá a polgármesteri tisztség betöltésére.
Horváth Gábor polgármester úr társadalmi megbízatásban látta el feladatát, ő főállású polgármesterként indult a
választásokon. Korábbi munkahelyén olyan kötelezettségei vannak, amiket 2020. június 30-ig el kell látnia, mert
pedagógusként a gyerekekért felelős személy. 8. osztálya van, a magyar felvételi tantárgy. Két hónap míg a gyerekek
megszoknak egy új pedagógust, utána meg már felvételi van. Ezen kívül a Győri Tankerület szerint összeférhetetlen a
főállású polgármesterség az óraadással. Így a 2019/2020. tanév végéig a polgármesteri tisztséget társadalmi
megbízatásban, ezt követően – eredeti szándéka szerint – főállásban kívánja ellátni. Ez azt jelenti, hogy heti 10 órában
marad az iskolában, csak a 8. osztályosokkal. Annyit ígér, hogy a főállású polgármester időkeretét fogja a hivatalban, a
polgármesteri munkával tölteni. Sikerült olyan órarendet készíteni, hogy két egész napot tud a hivatalban tölteni, fél 8tól 4-ig, 5-ig, amíg szükséges, illetve azokon a napokon, amikor órája van, akkor előtte és utána lesz itt. A rendelet
módosítás ezt tartalmazza olyan formában, hogy a főállású polgármesteri tisztségre vonatkozó rendelkezések 2020.
július 1-jén lépnek hatályba. Várja a hozzászólásokat.
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy a módosító rendeletet nem kell külön hatályon kívül helyezni.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a módosító rendeletbe foglalt rendelkezések beépülnek az alaprendeletbe,
a módosító rendeletre már nincs szükség, így azt szükséges hatályon kívül helyezni, hogy ne legyenek felesleges
rendeletek hatályban.
dr. Sallay András képviselő javasolja, hogy a civil szervezetek felsorolásába tegyék be a Tündérrózsa Alapítványt is.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a hivatkozott rendelkezés nem a civil szervezeteket sorolja fel általános
jelleggel, hanem azon civil szervezeteket, amelyeknek tanácskozási joga van az őket érintő ügyekben. A testület
eldöntheti, hogy ad-e a Tündérrózsa Alapítványnak tanácskozási jogot az őket érintő kérdésben.
dr. Sallay András képviselő ezt szeretné kérni.
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogy amikor például az alapítvány támogatásáról döntenek, akkor
meg tudnák hallgatni őket, hogy milyen célra használnák fel a támogatást.
Arvanitidu-Major Éva képviselő nem ismeri az alapítvány felépítését, de nincs-e átfedés azzal, hogy ha a vezető
óvónő itt van tanácskozási joggal, akkor ő nem tudja-e képviselni az alapítványt is? Ő átfedést lát ebben, mert ha itt van
a vezető óvónő tanácskozási joggal, akkor képviselheti az alapítványt is.
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy a többi civil szervezetnek megadták ezt a jogot, azt nem tudja, hogy
éltek-e ezzel vagy nem.
Arvantididu-Major Éva képviselő elmondta, hogy joguk volt, vagy éltek vele, vagy nem.
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dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy megadhatják ezt a jogot az alapítványnak is.
Halmos-Polyánki Anett képviselő elmondta, hogy ha a kuratórium tagjaiban változás történik és bármilyen oknál
fogva a vezető óvónő nem lesz tagja, akkor ne zárják ki emiatt az alapítványt a tanácskozási jogból.
Pulai Nikoletta polgármester megkérdezte, hogy a vezető óvónő most tagja a kuratóriumnak?
dr. Sallay András képviselő tájékoztatja, hogy nem, mert ő volt az alapító. Látta, hogy a polgármesteri hatáskörök
bővültek az Szmsz tervezett módosításában.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy főleg a közúti közlekedési törvényben foglalt hatáskörök lettek
leszabályozva, aztán az egészségbiztosítóval kötendő alapszerződések aláírása, amik minden évben a létszámok alapján
köttetnek a finanszírozásra. Természetesen az orvosokkal kötendő feladat-ellátási szerződéseket a testület szokta
megtárgyalni. Előfordul, hogy a közművesítési hozzájárásokra részletfizetést kérnek, ilyen esetben szerződést kötnek az
igénylővel, és sosem volt probléma, hogy ennek valaki ne tett volna eleget. Ennek intézését, a részletfizetési
megállapodás aláírását is praktikus polgármesteri hatáskörbe utalni. Szintén indokolt, ha valaki elhullott ágat szeretne
önkormányzati erdőben összegyűjteni és ezt kéri, akkor a polgármester tudjon erre engedélyt adni. Az intézmények
közötti vagyonátadás engedélyezése is ilyen lehet, előfordult már, hogy a hivatal használaton kívüli nyomtatót adott az
óvodának. Célszerű ezt is polgármesteri hatáskörbe utalni. Az ingatlanok rendben tartására legyen joga a
polgármesternek felszólítást küldeni, illetve a selejtezésre javasolt vagyontárgyakra mondhassa ki, hogy selejtezhetők.
