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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2019. november 28. napján a 16.00 órakor kezdődő ülésen 

Helye: Községháza tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.) 
 
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Pulai Nikoletta polgármester, Horváth Károly alpolgármester, 
Arvanitidu-Major Éva, Halmos-Polyánki Anett, Karácsonyné Mayer Éva, dr. Sallay András, Siska Károly képviselők 

Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 

Jelen van továbbá: Németh László a Győrzámolyi Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója 

 

 

Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Horváth Károly alpolgármestert és Karácsonyné Mayer Éva képviselőt 
kijelölte. Köszöntötte Németh László igazgató urat és elmondta, hogy napirend előtt szeretne felszólalni. Ezt követően 
ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 

1. Javaslat a Győrzámolyért Alapítvány átalakítására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Településrendezési terv módosítása (Msz.: 19151), rendeletalkotás; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Döntés E.on villamosenergia ajánlatairól; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
5. Új építési telkek kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
6. Javaslat a 2020. évi eseménynaptár meghatározására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
7. Döntés határi út javítására érkezett kérelemről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
8. Automata üzemanyagtöltő állomás és kézi autómosó létesítésére érkezett kérelem megtárgyalása; Előadó: Pulai 
Nikoletta polgármester 
9. Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
10. Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervére; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
11. Javaslat szelektív hulladéklerakó sziget áthelyezésére; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
12. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra érkezett pályázatok elbírálásról; Előadó: Pulai 
Nikoletta polgármester 
13. A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória 
jegyző 
14. Javaslat a védőnői körzet megosztására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester és dr. Torma Viktória jegyző 
15. Javaslat rendezvényszervezői állás kiírására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
16. Döntés év végi ünnepségről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
17. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
18. Segélyezések (zárt ülés)  
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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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 200/2019. (XI. 28.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Javaslat a Győrzámolyért Alapítvány átalakítására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Településrendezési terv módosítása (Msz.: 19151), rendeletalkotás; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Döntés E.on villamosenergia ajánlatairól; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
5. Új építési telkek kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
6. Javaslat a 2020. évi eseménynaptár meghatározására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
7. Döntés határi út javítására érkezett kérelemről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
8. Automata üzemanyagtöltő állomás és kézi autómosó létesítésére érkezett kérelem megtárgyalása; Előadó: Pulai 
Nikoletta polgármester 
9. Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
10. Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervére; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
11. Javaslat szelektív hulladéklerakó sziget áthelyezésére; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
12. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra érkezett pályázatok elbírálásról; Előadó: Pulai 
Nikoletta polgármester 
13. A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória 
jegyző 
14. Javaslat a védőnői körzet megosztására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester és dr. Torma Viktória jegyző 
15. Javaslat rendezvényszervezői állás kiírására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
16. Döntés év végi ünnepségről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
17. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
18. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 

Pulai Nikoletta polgármester megadta a szót Németh László igazgatónak. 
 
Németh László igazgató megköszönte a szót és gratulált az új képviselő-testületi tagoknak. Megköszönte, hogy az 
önkormányzat az előző öt évben milyen nagy mértékben támogatta az iskolát és ezen keresztül a helyben tanuló 
gyerekeket. Most úgy tűnik, hogy az iskola létszáma tovább növekszik és az új épületszárny úgy épült meg, hogy a 
tetőtere beépíthető, amire várhatóan szükség lesz, mert körülbelül 50 elsős gyerekkel számolnak, meg kell tehát nézni, 
hogy egy vagy két tantermet lehet ott kialakítani. Azt kéri, hogy ha már tudják azt, hogy ez mennyibe fog kerülni, akkor 
egyeztessenek a tankerülettel, hogy tudnak-e ehhez a kialakításhoz támogatást nyújtani. Erre nem most kér választ, 
azonban van a „Határtalanul” pályázat, ehhez már az önkormányzat korábban nyújtott támogatást, hogy a gyerekek el 
tudjanak menni tanulmányútra, most is azt kéri, hogy fejenként 7 ezer forinttal támogassák a 26 gyereket, akiknek ez 
mellett még lesz önköltsége is, hogy el tudjanak menni erre az útra. 1,5 millió forint támogatást kaptak a 26 gyerekre, 
először tartaléklistára kerültek, most tudták meg, hogy nyertek. Ha ezt a döntést nyáron megtudják, akkor a szállást már 
le tudta volna foglalni, most ez sem biztos. Beszélt utazásszervezőkkel, de az már biztos, hogy önköltség nélkül nem 
tudják a pályázatot megvalósítani. Tavaly, tavaly előtt még meg tudták oldani önrész nélkül. 
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy ennek várhatóan mennyi lesz a költsége? 
 
Németh László igazgató szerint a pályázati támogatáshoz még várhatóan 200-300 ezer forintot hozzá kell tenni, de ez 
függ az euró árfolyamától is. Nagyon meglepődött azon, hogy tartaléklistáról bekerültek a nyertesek közé. A 
Szepességbe mennének. A polgármester úrral korábban megbeszélték, de nem valósult meg, a tornacsarnok galérián két 
öltöző kialakítása. A gipszkarton már oda is került és azért lenne szükséges, mert hetente 60 testnevelésóra van és a 
picik a tantermekben öltöznek. Ezen kívül az iskola kapott kondigépeket, amiket zárt részben kellene a galérián 
elhelyezni. Ezeket abból a célból kapták, hogy a gyerekek használhassák, szolgálná a gyerekek fejlődését és plusz 
szolgáltatás lenne az iskola részéről, de mindenképpen zárt részben kellene elhelyezni. Ezeket az eszközöket a 
testnevelésórákon, a délutáni tömegsporton és gyógytestnevelés keretében is lehetne használni.  
 
Horváth Károly alpolgármester megkérdezte, hogy van ekkora hely a galérián? 
 
Németh László igazgató szerint igen, de ha csak egy öltöző lesz, az is segítség lenne. Továbbra is szeretné kérni az 
önkormányzat támogatását a helyi szervezésű versenyekhez, a versmondó- és népdaléneklési versenyhez és a Szigetköz 
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Kupához. Ehhez a tankerülettől is szokott igényelni, de nagyon kevés támogatást kapnak, csakúgy, mint az év végi 
jutalomkönyvekhez, amit 30-40 ezer forintból kellene megoldani, de ez az érintett körülbelül 100 tanuló esetén elég 
kevés, de eddig, az önkormányzat támogatásával, szépen meg tudták oldani. Hosszabb távon megoldás lenne a felső 
tagozatnál is a lambériázás, a folyóson és a termekben, ez az alsóban már megvalósult. Ezzel meg lehetne óvni a 
termeket és az új festést, mert a tankerület a nyáron úgy képzelte el a festést, hogy az anyagot adja és a festést pedig 
megcsinálják a szülők és a tanárok, de végül az önkormányzat kifizette a festőt. A lambériázás hosszabb távon 
megoldaná a helyzetet. A tantestület kéri, hogy a gyermeknapi rendezvényt gondolja át az önkormányzat, amit az 
óvodával együtt csináltak, de főleg az iskola szervezte és az önkormányzat finanszírozta. Bármilyen támogatást szívesen 
fogad az iskola, mert nem fognak sokat kapni. A tankerület az idei bővítéshez csak annyival járult hozzá, hogy 
megvették a padokat. A két első osztály biztos lesz jövőre, de az még nem biztos, hogy lesz két ötödikes osztály is, így 
várhatóan a mostani 12 osztály helyett 13 osztály lesz, de ha a mostani negyedikesek elérik azt a létszámot, akkor 
elképzelhető, hogy jövőre ötödikben az az osztály is meg lesz bontva. Többen jelezték már Győrújfaluról, hogy át 
akarnak jönni, de nekik biztosat majd csak júniusban tud mondani.  
 
Németh László igazgató megköszönte a lehetőséget és 16.19 órakor elhagyta a Képviselő-testület ülését. 

 
1. napirendi pont: Javaslat a Győrzámolyért Alapítvány átalakítására 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztést. Az alapítvány a ’90-es évek elején alakult, az 
összeférhetetlenségi szabályok 2013-ban változtak. Az alapító okirat szerint az elnök a mindenkori polgármester, a 
képviselők pedig a kuratórium tagjai. Az összeférhetetlenséget meg kell szüntetni, ezért kéri, hogy a kuratóriumi 
tagságról lemondó nyilatkozatot mindenki írja alá és az alapítvány működését helyezzék törvényes keretek közé az 
alapító okirat módosításával, egyidejűleg válasszanak három tagból álló kuratóriumot, Máder Beátát elnöknek, 
Némethné Csete Mónikát és Rozsics Árpádot a kurtórium tagjának. Mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy 
megválasztásuk nyilvános ülésen történjen.  
 
Karácsonyné Mayer Éva képviselő megkérdezte, hogy az alapítvány 2013. óta szabálytalanul működött? 
 
dr. Sallay András képviselő szerint nem igazán működött, de igen. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint működött, mert volt pénzforgalom. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy volt-e az alapítvány és az önkormányzat között pénzmozgás? 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy mellékelték a 2018. és 2019. évekről a beszámolót, ahogy láthatták, az 
1% érkezett az alapítványhoz.  
 
dr. Sallay András képviselő elmondta, hogy a közvilágítást 2018-ban az alapítvány fizette, azt nem tudja, hogy 
alapítványi feladat volt-e, de nem is tisztségük erről véleményt mondani.  
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint most a jövőre nézve meg kell tenni a szükséges lépéseket, le kell mondaniuk az 
elnöki és a kuratórium tagságról és meg kell választani a kurátorokat.  
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy azóta voltak más jogszabályváltozások is, nem kell az alapító okiraton 
mást módosítani? 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy ezzel megbízzák az ügyvédet. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő a múlt ülésen felvette az átvilágítást, akkor azt a választ kapta, hogy semmilyen 
szabálytalanság nem volt, de ez neki pont azt mutatja, hogy volt olyan működésbeli szabálytalanság, ami nem felelt meg 
a jogszabályoknak.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ez az alapítvány nem volt része az átadás-átvételnek. 
 
dr. Sallay András képviselő véleménye szerint ez nem az önkormányzat szabálytalan működése, hanem az alapítványé.  
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Siska Károly képviselő ezzel nem ért egyet, mert ebben a szabálytalanul működő alapítványban benne van a képviselő-
testület tokkal-vonóval, ő maga is. Lehet, hogy az átadás szabályosan megtörtént, hiszen azért itt volt a közigazgatási 
hivatal illetékes munkatársa, hogy minden rendben menjen. De pont Sallay képviselő úr mondta, hogy az alapítvány 
fizette a közvilágítást, ami nem volt alapfeladata. Most az igazgató úr elmondta, hogy az önkormányzat sok olyan dolgot 
megcsinált, ami nem tartozott az alapfeladatába. Nem kétmillióról beszélnek, hanem 80 millióról, ő gondolkodik, de 
ambivalensek az érzései. 
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy mi a javaslata? 
 
Siska Károly képviselő kijelentette, hogy gondolkodik. Akkor, amikor a község nagy része hurrá hangulatban volt, 
mert megépült a két új tanterem, neki akkor is voltak fenntartásai. Az intézménynek nem az önkormányzat a 
fenntartója, még akkor is, ha tulajdoni lap szerint az önkormányzat a tulajdonosa az épületnek, itt olyan beruházások 
történtek, amiket nem az önkormányzatnak kellett volna finanszíroznia. Megérti és elfogadja, hogy ez a közjó és az 
érintettek és a majdan érintettek érdekében történt, de elgondolkodik azon, hogy ezt mindenképpen az 
önkormányzatnak kellett kifizetni vagy a tankerületet kellett volna erre rákényszeríteni?  
 
Arvanitiudu-Major Éva képviselő úgy gondolja, hogy ez megmarad önkormányzati tulajdonban. 
 
Siska Károly képviselő szerint ez akkor se lett volna másképp, ha a tankerület fizeti ennek a dolognak a 
megvalósulását. 
 
Horváth Károly alpolgármester úgy gondolja, hogy két különböző dologról beszélnek, eltértek a tárgytól. 
 
Siska Károly képviselő elmondta, hogy ez várhatóan majd szóba kerül a költségvetés tervezésénél. 
 
dr. Sallay András képviselő szerint most az a kérdés, hogy voltak-e szabálytalanságok. Önmagában az, hogy az 
önkormányzat olyat fizet, ami nem tartozik az alapfeladatai közé, nem szabálytalan. Ez egy döntés volt, amit meghozott 
az önkormányzat.  
 
Siska Károly képviselő szerint 2013. óta tudvalevő volt, hogy a polgármester és a képviselő nem lehet az alapítvány 
kuratóriumának tagja.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy erről a törvénymódosításról a képviselők tájékoztatva lettek? 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos ügyintézést átadták dr. Kiss József ügyvédnek, aki, 
amikor elment nyugdíjba, akkor visszaadta az iratokat, azóta ő sajnos el is hunyt. Ekkor bízták meg dr. Németh Soma 
ügyvédet az ügyintézéssel. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy a képviselők tájékoztatva lettek, hogy szabálytalanságban 
vannak? 
 
dr. Torma Viktória jegyző szerint a régi képviselők erről tudtak. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő erről nem tudott, ez nem is volt téma, nem hangzott el, hogy alapítványi tagok.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ez nem volt téma a testületi üléseken. 
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy az alapítvány nem volt téma? 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint az alapítvány igen, de a kuratóriumi tagság nem, arról nem is tudtak. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a ’98-as alapító okiratban az akkori képviselő-testületi tagok 
szerepelnek.  
 



