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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2020. február 6. napján a 15.00 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, Siska Károly képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Kését jelezte: dr. Sallay András képviselő 

 

Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Horváth Károly alpolgármestert és Karácsonyné Mayer Éva képviselőt 
kijelölte. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Döntéshozatal állásfoglalást igénylő személyi ügyben (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Településrendezési terv módosítása (Msz.: 19140), rendeletalkotás; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
5. Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
6. Javaslat a helyiség bérleti díjak felülvizsgálatára; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
7. Döntés sólyázóhely kialakítására érkezett kérelemről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
8. Javaslat önkormányzati intézmény fejlesztésére; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
9. Tájékoztató LEADER-es pályázatról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
10. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
  

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (II. 6.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Döntéshozatal állásfoglalást igénylő személyi ügyben (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Településrendezési terv módosítása (Msz.: 19140), rendeletalkotás; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
5. Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
6. Javaslat a helyiség bérleti díjak felülvizsgálatára; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
7. Döntés sólyázóhely kialakítására érkezett kérelemről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
8. Javaslat önkormányzati intézmény fejlesztésére; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
9. Tájékoztató LEADER-es pályázatról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
10. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
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Pulai Nikoletta polgármester megállapítja, hogy zárt ülésre tartozó napirendi pont következik, ezért a nyilvános ülést 
berekesztette 15.03 órakor és zárt ülés tartását rendelte el.  
 
Pulai Nikoletta polgármester a nyilvános ülést 16.06 órakor megnyitotta. Köszöntötte Bognárné Koteczki Ibolyát és 
Benkőné Krankovits Melindát a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét és helyettesét. 
Javasolta, hogy a megjelentek miatt a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét módosítsák és elmondta, hogy az 
intézményvezető tanácskozási joggal rendelkezik az intézményt érintő napirendi pontban. Az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Napirendi pontok tárgyalási sorrendjének meghatározása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nyilvános ülésre tartozó napirendi 
pontokat az alábbi sorrendben tárgyalja: 

3. Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Javaslat önkormányzati intézmény fejlesztésére; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
5. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
6. Településrendezési terv módosítása (Msz.: 19140), rendeletalkotás; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
7. Javaslat a helyiség bérleti díjak felülvizsgálatára; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
8. Döntés sólyázóhely kialakítására érkezett kérelemről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
9. Tájékoztató LEADER-es pályázatról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
10. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 

 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (II. 6.) határozata 
Napirendi pontok tárgyalási sorrendjének meghatározása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nyilvános ülésre tartozó napirendi 
pontokat az alábbi sorrendben tárgyalja: 

3. Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Javaslat önkormányzati intézmény fejlesztésére; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
5. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
6. Településrendezési terv módosítása (Msz.: 19140), rendeletalkotás; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
7. Javaslat a helyiség bérleti díjak felülvizsgálatára; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
8. Döntés sólyázóhely kialakítására érkezett kérelemről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
9. Tájékoztató LEADER-es pályázatról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
10. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 

 
3. napirendi pont: Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az étkezési térítési díjak 2016 óta nem 
változtak, az emelést indokolja az élelmiszer árak folyamatos emelkedése, fontos, hogy a színvonalat meg tudják tartani. 
A bölcsőde esetében 48,-Ft-tal, az óvoda esetében 40,-Ft-tal, az iskolai napközi esetében 72,-Ft-tal, a menza esetében 
40,-Ft-tal emelkedne az ár, míg a külső étkezőknek 80,-Ft-tal kellene többet fizetni. Várja a hozzászólásokat.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő javasolja, hogy csoportos beszedési megbízás útján is lehessen térítési díjat fizetni. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy dr. Sallay András képviselő e-mailben azt jelezte, hogy átutalás útján 
lehessen megfizetni a térítési díjat. Ez azt jelentené, hogy minden befizetést egyenként kellene lekönyvelni, amire 
jelenleg nincs személyi kapacitás. Minden egyes befizetéshez szükséges lenne készíteni követelést, befizetési 
utalványrendeletet és három példány számlát.  
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Halmos-Polyánki Anett képviselő elmondta, hogy az átutalásra válaszként jelezte a csoport beszedés lehetőségét, 
mert ebben az esetben egy befizetési azonosító lesz, és meglesznek hozzá a mellékletek, mintha készpénzes befizetés 
lett volna, nem kell egyesével könyvelni a befizetéseket. Győri óvodákban, iskolákban van lehetőség így fizetni. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a befizetés módja nem része a rendeletnek, mert az a térítési díjakat 
állapítja meg, de természetesen a számlavezető pénzintézettel egyeztetnek a csoportos beszedési megbízás lehetőségéről.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint ez az élelmezésvezető dolgát is megkönnyítené. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy ehhez a szülőnek kell a bankja felé egy felhatalmazást adni.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő elmondta, hogy volt egy felmérés a bankkártyás fizetés lehetőségének a 
felmérésére, de az is időigényes lenne.  
 
Pulai Nikoletta polgármester megköszönte a felvetést, megvizsgálják ezt a fizetési lehetőséget, majd az 
előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet tette fel szavazásra: 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 7.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzati konyhán biztosított gyermek és külső étkeztetés intézményi térítési díjairól és a bölcsődei 
gondozásért fizetendő intézményi térítési díjról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

4. napirendi pont: Javaslat önkormányzati intézmény fejlesztésére 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az óvodában 193 gyermek van, szükséges a 8. óvodai csoport 
kialakítása. Többször is egyeztettek az óvoda és a bölcsőde vezetőjével és támogatja azon javaslatukat, mely szerint nem 
az óvodát bővítenének első ütemben, hanem bölcsődét. A Szent László u. 3. szám alatti, un. régi bölcsőde átalakítása 
lehetővé tenné ott további egy bölcsődei csoport létesítését. A Szent István u. 11. szám alatti épületben a régebbi 
bölcsődei csoportot az önkormányzat saját maga alakította ki, azt át tudnák vinni a régi bölcsőde épületébe, a 
felszabaduló helyiséget pedig minimális átalakítással óvodai foglalkoztatóvá tudnák alakítani. Amennyiben ezt az 
elképzelést támogatnák, akkor a régi bölcsőde épületébe két csoport kerülhetne, ami munkaszervezés szempontjából is 
sokkal jobb lenne. Nem az ő gondolata, hanem azoké, akik ott dolgoznak, de úgy gondolja, hogy ezt legjobban ők 
tudják végiggondolni és anyagilag is ez lenne a leghumánusabb megoldás. A szomszédos ingatlan felé lenne hozzáépítve 
ez az új csoportszoba és két kiszolgáló helyiség. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő megkérdezte, hogy ez mennyibe kerülne. 
 
Pulai Nikoletta polgármester erre nem tud egyelőre választ adni, mivel első körben azt kérte, hogy nézzék meg, hogy 
ez egyáltalán lehetséges-e és mit szólnak hozzá az engedélyezésben részt vevő hatóságok. Úgy tűnik, hogy a 
megvalósításnak nincs akadálya. Meg kellett vizsgálni a telek beépíthetőségének mértékét és egyéb adottságokat. 
 
Horváth Károly alpolgármester megkérdezte, hogy csak ennyivel bővíthető, vagy lesznek további lehetőségek? 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint csak ennyivel. 
 
Siska Károly képviselő szerint akkor ez az utolsó lehetőség mind az óvoda, mind a bölcsőde esetében.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy mi a hosszú távú stratégia ebben a kérdésben. 
 