Ezen kívül az építési telkek esetében az adásvételi szerződés megkötésére is kapjon általános felhatalmazást a
polgármester. Amikor a képviselő-testület meghatározza az eladási árát a telkeknek, akkor abban a határozatban fel is
hatalmazza a polgármestert az értékesítésre, de indokolt egy általános felhatalmazás is az Szmsz-ben.
dr. Sallay András képviselő egyetért azzal, hogy 300 ezerről nettó 500 ezerre emelkedett a polgármester által vállalható
kötelezettség felső határa. Javasolja, hogy a megrendelések esetében kerüljön bele ez az összeghatár.
Halmos-Polyánki Anett képviselő javasolja, hogy az intézmények használatában lévő ingó vagyon intézmények
közötti ingyenes átadásának engedélyezése ne értékhatártól függetlenül legyen polgármesteri hatáskör, hanem ott is
határozzanak meg értékhatárt.
Pulai Nikoletta polgármester úgy gondolja, hogy az 500 ezer forint erre az esetre is vonatkozik és csak egy technikai
pontosítás, hogy odaírják ezt.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy konkrétan olyan esetre gondolt a szabály megfogalmazásakor, mint amit
említett az előbb, a használaton kívüli nyomtatóról, aminek a könyv szerinti értéke már nulla, mást nem is nagyon tud
elképzelni, hiszen a hivatal és az óvoda nem használ azonos ingó vagyontárgyakat, de ha a képviselő-testület úgy
gondolja, akkor erre az esetre is leszabályozhatják, hogy a polgármester hatáskörébe a nettó 500 ezer forintig terjedő
ingyenes átadások tartoznak, az e felettiek pedig maradnak a képviselő-testület hatáskörében.
Halmos-Polyánki Anett képviselő ezzel egyetért. A mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok esetében pontosítást kér,
hogy ezek haszonbérbe adásának előkészítéséről tájékoztatja-e a polgármester asszony a testületet.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az átruházott hatáskörbe tartozó döntéseiről tájékoztatja.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy az előkészítési munka során vagy utólag?
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy utólag.
Halmos-Polyánki Anett képviselő szeretné kérni, hogy az előkészítési munkát követően tájékoztassa a képviselőtestületet a polgármester.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a haszonbérlőkkel kell egyeztetni, hogy ne az utolsó pillanatban jöjjenek be
a szerződést meghosszabbítani, amikor már a földhivatal kéri tőlük, hanem jó időben, előre kérelmezzék ezt. Három
haszonbérlő van jelenleg, akikkel bizonyos időszakra szól a haszonbérleti szerződés. Arról kell akkor dönteni a
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testületnek, hogy a lejárat előtt kiírja-e pályázatra a mezőgazdasági földterületek haszonbérbe adását, vagy folytatják-e
azt a gyakorlatot, hogy kiadják haszonbérbe azoknak továbbra is, akik hosszú évek óta bérlik a földeket.
Arvanitidu-Major Éva képviselő úgy gondolja, hogy ha közeledik a szerződéskötés időpontja, akkor azt megelőzően
tárgyalhatnak testületi ülésen a feltételekről.
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint ez nem kell, hogy pályázati kiírást jelentsen, hanem inkább tájékoztatást.
Horváth Károly alpolgármester megkérdezte, hogy ezek a szerződések mennyi időre szólnak?
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy három vagy öt évre.
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint akkor viszonylag ritkán kerül ez a kérdés napirendre.
Arvanitidu-Major Éva képviselő úgy gondolja, hogy akkor megbeszélhetik a feltételeket és utána lehet a gazdákkal
beszélni, hogy ilyen feltételekkel kívánnak-e hosszabbítani.