5 

 

Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy lehet-e bármi olyan szabálytalanság, amiről most képviselőként 
nem tudnak, de fennáll ugyanúgy, mint ahogy fennállt az előző testületnél? 
 
Pulai Nikoletta polgármester és dr. Torma Viktória jegyző nem tudnak ilyet. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő úgy gondolja, hogy ha ő kuratóriumi tag lett volna, akkor azzal kapcsolatban alá 
kellett volna írnia valamit, de ilyet biztos nem írt alá és más képviselő sem írt alá. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a megválasztásával összeférhetetlen lett a Hármashatár Alapítvány 
elnöki tisztségével, és amikor arról lemondott, akkor tájékoztatta az ügyvéd úr, hogy a Győrzámolyért Alapítványnak is 
ő az elnöke az alapító okirat szerint és ez összeférhetetlen. Akkor arról is lemondott és arra kéri a képviselőket, hogy ők 
is mondjanak le, hogy tudjanak ma érdemben dolgozni, mert ha ez így marad, akkor az nem szavazhat, aki nem mond le 
a kuratóriumi tagságról. Az ügyvéd azt is mondta, hogy visszafele ez már nem érvényesíthető. Neki azt kell nézni, hogy 
az alapítvány megfelelően működjön, aminek az első lépése a lemondó nyilatkozat aláírása. Ezt az okiratot most látta, a 
másik ciklusban lemondó nyilatkozatot nem írtak alá, mert nem tudták, hogy van miről lemondani.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint ez azt jelenti, hogy az elmúlt ciklusban szabálytalanul működött az 
önkormányzat, hiszen az előbb az hangzott el, hogy aki nem írja alá, az nem szavazhat, tehát az előző ciklusban sem 
szavazhatott volna.  
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint az alapítvánnyal kapcsolatban nem szavazhattak volna. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő kijelentette, hogy a polgármester asszony nem ezt mondta az előbb. 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint, ha valaki nem írja alá a lemondó nyilatkozatot, akkor nem szünteti meg az 
összeférhetetlenséget 30 napon belül, tehát nem szavazhat a mai ülésen. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő megkérdezte, hogy semmilyen pontban? 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint nem. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő ezért mondta, hogy szabálytalanul működött az önkormányzat.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az a célja, hogy az alapítvány működését jogszerűvé tegyék és azt 
gondolja, hogy ez közös cél. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint ez nem kérdés, ezt támogatják. 
 
Foltányi Árpád a Pénzügyi Bizottság tagja 16.33 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre. 
 
Pulai Nikoletta polgármester megkérdezte, hogy mit javasolnak? 
 
Horváth Károly alpolgármester szerint az ügyvéd is azt mondta, hogy a múlttal már nem foglalkozhatnak.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy ezt le is nyilatkozta írásban? 
 
dr. Sallay András képviselő szerint biztos nem, de praktikus javaslatot mást nem nagyon lát, mi másnak látják 
értelmét, hogy tegyenek? 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint szabálytalan dolgok felett szemet hunyni majdnem olyan, mint 
szabálytalanságot elkövetni. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint, ha most nyilatkoznak, hogy lemondanak, az rendben van. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő a maga részéről rendben van, de az önkormányzat részéről azt gondolja, hogy 
pályázatokat bonyolított. 
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Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint az az előző ciklusban történt. 
 
Siska Károly képviselő szerint a képviselő-testület az képviselő-testület, függetlenül attól, hogy volt, épp regnál, vagy 
lesz a jövőben. Mindenki ezzel fogja azonosítani, a képviselő-testülettel, függetlenül attól, hogy tudtak-e róla, vagy nem 
tudtak-e róla. Ha ez ilyen egyszerű, hogy kellett egy lemondó nyilatkozat, akkor az eddig miért nem született meg? 
 
dr. Torma Viktória jegyző erre nem tud választ adni.  
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy voltak akkor is ilyen következményei, hogy nem szavazhatott az, aki az 
összeférhetetlenséget nem szünteti meg? 
 
dr. Torma Viktória jegyző szerint ez csak alapítvánnyal összefüggő döntéseknél van így. 
 
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy az alapítvánnyal kapcsolatos kérdéseknél áll fenn az 
összeférhetetlenség, a polgármesternek lehet, hogy van összeférhetetlensége, de azt nem hiszi, hogy ez a képviselő 
mandátumát érinti.  
 
Siska Károly képviselő szerint még ha igaz, hogy a polgármesternek van összeférhetetlensége, akkor mi változott, 
hiszen a működés szabálytalan volt. 
 
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy az alapítvány működése volt szabálytalan.  
 
Siska Károly képviselő szerint a polgármester asszony azt mondta, hogy aki nem teszi meg a lemondó nyilatkozatot, 
akkor az nem gyakorolhatja a képviselői jogait és nem szavazhat. 
 
dr. Sallay András képviselő szerint a polgármester asszony ebben tévedett.  
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő úgy gondolja, hogy csak az alapítvánnyal kapcsolatban áll ez fenn. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ő az ügyvédtől kapta azt a tájékoztatást, amit elmondott. 
 
Karácsonyné Mayer Éva képviselő megkérdezte, hogy ki volt az aláíró? 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a polgármester úr. 
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy akkor a kuratórium nem működött? 
 
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy az alapítvány nem működött szabályosan.  
 
Siska Károly képviselő elmondta, hogy volt egy értékhatár, ami alatt a polgármester úr dönthetett a képviselő-testület 
megkérdezése nélkül, akkor ez az alapítványnál nem így volt? 2018-ban volt kifizetés, azt nem tudja, hogy ez alapítvány 
számlájára beérkezett pályázati támogatásból lett-e kifizetve, vagy az alapítvány számláján összegyűjtött befizetésekből 
lett összerakva. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy tudomása szerint a közvilágítás megvalósítása az alapítvány pénzéből lett 
megfinanszírozva.  
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy erről szavazott a képviselő-testület, mint kuratórium? 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy kérhetnek-e az ügyvéd úrtól erről írásos állásfoglalást? Az 
rendben van, hogy aláírják a lemondó nyilatkozatot, de mi van akkor, ha az alapítvány pályázaton vett részt?  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az alapítvány nem vett részt pályázaton.  
 
dr. Sallay András képviselő szerint azzal foglalkozhatnak, hogy mit csinált az alapítvány. 2019-ben semmit, ezt 
láthatták, 2018-ban az egyetlen érdemi dolog, hogy 2 millió forintot a Patkó utcai közvilágítási hálózatra fordított. Az a 
kérdés, hogy ha azt mondják, hogy ezt az összeget az alapítvány pénzéből jogtalanul költötték el, kérdés, hogy mi a 
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teendő, tehát az önkormányzat, mint alapító ezért kíván-e valamilyen retorziót alkalmazni a volt polgármesterrel, hogy ő 
döntött arról, hogy az alapítvány pénzéből ezt a közvilágításra fordítja, ami egyébként a falunak hasznot hozott, hogy ez 
elkészült.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint inkább az a kérdés, amit a polgármester asszony mondott, hogy nem 
szavazhat a képviselő. 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint ez lehet, hogy csak őrá vonatkozik. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint erről kell egy állásfoglalás, mert ez a múltat nagyban befolyásolja. 
 
Siska Károly képviselő szerint a kifizetésre szükség volt, de a szabályosság erősen megkérdőjelezhető.  
 
dr. Sallay András képviselő szerint nem volt szabályos, és ezt az önkormányzatnak kellett volna fizetni, ez nem 
kérdés. Nem azt mondja, hogy hunyjanak szemet, de mit akarnak csinálni, mert ha nincs olyan megoldás, amitől 
bárkinek jobb lesz, akkor mit csináljanak? 
 
Siska Károly képviselő szerint 2013. óta szemet hunytak. 
 
dr. Sallay András képviselő elmondta, hogy erről ő most szerzett tudomást, és az a dolguk, hogy megszüntessék a 
törvénytelen működést azzal, hogy lemondanak a kuratóriumi tagságról. Ez az egyetlen dolog, amit tenni tudnak. Az a 
kérdés, hogy a törvénytelen működésnek volt-e olyan hátránya, amit tudnak orvosolni? Szerinte nem volt, de ha volt 
olyan hátránya, amit tudnak orvosolni, akkor mondja bárki és ő támogatni fogja. Ha ezt a kétmillió forintot valaki 
zsebre tette volna, akkor azonnal javasolná, hogy tegyenek büntető feljelentést.  
 
Siska Károly képviselő szerint csak az elmúlt két évet kapták meg, 2013. óta azért volt pár év.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő azzal egyetért, hogy a szabálytalanságot szüntessék meg, de ne hunyjanak szemet, 
vizsgálják meg, hogy mi történt 2013. óta és kérjék ki az ügyvéd úr álláspontját arról, hogy a képviselő-testület nem 
szavazhatott volna, vagy csak alapítványi kérdésekben, mert ha ez utóbbi derül ki, akkor a dolgok nagy része 
megoldódik és már nem is olyan sötét a helyzet. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő megkérdezte, hogy az alapítvány pénzügyi dolgait ki könyvelte? 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az egyik pénzügyes kolleganő, aki évek óta sokat küzdött azért, hogy a 
bevallásokat fel tudják adni, és ezért is lett volna fontos, hogy legyen meg a törvényes képviselő, akinek az ügyfélkapuján 
keresztül ezeket teljesíteni tudják.  
 
Siska Károly képviselő kérte, hogy sürgessék meg az ügyvédet, hogy minél előbb tegyen pontot ennek az ügynek a 
végére. 
 
Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat elmondta, hogy 2013-ig visszamenőleg az alapítvány 
pénzügyi helyzetét kiküldik a képviselőknek és kérnek egy állásfoglalást az ügyvédtől. És szeretné, hogy elindítanák azt a 
folyamatot, hogy az alapítvány működése törvényes legyen, támogatják-e a kuratóriumi jelölteket? Mindhárom jelölt 
hozzájárult, hogy nyilvános ülésen válasszák meg, a kiküldött előterjesztéshez képest személyi változás, hogy Sallay-
Nagy Katalin helyett Némethné Csete Mónikát javasolja kurátornak. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, 
az elhangzott változással kiegészítve 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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2019. (XI. 28.) határozata 
Győrzámolyért Alapítvány kuratóriumának megválasztása 

1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Győrzámolyért Alapítvány alapítója az 
alapítvány kuratóriumának elnökévé határozatlan időre Máder Beáta 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 7. szám alatti lakost, 
a kuratórium tagjaivá határozatlan időre Némethné Csete Mónika 9172 Győrzámoly, Iskola u. 7. és Rozsics Árpád 9172 
Győrzámoly, Tölgyfa u. 17. szám alatti lakosokat választja. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a Győrzámolyért Alapítvány alapító 
okiratának módosításával kapcsolatos eljárásra adjon ügyvédi megbízást dr. Németh Soma ügyvédnek. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a 2. napirendi pont előtt tárgyalása előtt kiveszi az esküt Foltányi 
Árpádtól, akit az alakuló ülésen a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztottak, de azon az ülésen nem tudott jelen 
lenni, most azonban jelen van az ülésen. 
 
Pulai Nikoletta polgármester előmondásával Foltányi Árpád a Pénzügyi Bizottság tagja az esküt letette. (A 
nem képviselő bizottsági tag esküokmánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Foltányi Árpád a Pénzügyi Bizottság tagja megköszönte, hogy bizottság tagjává választották, legjobb tudásával 
igyekszik segíteni annak munkáját. 
 

2. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történtekről 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 2019. október 14. és november 6. között 
megvalósult a tornacsarnokban a padló csere, a Szerva-Bár Kft. kivitelezésében, akik nagyon korrekt munkát végeztek. 
A helyiséget aztán kitakarították, portalanították, ami után jöttek azok a feladatok, amiket még meg kellett valósítani, 
festőt kellett hívni a régi és az új szegély közötti sáv javítására, állványról elvégezték az aktuális nagytakarítást, ezt 
követően a leszedett bordásfalakat vissza kellett szerelni. Több volt közöttük megsérülve, ezért egy bordásfalat 
felhasználva, pótolták ezeket a hibákat, így csak jó bordásfalak kerültek vissza, illetve volt még négy új bordásfal, 
ezeknek a felszerelése is folyamatban van. A pályázatot az önkormányzat készítette és a Győrzámolyi Sportegyesület 
nyújtotta be a LEADER Egyesülethez és közel 5 millió forint támogatást nyert. A megvalósítást az önkormányzat 
finanszírozta, a támogatás a pályázat elszámolását követően érkezhet meg. A pályázatban vállaltak alapján záró 
rendezvényt kell tartani, melynek időpontja 2019. december 9., 17 óra. A kivitelezés bruttó 14.803.130,-Ft-ba, a műszaki 
ellenőrzés bruttó 127.000,-Ft-ba került. Információk szerint a padlót nagyon dicsérik és örömmel használják az ott 
sportolók. A települési térfigyelő kamerarendszer pályázattal kapcsolatban tájékozódtak a kimlei LEADER 
Egyesületnél. Megtudták, hogy ha a pályázathoz képest más helyszíneket kívánnak kamerával megfigyelni, akkor 
változásbejelentés kell tenni. A pályázat megvalósításához igényelt előleg (2.499.956,-Ft) 2019. 11. 05-én megérkezett az 
önkormányzat bankszámlájára. Az a javaslata, hogy az iskola előtti teret is szereljék fel kamerával. Ez az eredeti tervben 
nem szerepelt, elindították az áttervezést. Aktualizálni kell az árajánlatokat is, mivel azok 2018. év elején keltek. 
Tájékozódtak a lehetséges kivitelezőknél is annak érdekében, hogy a pályázat megvalósítása minél előbb 
megkezdődhessen. 
Sikernek könyvelte el, hogy eljutottak a hulladékszállítást végző GYHG Nonprofit Kft. cégvezetőjéhez, akitől 
tájékozódtak. Ismertette, hogy milyen nehéz helyzetben a hulladékszállítási üzletág jelenleg, amit az állandó munkaerő 
hiány még jobban tetéz. Arra semmilyen formában nincs kapacitásuk, hogy akár a szelektív hulladékgyűjtő szigetekről, 
akár a hulladékudvarból többször szállítsák el a szemetet, vagy a hulladékudvar hosszabb időben tartson nyitva. A 
cégvezető elmondta, hogy a hosszú tervük az, hogy a házaktól viszik el a szelektíven gyűjtött szemetet és a jelenleg 
kiválasztott hat település után ebbe a rendszerbe továbbiakat vonnak be. Jelenleg folyamatban van erre a hat településre 
a 240 literes hulladékgyűjtő edények beszerzése. Addig sem céljuk, hogy a meglévő hulladékszigeteket bővítsék, mert 
ismerik a használatának körülményeit, annak összes negatív vetületével. A cégvezető azt is elmondta, hogy ha 
megvalósul a szelektíven gyűjtött hulladék háztól való elszállítása, akkor csak az üveg gyűjtése marad a közterületre 
kihelyezett edényekben. A teszt rendszer várhatóan jövő tavasszal kerül bevezetésre és a tapasztalatok kiértékelése után 
indulhat meg a többi településen. Azt is elmondta, hogy várhatóan a sashegyi hulladéklerakóhoz közelebbi településeket, 
győri településrészeket vonják be a következő ütemben a projektbe. A közszolgáltató október 21-től biztosítja annak 
lehetőségét, hogy a társasággal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások, intézmények 
hétfőtől-péntekig 7 és 16.30 óra között térítésmentesen beszállíthassák a szelektív hulladékokat Győr-Sashegyre, a 
hulladékkezelő központba. Ettől azt remélik, hogy csökken a szigetek terheltsége és tisztább lesz azok környezete. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő megkérdezte, hogy ennek a háztartási szelektív hulladékgyűjtőnek hogy lesz az 
elszállítása? 
 



9 

 

Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy havonta egyszer, ingyenesen. Ebbe tehetik majd a fémet, a papírt és a 
műanyagot.  
 
Siska Károly képviselő már most mondja, hogy a 240 literes edény nem lesz elég.  
 
Pulai Nikoletta polgármester hangsúlyozta, hogy ez lesz a kísérleti szakasz, ami után majd összegzik a tapasztalatokat. 
A győrzámolyi sportegyesületek beszámoltak a szakmai és anyagi helyzetükről és közösen egyeztették a tornacsarnok új 
beosztását, ahol azt az elvet követték, hogy elsősorban a helyi sportkörök kapjanak lehetőséget a délutáni sportolásra és 
a fennmaradó helyeket ajánlották ki a további igénylőknek. Ebből voltak konfliktusok, de a többség el tudta azt fogadni, 
hogy itt most a győrzámolyiak élveznek elsőbbséget. A cél az, hogy a megújult tornacsarnokot minél többen béreljék a 
szabad időszakokban és legyen foglaltság az eddig üres időszakokban. Az önkormányzat honlapja hamarosan megújul, 
ezzel a MarketingSupport.hu-t bízták meg, akik 169 ezer forintért vállalták ennek elkészítését. A civil szervezetek már 
kérte, hogy küldjenek anyagot, de a jegyzőnővel együtt hatalmas munka vár rájuk, hogy ezeket a honlapra felöltsék. Arra 
kéri a képviselőket, hogy küldjenek fotót magukról, hogy a bemutatkozó részhez ezt fel tudják tenni. November 15-én 
tartották az idősek napját, a visszajelzések alapján a meghívottak elégedettek voltak a vacsorával és a műsorral. A 
rendezvény költségei 378 ezer forintot tettek ki. Köszöni a képviselőknek, hogy ott voltak és olyan aktívak voltak. 
Megköszönte Siska Károlynak, hogy segített gumiszőnyeget szerezni Lipótról, hogy az új padlót meg tudják óvni. A 
Megyei Önkormányzattal közösen megvalósítandó SacraVelo pályázat során a kerékpáros pihenő helyszíne módosult és 
a kápolnától – a plébános úrral egyeztetve – a templom kertbe fog kerülni. Lesz egy kerékpároló, két pad, egy asztal, egy 
négy nyelvű információs tábla és egy szemetes. Ez egy magyar-szlovák kerékpáros út, és a szakrális helyeket érinti, 
szerencsére itt is meg lehet állni, megpihenni és megcsodálni a barokk templomot.  
Megbeszélést kezdeményezett a szomszédos települések polgármestereivel, akik ennek nagyon örültek és 
megfogalmazták, hogy a jövőben is hasznosak lehetnek az ilyen fajta találkozók. Ennek során kitértek a 1401 számú út 
közlekedési helyzetére. Arra jutottak, hogy fogalmazzanak meg egy közös nyilatkozatot, melyet juttassanak el a térség 
országgyűlési képviselőjének. Ennek célja az 1401 számú út kiváltása egy elkerülő út megépítésével. A múlt héten a 
nyilatkozat az összes érintett részéről aláírásra került és azt elküldték a miniszter úrnak. A községi rendezvényeket is 
egyeztették, hogy ne szervezzenek egymásra. Megbeszélést kezdeményezett a megyei önkormányzat elnökével. Németh 
Zoltán elnök úrtól tájékozódtak a jelenleg folyó TOP-os pályázatokról, a Győr, észak-nyugati elkerülő úttal kapcsolatos 
álláspontjáról, továbbá tájékoztatta a megfogalmazott polgármesteri közös nyilatkozatról. A helyzetet átérezve, azt 
megértve az volt az elnök javaslata, hogy a nyilatkozatot terjesszék be a megyei közgyűlés elé, hogy azt ott is 
megtárgyalhassák.  
A Szent László utcai bölcsőde udvarán lévő garázst, annak rossz műszaki állapota miatta – figyelembe véve a műszaki 
ellenőr javaslatát és az intézmény kérését – elbontatták. A bontási költség bruttó 330 ezer forint. A Mosoni-Dunán 
nyáron elkészült úszóműállomásra vonatkozóan az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal vízfelület használati bérleti 
szerződést kellett kötni, melynek összege évi 56.700 forint+áfa. 
A közigazgatási bíróság 2019. november 28. napjára tűzte ki a GY16 jelű nyomvonal környezetvédelmi engedélye 
tárgyában hozott közigazgatási határozat ellen benyújtott kereset tárgyalását. Megköszönte dr. Sallay András és dr. 
Muraközi Gergely segítségét, elmondta, hogy tárgyaltak a Szigetköz Kapuja Természetvédelmi Egyesülettel, hogy minél 
több információt gyűjtsenek, illetve Miklósi Attila közlekedéstervezőtől is tájékozódtak. A bíróságon ma döntés 
született, a keresetet elutasították, mivel amit a keresetben megfogalmaztak, azt a hatóság a bírósági tárgyalásig 
kiküszöbölte.  
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy ez mi volt? 
 
dr. Sallay András képviselő elmondta, hogy a régi országos rendezési tervre hivatkozott a határozat, nem a hatályosra 
és ezt javították. Voltak még egy kifogások, de a bíróság ezeket nem osztotta és jogerősen elutasította a keresetet.  
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy mi volt az oka, hogy beadták a keresetet, miért nem volt mindegy, hogy 
melyik elkerülő út valósul meg, ez Győrzámolyra ró-e terhet? 
 
dr. Sallay András képviselő tájékoztatja, hogy a GY16 megy közel Győrzámolyhoz, a GY1 Győr és Győrújfalu között 
ment volna, de a környezetvédelmi hatóság kimondta, hogy vízbázison nem létesíthető út, ezért annak a 
környezetvédelmi engedélyét elutasította, a GY16 jelű útét pedig jóváhagyta. Ebből, hogy lesz-e GY16 jelű út, az még 
több hatóságon kell, hogy átmenjen. Mivel most megvan a határozat, ennek alapján készülhetnek a GY16 jelű útra 
tervek, telepítési tanulmány és ha azokat a hatóságok jóváhagyják, akkor megépülhet az út, amivel azért sok probléma is 
lehet, tekintve, hogy ez viszonylag magas építésű és árvízvédelmi funkciója is van, hiszen ott, ahol a Mosoni-Dunát 
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keresztezi, több, mint 10 méter magas lesz, de egyébként is 5-6 méterrel fog a terepszint felett húzódni, mintha egy falat 
húznának Győrzámoly és Győrújfalu közé.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy lakott területeket mennyire fog érinteni? 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ott fog menni, ahol a kertészet van, majd az 1401-esen átérve közelebb 
fog jönni Győrzámolyhoz a horgásztavak mellett.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy mennyibe került, hogy megtámadták a határozatot? 
 
dr. Sallay András képviselő elmondta, hogy 50 ezer forint a perköltség, amit meg kell fizetni. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ezen felül az ügyvédi munkadíj 160 ezer forint és tárgyalásonként 25 
ezer forint, de csak ez az egy tárgyalás volt.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy mikor lesz ezzel teendőjük, hiszen a határozatban benne van, 
hogy a rendezési tervet módosítani kell.  
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy olyan információja van, hogy ilyen esetben a rendezési tervek 
módosításával járó ügyintézést a beruházó bonyolítja. 
 
dr. Sallay András képviselő tájékoztatja, hogy majd a rendezési terv módosításához szükséges határozatot kell a 
képviselő-testületnek meghozni, és remélhetőleg a beruházó NIF Zrt. kifizeti a terv módosítás költségét.  
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő látta, hogy a tornacsarnokba takarítót keresnek. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a gondok előre láthatólag elég sokáig táppénzen lesz, a takarítást pedig 
meg kell oldani. Ezért kell embert felvenni erre az átmenti időre.  
 
dr. Sallay András képviselő úgy tudja, hogy sehol nincs kifejezetten takarítói állás, se az óvodában, se a hivatalban.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az iskolában van.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy takarító csak az egészségházban van, de ő csak részmunkaidős.  
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy esetleg egy takarító, aki mindenhol takarít, nyilván nem minden nap? 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint ezen érdemes lenne elgondolkodni, de ez a holnapi helyzetet nem oldja meg. 
Rövid távon azt a megoldást találta ki, hogy reggel 6-tól 8-ig részmunkaidőben takarítson ki valaki, de egyelőre nincs 
jelentkező.  
 
Horváth Károly alpolgármester felvetette, hogy ilyen esetben egy céget kellene megbízni, ha nincs más. 
 
Pulai Nikoletta polgármester megvárná, hogy hátha találnak valakit. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy a 
takarítógép ennek a padlónak a takarítására nem alkalmas, padtartót és pad-ot kellett beszerezni, ami közel 80 ezer 
forintba kerül. Ez talán jövő héten megérkezik, addig csak kézi erővel lehet felmosni és csak egy féle tisztítószerrel, ami 
éppen ma jött meg, 10 liter 15 ezer forintba kerül. Egy ember jelezte eddig, hogy érdekelné az állás, de még nem adott 
konkrét választ, azt várja. Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztésben szerelő 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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 202/2019. (XI. 28.) 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. 
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Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

3. napirendi pont: Településrendezési terv módosítása (Msz.: 19151), rendeletalkotás 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A 19151 munkaszámú módosítást az állami 
főépítész felé megküldték szakmai véleményezésre, aki a tervezett módosítás képviselő-testület elé terjesztése ellen 
kifogást nem emelt, így az jóváhagyható. Várja a hozzászólásokat.  
 
Siska Károly a Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a módosítást megtárgyalta a bizottság, azt 
támogatja. A képviselő-testületeknek eddig mindig az volt az álláspontjuk az ilyen módosításokkal, hogy ha az 
önkormányzatra nem ró terhet, a lakosság komfortérzetét viszont pozitívan befolyásolja, akkor azt támogassák. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-
tervezetet teszi fel szavazásra.  
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a helyi 
építési szabályzatról szóló 9/2016. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi) 
 

4. napirendi pont: Döntés E.on villamosenergia ajánlatairól 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a három napelemmel érintett épület E.on szerződése lejár, azt kellene 
meghosszabbítani. 
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy mennyit hoz évente a napelem? 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy sokat, 154,-Ft-os villanyszámlát írt alá legutóbb. 
 