Siska Károly képviselő szerint beszélhetnek hosszú távú startégiáról, de úgy tűnik, hogy ez azonnal megoldást igényel. 
Beszélhetnek a költségvetés során a hosszú távú stratégiáról, hogy mi az, amit meg kell valósítani, mi a legfontosabb, de 
most úgy tűnik, hogy ez, ami azonnal döntést igényel, bár nyilván a megvalósítása nem holnap lesz. 
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Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy 58 tanköteles korú gyermek van, ebből 52 fő biztos, 
hogy elmegy, de még mindig van az oktatási hivatalnál olyan eset, akiről nem tudják, hogy marad-e, viszont kalkulálni 
kell, de az adatok bizonytalanok. Elkérte a védőnőtől ezeket, minimálisan 50 fő, tehát megint lennének 191-en és még 
nem számoltak azokkal, akiket év közben beíratnak, mert azokat azonnal fel kell venni átjelentkezéssel. A 2020/2021. 
nevelési évben tehát 191 gyerekkel biztosan számolhatnak, a jelenleg felvehető gyereklétszám az alapító okirat szerint 
165 fő, ez 20%-kal léphető túl.  
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy létezik-e olyan kimutatás, hogy ez az egyre gyarapodó létszám várhatóan 
még meddig emelkedik, hogy most megoldás a csoportszoba bővítés, de 2022-ben már nem lesz az. 
 
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy neki ilyen kimutatása nincs.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint a kiadott építési engedélyek számából ez pontosan becsülhető. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint meg lehet nézni a három év alatti gyermekek számát, valamint az eladott 
telkeket, amiket általában fiatalok vásárolnak meg. 
 
Siska Károly képviselő úgy gondolja, hogy aki nincs ide bejelentkezve, annak a gyerekét nem kötelező felvenni. 
 
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető szerint ez így van, elsősorban a győrzámolyi gyerekeket veszi fel, de 
akinek már ide jár a gyereke és máshol lakik, annak nem mondhatja, hogy a másikat ne hozza ide. 
 
Siska Károly képviselő azért kérdezi, mert nem szeretné, ha az önkormányzat olyan terhet vállalna fel, amire nincs 
szüksége. 
 
Pulai Nikoletta polgármester úgy gondolja, hogy a 8. csoport létrehozására most ez a legrövidebb és legjobb 
megoldás, amit az intézmény is javasol.  
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy ez mikor jöhet létre? 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy ha ma erről tudnak dönteni, akkor meg kell terveztetni, 
engedélyeztetni és a kivitelezést meg kell pályáztatni.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint ennek szeptemberre el kell készülni. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ha ez megvalósulna, akkor a Szent László utcai épületben elég a két 
csoportra egy dajka.  
 
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy munkaszervezés szempontjából is sokkal jobb lenne, 
mivel a Szent István utcában a két csoportot nem lehet egy egységként kezelni, ezért nem lehet egy helyen a reggeli és az 
esti gyülekező. A Szent László u. 3. szám alatti épülethez hozzáépítenének egy csoportszobát, továbbá egy irodát és egy 
felnőtt öltözőt. A meglévő ablakok helyére ajtót lehet tenni, a csoportszobáknak a mosdóra kell nyílni, ami megoldható, 
nem kell még egy kiszolgáló helyiség az új csoportszobához. Ez egy egységnek számít, így a kisgyermek nevelők 
munkarendjét sokkal kedvezőbben be tudják osztani.  
 
Horváth Károly alpolgármester megkérdezte, hogy bölcsőde csak földszinten lehet? 
 
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető tájékoztatja, hogy ez az előírás. A kialakuló 8. csoportnál el kellene 
gondolkozni, hogy a meglévő 2 wc-t, 2 mosdót hogyan lehetne bővíteni. Már gondolkodtak azon is, hogy az 
öltözőszekrényeket hova tegyék, de úgy tűnik, hogy az megoldható lesz.  
 
Horváth Károly alpolgármester megkérdezte, hogy a bölcsődei csoportszoba megfelel óvodai csoportszobának is? 
 
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy minimálisan 40 m2 egy bölcsődei csoport, óvodai 
csoport esetében pedig 2 m2/gyerek az előírás, ami megvan azon a helyen.  
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Halmos-Polyánki Anett képviselő kéri, hogy mindenképpen élvezzenek előnyt a győrzámolyi gyerekek a felvételkor, 
sőt mostantól már csak a győrzámolyi lakcímkártyával rendelkezőket vegyék fel. 
 
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető tájékoztatja, hogy beíratásnál előfordul, hogy építkezik a szülő és még 
nincs lakcímkártyája.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint most is van olyan gyerek az óvodában, aki nem győrzámolyi és ez nincs 
rendjén. Ha építkeznek is a beíratásnál, akkor is igazolják szeptemberben, hogy meglett a győrzámolyi lakcímük. 
 
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető megkérdezte, hogy ezekkel a gyerekekkel mit csináljanak? Ebben az 
esetben létesíteni fognak tartózkodási helyet úgy, hogy valakihez bejelentkeznek.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az óvodába beíratott gyerekek után jár a normatíva. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy véli, hogy ezek a gyerekek a győrzámolyiak elől veszik el a helyet. 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint ez legfeljebb innentől lehet szempont, a már beíratott gyerekekre nem. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő is így gondolja. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő úgy gondolja, hogy akinek itt van háza, az oda fog bejelentkezni, nem a szomszédba. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint vagy nem, hanem meghagyja a győri címét. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy ez azoknál lehet probléma, akik itt építkeznek, mert ide akarnak költözni, 
de szeptemberre adott esetben még tudnak bejelentkezni, mert nincs kész a ház. Tud olyanokról, akik jövőre fognak 
felépítkezni, de már előre ide íratták és hordják a gyerekeiket.  
 
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető szerint ez teljesen ésszerű, hiszen az illető már tervez, tudja, hogy ide 
fog költözni, és ezért íratta ide a gyerekét, az előre gondolás nagyon helyes ebben az esetben a szülő részéről. 
 
Arvanitudu-Major Éva képviselő szerint ilyen esetben csak azt kell valahogy elérni, hogy ezek a családok ténylegesen 
be is jelentkezzenek, amikor az építkezés elkészült. 
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy a 8. csoport létrejöttével mennyi lesz a felvehető gyereklétszám az 
óvodában? 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy 190 fő, ami 20%-kal túlléphető. 
 
Siska Károly képviselő úgy gondolja, hogy így akkor lesz egy kis mozgástér, tehát nem kell azt mondani a nem 
győrzámolyinak, hogy elveszi a helyet a győrzámolyi lakos elől. 
 
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy azon családoknál, akik csak novemberben költöznek, 
probléma lehet, hogy hova írassák a gyerekeket. Sokan ilyen esetben is ide íratják és kihordják Győrből. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy aki nem előre látó, és nem ide íratja be a gyerekét, hanem novemberben 
költözik és átjelentkezik, mert akkor lesz lakcíme, azt kötelező felvenni az óvodába, azonban normatívát nem kapnak 
utána, majd csak a következő év szeptemberében, ugyanis csak azok után a gyerekek után jár az állami támogatás, akik 
október 1-jén szerepelnek a beíratott létszámban. Az után a gyerek után, aki szeptemberben máshol kezdte meg az 
óvodát, nem kapnak támogatást, majd csak a következő nevelési évtől, tehát januártól augusztusig nem jár utána 
normatíva.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint akkor sokkal rosszabbul járnak, ha azt mondják, hogy ne ide írassa be 
szeptemberben, amikor még nincs lakcímkártya, mintha év közben hozza ide, amikor már van. 
 
