Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2020. március 14. napján a 14.00 órakor kezdődő rendkívüli 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 és Siska Károly képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Tanácskozási joggal a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde részéről: Bognárné Koteczki Ibolya
intézményvezető, Erdélyi Csilla bölcsőde vezető, Benkőné Krankovits Melinda óvodavezető-helyettes

Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Arvanitidu-Major Éva és Halmos Polyánki Anett képviselőket kijelölte.
Ezt követően ismertette a napirendi pontot és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pont meghatározása
1. A Kormány által elrendelt veszélyhelyzettel összefüggő döntések meghozatala; Előadó: Pulai Nikoletta
polgármester
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2020. (III. 14.) határozata
A napirendi pont meghatározása
1. A Kormány által elrendelt veszélyhelyzettel összefüggő döntések meghozatala; Előadó: Pulai Nikoletta
polgármester
1. napirendi pont: A Kormány által elrendelt veszélyhelyzettel összefüggő döntések meghozatala
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy bizonyára mindannyian nyomon követték a miniszterelnök úr tegnapi
bejelentését, melyet követően került sor a rendkívüli ülés összehívására. Először a veszélyhelyzetre vonatkozó
jogszabályokat ismerteti, az az Alaptörvény 53. cikkét, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdését és az
államháztartásról szóló törvény 40. § (4)-(5) bekezdéseit. A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezése szerint
a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.
Ezen jogkörét az Mötv 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás
elvével összhangban kell gyakorolnia, és döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság
követelményének. A polgármester a rendkívüli helyzetben a meghozott intézkedésekért felelősséggel tartozik. A
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Képviselő-testület SZMSZ-ének 35. § (6) bekezdés f) pontja szerint a polgármester dönthet a képviselő-testület utólagos
tájékoztatása mellett, a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó az
önkormányzati vagyon megóvása érdekében szükséges élet,- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet esetében, ha
annak elhárítása miatti intézkedést kell hozni. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 26. § (3) bekezdése
szerint életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság választja meg a kapcsolattartás módját.
Azt szeretné, ha továbbra is mindenről közösen döntenének, ezért azt kéri, hogy ebben a helyzetben mindenki legyen
24 órában elérhető, hiszen a helyzet óráról-órára változik. A mai rendkívüli ülésen beszélni kell az óvoda és a bölcsőde
további működéséről. Az óvoda és a bölcsőde kérdését illetően folyamatos a polgármesterekkel a kapcsolattartás, három
gyakorlat kezd körvonalazódni. Az egyik, hogy bezárják a teljes intézményt, nincs felügyelet, a másik esetben az
intézmény bezár, de felmérik, hogy ki az, aki nem tudja elhelyezni a gyermekét máshova, a harmadik eset pedig az, hogy
nem zárják be az intézményt, de javaslatokat tesznek arra, hogy ki ne vigye a gyerekét, például az, aki külföldön
tartózkodott. Figyelik a győri híreket is, ott tegnap este megjelent, hogy bezárnak az intézmények, ez ma reggelre eltűnt,
és most az jött ki, hogy nem zárnak be a győri óvodák és bölcsődék, de javasolják a szülőknek, hogy aki tudja, tartsa
otthon a gyermekét és felszólították azokat, akik külföldön jártak, hogy ne vigyék közösségbe a gyereküket. A másik
téma a konyha kérdése. Azt javasolja, hogy minden idős embernek, aki eddig a konyháról étkezett, kiszállítással juttassák
el az ebédet. Meg kell beszélni azt, hogy mi legyen azokkal a gyerekekkel, akik be vannak fizetve, ők hogyan jutnak
ebédhez, illetve, ha úgy döntenek, hogy a konyha nem működik teljes kapacitással, akkor is van körülbelül 10 olyan
gyerek az osztályfőnökök jelzése alapján, akiknek fontos, hogy megkapják a napi ebédet. Beszélni kell továbbá a konyhai
dolgozók védelméről. A kiszállítást mindenképpen a fiatalabb munkatársaknak kell megoldani és a dolgozóknak
fokozottabban ügyelni kell a higiéniai előírások betartására. A Polgármesteri Hivatal esetében a személyes
ügyfélfogadást szüneteltetnék, csak telefonos, illetve elektronikus kapcsolattartásra lenne mód. Ezen kívül beszélni kell
az idősekről, akikre most még inkább oda kell figyelni és róluk gondoskodni kell. Tudniuk kell arról, hogy ki szorul
segítségre, ezt fel kell mérni, meg kell oldani a bevásárlást számukra és a gyógyszereik kiváltását. És itt van igazán
szerepe a közösségi összefogásnak, mert ezt csak a képviselők nem tudják megoldani. Arra kérnék a lakosságot, hogy
nézzenek rá a szomszédjukra és a hivatalba jelezzék, ha valakinek segíteni kell, mert minden ilyen személyről tudni akar.