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy mivel az előző szerződések lejárnak, kötni kell újat, itt nincs nagyon 
mozgásterük.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő elmondta, hogy E.on-os munkavállaló, ebben a kérdésben nem szeretne szavazni. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta 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 6 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2019. (XI. 28.) határozata 
Villamos energia vételezésére vonatkozó szerződések jóváhagyása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az E.on 511-VE-203009-S-19 számú „teljes 
ellátásról szóló villamosenergia adásvételi szerződés Háztartási méretű kiserőművet (HMKE) üzemeltető 
közintézmények részére” és az 511-VE-201779-S-19 számú „teljes ellátásról szóló villamosenergia adásvételi szerződés 
Háztartási méretű kiserőművet (HMKE) üzemeltető közintézmények részére”  tárgyú szerződésekben foglaltakat, 
azokat elfogadja és felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a szerződések aláírására. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: 2019. november 30. 
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5. napirendi pont: Új építési telkek kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 

Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztést. Az Erdősor utcában 58 telek alakul ki, két lépcsőben. Sokan 
adtak be igényt, annak érdekében, hogy ott vásárolhassanak, ezért fontos, hogy a telkek eladási árát a Képviselő-testület 
meghatározza. Várja a hozzászólásokat. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogy amíg a fajlagos önköltségi ár és a piaci összehasonlítás nem 
ismert, addig a Képviselő-testület nincs kellő információ birtokában a döntés meghozatalához. 
 
Pulai Nikoletta polgármester megkérdezte, hogy fajlagos önköltségen azt érti, hogy mennyibe került? 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő elmondta, hogy a terület megszerzésének költségén át mindazon költségeket, amíg 
ott kész az út és ég a villany.  
 
Siska Károly képviselő elmondta, hogy a konstrukció ugyanaz, a tulajdonos átadja a földjét az önkormányzatnak, ahol 
az önkormányzat telkeket alakít ki, azokat közművesíti és egyharmad részét a közművesített telkeknek visszaadja a 
földtulajdonosoknak.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy azt tudni kell, hogy naponta érdeklődnek ezek után a telkek után, a 
település legszebb részén vannak. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő nem gondolja, hogy szabad úgy telket értékesíteni, hogy nem képeznek fedezetet a 
közvilágításra és az útra. Szerinte óriási feladataik vannak a már megnyitott telkek esetében, jön a havazás, nem tudja, 
hogy mit fognak azokban az utcákban csinálni a nyakig érő sárban. Önköltségi ár nélkül döntést nem lehet hozni. 
 
dr. Sallay András képviselő is jobban örülne annak, ha ezt nem ma döntenék el. 
 
Karácsonyné Mayer Éva képviselő megkérdezte, hogy tudnak-e viszonyítani a szomszéd falvakhoz? 
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy azt tudják-e, hogy eddig mennyibe került ez az önkormányzatnak? 
 
Pulai Nikoletta polgármester ha jól érti, az a kérés, hogy számolják ki, hogy eddig ez a telekkialakítás mennyibe került 
és annak alapján határozzák meg az árat.  
 
Foltányi Árpád a Pénzügyi Bizottság tagja szót kér. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Hozzászólási jog biztosítása 
A Képviselő-testület a napirendi kérdésben megadja a szót Foltányi Árpádnak. 
Felelős: Pulai Nikoletta 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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 204/2019. (XI. 28.) határozata 
Hozzászólási jog biztosítása 
A Képviselő-testület a napirendi kérdésben megadja a szót Foltányi Árpádnak. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Foltányi Árpád a Pénzügyi Bizottság tagja elmondta, hogy az önköltség nem ár kialakításhoz kell, hanem ahhoz, 
hogy tudják, mennyi nyereség lesz rajta. Az ár egy piaci kategória, piaci elemzés alapján kell kitalálni, hogy mennyi 
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legyen. Legutolsó információja, hogy mögöttük egy 700 m2-es telket 10 millió forintért adnak el, ez egy piaci 
visszajelzés. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy azzal számolni kell, hogy az önkormányzat és a magánszemély azért nincs 
azonos piaci pozícióban, mert az önkormányzat sorozatértékesítő, így áfa fizetésére kötelezett.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselőt akkor is érdekli, hogy ebből nyeresége vagy vesztsége származik hosszú távon az 
önkormányzatnak.  
 
Siska Károly képviselő látatlanban mondja, hogy nyeresége. 
 
dr. Sallay András képviselő felhívja a figyelmet a rejtett költségekre. A 1401-es utat tovább terhelik. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint az intézményeket, az óvodát, az étkezőt szintén tovább terhelik.  
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő ezt érti, de itt most nem arról van szó, hogy telket alakítsanak-e ki vagy ne, hanem az 
ár meghatározásáról. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint tartalékolni kell a jövő beruházásaira, nem a mai napról dönt. 
 
Pulai Nikoletta polgármester úgy gondolja, hogy amikor a következő telekkialakításról döntenek, akkor kell nagyon 
alaposan megvizsgálni, hogy ez hogyan hat a 1401-es útra, az intézményekre, de ez a projekt már folyamatban van. 
 
Siska Károly képviselő emlékeztet arra, hogy tizenévvel ezelőtt az oktatási hatóság előírt egy létszámot az iskolák 
esetében. A győrzámolyi iskola ezt éppen elérte, szerencsés volt. Győrladamér nem volt ilyen szerencsés, fennmaradási 
engedélyt kellett kérniük. Ez a fejlődés nem csak terhet ró, hanem könnyebbséget is ad, hiszen az intézmények 
létjogosultsága nem kérdés, maximális a kihasználtság, ami bizonyos pályázatoknál komoly pontot jelent, tehát nem 
biztos, hogy nagy tragédia, hogy az intézményeket bővíteni kell azért, hogy az itt élőket fel tudják venni az 
intézményhálózatba.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy lesz-e erre forrás? 
 
Siska Károly képviselő szerint részben az önkormányzat problémája, azoknál az intézményeknél, amiket fenntart, 
részben másnak a problémája, még akkor is, ha az előző képviselő-testület ezt a gondot a magáénak érezte és felvállalta 
a probléma megoldását. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy vannak olyan helyzetben lévő érdeklődők, akik már holnap kérdezni 
fogják a vételárat. 
 
Horváth Károly alpolgármester szerint itt elhangzott a telkek legutóbbi eladási ára, és lehet, hogy Győrújfalun 14 
millió egy telek, amiben már benne van az aszfaltos út is, de mindig azt a választ kapta korábban itt, hogy Győrzámolyt 
ne hasonlítsák ahhoz, hiszen Győrújfalu szinte Győr peremkerülete. Győrladaméron már 1-1,5 millió forinttal 
olcsóbbak a telkek, mint Győrzámolyon, Dunaszegen 5 millió forint körül vannak a telkek. Ő mindig azon volt idáig, 
hogy emeljék az árat, most legutóbb ez sikerült is. 
 
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy ezek a telkek nagyon jó helyen vannak, 10 millió forint alatt nem 
szabad eladni. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő sem tudja 10 millió forint alatt támogatni. 
 
Horváth Károly alpolgármester szerint azt kellene megnézni, hogy mennyire fontos, hogy a bevétel holnap vagy 
jövőre legyen a számlán, vagy ráér 5 év múlva is. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint a bevétel ezeknek a telkeknek az útjára, közművére és lámpájára kell, hogy 
fordítódjon. 
 
dr. Sallay András képviselő szerint ez mindegy, mert van az önkormányzat számláján pénz. 
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Horváth Károly alpolgármester szerint, ha csak 8 millió forinttal számolnak telkenként, abból ezeket meg lehet 
oldani. 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint a vásárlókat sürgeti a csok és az 5%-os áfa, ami idén van utoljára. 
 
Siska Károly képviselő nem szeretne kapkodni és emiatt rossz döntéseket hozni és túl magas árat megállapítani, ami 
miatt nem tudják eladni a telkeket. Ez a kettő összefügg. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogy árat csökkenteni bármikor lehet. 
 
Horváth Károly alpolgármester szerint eddig az volt az álláspont, hogy ezt azért nem lehet, mert hogy mondják meg 
annak, aki két nappal korábban, még drágábban vásárolta. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint azt kell végig gondolniuk, hogy mennyire gyorsan szeretnék, hogy ez a pénz 
bejöjjön. 
 
Pulai Nikoletta polgármester úgy gondolja, hogy ez a csok-os vásárlói láz le fog csengeni. 
 
dr. Sallay András képviselő elmondta, hogy eddig, az elmúlt 10 évben töretlenül emelkedtek az árak. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint, ha ezek a költségek megvannak, idén decemberben úgyis találkoznak és ezt 
megbeszélhetik, és akkor idén lenne döntés a telekárakról. 
 
Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Napirend tárgyában döntés elhalasztása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Erdősor utca folytatásában 
kialakuló telkek eladási árának meghatározása tárgyában a döntést elhalasztja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntés meghozatala érdekében a telek kialakítás 
eddig felmerült és ismert várható költségeit terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Pulai Nikoletta 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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 205/2019. (XI. 28.) határozata 
Napirend tárgyában döntés elhalasztása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Erdősor utca folytatásában 
kialakuló telkek eladási árának meghatározása tárgyában a döntést elhalasztja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntés meghozatala érdekében a telek kialakítás 
eddig felmerült és ismert várható költségeit terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő jelezte, hogy a Széchenyi utca mögött kialakult két zsákutca, ami átkerült 
önkormányzati tulajdonba, az érintettek kérték az utcák elnevezését. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy a következő ülésen erre sor kerülhet. 
 

 6. napirendi pont: Javaslat a 2020. évi eseménynaptár meghatározására 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
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Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy ahhoz, hogy a költségvetéskor érdemben 
tárgyalni tudjanak róla, szükséges a tervezett rendezvények meghatározása. Várja a hozzászólásokat. Egyik fontos 
változás a búcsú áthelyezése lenne június 27-re. 
 
Karácsonyné Mayer Éva képviselő ezt tudja támogatni, mert a templom búcsúja akkor van. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta 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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 206/2019. (XI. 28.) határozata 
2020. évi rendezvénynaptár 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020. évben az alábbi 
rendezvényeket valósítja meg a községben: 

• március 15. községi ünnepély a Sportcsarnokban és a Hősi emlékműnél 

• május 1. kézműves vásárral, utcafocival összekötött rendezvény az Iskola utcában és Sportcsarnokban 

• május 30. Gyermek- és falunap a focipályán 

• június 4. trianoni ünnepség – összetartozás napja 

• június 27. búcsú – ünnepi istentisztelet, a nap folyamán vurstli a focipályán, este bál 

• augusztus 20. ünnepi istentisztelet, koszorúzás a hősi emlékműnél 

• szeptember Ősz Tök Élő Fesztivál a focipályán 

• október 23. fáklyás felvonulás Falumúzeum, Hősi emlékmű 

• november idősek napja 

• december adventi gyertyagyújtás 

• december falukarácsony 

• december szilveszteri forgatag 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a rendezvények előkészítésére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

7. napirendi pont: Döntés határi út javítására érkezett kérelemről 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztést. A győrzámolyi 020/30 hrsz-ú külterületi ingatlan (kivett 
mocsár) tulajdonosa kérte, hogy a terület megközelítését szolgáló 020/20 hrsz-ú külterületi utat az önkormányzat 
javíttassa meg, ugyanis az elmúlt időszak esőzései, és a kedvezőtlen időjárás ellenére megindult mezőgazdasági 
munkálatok már gyalogosan is nehezen járhatóvá tették, az amúgy is rendkívül rossz állapotban lévő utat. Hozzájuk 
hasonlóan a 020/31 és 020/32 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai is szintén kérelmezik ezt, mert ők sem tudják megközelíteni 
az ingatlanjaikat. A kérelmet nevükben a 020/30 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa terjesztette elő. Előadták, hogy a probléma 
nem csak őket, illetve az út másik oldalán elterülő szántóföldek gazdáit érinti, hanem Hunyadi utca lakóit is. Mivel az 
érintett határi útszakasz még jelenlegi állapotában is (a többi külterületi úthoz viszonyítva) nagy forgalomnak örvend, és 
úgy a mezőgazdasági gépjárművek, mint a személyautók nagy mennyiségű sarat hordanak fel a hulladékudvar és a 
környékén lévő, újonnan megépült házak elé, elnyerve ezzel a lakók ellenszenvét. Kérelméhez mellékelte az útról 
készített fotókat és a területet bemutató helyszínrajzot. Várja a hozzászólásokat. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő megkérdezte, hogy mitől ment tönkre az út. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy az ott közlekedő mezőgazdasági járművektől. 
 