dr. Sallay András képviselő 16.34 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre. Pulai Nikoletta polgármester 
megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 
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Pulai Nikoletta polgármester összefoglalta az elhangzottakat és az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Óvoda-bölcsőde fejlesztése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testület megállapítja, hogy az emelkedő gyereklétszám miatt az 
óvoda további bővítése szükséges egy új óvodai csoporttal, így a meglévő 7 csoportot további egy csoporttal, 8-ra 
bővíti. A csoportbővítés a Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti épületben, a régebben meglévő, udvar felőli 
bölcsődei csoport helyén valósul meg úgy, hogy ezt a bölcsődei csoportot a Győrzámoly, Szent László u. 3. szám alatt 
lévő „régi” bölcsőde épületében helyezik el az épület bővítését követően. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a Győrzámoly, Szent László u. 3. szám alatti 
épület további bölcsődei csoporttal és szükséges helyiségekkel történő bővítése érdekében a tervezésre adjon megbízást 
és az építési engedélyezési eljárást folytassa le. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: 1. pont esetében értelem szerint, 2. pont esetében 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 20/2020. (II. 6.) számú határozata 
Óvoda-bölcsőde fejlesztése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testület megállapítja, hogy az emelkedő gyereklétszám miatt az 
óvoda további bővítése szükséges egy új óvodai csoporttal, így a meglévő 7 csoportot további egy csoporttal, 8-ra 
bővíti. A csoportbővítés a Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti épületben, a régebben meglévő, udvar felőli 
bölcsődei csoport helyén valósul meg úgy, hogy ezt a bölcsődei csoportot a Győrzámoly, Szent László u. 3. szám alatt 
lévő „régi” bölcsőde épületében helyezik el az épület bővítését követően. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a Győrzámoly, Szent László u. 3. szám alatti 
épület további bölcsődei csoporttal és szükséges helyiségekkel történő bővítése érdekében a tervezésre adjon megbízást 
és az építési engedélyezési eljárást folytassa le. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: 1. pont esetében értelem szerint, 2. pont esetében azonnal 
 
Bognárné Koteczi Ibolya intézményvezető kéri, hogy gondolkodjanak el azon, hogy hova tudnának elhelyezni egy 
tornaszobát abban az épületben, ahol akár nagyobb rendezvényt, akár a testnevelés órákat meg lehet tartani. Elképzelése 
van, de nem tudja, hogy kivitelezhető-e. 
 
dr. Torma Viktória jegyző emlékezteti, hogy az épület műemléki környezetben van, a kérdést alaposan körbe kell 
járni. 
 
Bognárné Koteczi Ibolya intézményvezető szerint megoldás lehet a Szent László utcai új bölcsődei csoportnak, 
hogy az óvoda bejáratánál lévő területből kerítenek el egy részt és oda átsétálna az a csoport játszani.  
 
Siska Károly képviselő úgy véli, hogy ezeket az intézményeket, szolgáltató helyeket kinőtték, most találtak egy 
megoldást, de ez a probléma még hosszú évekig elő fog kerülni, aztán az is lehet, hogy utána ez lecseng, ezért kellene 
nagyon higgadtan átgondolni, hogy mi az, amin tudnak változtatni és viszonylag kisebb átalakítással más funkciót adni 
neki, ahogy annak idején is, amikor a sokadik óvodaépítési pályázatot dobták vissza, aztán adódott a lehetőség az iskola 
mostani formában történő megépítésére. A gyermek számának növekedése további problémákat fog felvetni, mind a 
konyha, mind az iskola tekintetében, amivel várhatóan többször is foglalkozni kell majd testületi üléseken. 
 
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető és Benkőné Krankovits Melinda óvodavezető-helyettes megköszönték a 
lehetőséget és elhagyták a képviselő-testület ülését 16.41 órakor.  
 
Horváth Károly alpolgármester azért is kérdezte, hogy csak ennyi-e a lehetőség ezzel az épülettel, mert ő már tovább 
gondolta, és lehet, hogy három év múlva a mostani földszintes óvodát tenné meg bölcsődévé, a mostani bölcsőde 
épületében pedig elhelyezné az óvodát úgy, hogy a földszinten két csoport és az emeleten két csoportot. A mostani 
tervezésnél meg lehetne vizsgálni ennek lehetőségét.  
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dr. Sallay András képviselő úgy véli, hogy nem lesz ott több udvar. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint a tornaterem hiánya ugyanígy probléma a régi óvodában. 
 
Pulai Nikoletta polgármester kéri, hogy mindenki gondolkodjon el a lehetséges megoldásokon. 
 

5. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történtekről 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 2020. 01. 24-én Dr. Nagy István miniszter úr, 
országgyűlési képviselő és Németh Zoltán a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke jelenlétében, a négy alsó-
szigetközi község és Vámosszabadi polgármestere tárgyalásokat folytatott az alsó-szigetközi elkerülő út 
szükségességéről. A megyei rendezési terv módosítása folyamatban van, az út tervezett nyomvonala, - ami több község 
településrendezési tervében már évek óta szerepel - belekerül a megyei rendezési tervbe, térségi szerepkörű összekötő 
útként. A megbeszélésen a résztvevő polgármesterek egyetértettek abban, hogy kérelmezik a megyei közgyűlésnél, hogy 
tárgyaljanak az út szükségességéről annak érdekében, hogy hozzanak egyetértő, támogató döntést. Miniszter úr ígéretet 
tett arra, hogy a miniszterelnök urat tájékoztatja a megbeszélésen elhangzottakról, továbbá a tervezett út 
tanulmányterveinek és költségbecslésének elkészítésére próbál forrást szerezni. Mai napon kapott arról értesítést, hogy 
február 18-án e témában újabb megbeszélés lesz, ahol a Lechner Tudásközpont munkatársai is jelen lesznek és 
megbeszélik, hogy a tervezett nyomvonalhoz hol tudnak az egyes települések rácsatlakozni. A kötetlen megbeszélésen 
miniszter úr tájékoztatást adott arról, hogy újra indul a Magyar Falu Program, a megpályázható területek még kidolgozás 
alatt vannak. Beszéltek a Szigetköz térségében elszaporodott hódok okozta problémáról és a klímavédelmi tervről. 
Miniszter úr elmondta továbbá, hogy hamarosan indul a közterület fásítási program. Az elkerülő úttal kapcsolatos 
kérelmet megírták és elküldték a megyei közgyűlés soron következő ülésére. A Szent László u. – Liget u. sarkán lévő 
szelektív hulladéksziget áthelyezése iránt a testületi ülést követően azonnal intézkedett a közszolgáltató felé, a kerítéshez 
szükséges anyagot megvásárolták és azt az önkormányzat munkatársai elkészítették. Olyan kerítés készült, ami mögé 
nem lehet elbújni, így talán kevesebb lesz a zugszemetelés. A kamera kiépítése viszont akadályba ütközik ott, mivel se 
oszlop, se áram nincs ott, és míg az előbbi könnyen megoldható, úgy az áram odavezetése jelentős beruházás lenne, 
mivel áram csak a Rákóczi u.- Majori út sarkán, illetve a Fenyő utcánál van. Eddig ez nem volt ismert, a tegnapi 
helyszíni bejárás után szembesült vele. 
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy akkor a Fenyő utcához nem lehetne-e tenni a szelektív gyűjtőt? 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint már ki van építve a helye és a kerítés is elkészült. 
 
dr. Sallay András képviselő pont ezért javasolta azt, hogy addig ne helyezzék át a hulladékszigetet, amíg nincs ott a 
kamera.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ahogy leírta a múlt heti tájékoztató levélben, a 2018-ban megígért két 
újabb szelektívgyűjtő sziget kihelyezése is megtörténik hamarosan és ezzel talán enyhülnek a szelektív gyűjtőszigetek 
környékén tapasztalható állapotok. Szigetköz Expo néven új lehetősége nyílik a szigetközi településeknek a térségi 
kapcsolataik fejlesztésére és a bemutatkozásra. Ennek időpontja 2020. május 22-24. Mosonmagyaróvár, UFM Aréna. 
Javasolta, hogy Győrzámoly is mutatkozzon be a rendezvényen, melyre vonatkozó tájékoztatást már megküldte a 
Képviselő-testület részére. A rendezvényre regisztrált és számít a képviselők segítségére a rendezvény során. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy fogadják-e az új szelektív hulladékgyűjtőket? 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy miután meghozták a döntést a szelektív hulladéksziget áthelyezése 
tárgyában, kapott egy telefont, hogy kiépítik a két új sziget helyét. Bejárták az alpolgármester úrral a falut, megnézték az 
összes közterületet és a legjobb megoldásnak a temetővel szembeni terület tűnt, ahol a fa van. Véleménye szerint 
élősövénnyel lehetne körül venni és ha el is viszik majd ezeket a szelektív gyűjtőket, akkor is az élősövény ott szépen 
megmaradhatna. Murva és gumi burkolat kerül a szelektív gyűjtők alá. A másik helyszín továbbra is az, amit már két éve 
kijelöltek, ott a helyszíni bejárás kapcsán felmerült, hogy az aszfalt egy részét fel kell vágni, hogy el tudják helyezni az 
alapot. Úgy véli, hogy a két újabb sziget ideiglenesen megoldás lehet, hogy nem kétfelé, hanem négyfelé lehet a 
hulladékot elhelyezni.  
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Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint így több helyen lesz rendetlenség. 
 