Azt is jelezheti a telefonáló, hogy ő segíti az idős szomszédját, mert akkor nyugodt, tudja, hogy az a helyzet megoldott.
Nagyon fontos az összefogás most, ezzel kapcsolatban nagyon pozitív a mai tapasztalata, többen is szóltak, hogy ha
segítség kell, csak szóljon és jönnek. Egyeztetett a körzeti rendőrrel, mert a házi karanténban lévő személyt, ha a
családja nem tud róla gondoskodni, akkor az önkormányzatnak kell ellátni. Azt nem tudta, hogy honnan tudja azt meg,
hogy ki van házi karanténban, ezért tájékoztatást kért a körzeti rendőrtől, de neki sincs erre vonatkozó információja.
Abban maradtak, hogy ha megtud valamit, akkor keresi. Felhívta a háziorvost, aki azt mondta, hogy neki csak arról van
információja, ha ő rendeli el a karantént, más által elrendelt karanténról neki sincs. A doktornő megfogalmazott egy
felhívást a háziorvosi ellátásról, ez már olvasható a honlapon. A nyugdíjas klub vezetőjét tegnap felhívta és kérte, hogy
szüneteltessék a klub összejöveteleket. Azt javasolja, hogy zárják be a könyvtárat, az IKSZT-t, az összes közösségi
létesítményt, mint a multifunkciós terem és a tornacsarnok. Nagyon sok mindent át kell most gondolni, jogilag,
gazdaságilag egyaránt. Felmerült már a normatíva kérdése, mi lesz vele, megkapják-e, illetve mi lesz az iskolai
előkészítővel a nagycsoportosok esetében.
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint arra is gondolniuk kell, hogy az óvónők is adott esetben otthon kell, hogy
maradjanak a gyerekükkel.
Pulai Nikoletta polgármester javasolja, hogy először az óvoda-bölcsőde helyzetét tekintsék át. Felkéri az
intézményvezetőt, hogy adjon tájékoztatást.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy az első gondolata az volt, hogy határozott időre zárják
be az intézményt, de tetszik az a megoldás is neki, hogy mérjék fel, hogy ki az, aki meg tudja oldani a gyermek
elhelyezését, de nem nagyszülővel, hiszen ők most a legveszélyeztetettebbek. Sajnos még a múlt héten is volt olyan
szülő, aki nem mérte fel a helyzetet és ugyan otthon van gyesen, mégis vitte a nagyobb gyereket óvodába. Tehát ilyen
emberi dolgok vannak, amik számára felfoghatatlanok. Ki lehetne-e azt kötni, hogy aki gyesen van otthon, az ne vigye a
gyerekét, neki ne is legyen ezen gondolkodási lehetősége. Nem látja problémásnak azt, ha két hétig egy nagycsoportos
gyerek nem vesz részt az iskolai előkészítőn.
dr. Sallay András képviselő szerint ez nem két hétig fog tartani.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető ezt is tudja, de ha most úgy döntenek, hogy bizonyos időre részlegesen
bezárják az óvodát, mert csökken a létszám, azt követően várhatóan eljutnak oda, hogy az egész intézményt be kell
zárni és akkor gondolkodni kell azon, hogy mi lesz az iskolai előkészítős gyerekekkel.