Halmos-Polyánki Anett képviselő a selejtezéssel kapcsolatban megkérdezte, hogy működik-e selejtezési bizottság,
aminek a döntését követően dönthet a polgármester?
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy igen. Megkérdezte, hogy mi a képviselő-testület véleménye a
mezőgazdasági haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatban.
Arvanitidu-Major Éva képviselő úgy gondolja, hogy tárgyaljon a testület a feltételekről és utána kössék meg a
haszonbérlőkkel a szerződést.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy akkor ebben az esetben a polgármester nem járhatna el átruházott
hatáskörben, tehát ez a pont kikerülne az átruházott hatáskörök közül. Javasolja, hogy erről a tervezett átruházott
hatáskörről külön döntsön a testület.
Siska Károly képviselő szerint ez ahhoz csekély összegű bevétel, hogy beszélni kellene róla.
Arvanitidu-Major Éva képviselő úgy gondolja, hogy beszélhetnek róla, egy napirendi pontként elviselhető.
Pulai Nikoletta polgármester azt a tájékoztatást kapta, hogy a búza árától és az aranykorona értéktől függ a
haszonbérleti díj nagysága, egy-kétszáz ezer forintról van szó. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításáról szóló rendelet-tervezet 2. mellékletének 26. pontjába foglalt „a mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok
haszonbérbe adása és a haszonbérleti jogviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatok megtétele” tárgyú hatáskörét nem
ruházza át a polgármesterre, így az kikerül az rendelet-tervezetből.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 183/2019. (X. 24.) számú határozata
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításáról szóló rendelet-tervezet 2. mellékletének 26. pontjába foglalt „a mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok
haszonbérbe adása és a haszonbérleti jogviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatok megtétele” tárgyú hatáskörét nem
ruházza át a polgármesterre, így az kikerül az rendelet-tervezetből.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
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Halmos-Polyánki Anett képviselő a bizottságok vonatkozásában megkérdezte, hogy ha nem fogadja el a külső tag a
megbízást, akkor ellehetetlenül a bizottság munkája? Nincs ilyen irányú tapasztalata, a bizottságok díjazásáról pedig nem
rendelkezik az Szmsz.
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy ha a külső tag nem fogadja el a jelölést, akár a díjazás, akár az
elfoglaltsága miatt, vagy nem tudnak vele megállapodni, akkor majd választanak mást.
Halmos-Polyánki Anett képviselő olvasta az Szmsz-ben, hogy a polgármester dönthet két ülés között a folyamatban
lévő beruházások esetén a kivitelezés során felmerülő halaszthatatlan kérdésekben. Ezzel maximálisan egyetért, hiszen
ezeket az élet hozza, de javasolná, hogy ezt korlátozzák olyan esetekre, amivel nem lépik túl a projekt költségvetését.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy ebben az esetben olyan műszaki megoldásokra kell gondolni, amit a
műszaki ellenőr az építési naplóban rögzít és nem olyanokra, amiknek feltétlen van költségvetési kihatása.
Halmos-Polyánki Anett képviselő részéről ez így rendben van. A meghívó mellé szeretné kérni, hogy az előkészítő
anyagot is mindig kapják meg, hogy tudjanak felkészülni.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy ilyen szempontból ez egy rendkívüli alkalom, de mindig is ez volt a
gyakorlat.
Halmos-Polyánki Anett képviselő javasolja, hogy a lakosságot úgy tájékoztassák arról, hogy milyen munkát végez a
képviselő-testület, hogy a jegyzőkönyvet két napon belül tegyék fel a honlapra.
dr. Sallay András képviselő megjegyezte, hogy ez túl rövid idő.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a jegyzőkönyvet 15 napon belül kell elkészíteni.
dr. Sallay András képviselő elmondta, hogy a jegyzőkönyvet csak annak elfogadását követően lehet kitenni a
honlapra. 10 évig készített hangfelvétel alapján jegyzőkönyveket, ez borzasztóan sok és nagy munka, nem könnyű
feladat.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy az Szmsz miért zárja ki az aljegyző foglalkoztatását.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy erre eddig nem merült fel igény, inkább további ügyintézők
foglalkoztatására.
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint ezt a pozíciót ügyintéző is betöltheti, megfelelő iskolai végzettséggel. Van
ilyen az ügyintézők között?