Karácsonyné Mayer Éva képviselő a temető mellett nem tudja támogatni a gyűjtő elhelyezését. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a szelektív gyűjtők helyével kapcsolatban döntést kell hozni, az egyéb 
döntést igénylő ügyek között tárgyalták volna, de most, hogy szóba került, javasolja, hogy döntsenek. 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 5 fő igen szavazatával, 2 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020. (II. 7.) számú határozata 
Új szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezéséről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja az e tárgyban meghozott 39/2018. (III. 6.) 
határozatát és tudomásul veszi, hogy a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2 új szelektív 
hulladékgyűjtő szigetet telepít le Győrzámolyon, melyek helyét az alábbiak szerint kijelöli és a tulajdonosi hozzájárulását 
megadja: 

➢ Győrzámoly, Liget út, 332/4 hrsz. 

➢ Győrzámoly, Szabadság utca azon vége, ami Szabadság, Dr. Pécsi Gyula és Kossuth utcákat köti össze, 510/1 
hrsz. 

2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntésről a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást tájékoztassa. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő kijelentette, hogy nem támogatja további két gyűjtősziget kialakítását. 
 
Karácsonyné Mayer Éva képviselő kijelentette, hogy a temető melletti területet nem tudja támogatni. 
 
Pulai Nikoletta polgármester megkérdezte, hogy van-e jobb ötlete? 
 
Horváth Károly alpolgármester elmondta, hogy végigjárták a települést, ez tűnt a legjobb megoldásnak. 
 
Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat, 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 mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2020. (II. 7.) számú határozata 
Polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a két ülés között történtekről 
készített összefoglaló beszámolót és a polgármester által megtett intézkedéseket. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

6. napirendi pont: Településrendezési terv módosítása (Msz.: 19140); rendeletalkotás 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a főépítész záró véleménye 
nem érkezett meg, így a rendezési terv módosítás nem zárható le. Érkezett azonban egy lakossági kérés, amit tárgyalni 
kell. Kovács Antal, mint a 141/7 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa előadta, hogy a Hunyadi utcából tervezett két új utca 
telekalakítása megkezdődött, egészen a 150 hrsz-ú ingatlanig. E telek tulajdonosa és az ezt követőek úgy ítélték meg, 
hogy számukra helyszűke miatt már nem lenne gazdaságos a rövidebb utca szerinti megosztás, ezért kérte ettől a 
telektől a rövidebb utca kiszabályozásának törlését a szabályozási tervből, továbbá ezen utca végének észak felé történő 
elfordítását 5 méterrel, hogy a telkét bővíteni tudja. Tekintettel arra, hogy a megosztás nem teljesen a szabályozási 
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tervnek megfelelően történt, kérte a szabályozási vonalak hozzáigazítását a kialakult telekhatárokhoz. A rendezési terv 
módosítás költségét a kérelmező viseli.  
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy ez hány telket érint? 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő elmondta, hogy ez több telket is érint, ez látszik a tervezett állapoton. 
 
A Képviselő-testület tagjai részletesen átbeszélték a módosításra érkezett kérelmet.  
 
dr. Sallay András képviselő szerint azt kellene tudniuk, hogy ez a módosítás minden érintettnek az érdekében áll-e? 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő úgy gondolja, hogy igen. Egyúttal bejelenti, hogy az ügyben a családja révén érintett.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy tárgyalt a tulajdonosok képviselőivel, akik számára ez a megoldás 
elfogadható, és kérték az önkormányzat segítségét a közművesítést illetően. A víz-csatorna esetében, tekintettel arra, 
hogy az önkormányzat rendelkezésére álltak a 2009-ben elkészült tervek, kérték a Pannon-víz elnökét, hogy a 
tervezésben nyújtsanak segítségét és igazítsák hozzá a terveket a kialakult állapotokhoz. Hangsúlyozza, hogy ezek magán 
kialakítású telkek. 
 
Horváth Károly alpolgármester elmondta, hogy már az előző testület idején is felmerült ez kérésként a kérelmező 
részéről, de akkor azért nem döntöttek róla, mert a kérelmező nem tudta, hogy a rendezési terv módosítás költségét 
neki kell viselni.  
 
Pulai Nikoletta polgármester javasolja, hogy először a személyes érintettség tárgyában hozzanak döntést és az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Személyes érintettség elbírálásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendezési terv módosítására 
érkezett kérelemről szóló döntés során nem zárja ki a szavazásból Arvanitidu-Major Éva képviselőt. 
 
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 23/2020. (II. 7.) számú határozata 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendezési terv módosítására 
érkezett kérelemről szóló döntés során nem zárja ki a szavazásból Arvanitidu-Major Éva képviselőt. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Településrendezési terv módosítása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy győrzámolyi 141/7 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosától érkezett kérést támogatja és módosítja a településrendezési tervet úgy, hogy a Széchenyi utcával 
párhuzamosan a zámolyi csatorna felé kiszabályozott első utcát a 150 hrsz-ú telektől törli a szabályozási tervből, 
továbbá ezen utca végét észak felé 5 méterrel elfordítja és a szabályozási vonalakat hozzáigazítja a kialakult 
telekhatárokhoz.  
2. A rendezési terv módosítás költségét a kérelmező viseli. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a településrendezési terv módosítása iránti 
eljárást folytassa le. 
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: 
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020. (II. 7.) számú határozata 
Településrendezési terv módosítása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy győrzámolyi 141/7 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosától érkezett kérést támogatja és módosítja a településrendezési tervet úgy, hogy a Széchenyi utcával 
párhuzamosan a zámolyi csatorna felé kiszabályozott első utcát a 150 hrsz-ú telektől törli a szabályozási tervből, 
továbbá ezen utca végét észak felé 5 méterrel elfordítja és a szabályozási vonalakat hozzáigazítja a kialakult 
telekhatárokhoz.  
2. A rendezési terv módosítás költségét a kérelmező viseli. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a településrendezési terv módosítása iránti 
eljárást folytassa le. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 

7. napirendi pont: Javaslat a helyiség bérleti díjak felülvizsgálatára 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy jelenleg a multifunkciós 
terem kihasználatlan, az óvodai tornaszoba viszont túlzsúfolt. Szeretné, ha minden helyiség egyformán ki lenne 
használva, ezért a bérleti díjakat egységesíteni kell. 
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy a termek mekkorák. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a multifunkciós terem 98 m2, ettől nem sokkal kisebb az emeleti 
nagyterem, legkisebb a tornaszoba. A multifunkciós teremben sportpadló van, ami ideális lenne azokhoz az esti 
sportfoglalkozásokhoz, amiket a tornaszobában tartanak. Azt szeretné, ha mindhárom termet meg tudnák tölteni. Az 
előterjesztésében 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 25/2020. (II. 7.) számú határozata 
Helyiségbérleti díjakról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámoly, Rákóczi u. 45. szám alatti Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér nagytermének bérleti díját 2020. március 1. napjától az alábbi bruttó összegekben határozza 
meg: 

▪ terem bérleti díj      3.000,-Ft/óra 

▪ egy napra fizetendő bérleti díj    12.000,-Ft/nap 
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámoly, Szent István u. 6. szám alatti óvodai 
tornaszoba bérleti díját 2020. március 1. napjától az alábbi bruttó összegekben határozza meg: 