Horváth Károly alpolgármester hozzátette, hogy ehhez a kérelmezők is hozzájárultak. A terület alkalmas arra, amire 
használják? 
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a terület besorolása kivett mocsár, azt nem tudja, hogy vesznek-e igénybe 
bármilyen támogatást, ezt a falugazdásztól kell megkérdezni. Véleménye szerint nem tilos, általános szabály, hogy az 
állatokat mindig megfelelő körülmények között kell tartani, de itt most nem ez, hanem a megközelítést szolgáló út a 
probléma. 
 
Horváth Károly alpolgármester emlékeztet arra, hogy a lovarda felé is hasonló volt az út és annak tulajdonosa oldotta 
meg az új járhatóvá tételét.  
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő megkérdezte, hogy ki használja azt az utat, annyira félreesőnek tűnik. 
 
Horváth Károly alpolgármester elmondta, hogy ez így van, és egyszer fel is lett újítva. A Márton faházasok is maguk 
oldották meg a bejárást a területükre. Esetleg a legközelebbi felújítás során kerülhet rá sor. 
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy ez közút? 
 
Siska Károly képviselő úgy tudja, hogy ez kötelező feladat. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy önkormányzati tulajdonú út. A fenntartási kötelezettség elsősorban a 
belterületi utakra vonatkozik.  
 
Siska Károly képviselő szerint ez eddig más olvasatban hangzott el, de félre ne értsék, nem bánja, ha időnként, amikor 
szükséges, az önkormányzat felvállalja a külterületi utak gréderezésének, javításának költségét, de nem bánná, hogyha 
ehhez a földtulajdonosok is hozzájárulnának a földtulajdonuk arányában. A határi utak viszonylag lassan mennek 
tönkre, ha azokat rendeltetésszerűen használják, nem esőben, sárban gyúrják össze.  
 
Horváth Károly alpolgármester elmondta, hogy néha ilyen időben is muszáj kimenni és csinálni a munkákat, de a 
gazdákon kívül nagyon sokan mozognak a határban, akik mindenféle időjárásban kimennek.  
 
Siska Károly képviselő elmondta, hogy ezek a vadászok, horgászok, halászok, bár mindig azt hallotta a vadászoktól, 
hogy ők egy szolid összeget befizetnek az önkormányzathoz az általuk is tönkre tett határi utakra. 
 
dr. Torma Viktória jegyző a pontos összegre most nem emlékszik.  
 
Siska Károly képviselő úgy gondolja, hogy a mostani időjárás ennek az útnak a javítására alkalmatlan, felesleges 
pénzkidobás lenne csak. Járt arra, nem látta annyira tragikusnak a helyzetet. Ilyen állapotú út sok van a határban. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint az a kérdés, hogy hol húzzák meg a határt, mert ha egyet, akkor 
mindegyiket. 
 
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy idáig az volt a gyakorlat, hogy az önkormányzat költségvetésében szerepelt 
a határi utak javítása. 
 
Horváth Károly alpolgármester elmondta, hogy a községi utak javításával együtt. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy idén nem került sor a határi utak javítására.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogy érdemes a költségvetéssel együtt dönteni arról, hogy tudják-e 
vállalni a határi utak javítását. 
 
Horváth Károly alpolgármester elmondta, hogy idén a gazdák hozzájárultak az új lakóutcák mart aszfalttal történő 
ellátásához, a kocsi rakodásban, szállításban. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a hótolást is elvégzik. 
 
Horváth Károly alpolgármester elmondta, hogy az elmúlt években egy-két gazda felajánlása volt a hótolás, akik ezt 
társadalmi munkában végezték. Ezt a maga részéről most is vállalja. 
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Siska Károly képviselő úgy gondolja, hogy az jó volt, ahogy a határi utak javítása eddig történt, azt majd a 
költségvetéskor vegyék figyelembe, még akkor is, ha ez nem alapfeladata az önkormányzatnak. Gondoljanak a futókra, 
kutyasétáltatókra, és a gazdákra, hogy ők is javítási költség nélkül tudják a gépeiket használni ezeken az utakon.  
 
Horváth Károly alpolgármester úgy tudja, hogy a gazdák munkája, amit a mart aszfalt felrakodása és kiszállítása tett 
ki, 8-10 millió forint megtakarítást jelentett az önkormányzatnak. 
 
Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Döntés 020/20 hrsz-ú külterületi út javításáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jelenlegi időjárási körülmények 
nem alkalmasak a határi utak javítására, a kérdést a tavaszi időszakban újra megvizsgálják. 
2. A Képviselő-testületi felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 
Felelős: Pulai Nikoletta 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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 207/2019. (XI. 28.) határozata 
Döntés 020/20 hrsz-ú külterületi út javításáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jelenlegi időjárási körülmények 
nem alkalmasak a határi utak javítására, a kérdést a tavaszi időszakban újra megvizsgálják. 
2. A Képviselő-testületi felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 

8. napirendi pont: Automata üzemanyagtöltő állomás és kézi autómosó létesítésére érkezett kérelem 

megtárgyalása 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Siska Károly a Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a kérelmet a bizottság megtárgyalta, úgy 
gondolják, hogy ebből a település profitálni fog, ezt a tervet, ötletet támogatja a bizottság. Most csak elvi támogatást 
tudnak adni, hiszen a szakhatóságok engedélyeznek, és vizsgálják azt, hogy minden előírásnak megfeleljen a létesítmény. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Automata üzemanyagtöltő állomás és kézi autómosó létesítése  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – anélkül, hogy az illetékes hatóságtól hatáskört vonna 
el – támogatja a győrzámolyi 061/1 hrsz-ú ingatlanra automata üzemanyagtöltő állomás és kézi autómosó létesítését és 
felkéri a beruházót, hogy létesítés ütemezéséről tájékoztassa az önkormányzatot, illetve a tevékenység végzése esetén 
tegyen eleget az iparűzési adó hatálya alá történő bejelentkezésnek Győrzámoly községben. 
2. A Képviselő-testületi felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa  
Felelős: Pulai Nikoletta 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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2019. (XI. 28.) határozata 
Automata üzemanyagtöltő állomás és kézi autómosó létesítése  
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – anélkül, hogy az illetékes hatóságtól hatáskört vonna 
el – támogatja a győrzámolyi 061/1 hrsz-ú ingatlanra automata üzemanyagtöltő állomás és kézi autómosó létesítését és 
felkéri a beruházót, hogy létesítés ütemezéséről tájékoztassa az önkormányzatot, illetve a tevékenység végzése esetén 
tegyen eleget az iparűzési adó hatálya alá történő bejelentkezésnek Győrzámoly községben. 
2. A Képviselő-testületi felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa  
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 

9. napirendi pont: Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztést.  
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy ezt ki végzi.  
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy az önkormányzatnak szerződése van egy belső ellenőrrel. Minden évben 
ki van jelölve a téma, hogy mit ellenőriz.  
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy ennek milyen költsége van. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy évi 300-400 ezer forint. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta 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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 209/2019. (XI. 28.) számú határozata 
Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervéről 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évre szóló belső ellenőrzési témakört a 
következőkben határozza meg: 

• A gazdálkodással, a pénzügyi-számviteli feladatok ellátásával összefüggő szabályzatok felülvizsgálata 
Győrzámoly Község Önkormányzatánál és intézményeinél 

• Alapító okiratok, SZMSZ, ügyrend, munkaköri leírások, egyéb belső szabályozások felülvizsgálata Győrzámoly 
Község Önkormányzatánál és intézményeinél 

Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: értelem szerint  
 

10. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervére 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy ezeken az időpontokon lesz lehetőség változtatni? 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy arra volt már példa, hogy ha tudták az előző ülésen, hogy a tervezett 
következő ülés időpontja valamiért nem felel meg többeknek, akkor az ülést elnapolták. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta 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 az alábbi határozatot hozta: 
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 210/2019. (XI. 28.) számú határozata 
A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évre szóló munkatervét jóváhagyja. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

11. napirendi pont: Javaslat szelektív hulladéklerakó sziget áthelyezésére 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az idei évben az óvoda előtti 
hulladékgyűjtő sziget áthelyezésre került a Szent László u. – Liget u. sarkára. Az első hetekben még úgy tűnt, hogy 
annak állapota nem követi az óvoda előtti állapotokat és használata a jogszabályoknak megfelelő lesz. Miután azonban 
egyre többen kezdték el használni, sajnos ugyanaz a helyzet ismétlődik, ami a szelektív szigetek környékére 
általánosságban jellemző: annak nem rendeltetésszerű használata. Az ott élőket mindez nagyon zavarja, nem 
tetszésüknek többször is hangot adtak. Az önkormányzat munkatársaira komoly terhet ró a sziget környékének rendben 
tartása, előfordul, hogy naponta kétszer is takarítaniuk kell a környezetét. Az önkormányzat számára a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás – a lakosságszámhoz igazodva – két újabb hulladékszigetet ígért a 2018. évben, melyek 
helyét a Képviselő-testület a Majori úton és a Szabadság utca végén jelölte ki és helyüket is kialakította. Nemrégiben 
megbeszélést folytattak a GYHG Nonprofit Kft. cégvezetőjével, aki elmondta, hogy az a hosszú tervük, hogy a háztól 
viszik el a szelektíven gyűjtött szemetet és a jelenleg kiválasztott hat település után ebbe a rendszerbe továbbiakat 
vonnak be. Addig sem céljuk, hogy a meglévő hulladékszigeteket bővítsék, mert ismerik a használatának körülményeit, 
annak összes negatív vetületével. A cégvezető azt is elmondta, hogy ha megvalósul a szelektíven gyűjtött hulladék háztól 
való elszállítása, akkor csak az üveg gyűjtése marad a közterületre kihelyezett edényekben. Azt javasolja, hogy a Szent 
László u. – Liget u. sarkára kihelyezett hulladékgyűjtő helyét módosítsa a Képviselő-testület és helyezzék azt át a Majori 
útra, mert ott talán kevésbé hat zavarólag azáltal, hogy lakott területektől távolabb helyezkedik el. Korábban írásban 
jelezték a GYHG-nak, hogy kiszakadt a műanyag gyűjtő, ezt szóban is elmondták a cégvezetőnek, amikor ott jártak, és 
pár napon belül azt kicserélték. Megkérdezték továbbá azt is, hogy mint önkormányzat hogyan tudnának segíteni a 
szelektív gyűjtésben, hiszen a nem megfelelő használat mellett a kapacitáshiány miatti kevés ürítés okozza a másik 
problémát. Múlt héten szedtek ott össze porszívót, és egyéb oda nem illő dolgokat. Azt mondta a cégvezető, hogy azt 
semmiképp nem javasolja, hogy az önkormányzat szállítsa el a szemetet a házaktól, egy dolgot tud elképzelni, ha az 
önkormányzat kijelöl egy helyet és egy napot, ahova a lakók elvihetik a szelektív hulladékot, amit aztán az önkormányzat 
szállíttat be Sashegyre. Nyilván ennek nem kevés a költsége. De az eredeti kérdés az, hogy áthelyezzék-e a szelektív 
hulladékgyűjtőt. 
 
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy a szemetelés szabálysértés, és úgy áthelyezni, hogy nincs ott kamera, 
ráadásul lakott területtől is távolabb van, nem lesz megoldás.  
 
Pulai Nikoletta polgármester emlékezteti, hogy a kamerarendszer kiépítése folyamatban van. 
 
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy ha a szelektív gyűjtő lakott területtől távol lesz, akkor sokkal rosszabb 
lesz a helyzet. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő úgy gondolja, hogy a Majori út távol van, oda nagyon nehéz lesz kerékpárral 
kijuttatni a szemetet, gondol itt az idősebb korosztályra és azokra, akik nem autóval közlekednek. Ezen kívül talán a 
helyzet is rosszabb lesz, mert mennyivel szebb az, ha a szél a határban fújja a szemetet. Itt is laknak körülötte emberek, 
ők is reklamálni fognak. Sajnos megoldást nem tud, ez tényleg egy púp, és ezt a szelektív hulladékgyűjtőt már nagyon 
sokszor tologatták. A Majori út messze van nagyon, lehet, hogy itt a faluban nem látják, de akik az országúton 
közlekednek, azok látni fogják. 
 
Horváth Károly alpolgármester is ezen a véleményen van, ha itt a faluban három óránként kell kiküldeni valakit, hogy 
takarítsa össze a környezetet, akkor ott ki is lehet ültetni valakit. Ha nincs más hely, csak úgy tudja támogatni, hogy 
bekerítve és U alakban elhelyezve. De fennáll a veszély, hogy a zsákokat a kerítés és a szemetes közé fogják dobni. 
Esetleg még a focipályát tudja helyszínként elképzelni. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy két helyszín lett tavaly kialakítva az új szigeteknek, az egyik a Majori 
úton, a másik a Szabadság utca végén.  
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dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy a temetővel szemben a gödörben nem lenne alkalmas? 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy esetleg zárt helyre áttenni? 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy ezt nem engedik, ráadásul zárt helyre a hulladékgyűjtő autó sem tud 
bemenni. A lakóházaktól való távolság miatt egyedül a Majori útra való áthelyezés lenne a megoldás.  
 