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy nincs.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, észrevétel nem érkezett Pulai Nikoletta polgármester összefoglalta az
elhangzott módosítási javaslatokat, mely szerint a Tündérrózsa Alapítványnak tanácskozási jogot biztosítanak az őket
érintő napirendben, valamint a polgármesterre átruházott hatáskörök esetében a rendelet-tervezethez képest nettó 500
ezer forintig adhat a polgármester megrendeléseket, valamint az intézmények használatában lévő ingó vagyon
intézmények közötti ingyenes átadásának engedélyezése is nettó 500 ezer forint értékhatárig van polgármesteri
hatáskörben, ezen értékhatár felett testületi döntés szükséges. A mezőgazdasági földekről pedig már korábban
szavaztak, hogy kikerül a tervezetből. A rendelet-tervezetet az összefoglalt módosításokkal teszi fel szavazásra:
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelete a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Pulai Nikoletta polgármester a rendelet kihirdetése miatt szünetet rendel el 16.53 órakor.
A szünetben a lakossági érdeklődők távoztak.
Pulai Nikoletta polgármester megállapítja, hogy a rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon megtörtént.
Elrendeli az ülés folytatását 17.05 órakor.
10. napirendi pont: A polgármester, alpolgármester tiszteletdíja és egyéb juttatásaik megállapítása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a polgármester és alpolgármester tiszteletdíjára az
Mötv. szabályait kell alkalmazni. Az Mötv. 71. § (2) bekezdése kimondja, hogy a megyei jogú város polgármestere, a
fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek
összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői
illetménypótlékából álló illetményének összegével. Az Mötv. 71. § (4) bekezdése kimondja, hogy a polgármester
illetménye 2001 és 5000 fő között az előzőek szerint kiszámolt összeg 55%-a.
A főállású polgármester esetében, lakosságszámhoz igazodva, az Mötv. 71. § (4) bekezdése szerint az illetmény összege
548.444,-Ft Ft az illetmény összege. Társadalmi megbízatású polgármester esetén a főállású polgármesterre
meghatározott illetmény 50%-a a tiszteletdíj mértéke, azaz 274.222,-Ft. Ennek egészéről, vagy egy meghatározott
részéről az polgármester a Képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozattal lemondhat. A társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját a Képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg az önkormányzat
társadalmi megbízatású polgármestere számára meghatározott, tiszteletdíj 90%-át. Ennek egészéről, vagy egy
meghatározott részéről az alpolgármester a Képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozattal lemondhat az Mötv. 80.
§ (2) bekezdése alapján. A főállású és a társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester a számára megállapított
illetmény, tiszteletdíj 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult az Mötv. 71. § (6) és 80. § (3)
bekezdései alapján. Ennek mértéke a polgármester esetében főállású polgármesterként 82.267,-Ft, társadalmi
megbízatású polgármesterként 41.133,-Ft. Annak ellenére, hogy az Mötv. pontosan tartalmazza az illetmény, illetve a
költségtérítés mértékét, azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy azt határozatban is állapítsa meg azért, hogy a
Kormányhivatal számára is ellenőrizhető legyen.
Pulai Nikoletta polgármester bejelentette személyes érintettségét.
dr. Torma Viktória jegyző felkérte Horváth Károly alpolgármestert, hogy a polgármester személyes érintettsége miatt
az ülés vezetését vegye át.
Horváth Károly alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Személyes érintettség elbírálása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítása során a szavazásból nem zárja ki Pulai Nikoletta polgármestert.
Felelős: Horváth Károly alpolgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2019. (X. 24.) számú határozata
Személyes érintettség elbírálása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítása során a szavazásból nem zárja ki Pulai Nikoletta polgármestert.
Felelős: Horváth Károly alpolgármester
Határidő: azonnal
Horváth Károly alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Határozati javaslat
Polgármester tiszteletdíjának, illetményének meghatározása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pulai Nikoletta polgármester tiszteletdíját havi 274.222,Ft,-ban, költségtérítését 41.133,-Ft állapítja meg 2019. október 13. napjától 2020. június 30. napjáig.
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pulai Nikoletta polgármester illetményét havi 548.444,Ft,-ban, költségtérítését 82.267,-Ft-ban, béren kívüli (cafetéria) juttatását évi 200.000,-Ft-ban állapítja meg 2020. július 1.
napjától.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: 1. pont esetében azonnal, 2. pont esetében 2020. július 1.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 185/2019. (X. 24.) számú határozata
Polgármester tiszteletdíjának, illetményének meghatározása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pulai Nikoletta polgármester tiszteletdíját havi 274.222,Ft,-ban, költségtérítését 41.133,-Ft állapítja meg 2019. október 13. napjától 2020. június 30. napjáig.