▪ terem bérleti díj      3.000,-Ft/óra 

▪ egy napra fizetendő bérleti díj    12.000,-Ft/nap 
3. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámoly, Szent István u. 6. szám alatti konyha 
étkező helyiségének bérleti díját 2020. március 1. napjától az alábbi bruttó összegekben határozza meg: 

▪ terem bérleti díj      3.000,-Ft/óra 

▪ egy napra fizetendő bérleti díj    12.000,-Ft/nap 
4. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámoly, Rákóczi u. 49/B. szám alatti 
egészségházban lévő multifunkciós terem bérleti díját 2020. március 1. napjától az alábbi bruttó összegekben határozza 
meg: 

▪ bérleti díj      3.000,-Ft/óra 

▪ egy napra fizetendő bérleti díj    12.000,-Ft/nap 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester, Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető 
Határidő: folyamatos 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő megkérdezte, hogy az orvosi rendelő udvarából kivezető úttal lehet-e valamit 
kezdeni?  
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Pulai Nikoletta polgármester szerint az lehet a megoldás, ha meg tudnak állapodni a szomszéd telek tulajdonosával, 
már tervezte, hogy beszél velük. 
 
Siska Károly képviselő megjegyezte, hogy nem biztos, hogy szerencsés, hogy az új egészségház oda került. 
 
Pulai Nikoletta polgármester kérte, hogy ne mutogassanak visszafelé. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő úgy gondolja, hogy a parkolók megközelítése lehetne jobb, ugyanakkor az nagyon jó, 
hogy az egészségügyi létesítmények egy helyen vannak.  
 

8. napirendi pont: Döntés sólyázóhely kialakítására érkezett kérelemről 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy először november közepén keresték meg ebben a témában, Csuti 
Róbert akkor átadott egy kérelmet a sólya létesítésére, 35 aláírással. Ezt követően tárgyaltak a horgászok képviselőivel, 
majd levélben fordultak a megyei horgászszövetséghez. A szövetség elnökével is beszéltek, aki a támogatásáról 
biztosította a projektet, melynek megvalósításához 50%-ban anyagilag is hozzájárul a szövetség. A kérelmezők is úgy 
nyilatkoztak, hogy anyagilag ők is hozzájárulnak. A helyiek részéről Magyar Gábor vállalta, hogy lefolytatja azt az 
ügyintézést, ami a létesítéshez szükséges. Arról kell dönteniük, hogy támogatják-e a sólyázót. 
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy erkölcsileg vagy anyagilag? 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy is-is. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy megyei horgászszövetség elnöke a személyes megbeszéléskor azt mondta, 
hogy sokkal jobb, ha a projekt az önkormányzat nevén fut, mert így könnyebb az ügyintézés, mint civil szervezetekkel, 
magánszemélyekkel. Ezt erősítette meg az ásványrárói szakaszmérnökség vezetője is, célszerűbb lenne, ha az 
önkormányzat lenne az engedélyese ennek a létesítménynek, nem egy magánszemély, vagy a szövetség.  
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy mennyi lenne a költsége? 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy ez benne volt az előterjesztésben, 200 ezer a tervezési és 868 ezer 
forint a megvalósítási költség. 
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy ez pontosan hol lenne? 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy ezt a szakemberek és a horgászok jó alaposan körbejárták és a 
legjobb helyen a meglévő úszóműállomás mellett lenne, ha szembe állnak, akkor attól balra, pár méterre. Ott van az a 
mélység, ahol a legjobban vízre lehet tenni a csónakot. Azt a helyet autóval is meg lehet közelíteni. A létesítmények 
bordázottnak kell lenni, mivel ez egy beton teknő, ami nyálkássá válhat, nem szabad nagy víznél csinálni, figyelni kell a 
lejtésszögre.  
 
dr. Torma Viktória jegyző szerint ezt a helyet az ÉDUVIZIG jelölte ki. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a témát jó alaposan körbejárták a kérelmezők. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy nem kell fákat kivágni? 
 
Horváth Károly alpolgármester tájékoztatta, hogy a fák arrébb vannak. 
 
Pulai Nikoletta polgármester nagyon jónak tartja ezt a kezdeményezést és a maga részéről támogatja, hosszú távon a 
turizmusban is szerepet játszhat. 
 
dr. Sallay András képviselő szerint főleg akkor, ha tudnának egy csónakházat csinálni. 
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Pulai Nikoletta polgármester megkérdezte, hogy biztosíthatja-e a kérelmezőket arról, hogy ha szükséges, akkor az 
önkormányzat támogatja anyagilag is a létesítményt? 
 
Siska Károly képviselő szerint egy csekély összeggel. 
 
Horváth Károly alpolgármester megkérdezte, hogy mit ért ezalatt.  
 
Siska Károly képviselő szerint várják meg a befizetéseket és annak függvényében például a hiányzó százezer forintot 
hozzáteszik, de ha úgy alakul, hogy a horgászszövetség nem ad támogatást, akkor azt is el tudja képzelni, hogy az 50%-
ot hozzáteszik. 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint erre biztos nem fog sor kerülni, mert ma is beszélt a horgászszövetség 
elnökével, aki biztosította a támogatásról és szívügyének tekinti a sólya létesítését Győrzámolyon. 
 
dr. Sallay András képviselő szerint azok 35-en, akik aláírták a kérelmet, ha fejenként adnak pár tízezer forintot, akkor 
össze fog jönni a pénz. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tud olyat, aki nem tízezer forintot szándékozik áldozni a projektre. 
 
Horváth Károly alpolgármester úgy gondolja, hogy ha kell is támogatást hozzátenni, az nem lesz több 200 ezer 
forintnál. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Sólyázóhely létesítése Győrzámolyon 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja sólyázó hely kialakítását Győrzámolyon a 
Mosoni-Duna partján. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a sólya létesítés engedélyezési eljárását az 
illetékes hatóságok előtt folytassa le az önkormányzat nevében. 
3. A Képviselő-testület kijelenti, amennyiben szükséges, a sólya kialakítás költségeinek viselésében – későbbi döntésétől 
függő – részt vállal. 
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 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2020. (II. 7.) számú határozata 
Sólyázóhely létesítése Győrzámolyon 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja sólyázó hely kialakítását Győrzámolyon a 
Mosoni-Duna partján. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a sólya létesítés engedélyezési eljárását az 
illetékes hatóságok előtt folytassa le az önkormányzat nevében. 
3. A Képviselő-testület kijelenti, amennyiben szükséges, a sólya kialakítás költségeinek viselésében – későbbi döntésétől 
függő – részt vállal. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

9. napirendi pont: Tájékoztató LEADER-es pályázatról 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztést. A Győrzámolyi Sportegyesület a 2018-as évben pályázatot 
nyújtott be LEADER-es forrásra, a Helyi civil szervezetek fejlesztése tárgyú, VP6-19.2.1.-81-2-17 kódszámú pályázati 
kiírásra, a sportöltözőben 34 db öltözőszekrény és ülő alkalmatosság, valamint 20 db szurkolói bögre és sál, mint 
marketing eszköz beszerzésére. Az igényelt támogatás 1.016.555,-Ft, melyhez 333.850,-Ft önerőt kell biztosítani. Eddig 
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nem volt ilyen öltözőbútor, a játékosok a széken öltöztek. Ez segíti a kulturált öltözködési lehetőséget és a játékra való 
felkészülést. A Képviselő-testület 2018-ban támogatta a pályázatot, a 2019. évi költségvetésbe tervezésre került az önerő 
összege, azonban a pályázat elbírálása késett, így a megvalósítás tavaly nem történt meg. A Sportegyesület elnöke jelezte, 
hogy az idei évben meg kívánják valósítani a pályázatot, így a megvalósításhoz szükséges összeget tervezni kell az idei 
évi költségvetésbe. 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 27/2020. (II. 7.) számú határozata 
Győrzámolyi Sportegyesület támogatása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a 
„Győrzámolyi SE eszközparkjának fejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítása érdekében kössön támogatási szerződést a 
Győrzámolyi Sportegyesülettel. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 

10. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről: 
 
1. Külterületi mezőgazdasági utak karbantartási költség hozzájárulásának szabályozása 

Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az utak karbantartása, javítása érdekében 
egyeztetést kezdeményeztek a mezőgazdasági földhasználókkal, tulajdonosokkal, hiszen hamarosan a költségvetésnek 
konkrét számokat kell tartalmazni és a határi utakkal kapcsolatban van az önkormányzatnak kötelessége, de úgy 
gondolja, hogy ez közös kötelesség a gazdákkal együtt. A 2020. február 4-én tartott megbeszélés azzal az eredménnyel 
zárult, hogy a jelen lévő gazdálkodók vállalták (többségében jelen voltak) a külterületi úthasználati hozzájárulás 
megfizetését, hektáronként 500,-Ft-ot. Az önkormányzat annyit fog hozzátenni, amennyit a gazdák befizetnek és ebből 
az alapból történik a határi utak javítása. A gazdák azt is vállalták, hogy emberi és gépi erővel is hozzájárulnak a 
munkálatokhoz.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy időközben megkapták a földkönyvet, abból kigyűjtik majd a pontos 
adatokat, mivel az ingatlannyilvántartás tartalmazza a terület nagyságokat. 
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy a tulajdonos vagy a bérlő fog-e fizetni? 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a földhasználó. 
 
Siska Károly képviselő úgy tudja, hogy idáig ez olyan 700 ezer forintba került. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy 2019-ben nem történt javítás, 2018-ban bruttó 7,4 millió 2017-ben 
pedig bruttó 7,1 millió forint volt. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az összeg együttesen tartalmazza a községi és a határi utak javítását. 
 
Siska Károly képviselő szerint olyan túl sok aszfalt nélküli út nincs Győrzámolyon, ehhez képest az összeg soknak 
tűnik. 
 
Pulai Nikoletta polgármester kéri, hogy ezen lépjenek túl. 
 
Siska Károly képviselő szerint jövő múlt nélkül nincs. 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint, ha folyton visszafele néznek, akkor nem tudnak előre haladni. 
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Arvantidiu-Major Éva képviselő elmondta, hogy ez benne volt a költségvetésekben, itt volt az alpolgármester úr is a 
testületben.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a gazdák nagyon pozitívan álltak ehhez, sőt a mart aszfalt elterítésében 
is segítséget ígértek. 
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy ez a szabályzat minden gazdára kötelező? 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a szabályzat alapján a gazdákkal megállapodást kell kötni. 
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy mi van akkor, ha ezt valaki nem írja alá? 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a megállapodás azt tartalmazza, ha aláírás után valaki nem fizet, akkor 
felhatalmazza az önkormányzatot, hogy szedje be az őt terhelő összeget. Azt gondolja, hogy a gazdák egy kis, zárt 
közösséget alkotnak, ha valaki nem tartja be ezeket a szabályokat, akkor azt egymás között kell rendezniük. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő megkérdezte, hogy minden nagyobb földhasználó itt volt-e? 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy Horváth Gábor nem volt jelen.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy várható-e az, hogy ő nem írja alá? 
 
Pulai Nikoletta polgármester ezt nem mondta. Abban maradtak a gazdákkal, hogy mindig közösen jelölik ki, hogy 
melyik határi út javítása a sürgős, ha valaki nem írja alá, akkor nyilván az utakat az ő földjei felé nem javítják.  
 
Horváth Károly alpolgármester elmondta, hogy úgy számoltak, hogy ebből az összegből kijönne a gréder bérleti díja, 
meg az a kavics, ami esetleg kellene, a szállítást és az elterítést megoldanák a gazdák. A javítás indokolt, volt ma is kint, 
ráadásul az utak nem úgy lettek kialakítva, hogy lefolyjon a víz, hanem megáll az utakon.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a gazdák azt mondták, hogy ezeket az utakat úgy kellett volna 
kialakítani, mint egy bakhátat, nem pedig egyenesen, mint amilyenek jelenleg. Így megáll a víz, és ott kátyúsodik ki az út.  
 
Horváth Károly alpolgármester szerint első évben nem fognak az összes úton végig érni. 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint, ahhoz, hogy el tudjanak indulni, el kell fogadni a külterületi utak javítására 
vonatkozó szabályzatot. 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 28/2020. (II. 7.) számú határozata 
Külterületi mezőgazdasági utak karbantartási költség hozzájárulásának szabályozása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Külterületi mezőgazdasági utak 
karbantartási költség hozzájárulásának szabályozása” tárgyú előterjesztést és annak 1. melléklete szerint elfogadja a 
külterületi mezőgazdasági utak karbantartási költség hozzájárulásának szabályzatát. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az érintett földhasználókkal az előterjesztés 2. 
melléklete szerinti megállapodásokat kösse meg. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt-nél 
nyisson a szabályzat szerinti elkülönített bankszámlát, „Külterületi utak karbantartási költsége elkülönített alszámla” 
elnevezéssel, továbbá tegye meg a szükséges intézkedéseket Horváth Károly alpolgármesterrel együtt, hogy a javítandó 
utak - a fölhasználókkal egyetértésben - minden évben kijelölésre kerüljenek. 
4. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a fenti intézkedések eredményéről és annak 
tapasztalatairól számoljon be a Képviselő-testületnek. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester; továbbá a javítandó utak kijelölésében Horváth Károly alpolgármester 
Határidő: megállapodások megkötésére és alszámla nyitására 2020. március 15., egyebekben folyamatos 
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2. Döntés az óvoda nyári zárvatartási idejéről 

Pulai Nikoletta polgármester ismerteti az előterjesztést és az abban 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 29/2020. (II. 7.) számú határozata 
Döntés a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde 
nyári zárvatartásának idejét 2020. augusztus 3. – augusztus 21. között időszakban határozza meg, a nyári leállást követő 
első nevelési nap 2020. augusztus 24. A konyha nyári leállási ideje 2020. augusztus 10. – augusztus 21. közötti időszak. 
2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az intézményvezetőt tájékoztassa a további 
intézkedések megtétele érdekében. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3. Javaslat önkormányzati főépítész megbízására 

Pulai Nikoletta polgármester javasolja, hogy Tétényi Éva önkormányzati főépítész megbízatását hosszabbítsák meg. 

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 30/2020. (II. 7.) számú határozata 
Önkormányzati főépítészi megbízásról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Archicon Stúdió Bt. - Tétényi Éva főépítésszel 
(É1/TT1 11-0227) szerződést köt a települési önkormányzati főépítészi feladat ellátására 2020. december 31. napjáig 
terjedő időre.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4. Tanszoda építési engedélyének meghosszabbítása 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy Horváth Gábor kérelmében az szerepelt, hogy nem kerül semmibe az 
engedély meghosszabbítása. Miután erről döntöttek, Németh Gyula tervező tájékoztatott arról, hogy időközben az 
építésügyi jogszabályok módosultak, a terveket pedig ezekhez kell igazítani. A tervezés közel 30 napot venne igénybe, 
nettó 850-950 ezer forintba kerülne, de a tényleges szakági tervezési ajánlatok alapján tudnák ezt pontosítani.  
 
dr. Sallay András képviselő szerint megkérdezhetnék a kérelmezőt, hogy kívánja-e ezt kifizetni. Nem gondolja, hogy 
ezt az önkormányzat pénzéből kellene fizetni, de a kérelmező befizetheti az alapítvány vagy az önkormányzat 
számlájára.  
 