Siska Károly képviselő egyetért dr. Sallay Andrással és Horváth Károllyal, a kinti helyszínen még több lesz az illegális 
szemetelő. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő nagyon távolinak érzi a helyszínt.  
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint azt is megtehetik, hogy kijelölik a volt Csinód telephely udvarát, ami tényleg a 
faluközpontban van, odaviheti mindenki a szelektív hulladékát, aztán a nem létező járművekkel beszállítják azt a 
GYHG-hoz. Ezt nem tudják megoldani, csak ha bérelnek erre járművet, személyzetet. 
 
Arvanitudu-Major Éva képviselő szerint arról nem beszélve, hogy ezzel átvennék a hulladékudvar szerepét is, mert 
akkor oda senki nem fogja elvinni a szemetet. 
 
Pulai Nikoletta polgármester a legnagyobb problémának a használók magatartását gondolja. 
 
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy ha van kamerarendszer, ami felveszi a kocsi rendszámát, megteszik a 
feljelentést, akkor biztos csökken az illegális szemetelés. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy sajnos erre is volt már példa, hogy a rendőr elfogta a szemetelőt, akkor 
még jegyzői hatáskörben volt a szabálysértés elbírálása, a maximális pénzbírságot szabta ki, ami után az illető bírósághoz 
fordult és ott ezt a bírságot eltörölték a szabálysértő rossz anyagi körülményeire hivatkozással, tehát a meghozott döntés 
semmit nem jelentett. 
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy mikor viszik el háztól a szelektív hulladékot. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy 2019. és 2022. között mindenhol tervezik bevezetni. Azon kell 
lobbizni, hogy a következő körbe bekerüljenek. Azt el tudja képzelni, amit az alpolgármester úr javasolt, hogy a Majori 
úton körbekerítik a szelektív szigetet, hogy a hulladékot ne tudja kifújni a szél.  
 
dr. Sallay András képviselő akkor támogatja az áthelyezést, amikor már lesz ott kamera, tehát a kamera kiépítésével 
egybe kötné.  
 
Pulai Nikoletta polgármester azt az információt kapta a lehetséges kivitelezőtől, hogy a kamerarendszer kiépítése 
minimum 60 nap, és időjárás függvénye, mert 7 fok alatt nem lehet megcsinálni, ennek ideális ideje a nyár, amikor jó idő 
van. 
 
dr. Sallay András képviselő szerint a jó hírt már most tudnák közölni, hogy a Képviselő-testület támogatja az 
áthelyezést. 
 
Pulai Nikoletta polgármester azt javasolja, hogy már most helyezzék át. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő ezt támogatja, ismerve a helyzetet. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ez azonnal úgysem történik meg, mivel a GYHG fogja áthelyezni, 
addig elkészülhet a kerítés. Ez akkor sem lesz haszontalan, ha megvalósul a háztól való gyűjtés, hiszen az üveg gyűjtés 
akkor is közterületen marad.  
 
Foltányi Árpád a Pénzügyi Bizottság tagja szót kér. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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Határozati javaslat 

Hozzászólási jog biztosítása 
A Képviselő-testület a napirendi kérdésben megadja a szót Foltányi Árpádnak. 
Felelős: Pulai Nikoletta 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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2019. (XI. 28.) számú határozata 
Hozzászólási jog biztosítása 
A Képviselő-testület a napirendi kérdésben megadja a szót Foltányi Árpádnak. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Foltányi Árpád a Pénzügyi Bizottság tagja elmondta, hogy ez nagyon komplex probléma, úgy gondolja, hogy 
vannak itt olyan lakók, akik profik a hulladék kérdésben, ki kellene kérni a véleményüket.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy már felvette vele a kapcsolatot. 
 
Foltányi Árpád a Pénzügyi Bizottság tagja szerint fel kell kérni, hogy készítsen egy koncepciót és ráadásul ő tudja, 
hogy milyen tervek vannak, továbbá nem tudhatják, hogy mi lesz 2022-ben, hiszen azt sem tudják, hogy mi lesz holnap. 
Az a véleménye, hogy kérjék fel Kosár Tibort, hogy társadalmi munkában dolgozzon ki egy hosszú távú 
hulladékgazdálkodási koncepciót.  
 
Siska Károly képviselő szerint mindig arról lehet hallani, hogy vidékről kerül Győrbe a hulladék. 
 
dr. Sallay András képviselő szerint az a tapasztalat, hogy az emberek általában kicsit arrébb viszik a hulladékukat. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint Győrladaméron rendezettebb a szelektív sziget környéke, tudják ennek az 
okát? 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy nem mindig, már tapasztalt mást, inkább Kunszigetre jellemző, hogy 
ott rendezett a szigetek környéke. 
 
dr. Torma Viktória jegyző szerint azért, mert zsákfalu. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő úgy gondolja, hogy a Majori út még több embernek fog útba esni jövet-menet. Neki 
nagyon szem előtt van. 
 
Pulai Nikoletta polgármester úgy gondolja, hogy ott pont nincs, mert az Iskola utca végétől távolabb van. Mindegyik 
mellett és ellen vannak érvek, de kerítéssel körbe kerítve el tudja képzelni. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy hol a másik hely? 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Szabadság utcában, de ott még közelebb vannak a lakóházak.  
 
dr. Sallay András képviselő felvetette, hogy a temető előtti parkolóba, a gödör elé helyezzék át. Itt nincsen lakó, 
központi helyen van, és itt is be lehetne keríteni, ráadásul aszfaltos út van és meg tud fordulni az autó. 
 
Pulai Nikoletta polgármester megkérdezte, hogy mikor állt meg ott utoljára a víz? 
 
dr. Sallay András képviselő szerint 2013-ban, amikor a fél faluban is. A parkolóhely kevesebb lenne. 
 
Siska Károly képviselő szerint a temetésre érkezők azt nem biztos, hogy jó néven veszik, ha meglátják a szelektív 
hulladékkupacokat.  
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Karácsonyné Mayer Éva képviselő ezt nem tartja jónak, akkor inkább a Majori út.  
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint teljesen jó megoldás nincs, olyat kell keresni, ami kevesebb nehézséget okoz, 
ezért látja jobbnak a Majori utat. 
 
Karácsonyné Mayer Éva képviselő megkérdezte, hogy muszáj dönteni? 
 
Pulai Nikoletta polgármester és Horváth Károly alpolgármester szerint ne halasszák a döntést, mert holnap sem 
tudnak jobb döntést hozni.  
 
Pulai Nikolett polgármester javasolja, hogy helyezzék át a Majori útra és kerítsék körbe u alakban.  
 
dr. Sallay András képviselő csak akkor támogatja, ha ott lesz kamera. 
 
Horváth Károly alpolgármester ezt támogatja. 
 
dr. Sallay András képviselő szerint a jó hírt most közölhetik és februárra meglehet az áthelyezés. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy februárra biztos nem lesz kamera, mert 7 fok alatt nem lehet kiépíteni, 
szakember után mondja, amit mond. 
 
Siska Károly képviselő nem támogatja az áthelyezést, mert nem lesz megoldás, inkább rosszabb lesz a helyzet. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő az áthelyezést támogatja, a helyszínt nem. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő a polgármester asszony által javasolt megoldást támogatja. 
 
Karácsonyné Mayer Éva képviselő dr. Sallay András képviselő javaslatával ért egyet. 
 
Horváth Károly alpolgármester szerint, ha megmondják az ott lakónak, hogy a Képviselő-testület támogatta az 
áthelyezést és ez meg fog történni, az már nagy előrelépés lesz. 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint az első kérdése az lesz, hogy mikor. Ő azt szeretné, ha most kerülne át a 
hulladékgyűjtő, de figyelembe véve az elhangzott véleményeket az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Szelektív hulladékgyűjtő edények áthelyezéséről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámoly, Szent László u. – 
Liget u. találkozásánál elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényeket áthelyezteti a Győrzámoly, Majori úton erre a célra 
kialakított önkormányzati közterületre akkor, amikor ott kiépül a térfigyelő kamerarendszer és megvalósul a 
hulladékgyűjtő edények körbekerítése. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a feltételek teljesülése esetén a hulladékgyűjtő 
edények áthelyezése iránt intézkedjen. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 212/2019. (XI. 28.) számú határozata 
Szelektív hulladékgyűjtő edények áthelyezéséről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámoly, Szent László u. – 
Liget u. találkozásánál elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényeket áthelyezteti a Győrzámoly, Majori úton erre a célra 
kialakított önkormányzati közterületre akkor, amikor ott kiépül a térfigyelő kamerarendszer és megvalósul a 
hulladékgyűjtő edények körbekerítése. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a feltételek teljesülése esetén a hulladékgyűjtő 
edények áthelyezése iránt intézkedjen. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Foltányi Árpád a Pénzügyi Bizottság tagja 18.17 órakor elhagyta a képviselő-testületi ülés helyszínét. 

 
12. napirendi pont: Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra érkezett pályázatok 

elbírálásról 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy 7-en pályáztak az „A” típusú pályázati kiírásra, havi 3.000,-Ft 
támogatást javasol. 
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy többet lehet-e adni. 
 
Siska Károly képviselő megjegyezte, hogy régen ennek a duplája vagy még több szokott lenni a pályázók száma, két 
dolgot tud elképzelni, vagy nem számít a 3 ezer forint, vagy kevesebben tanulnak felsőoktatásban. Eddig az volt a 
gyakorlat, hogy két részletben kapják meg a támogatást. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő megkérdezte, hogy a megyei önkormányzat is tesz hozzá, ahogy korábban? 
Régebben 2.500,-Ft/hó támogatást adtak. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy nem. 
 
Siska Károly képviselő emelést javasol, akár 2 ezer forinttal, ami nem nagy összeg az önkormányzatnak, de jelzés 
értékű a felsőoktatási hallgatóknak. 
 
Pulai Nikoletta polgármester havi 5 ezer forint támogatást javasol. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kiírásra benyújtott pályázatok elbírálásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
kiírásra benyújtott pályázatokat. 
2. A Képviselő-testület mind a 7 pályázót támogatja 5.000,-Ft/fő x 10 hó összeggel. 
3. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az ösztöndíjak összegét az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésébe tervezze be, és azok átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: folyamatos  
 
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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 213/2019. (XI. 28.) számú határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kiírásra benyújtott pályázatok elbírálásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
kiírásra benyújtott pályázatokat. 
2. A Képviselő-testület mind a 7 pályázót támogatja 5.000,-Ft/fő x 10 hó összeggel. 
3. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az ösztöndíjak összegét az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésébe tervezze be, és azok átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: folyamatos  
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13. napirendi pont: A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyása 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  

dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy ez a jövő évre vonatkozik? 

dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a harmadik csoport miatt szükséges a módosítás. 

Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy ez mikor indulna. 

dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy amikor megvannak a szükséges eszközök.  

Siska Károly képviselő szerint ezek szerint van igény a harmadik csoportra. 

Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy érkezett egy olyan kérés az intézményből, hogy a harmadik 
csoportszoba és a tálaló konyha között nincs ajtó, csak ablak, viszont ajtó kellene. Leegyeztették a szükséges 
szakhatóságokkal a kérést, mindenki hozzájárult, már csak egy kivitelezőt kell találni, aki ezt megvalósítja.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő jelezte, hogy azon az ajtón, ahol a bölcsődébe lehet menni, nincs retesz. 

Horváth Károly alpolgármester szerint a benti ajtón van. 