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pulai Nikoletta polgármester illetményét havi 548.444,Ft,-ban, költségtérítését 82.267,-Ft-ban, béren kívüli (cafetéria) juttatását évi 200.000,-Ft-ban állapítja meg 2020. július 1.
napjától.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: 1. pont esetében azonnal, 2. pont esetében 2020. július 1.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az alpolgármester írásban nyilatkozott, hogy tiszteletdíj és költségtérítés
megállapítását nem kéri.
Horváth Károly alpolgármester bejelenti személyes érintettségét.
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása során a szavazásból nem zárja ki Horváth Károly alpolgármestert.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 186/2019. (X. 24.) számú határozata
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása során a szavazásból nem zárja ki Horváth Károly alpolgármestert.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Károly alpolgármester részére írásbeli
nyilatkozata alapján nem állapít meg tiszteletdíjat és költségtérítést.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 187/2019. (X. 24.) számú határozata
Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Károly alpolgármester részére írásbeli
nyilatkozata alapján nem állapít meg tiszteletdíjat és költségtérítést.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
11. napirendi pont: A bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a Képviselő-testületnek a hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzat szerint most már három állandó bizottsága van, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési Bizottság. Elmondja, hogy az Mötv. 39. § (1)-(2) bekezdései szerint az önkormányzati képviselő
megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele
közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. A (2)
bekezdés szerint a vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati képviselő e
tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.
Az Mötv. 38. § (4) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon
belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói
adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját
követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.
Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati
képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a
Képviselő-testületet és a Kormányhivatalt. E szerint a képviselőnek november 12-ig kell kérelmeznie felvételét az
adatbázisba. Mivel az adatbázisba való felvétel megtörténtét a Képviselő-testületnél köteles a képviselő igazolni, ezért
ennek a ténynek a képviselő-testületi üléséről szóló jegyzőkönyvben mindenképpen szerepelnie kell, a fenti szabályok
alapján legkésőbb 2019. december 31-ig.
Pulai Nikoletta polgármester az Ügyrendi Bizottság elnökének dr. Sallay Andrást, tagjainak Karácsonyné Mayer Éva
képviselőt, külsősként dr. Muraközi Gergelyt javasolja.
dr. Sallay András, Karácsonyné Mayer Éva és dr. Muraközi Gergely jelöltek elfogadják a bizottságba történő
jelölésüket, beleegyeznek megválasztásuk nyilvános ülésen történő lebonyolításához. A megválasztott
képviselők egyúttal bejelentik személyes érintettségüket.
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság megválasztása során a szavazásból
nem zárja ki dr. Sallay András és Karácsonyné Mayer Éva képviselőket.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 188/2019. (X. 24.) számú határozata
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság megválasztása során a szavazásból
nem zárja ki dr. Sallay András és Karácsonyné Mayer Éva képviselőket.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
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Határidő: azonnal
Ezt követően Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökévé dr. Sallay Andrást,
képviselő tagjává Karácsonyné Mayer Évát, külső tagjává dr. Muraközi Gergelyt választja.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 189/2019. (X. 24.) számú határozata
Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökévé dr. Sallay Andrást,
képviselő tagjává Karácsonyné Mayer Évát, külső tagjává dr. Muraközi Gergelyt választja.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Pulai Nikoletta polgármester elmondja, hogy a kétezernél nagyobb lakosságszámú településen pénzügyi bizottság
választása kötelező. A Pénzügyi Bizottság elnökének Arvanitidu-Major Évát, tagjának Halmos-Polyánki Anettet, külsős
tagjának Foltányi Árpádot javasolja.
Arvanitidu-Major Éva, Halmos-Polyánki Anett elfogadják a bizottságba történő jelölésüket, beleegyeznek
megválasztásuk nyilvános ülésen történő lebonyolításához. Foltányi Árpád jelölt minderről írásban
nyilatkozott, az ülésen nem tud személyesen részt venni. A megválasztott képviselők egyúttal bejelentik
személyes érintettségüket.