Karácsonyné Mayer Éva képviselő szerint, ha az 1 millió forint elhangzott volna, nem biztos, hogy megszavazták 
volna.  
 
dr. Sallay András képviselő nem támogatja erre a célra az önkormányzat saját forrásainak az igénybevételét, ha lesz 
erre magánfinanszírozó, akkor fenntartják a döntésüket.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint arról kell szavazni, hogy hosszabbítják-e az engedély kérelmet vagy nem. 
 
dr. Sallay András képviselő szerint arról már szavaztak. 
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Siska Károly képviselő úgy gondolja, hogy ha a költségre vonatkozó információ ismert lett volna, akkor lehet, hogy a 
szavazás során más eredmény születik. Nagyon örülne neki, ha ezek az információk a szavazás előtt el is jutnának 
hozzájuk, nem szeretné, ha bármilyen döntésnél félinformációkból kellene dönteniük. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy ez az információ szerda 13.52 óra óta áll rendelkezésére, előbb nem 
tudta volna elmondani. Összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Tanuszoda építési engedély meghosszabbításának költségeiről 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy tanuszoda építési engedélyének 
meghosszabbítására önkormányzati forrást nem fordít. 
 
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 31/2020. (II. 7.) számú határozata 
Tanuszoda építési engedély meghosszabbításának költségeiről 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy tanuszoda építési engedélyének 
meghosszabbítására önkormányzati forrást nem fordít. 
 
Pulai Nikoletta polgármester megkérdezte Siska Károly képviselőt hogyan szavazott? 
 
Siska Károly képviselő egyáltalán nem akar ezzel a kérdéssel foglalkozni. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint az lenne a legjobb, ha újra feltennék szavazásra a múltkori kérdést, mert 
most vannak információ birtokában. 
 
Arvantidu-Major Éva képviselő szerint a múltkor hoztak egy döntést. Azóta kiderült, hogy ez nem ingyenes. Most 
szavaztak arról, hogy erre nem költenek. Ez egy logikus láncolat.  
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint, ha a kérelmező rákérdez, akkor tájékoztatják arról a lehetőségről, amit dr. Sallay 
András képviselő úr mondott, hogy magánszemélyként ezt az összeget befizetheti. 
 
Siska Károly képviselő szerint ne fizesse be. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint miért ne? Jogában áll. 
 
Siska Károly képviselő szerint előbb-utóbb dönteni kell róla. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy már döntöttek.  
 
Siska Károly képviselő sosem szerette, hogy ha egy kérdésre nem mondtak határozottan igent, vagy nemet, hanem 
halogattak. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint most döntöttek, szó sincs halogatásról.  
 
Arvanitidu-Major Éva és dr. Sallay András képviselők azon a véleményen vannak, hogy nem fogja befizetni, a 
hiánypótlási határidő lejár, az építési engedély pedig érvényét veszti.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint lehet, hogy két hét múlva újra előjön az uszoda kérdés. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő megkérdezte, hogy milyen kérdés jöhet még elő? 
 
dr. Sallay András képviselő azon a véleményen van most is, meg egy év múlva is, ha valaki kifizeti a tanuszoda 
minden költségét és egy fillérjébe sem kerül az önkormányzatnak, akkor nagyon szeretné, hogy legyen. Csak azt nem 
szeretné, hogy az önkormányzat pénzét költsék rá.  
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Pulai Nikoletta polgármester is azon a véleményen van, hogy ha az állam megépíti és fenntartja, akkor legyen uszoda. 
 
5. Javaslat Polgármesteri Hivatal létszámfejlesztésére 

Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 
jelenleg 6 köztisztviselő látja el a hivatali feladatokat. Az ügyintézői létszám utoljára 2015-ben bővült 5 főről 6 főre. A 
lakosságszám folyamatosan emelkedik, míg 2017. január 1-jén 2.854 fő volt, addig 2019. január 1-jén 3.154 fő, 2020. 
január elején pedig 3.336 fő. A lakosságszám növekedése miatt a munkaterhek és ez ellátandó feladatok folyamatosan 
növekednek. Sajnálatos módon az egyik köztisztviselő 2019. december elején olyan súlyos balesetet szenvedett, melynek 
következtében munkaképtelenné vált, egyelőre nem is lehet pontosan tudni, hogy mikor tud újra dolgozni, így az ő 
munkáját is szét kellett osztani, ami alapján az amúgy is jelentős munkateher tovább növekedett. A költségvetési törvény 
alapján a győrzámolyi lakosságszám alapján a hivatalra számított ügyintézői létszám (ami alapján a költségvetési 
támogatást kapják) 8,459 fő. 2021-ben két köztisztviselő nyugdíjba vonul, várhatóan az év első felében, nagyjából egy 
időben, így – a fentebb leírtak alapján is – szükséges lenne a hivatali folyamatok és ügymenet folyamatos biztosítása 
érdekében a hivatal létszámát egy további ügyintézővel bővíteni. Az új ügyintézőnek lenne ideje betanulni a tapasztalt 
munkatárs mellett, továbbá valamennyire pótolná a baleset miatt kiesett kolleganőt, akire reméli, hogy ez év második 
felétől szintén újra számíthatnak. Javasolja, hogy a Képviselő-testület engedélyezze a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselői létszámának bővítését egy fővel. 
 
Siska Károly képviselő szerint még így is körülbelül másfél fővel alatta lesznek az engedélyezett létszámnak. 
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy ha két főt vennének fel, le tudnák ültetni? 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint igen. 
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy melyik területre vennék fel? 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy az igazgatási részre, mert a jelenlegi ügyintéző munkaterhei jelentősek, 
tehát ezen a területen létszám bővítésre van szükség, de most, hogy a gazdálkodási előadó tartósan távol van, az ő 
feladatait is át kellene venni. Gondolkodott már rajta, de nyilván még szükséges ezt megbeszélni a hivatalon belül. 
 
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy nem lenne megoldás a két ember felvétele? 
 
dr. Torma Viktória jegyző szerint biztosan, azonban semmiképp nem egyszerre, hanem két különböző időpontban. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint így legalább lenne elég idő a betanulásra is, és zökkenőmentes lenne a 
nyugdíjazás jövőre. 
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy mi lenne, ha most az egy bővítést megszavaznának és később meglátják, 
hogy szükség van-e a másikra. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint a költségvetésben tervezni kell. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a nyugdíjba vonulók helyének betöltése folyamatos, mivel az meglévő 
álláshely, most új álláshely létesítéséről kell dönteni, a megnövekedett munkaterhek miatt. Ez azonban most azért nem 
tudja a funkcióját ténylegesen betölteni, mert időközben az egyik munkatársuk kiesett, tartósan távol van.  
 
Horváth Károly alpolgármester ezért gondolkozna a két emberben és amelyik területre előbb találnak, azt kell 
felvenni.  
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint a jegyzőnő nagyon spórolós és jól is csinálja, de ő is támogatja a két ember 
felvételét. 
 
dr. Torma Viktória jegyző örül a lehetőségnek, ha most két üres álláshelyet létesít a testület, amit szükség szerint 
töltenének be.   
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Arvanitidu-Major Éva képviselő megkérdezte, hogy mi lesz azoknak a helyével, akik jövőre nyugdíjba mennek, 
leépítik? 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy azok meglévő álláshelyek, megpróbálják majd akkor betölteni. 
 
Siska Károly képviselő szerint ezért hoznának olyan döntést, 1+1 álláshellyel bővítik a létszámot, amiből az egyiket 
már most betöltenék, a másikat pedig akkor, ha a jegyzőnő úgy látja, hogy szükséges. 
 