Pulai Nikoletta polgármester javasolta, hogy ezt az intézményvezető felé jelezze a képviselő asszony. 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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 214/2019. (XI. 28.) számú határozata 
A 112/2016. (VI. 6.) határozattal jóváhagyott szakmai program hatályon kívül helyezése 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde 
112/2016. (VI. 6.) határozattal jóváhagyott Szakmai Programját hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető és Erdélyi Csilla bölcsőde vezető 
Határidő: azonnal   
 
Pulai Nikoletta 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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 215/2019. (XI. 28.) számú határozata 
A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézmény bölcsődei szakmai programjának jóváhagyása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győrzámolyi Tündérrózsa 
Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Szakmai Programját. 
Felelős: Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető és Erdélyi Csilla bölcsőde vezető 
Határidő: folyamatos   

 
14. napirendi pont: Javaslat a védőnői körzet megosztására 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester és dr. Torma Viktória jegyző  

Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a járási vezető védőnő 
javasolja további egy védőnői körzet létrehozását, ugyanis egy védőnői körzetben maximum 750 pontot finanszíroznak, 
Győrzámoly esetében 1200 körüli pontértéknél tartanak, így a 750 pont felett a körzet nincs kifinanszírozva, arról nem 
beszélve, hogy az ellátottak számának növekedése miatt sok munka hárul a védőnőre.  
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dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hol tud leülni az új védőnő. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az új egészségház úgy lett kialakítva, hogy a védőnői részleget két 
védőnőre tervezték. Maximum egy számítógépet kell vásárolni, illetve a védőnői programhoz kell számára hozzáférést 
biztosítani.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az állást meg kell majd hirdetni. 
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy ez mennyire fog gondot okozni, hiszen óvónő nincs, illetve a bérét kinek 
kell kigazdálkodni? 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy védőnőből talán most nincs hiány, illetve a vezető védőnő is ígért 
segítségét. A védőnő költségeire támogatást kap az önkormányzat.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy körülbelül évi 5-6 millió forint között kap az egészségbiztosítástól az 
önkormányzat a védőnő működtetésére, ez 750 pontig történő finanszírozást jelent. A körzet pontértéke a vezető 
védőnő leirata alapján 1190 pont körül van, azaz a kettő különbözete nincs kifinanszírozva. Ahogy láthatták az 
előterjesztéshez mellékelt rendelt-tervezetben szereplő körzet megosztást még üresen hagyta, mert a települést úgy kell 
majd megosztani, hogy megközelítőleg azonos legyen mindkét körzetben az ellátotti létszám. Azt gondolja, hogy ha egy 
kezdő védőnőt sikerülne felvenni, akkor a finanszírozás elegendő lenne. Az biztos, hogy a települést nem tudják észak-
dél, vagy kelet-nyugati tengely mentén megosztani, hanem utcák szerint kell végignézni és egyesével azokat besorolni, 
így az is előfordulhat, hogy a párhuzamos utcák közül mindegyik más védőnőhöz tartozik majd. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ezt a körzet megosztást a védőnővel együtt fogják megcsinálni. 
 
dr. Sallay András képviselő szerint várhatóan nem csökkenni fog az ellátottak száma, hanem nőni.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendeletet meg kell küldeni a 
véleményező szerveknek, közben az új állást meg kell hirdetni. Azt tudni kell, hogy működési engedélyt csak akkor 
kérhetnek, ha már megvan az új védőnő személye, ugyanis üres körzetet nem finanszíroznak. Amikor ez megvan, 
onnantól kezdődik a finanszírozás, ezért kellene ezt a folyamatot elindítani. A vezető védőnőtől még azt is tudják, hogy 
több helyen is körzetbontásra kerül sor, más települések is védőnőt fognak keresni, így célszerű minél előbb lépni, hogy 
megtalálják a leginkább megfelelő embert a pozícióra.  
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta 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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 216/2019. (XI. 28.) számú határozata 
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet-tervezetről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet-
tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő rendelet-tervezetet 
véleményezés céljából küldje meg az alapellátást végző dr. Bán Barbara háziorvosnak, Benákné dr. Kelemen Ágnes 
gyermekorvosnak, dr. Hetényiné dr. Szegedy Judit Márta fogorvosnak és Bősze Anita védőnőnek, az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központnak, az Országos Tisztifőorvosnak, valamint a Győri Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztályának. 
3. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett rendelet-
tervezetet a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő. 
4. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a több településre kiterjedő fogorvosi alapellátás székhelyének kijelölésére az 
érintett önkormányzatokkal a 2013. évben kötött, érvényes megállapodással rendelkezik, mely megfelel az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben foglaltaknak. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: 2. pont azonnal; 3. pont értelem szerint 
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta 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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2019. (XI. 28.) számú határozata 
Döntés védőnői álláspályázat kiírásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki területi védőnői állásra. 
2. A Képviselő-testület a pályázati feltételeket az alábbiakban határozza meg: 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 
Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 49/B. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint. 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 

•         Főiskola, védőnő, 
•         büntetlen előélet, 
•         magyar állampolgárság, 
•         cselekvőképesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• fényképes szakmai önéletrajz, 

• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás, 

• a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban részt vevők 
megismerhetik, 

• a pályázó nyilatkozata, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Torma Viktória jegyző nyújt, a 06-96/352-122-es 
telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 

•         Postai úton, a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzat címére történő megküldésével (9172 
Győrzámoly, Rákóczi u. 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: …/2019 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő. 

• Elektronikus úton dr. Torma Viktória jegyző részére a jegyzo@gyorzamoly.hu e-mail címen keresztül, 

• Személyesen: dr. Torma Viktória jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 
45.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően a pályázókat a pályázat kiírója a képviselő-testületi ülésen 
meghallgatja és dönt a védőnő személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az 
eljárás során fenntartja. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.gyorzamoly.hu 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyorzamoly.hu honlapon szerezhet. 
3. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírás megjelentetése iránt intézkedjen. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: azonnal  
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15. napirendi pont: Javaslat rendezvényszervezői állás kiírására 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  

Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a mostani 
rendezvényszervező megbízása december 31-én lejár. Azt gondolja, hogy a településnek több rendezvényre van 
szüksége, mint amennyi eddig volt és a kommunikációval kapcsolatos feladatokat is elláthatná. A honlap és a faluújság 
anyagának összegyűjtésében, elkészítésében szánna neki feladatokat. Szeretné, ha ez egész állás lenne. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint akkor megnövekszik az ez irányú költségük. Biztos, hogy 
rendezvényszervező irányába kell növelni a költségeket, nem lenne jobb a falunak egy négy órás plusz gondnok? 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint a pályázati lehetőség mindenki számára adott lenne, és szeretné, ha lenne egy 
olyan ember, aki ezeket a feladatokat át tudná venni. Fontos, hogy a honlap folyamatosan frissüljön. Mindenhol azt 
látja, hogy a megfelelő, gyors információra szükség van. Ezt ő nem bírja csinálni, kell egy ember, akire ezeket rá lehet 
bízni, illetve megnövekszik a rendezvények száma és olyan rendezvényeket kell letenni az asztalra, ami mindenki előtt 
megállja a helyét. 
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy a jelenlegi rendezvényszervező nem végez jó munkát? 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint ez nem arról szól, hogy a jelenlegi nem végzi jól a munkáját. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselőnek az a tapasztalata, hogy a rendezvényszervező drága rendezvényeket szervez. 
 
Horváth Károly alpolgármester szerint olyan rendezvényeket szervez, amit a költségvetés enged neki.  
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint a rendezvényszervező feladata lenne a multifunkciós helyiségek működtetése, 
bérbe adása, azzal a céllal, hogy minél több program legyen, tehát ennek van egy bevételi oldala is.  
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint ez már egy visszatérő téma, korábban is voltak próbálkozások arra, hogy 
rendezvényszervezőt találjanak. A jelenlegi nyugdíjas, ezért részmunkaidőben látja el a feladatot. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint szívvel-lélekkel. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint azzal nincs is probléma. 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint ez nem is arról szól, hogy ő hogy dolgozik, de őrá nem biztos, hogy a plusz 
feladatokat ráterhelhetik. 
 
Karácsonyné Mayer Éva képviselő szerint akkor talán fiatalabb, rugalmasabb kellene? 
 
Pulai Nikoletta polgármester úgy gondolja, hogy lehet, hogy ő is megpályázza, hiszen a lehetőség számára is adott, de 
az a véleménye, hogy ez a feladat egy egész állású embert igényel.    
 
Karácsonyné Mayer Éva képviselő megkérdezte, hogy lesz itt annyi feladat? 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint ezekkel a plusz feladatokkal kiegészítve, amiket elmondott, továbbá, ha bérbe 
vennék a fenti helyiségeket, a multifunkciós termet, program, programot érne, akkor igen. Jó lenne egy olyat is 
létrehozni, ahova a fiatalok eljöhetnének. 
 
Horváth Károly alpolgármester szerint próbálják meg.  
 
Pulai Nikoletta polgármester abban sem biztos, hogy találnak embert. 
 
Horváth Károly alpolgármester szerint egy-két év alatt kiderül, hogy szükség van-e rá és felül lehet vizsgálni, hogy 
tényleg szükséges-e 8 órában ellátni a feladatot. 
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Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint, ha határozatlan időre veszik fel, akkor egy-két év múlva ezen már nem 
gondolkodhatnak. 
 
dr. Sallay András képviselő elmondta, ha határozatlan időre szól a szerződés, akkor 1 hónap felmondási idővel fel is 
lehet mondani neki bármikor. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő ennél óvatosabb lenne, hogy bármikor felmondhatnak, inkább egy 6 vagy továbbra 
is egy 4 órás állást tart célszerűnek, ha nem tudják azt, hogy ki tudják-e tölteni az idejét. 
 
Pulai Nikoletta polgármester biztos abban, hogy ki tudják tölteni az idejét. Hozzáteszi, hogy délutáni és hétvégi 
munkavégzésről is szó van ebben az esetben, ezért a munkaidejét majd úgy kell kialakítani, hogy egy része rugalmas 
legyen. Tudja azt, hogy mit jelent egy rendezvény megszervezése. Azt elfelejtette a rendezvénynaptár tárgyalásakor 
említeni, hogy az Ősz Tök Élő fesztiválon parasztolimpiát is szeretne és ígéretet kapott a környékbeli 
polgármesterektől, hogy indítanak ők is csapatokat.  
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő megkérdezte, hogy milyen bérköltsége van? 
 
dr. Torma Viktória jegyző úgy gondolja, hogy munka törvénykönyve hatálya alá tartozó állásról van szó, tehát 
megegyezés kérdése, amiben a felek meg tudnak állapodni. 
 
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy azt támogathatják, hogy kiírnak egy ilyen pályázatot, hiszen úgyis lesz 
egy újabb döntési lehetőség a pályázatok beérkezését követően, amikor már tudni fogják, hogy kik és milyen 
bérigényekkel pályáztak. 
 
Pulai Nikoletta 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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 218/2019. (XI. 28.) számú határozata 
Közművelődési referensi álláshely betöltését célzó pályázat kiírása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy közművelődési referensi 
álláshelyre pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A település közművelődési feladatainak teljes körű ellátása Gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel, idősekkel való 
kapcsolattartás, helyi rendezvények, programok, foglalkozások szervezése, lebonyolítása, pályázatok elkészítésében és 
lebonyolításában való közreműködés, adatszolgáltatások végzése, adminisztrációs és ügyeleti feladatok elvégzése. 
Faluújság és honlap szerkesztése. Késő délutáni, és esti és esetenként hétvégén történő munkavégzés. 
Pályázati feltételek: 

-  magyar állampolgárság, 

- cselekvőképesség, 

- büntetlen előélet, 

- legalább középiskolai végzettség, /művelődésszervező, közművelődési szakember, rendezvényszervező/, 

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

- felhasználói szintű internetes alkalmazások 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 - ECDL vizsga, 

- hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, 
- Felsőfokú képesítés, /művelődésszervező, közművelődési szakember, kulturális menedzser/, 
- PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett szakmai gyakorlat, 

- angol nyelv ismerete 
Elvárt kompetenciák: 

•         kommunikációs készség, 
•         szervezési készség, 
•         írásbeli- és szóbeli kifejező készség, 
•         kreativitás, 
•         problémamegoldó- és konfliktuskezelő készség, 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
     Részletes fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél, melyben ismertetni kell a munkakörrel 

kapcsolatos elképzeléseket és meg kell jelölni a fizetési igényt. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás, végzettséget igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik és a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy 
pályázatát a Képviselő-testület nyilvános ülésen bírálja el, vagy zárt ülés tartását kéri. Nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó vállalja a délutáni-esti, esetenként a hétvégi munkavégzést. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pulai Nikoletta polgármester nyújt, a 96/352-122 
telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja:  

-    Postai úton a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9172 
Győrzámoly, Rákóczi u. 45.).       

-  Személyesen a Polgármesteri Hivatalban dr. Torma Viktória jegyzőnél (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.).  
- E-mailben a jegyzo@gyorzamoly.hu e-mail címre. Az e-mail üzenet tárgyában kérjük megjelölni a betölteni 

kívánt pozíciót. 
A pályázatok elbírálásának rendje:  
A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően 
a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatokat Győrzámoly Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. 
2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert a pályázat kiírására és bonyolítására, továbbá arra, hogy a 
benyújtott pályázatokat döntésre terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

16. napirendi pont: Döntés év végi ünnepségről 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  

Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Idáig az volt a gyakorlat, hogy az 
önkormányzati konyhán látták vendégül az önkormányzat, az intézmény és a hivatal dolgozóit. Ezen annyiban szeretne 
változtatni, hogy étterembe mennének, ennek a La Perla étteremben 4.500-5.000,-Ft/fő költsége lenne, a Fortuna 
étteremben 3.500-3.800,-Ft/fő a tálas megoldás, míg Dunaszegen a Kemencés étteremben 3.490,-Ft/fő lenne a tálas 
ételkínálat, amiben lenne egy welcome drink, egy pohár pezsgő is. Ez közel 100 főt érint, az óvoda és az iskola esetében 
ez kiegészülne a nyugdíjba vonult munkatársakkal is. Az időpont december 9-e lenne, a tornacsarnok padlójának 
ünnepélyes átadását követően, ami 17 órakor kezdődik és ezt követően lenne a vacsora.  
 
Siska Károly képviselő szerint az önkormányzat nyugdíjas dolgozóit is hívják meg, nem megterhelő költség, aztán 
vagy eljönnek, vagy nem. Megkérdezte, hogy az italfogyasztással mi legyen? 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint azt is az önkormányzat fizetné. 
 
Horváth Károly alpolgármester úgy gondolja, hogy egy bizonyos összegig. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint ezt nem feltétlenül muszáj.  
 