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság megválasztása során a szavazásból
nem zárja ki Arvanitidu-Major Éva és Halmos-Polyánki Anett képviselőket.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2019. (X. 24.) számú határozata
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság megválasztása során a szavazásból
nem zárja ki Arvanitidu-Major Éva és Halmos-Polyánki Anett képviselőket.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökévé Arvanitidu-Major Évát,
képviselő tagjává Halmos-Polyánki Anettet, külső tagjává Foltányi Árpádot választja.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 191/2019. (X. 24.) számú határozata
Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökévé Arvanitidu-Major Évát,
képviselő tagjává Halmos-Polyánki Anettet, külső tagjává Foltányi Árpádot választja.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Pulai Nikoletta polgármester elmondja, hogy az új Szervezeti és Működési Szabályzat szerint Településfejlesztési
Bizottság is létrejött, elnökének Siska Károlyt, tagjának dr. Sallay Andrást, külsős tagjának Benes Gábort javasolja.
Siska Károly, dr. Sallay András és Benes Gábor elfogadják a bizottságba történő jelölésüket, beleegyeznek
megválasztásuk nyilvános ülésen történő lebonyolításához. A megválasztott képviselők egyúttal bejelentik
személyes érintettségüket.
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság megválasztása során a
szavazásból nem zárja ki Siska Károly és dr. Sallay András képviselőket.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 192/2019. (X. 24.) számú határozata
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság megválasztása során a
szavazásból nem zárja ki Siska Károly és dr. Sallay András képviselőket.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság elnökévé Siska Károlyt,
képviselő tagjává dr. Sallay Andrást, külső tagjává Benes Gábort választja.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2019. (X. 24.) számú határozata
Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság elnökévé Siska Károlyt,
képviselő tagjává dr. Sallay Andrást, külső tagjává Benes Gábort választja.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Pulai Nikoletta polgármester felkéri a megválasztott, nem képviselő bizottsági tagokat, hogy az esküt tegyék le.
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Pulai Nikoletta polgármester előmondásával Benes Gábor és dr. Muraközi Gergely bizottsági tagok az esküt
letették. (A nem képviselő bizottsági tagok esküokmányai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
12. napirendi pont: A képviselői tiszteletdíjak megállapítása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja jelenlévőket, hogy az Mötv. 143. § (4) bekezdés f) pontja alapján:
„Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: az önkormányzati
képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást.”
Új szabály, hogy az eddigiekhez képest az Mötv. 35. § (2) bekezdésében foglalt korlátozáson túl nincs törvényi előírás a
képviselők juttatásainak megállapításával kapcsolatban, azaz az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj
megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását. A tiszteletdíj mértékét és formáit a
Képviselő-testület szabadon állapítja meg.
Korábban nem volt gyakorlat a településen, hogy a képviselők tiszteletdíjat vesznek fel, hanem egy keret került
megállapításra a költségvetési rendeletben, amivel testületi jóváhagyást követően rendelkeztek a képviselők a köz
érdekében, például, eszközbeszerzés az intézményekbe, civil szervezetek támogatása.
Pulai Nikoletta polgármester szeretné, ha ez a hagyomány most is gyakorlat maradna. Javasolja, hogy havi 30 ezer Ft
legyen a képviselői és 60 ezer Ft az alpolgármesteri keret. Ezekről az összegekről majd a költségvetés tárgyalásakor újra
beszélnek. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Képviselői keret megállapításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselők részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
2. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a képviselők részére havi 30.000,-Ft, az alpolgármester részére havi
60.000,-Ft képviselői-keretet állapít meg.
3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a képviselői-keretet kizárólag a köz javára, a település érdekében lehet
felhasználni.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: folyamatos
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 194/2019. (X. 24.) számú határozata
Képviselői keret megállapításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselők részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
2. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a képviselők részére havi 30.000,-Ft, az alpolgármester részére havi
60.000,-Ft képviselői-keretet állapít meg.
3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a képviselői-keretet kizárólag a köz javára, a település érdekében lehet
felhasználni.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: folyamatos
13. napirendi pont: Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről:
1. Leköszönt képviselő-testület munkájának elismerése
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy mindenki számára vásárolnának emlékül egy aranyból készített,
győrzámolyi címeres kitűzőt, ami emlékezteti arra a leköszönt képviselőt, hogy milyen tisztséget töltött be.
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Siska Károly képviselő elmondta, hogy idáig az volt a gyakorlat, hogy ezt az emléktárgyat az is megkapta, aki bekerült
a testületbe, és az is, aki nem.
Pulai Nikoletta, Horváth Károly, Arvanitidu-Major Éva bejelentik személyes érintettségüket.