Pulai Nikoletta polgármester úgy gondolja, hogy a jegyzőnő a munkáltató, ő látja pontosan a munkaszervezést. Az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Polgármesteri Hivatalban létszámfejlesztés engedélyezéséről 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámolyi Polgármesteri 
Hivatalban két új köztisztviselői álláshelyet létesít a 2020. évtől, melyből a második álláshely betöltése akkor lehetséges, 
ha azt a munkaszervezés indokolja. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020. (II. 7.) számú határozata 
Polgármesteri Hivatalban létszámfejlesztés engedélyezéséről 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámolyi Polgármesteri 
Hivatalban két új köztisztviselői álláshelyet létesít a 2020. évtől, melyből a második álláshely betöltése akkor lehetséges, 
ha azt a munkaszervezés indokolja. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
6. Javaslat Általános Iskola épületének fejlesztésére 

Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az elmúlt két évben négy új tanterem épült és a padlástérben adott a 
lehetőség két 36 m2-es terem kialakítására, ami 18-18 fő befogadására alkalmas. A lépcső acélszerkezete ki van alakítva, 
most gipszkarton fedi, és a tetőre be vannak helyezve az ablakok. A tűzjelző is ki van építve a harmadik szintig. Arra kér 
felhatalmazást, hogy megterveztethesse a 3. szint kialakítását annak érdekében, hogy a tankerülettel tárgyalni tudjon 
arról, hogy a beruházáshoz mekkora összeggel tudnak hozzájárulni.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy rosszul tudja, hogy a tervezés, illetve az egész folyamat a 
tankerület feladata lenne? 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy jól tudja. 
 
dr. Sallay András képviselő szerint a tankerület nem fogja megcsinálni. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy jövőre két 5. osztály lesz már a felmenő rendszerben, így a termekre 
szükség lesz. Az épület az önkormányzaté, azért szükségesek a tervek és ezt követően a költségbecslés, hogy a 
tankerülettel érdemben tárgyalni tudjon.  
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy ez nagyságrendileg mennyibe kerül az önkormányzatnak? 
 
Pulai Nikoletta polgármester ezt most nem tudja megmondani. 
 
Siska Károly képviselő szerint ez majdnem az uszoda kérdése. 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint ez nem az uszoda kérdése, mert erre szükség van a győrzámolyi gyerekek miatt.  
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Siska Károly képviselő szerint, ha mindent megcsinálnak más helyett, akkor az nem fog semmit csinálni. Egyszer jó 
lenne, ha itt lenne a tankerület vezetője és elmondaná, hogy ő hogyan képzeli. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint ez akkor lenne, ha itt évekig halmozódnának a problémák, kényelmetlenül és 
rossz körülmények között folyna a tanítás. 
 
dr. Sallay András képviselő szerint nem biztos, hogy bármit tesznek, ha kényelmetlen és rossz körülmények lesznek.  
 
Siska Károly képviselő szerint a győrzámolyi önkormányzat megépítette a négy tantermet és tetőtér beépítésének a 
lehetőségét, amit úgy honorált a tankerület, hogy egyszer kijött a vezetője és mondott egy nagyon kedves 
köszönőbeszédet, mindeközben az iskolából pedagógusok hiányoznak azért, mert a tankerület nem enged felvenni. 
Nincs napközis pedagógus, az megy be, aki délelőtt tanít. Ez nem akkora költség, mint amit az önkormányzat ebbe 
beletett. Nem érzi a honorálást, azért, hogy az önkormányzat a beruházással jelentős költségtől mentesítette, ezért 
cserébe olyan személyi feltételeket sem biztosítanak, amit nem érhet kritika. Mindig halat adnak ahelyett, hogy 
megtanítanák horgászni a rászorulókat, azaz, ha bármilyen probléma merül fel, akkor oldja meg az önkormányzat, ami 
idáig is nagyon sokat segített az intézményeinek, hol gazdagként, hol azért, mert felelősséggel tartozott azoknak a helyi 
lakosoknak, akiknek a gyerekei itt tanulnak és azoknak a pedagógusoknak, akik itt laknak. Idáig is nagyon sokat segített, 
de nem gondolja, hogy ennek egy végtelen folyamatnak kellene lenni. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy egyeztettek a tankerülettel ebben a témában? 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az igazgató úr már igen, de ő még nem. 
 
Siska Károly képviselő szerint akkor egyeztessenek. 
 
Pulai Nikoletta polgármester úgy gondolja, hogy az önkormányzat elindított egy folyamatot, aminek ez lenne a 
befejezése. Ez bizonyára már nem lesz akkora költség, mind az eddigiek. Ezért kéri, hogy megterveztethesse. Ez megint 
csak egy évre oldja meg az iskola problémáját, ami utána jönni fog újra. Akkor majd visszatérhetnek arra, hogy segít-e az 
önkormányzat.  
 
Siska Károly képviselő szerint a tankerület nem fizet semmit azért, hogy használják a tornacsarnokot, ezt is az 
önkormányzat plusz juttatásként odaadta. A tornacsarnokot a gyerek használják 8 órában, amiért a tankerület nem fizet, 
se a felújításba, se az eszközbeszerzésbe.  
 
dr. Sallay András képviselő szerint lehetne a tankerülettel egy tárgyalás kezdeményezni, hogy mi az, amit az 
önkormányzat letett az asztalra, és mire hajlandó még, és ezért cserébe mit várhat el törődésben, odafigyelésben, a 
feladatainak a teljesítésében, azaz a tankerület mit fog nyújtani. 
 
Siska Károly képviselő nem azt mondja, hogy zárkózzanak el a megvalósítástól, de legalább beszéljenek róla, hogy a 
tankerület érezze azt, hogy itt történt egy csomó olyan dolog, ami nem lett volna kötelező, és érezzék azt, hogy most ők 
jönnek. 
 
Pulai Nikoletta polgármesternek az az információja, hogy a tankerület költségvetése márciusig készül el, és ha addig 
erről nem tudnak beszélni velük, akkor ez nem fog bekerülni. Úgy tudja, hogy szándékoznak valamilyen formában részt 
vállalni anyagilag. 
 
Siska Károly képviselő szerint eddig is beszálltak, megvették 1,6 millió forintért a bútorokat, miközben az 
önkormányzatnak 80 millió forintjába került. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a tankerület 2018-ban 38 millió forint támogatást nyújtott az alsó két terem 
megépítéséhez.  
 
Horváth Károly alpolgármester úgy gondolja, hogy az épületet fejezzék be, jövőre pedig már kérjenek támogatást. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő ne jövőre, hanem idén, érezzék a tankerületnél, hogy már változás van.  
 
Pulai Nikoletta polgármester szeretne tárgyalni a tankerület vezetőjével, itt az önkormányzatnál. 
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dr. Sallay András képviselő szerint ne az igazgató úr tárgyaljon, mert neki a főnöke. 
 
Siska Károly képviselő szerint, ha az önkormányzat állja a költségeket, akkor olyan ember tárgyaljon, aki ebben 
felelősen tud gondolkodni, ne olyan, akinek egy fillérjébe nem kerül. A következő testületi ülés alkalmas lesz arra, hogy 
az igazgató asszony megtisztelje a jelenlétével.  
 
Pulai Nikoletta polgármester nem gondolja, hogy rögtön testületi ülésre kellene idehívni.  
 
Siska Károly képviselő nagy örömmel venne részt ezen a megbeszélésen. 
 
Pulai Nikoletta polgármester nem szeretné, ha megromlana a viszony a tankerület és az önkormányzat között. Az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Általános iskola bővítése 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az 
iskola új épületszárny tetőterének beépítésére vonatkozó tervek elkészítésére adjon tervezési megbízást. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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 33/2020. (II. 7.) számú határozata 
Általános iskola bővítése 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az 
iskola új épületszárny tetőterének beépítésére vonatkozó tervek elkészítésére adjon tervezési megbízást. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Hozzászólások 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a kitűzők elkészültek, milyen formában adják át a korábbi testület 
tagjainak? 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy tudják-e valamilyen rendezvényhez kapcsolni? 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a legközelebbi rendezvény március 15-én lesz, azzal nem kapcsolná 
össze. Meghívják őket a hivatalba egy kis átadó ünnepségre.   
 
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a napirendi pontok tárgyalásával végeztek, megköszönte a 
munkát és a nyilvános ülést 17.55 órakor berekesztette. 
 
 

kmf. 
 
 
 

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