Karácsonyné Mayer Éva képviselő megkérdezte, hogy idáig hogy volt ez. 
 
Siska Károly képviselő szerint eddig az önkormányzat fizette, és a konyhának az volt az előnye, hogy oda el lehetett 
menni biciklivel. Azt gondolja, hogy ha valakit meghívnak, akkor nem szimpatikus, ha utána közlik vele, hogy fizesse az 
italát. Vagy meghívják és megvendégelik, ami egy gesztus a munkájáért, vagy olyan feltételt szabnak, hogy akkor fizesse 
az italát, vagy annak egy részét. Sokféle konstrukció van, azt nem gondolná, hogy a társaság annyira belemerülne az 
italozásba.  
 

mailto:jegyzo@gyorzamoly.hu
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Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy 2018-ban ez a rendezvény elmaradt, 2017-ben 336.280,-Ft volt a 
költsége. Szerinte, ha italt is fizetnek, akkor 5.000,-Ft-ra jön ki egy fő költsége. Aki még nem gondolkodott azon, 
hogyan ossza el a képviselői-keretét, az gondolhatna erre a vacsorára is és erre a célra is felajánlhatja.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő elmondta, hogy cégeknél az a gyakorlat, hogy megvan egy keret és a pincérek 
szólnak, ha azt elérik és onnantól önköltséges a rendezvény.    
 
Siska Károly képviselő ezt nem tudja támogatni.  
 
dr. Sallay András képviselő támogatja, hogy az önkormányzat finanszírozza a fogyasztást, és felajánlja e célra a 
képviselői-keretét. 
 
Siska Károly képviselő kérte, hogy ha megoldható, akkor próbálják meg egy helyiségbe leültetni a meghívottakat, ne 
intézményenként üljenek le, akár még ülésrendet is csinálhatnak. 
 
Horváth Károly alpolgármester szerint ez így biztos nem működik, ezt nem szabályozhatják.  
 
Pulai Nikoletta 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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 219/2019. (XI. 28.) számú határozata 
Év végi vacsora megrendezése  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati intézmények és 
az iskola dolgozóinak a 2019. december 9-én tartandó záró vacsorán köszöni meg az önkormányzat érdekében végzett 
munkájukat.  
2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a rendezvényt szervezze meg és a vacsoráról 
intézkedjen.  
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester  
Határidő: 2019. december 9.  
  

17. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  

Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről: 

1. Családsegítői állás meghirdetése 

Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A családsegítő kinevezése határozott időre, 
két évre szól, 2020. február 23-án lejár, az állást meg kell hirdetni. 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 az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 220/2019. (XI. 28.) számú határozata 
Döntés családsegítő állás kiírásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki családsegítő munkakör betöltésére. 
2. A Képviselő-testület a pályázati feltételeket az alábbiakban határozza meg: 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 
Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
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A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása. Szociális segítő 
tevékenység biztosítása az 1997. évi XXXI. törvény és az 1993. évi III. törvény, valamint a kapcsolódó rendeletek 
alapján. 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.                        
Pályázati feltételek: 

     -    Főiskola, a munkakört kizárólag a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének II. rész I/1. 
pontjában felsorolt felsőfokú végzettség birtokában lehet betölteni, 

     -    Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
      -   magyar állampolgárság, 
      -   büntetlen előélet, 
      -   cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
      -   részletes fényképes szakmai önéletrajz, 
      -  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás 
         végzettséget igazoló okiratok másolata, 
      -   a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 

hozzájárul, és azokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik 
     -    a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott 

kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Torma Viktória jegyző nyújt, a 96/352-122 -os 
telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 

         Postai úton, a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9172 
Győrzámoly, Rákóczi u. 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: /2019. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő 

         Elektronikus úton dr. Torma Viktória jegyző részére a jegyzo@gyorzamoly.hu e-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően 
a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázatot kiíró fenntartja 
magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.gyorzamoly.hu 
3. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert a pályázat kiírására és bonyolítására, továbbá arra, hogy a 
benyújtott pályázatokat döntésre terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
2. A 1025 hrsz-ú ingatlan előtti közterület mart aszfalttal történő burkolása 

Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a 1025 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa elmondta, hogy a telekhatár az út 
nyomvonalától elég messze esik a többi telekhez képest, ez a távolság körülbelül 20 méter. Az esőzések és téli csapadék 
miatt a telek megközelítése nem lehetséges normális körülmények között. Kérte, hogy telekre való behajtását segítse az 
önkormányzat úgy, hogy ezt a sávot az utcában található önkormányzati tulajdonú mart aszfalttal 
feltölthesse. Megnézették a településtervezővel, aki 25 métert mért. 
 
dr. Sallay András képviselő szerint lehet, hogy az út közepéig van 25 méter.  

Horváth Károly alpolgármester szerint a valóságban kicsit közelebb megy az út a telekhez, nincs 25 méter, de nem 

mérte meg a távolságot.  
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Pulai Nikoletta polgármester szerint az most mindegy, hogy 20 vagy 25 méter. 

Horváth Károly alpolgármester úgy gondolja, hogy senkinek se segített az önkormányzat azért, hogy ki tudjon járni 
az udvarából. Ennyi erővel ezt más is kérhetné később, ha most támogatnák.  
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy van-e mart aszfalt, ha igen, akkor valamennyit vigyenek oda. 

Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy mi volt a terv azzal a területtel, amikor kialakították az utcát. 

dr. Sallay András képviselő szerint az, hogy valamikor majd lesz pályázat és leaszfaltoztatják.  

Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ott nem aszfaltoznának, ez nem az út. 

Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy a házakhoz az útcsatlakozásokat nem szokták vállalni? 

Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint ezt máshol sem vállalják.  

Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogy azért a 25 méter elég sok. 

Horváth Károly alpolgármesternek az a véleménye, hogy előfordulhat, hogy a mart aszfalt nem jó helyre lett borítva 

és azért ennél jóval kevesebb az a távolság.  

Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy amikor eladták neki a telket, akkor szemrevételezés után vette 

meg és nem ígért neki az önkormányzat kapubejárót? 

dr. Torma Viktória jegyző úgy tudja, hogy a telket vállalkozó vette meg és a kérelmező a vállalkozótól vásárolta a 

házat.  

Siska Károly képviselő 18.55 órakor elhagyta a Képviselő-testület ülését. Pulai Nikoletta polgármester 
megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint az autókozmetikusig még többet kell menni, mert az ez mögött van. 

dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy az az út már telken belül van.  

Horváth Károly alpolgármester úgy gondolja, hogy akkor ezt mindenki kérhetné. 

dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy jogszabály szerint minden tulajdonos köteles az előtte lévő közterületet 
rendben, tisztán tartani az úttest területéig.   
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint akkor ez nem feladata az önkormányzatnak.  

Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 

Győrzámoly, 1025 hrsz-ú ingatlan előtti közterület mart aszfalttal történő ellátása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nyírfa ligetben lévő 1025 hrsz-ú 
ingatlan előtti közterületet mart aszfalttal látja el. 
2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert a munka megrendelésére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 0 fő igen szavazatával, 6 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 221/2019. (XI. 28.) számú határozata 
Határozati javaslat elutasítása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1025 hrsz-ú ingatlan előtti közterület mart aszfalttal 
történő ellátása tárgyú határozati javaslatot elutasította. 
 
Hozzászólások 
 
Pulai Nikoletta polgármester kérte, hogy a képviselői-kereteket minél előbb osszák fel, és juttassák el e-mailben. Az a 
kérése, hogy a mikulás csomagokra is ajánljanak fel, illetve ünnepi fényekre.   
 
dr. Sallay András képviselő javasolta, hogy a későbbiekben csinálhatnának egy olyan rendeletet, hogy 
településrendezési szerződéshez kötnek bizonyos fejlesztéseket és akkor tudnának egyezkedni azzal, aki építeni, 
beruházni akar valamit. Ez egy polgárjogi szerződés lenne, annak tartalmáról szabadon tárgyalhatnának a beruházóval. 
Ezzel nagyobb lenne az önkormányzat mozgástere, mert mondhatják hogy mit szeretnének kérni és hogy mit tudnak 
adni ezért cserébe.  
 
dr. Torma Viktória jegyző úgy gondolja, hogy ennek a kidolgozása hosszabb időt vehet igénybe, de tavaszra meglehet. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy lehet-e ellenőriztetni a szabálytalan esővíz bekötéseket. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy erről már régebben egyeztetett a szolgáltatóval, a Pannon-víz elvégzi a 
feladatot, de két önkormányzati munkatársnak ott kell lenni velük. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint ez azért fontos, mert esőben a szabálytalan bekötések nagyon leterhelik a 
hálózatot.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy először ki kell értesítni a lakókat az ellenőrzésről és ha a Pannon-víz 
megállapítja, hogy a csapadékvíz ereszt bekötötték a szennyvízcsatornába, akkor határidő tűzésével felszólítják ennek 
megszüntetésére. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselőnek pont azt volt az ötlete, hogy hívják fel erre a lakosságot, hogy ne rosszindulatú 
dolognak tűnjön és akkor ezek szerint nincs is rögtön bírság. 
 
Horváth Károly alpolgármester szerint az is problémás, amikor kivezetik a vizet az utcára, párhuzamosan azt is 
ellenőrizni kellene.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy erre a hivatalnak nincs személyi kapacitása, már korábban is javasolta, hogy 
gondolkodjanak el közterület felügyelő alkalmazásán, aki ellenőrizheti a közterület használatot, hiszen sokan úgy 
használják, hogy arra nem kérnek engedélyt, hónapokig kint tárolják az építőanyagot, az egyebekről már nem is szólva, 
kivezetik a csapadékvizet az utcára. Ehhez meg kellene alkotni a rendelet, ami alapján a közterület felügyelő 
szankcionálhatna.  
 
Horváth Károly alpolgármester szerint bevezethetnék a közterület adót. 
 
dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy annak mi lenne a tárgya?  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy arról van-e statisztika, aki itt lakik, de nincs bejelentkezve? 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy csak arról van, akinek bejelentett tartózkodási helye van, azaz nem állandó 
lakcíme, hanem tartózkodási helye.   
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy azt tudja-e szankcionálni az önkormányzat magasabb adóval, 
hogy valaki megvesz egy telket, de nem jelentkezik be? 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy nem is feltétlen az új építéseknél problémás ez, hiszen általában nekik kell 
a hitel miatt az új lakcím, hanem régebbi ingatlanok esetében, vagy ahol a gyerek Győrbe jár iskolába és kell a győri 
lakcím. 
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Horváth Károly alpolgármester elmondta, hogy az árvízi védekezéskor 2013-ban, amikor összeírták, hogy ténylegesen 
hányan laknak itt, 2-300 emberrel több volt a létszám, mint akiknek állandó lakcímük Győrzámoly volt.  
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy mi van a használatba vételi engedéllyel nem rendelkező házakkal? 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az új ingatlanok esetén ez biztos nem maradhat el, mivel a használatba 
vétel tudomásulvétele szükséges a címképzéshez és a házszám megállapításához, de el tudja azt képzelni, hogy vannak 
olyan régebben épült ingatlanok, amelyeknél nem kérték meg a használatbavételi engedélyt. Ezzel kapcsolatban az 
építésfelügyeletnél lehet eljárást kezdeményezni, de jelenleg nincs tudomása ilyen ingatlanról. A lakcímre visszatérve, a 
jogszabály szerint 3 munkanapon belül kell a címváltozást bejelenteni, ha valaki ezt elmulasztja, az szabálysértés. Mind a 
lakcím bejelentése, mind az adó bejelentkezés önkéntes, azt az ügyfeleknek, adózóknak kell kezdeményezni.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a polgárőrség létrehozásával kapcsolatos tagtoborzó holnap lesz, amire 
mindenkit vár. Nem túl optimista, neki négyen jeleztek, hogy holnap nem tudnak eljönni, de belépnek.  
 
Horváth Károly alpolgármester jelezte, hogy több lopásról is értesült a településen. 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint ezzel is alá tudják támasztani a polgárőrség szükségességét. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy a régi polgárőrség létezik? 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy már nem, újat kell alapítani. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy a polgárőrök hol fognak melegedni, kapnak-e autót? 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy a megyei polgárőr szövetség elnöke azt ígérte, hogy tudnak autót 
adni. Az a cél, hogy minél többen belépjenek, hiszen akkor kevesebbszer jut egy emberre az a feladat, hogy járőrözzön.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint akkor havi egy alkalom lenne körülbelül. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy akkor ehhez kell minimum 60 fő. Minden fórumon megjelent a 
felhívás, sőt az új részekre még papír alapon is vittek szórólapot. Mindent elkövet, hogy ez megvalósuljon, ez közös 
érdekük.  
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester a nyilvános ülést 
berekesztette 19.21 órakor és zárt ülés tartását rendelte el. 
 
 
 

kmf. 

 

 

   Pulai Nikoletta                                                                                             dr. Torma Viktória  
    polgármester                                                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
        Horváth Károly                     Karácsonyné Mayer Éva 
        alpolgármester                      képviselő 