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület munkájának elismerése érdekében
ajándéktárgy vásárlásra vonatkozó döntés meghozatalánál a szavazásból nem zárja ki Pulai Nikolettát, Horváth Károlyt
és Arvanitidu-Major Évát.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 195/2019. (X. 24.) számú határozata
Személyes érintettség elbírálásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület munkájának elismerése érdekében
ajándéktárgy vásárlásra vonatkozó döntés meghozatalánál a szavazásból nem zárja ki Pulai Nikolettát, Horváth Károlyt
és Arvanitidu-Major Évát.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Leköszönt képviselő-testület munkájának elismerése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-2019. önkormányzati ciklus lezárásaként, a
települési képviselők és a jegyző részére, a község érdekében végzett munkájukért Győrzámoly község címerét formázó,
aranyból készült kitűzőt adományoz.
2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a költségeket Győrzámoly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe
tervezett általános tartalékból finanszírozzák.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 196/2019. (X. 24.) számú határozata
Leköszönt képviselő-testület munkájának elismerése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-2019. önkormányzati ciklus lezárásaként, a
települési képviselők és a jegyző részére, a község érdekében végzett munkájukért Győrzámoly község címerét formázó,
aranyból készült kitűzőt adományoz.
2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a költségeket Győrzámoly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe
tervezett általános tartalékból finanszírozzák.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy ez mikor kerülne átadásra, meghívják őket a következő ülésre vagy más
fórumon?
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy ez attól függ, hogy az ékszerész mikorra tudja elkészíteni.
Pulai Nikoletta polgármester mindenképp szervezett formában, ünnepélyes keretek között gondolta az átadást.
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2. Képviselő-testületi ülések időpontjának meghatározása
Pulai Nikoletta polgármester megkérdezte, hogy mikor legyenek a testületi ülések, keddenként, mint már olyan
régóta, vagy csütörtökön 16 órai kezdettel.
dr. Sallay András képviselő elmondta, hogy neki a csütörtök vagy a péntek lenne jó, mert keddenként Budapesten
tartózkodik.
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Képviselő-testületi ülések időpontjáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendes üléseit csütörtöki napon, 16
órai kezdettel tartja.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: folyamatos
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2019. (X. 24.) számú határozata
Képviselő-testületi ülések időpontjáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendes üléseit csütörtöki napon, 16
órai kezdettel tartja.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: folyamatos
3. Diósi út megszélesítése mart aszfalttal
Pulai Nikoletta polgármester kérte a Képviselő-testület jóváhagyását, hogy a Diósi utat a meglévő mart aszfalttal
megszélesítsék. A kampány időszakában a testvére, Csizmadia Zoltán részéről elhangzott egy ígéret, hogy ennek a
kivitelezését felajánlja a község részére, gépekkel és a szükséges murvával. Egyeztetett a Talent-Plan Kft-vel, akiktől azt
a tájékoztatást kapta, hogy ez nem engedélyköteles, akkor lenne az, ha új sávot hoznának létre, itt viszont 1,5-2 méter
széles szakaszról van szó. Véleménye szerint ez a szakasz nagyon balesetveszélyes. Az erdősávot kitakarítják, felöltik és
erre kerülne a mart aszfalt.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy ez mennyibe kerül az önkormányzatnak?
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy a mart aszfalt rendelkezésre áll, a kivitelezés költségét pedig a testvére
viseli. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Diósi út megszélesítése mart aszfalt felhasználásával
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező Diósi utat mart aszfalttal szélesíti meg.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a munka megrendelésére.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2019. (X. 24.) számú határozata
Diósi út megszélesítése mart aszfalt felhasználásával
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező Diósi utat mart aszfalttal szélesíti meg.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a munka megrendelésére.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Hozzászólások
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az idősek napi rendezvény november 15-én lesz. Arra kér mindenkit,
hogy vegyen részt a rendezvényen. 16 órakor kezdődik, szentmisével, amit idén nem Kozma Imre atya tart, mert aznap
programja van. Meghívta a falu karácsonyra. Kozma atya azt ígérte, hogy a közeljövőben Győrzámolyra látogat és akkor
majd találkoznak.
Arvanitidu-Major Éva képviselő elmondta, hogy nem tud részt venni a rendezvényen.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester a nyilvános ülést
berekesztette órakor 17.32 órakor és zárt ülés tartását rendelte el.

kmf.
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