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az óvodai és a bölcsődei ellátás önkormányzati hatáskör, ahogy a
gyermekétkeztetés is, ezekről helyben kell meghozni a döntést. Azt sajnos nem tudják, hogy mi lesz ilyen esetben a
költségvetési támogatással. Azt tudják, hogy ha a bölcsődében nincs ott a beírott gyermek 10 napnál többet, mert beteg,
vagy a szülő nem viszi, akkor nem jár utána normatíva. Az óvoda esetében nincs ilyen, ott a beíratott gyermekek után
jár a normatíva, ami nem függ a hiányzástól. A költségvetési támogatás a forrása a béreknek és a működési
költségeknek.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy a gyermek 10 napot hiányozhat igazoltalanul az
óvodából, az igazolt hiányzásra nincs korlát, annyi, hogy a szülőnek írásban kell igazolni.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az iskolában hétfőtől nem szünet lesz, hanem digitális munkarend szerinti
oktatás, ez pedig az ő olvasatában azt jelenti, hogy továbbra is iskolai idő van, ami alatt a gyermekétkeztetés kötelező
önkormányzati feladat, azt meg kell oldani.
Horváth Károly alpolgármester megkérdezte, hogy veszélyhelyzetben is?
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy az étkeztetést szabályozó gyermekvédelmi törvényben nincs külön
szabályozás a veszélyhelyzetre.
dr. Sallay András képviselő elmondta, hogy veszélyhelyzetre nincs külön szabályozás a törvényekben, új rendeletek
lesznek, amik változtathatnak a dolgokon, de ő is úgy gondolja, ahogy a jegyzőnő.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető szerint nőni fog a kockázat azzal a konyhán, ha beviszik az éthordóikat.
dr. Torma Viktória jegyző szerint azzal is nő a rizikó, ha együtt esznek a konyhán.
Pulai Nikoletta polgármester szerint most lehetne az a megoldás, ha az önkormányzat biztosítana egyszer
használatos dobozokat, amiben elvihetnék az ételt. Véleménye szerint fel kell mérni az iskolások esetében, hogy ki kér
ételt.
Siska Károly képviselő szerint haladjanak sorban, beszéljenek az óvodáról és a bölcsődéről először, mert ettől is függ,
hogy mi lesz a konyhán, hány emberre kell majd főzni. Hála isten a hivatalnál van egy jó megoldás, hogy bezárják az
ajtót, lehet, hogy az intézménynél is lehet ilyen jó megoldást találni.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető szerint ezt az intézménynél nem lehet megoldani, hogy bezárják.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy miért elrugaszkodott gondolat az, hogy ebben a helyzetben mindenki oldja
meg a saját gyerekének az elhelyezését. Melyik jár nagyobb kockázattal, az, hogy otthon marad a gyerek és adott esetben
valamelyik szülő, vagy az, hogy a gyerek közösségbe jár és odaviszi azokat a kapcsolati következményeket, amiket
otthonról visz. Olaszországban is ilyen könnyedén kezelték, nem hitték el, hogy tömeges járvány lehet 2020-ban. Nem
lesz baj, ha túlreagálják.
Halmos-Polyánki Anett képviselő ezzel egyetért. Szülőként tapasztalja, hogy az egyéb betegségeket sem veszik
komolyan és a beteg gyerekeket is beviszik az intézménybe, annak ellenére, hogy a szabályzat tiltja. Mi a garancia arra,
hogy az a szülő, aki most érkezett haza Tirolból, nem fogja bevinni a gyermekét? Semmi. Az óvónőktől pedig nem
várhatják el, hogy ilyen esetben azt mondják a szülőnek, hogy tudjuk, hogy síelni voltál, te nem hozhatod be a gyereket.
dr. Sallay András képviselő szerint ez komoly konfliktushelyzetet teremtene a szülő és az óvónő között.
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogy inkább reagálják most túl a dolgokat, és védjék meg az
óvodapedagógusokat is. A normatíva esetleges elvesztése pedig nem jelentheti azt, hogy ők ne kapják meg a fizetésüket.
Az iskola előkészítésben részt vevő óvodásoknak pedig tarthatnának online „oktatást”, így a pedagógus is foglalkoztatva
lesz és a gyermek is megkapja az oktatást, lesz egy kis rendszer.
dr. Sallay András képviselő szerint ez illúzió, óvodást és elsőst nem lehet ugyanúgy kezelni.
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Halmos-Polyánki Anett képviselő szeretné azt elkerülni, hogy ha hoznak egy döntést, akkor azzal veszélyeztetnék a
nagycsoportosok jövő évi iskolakezdését.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy az óvoda hozza meg arról a döntést, hogy a gyermek
iskolaérett-e vagy nem. Ez már eldőlt.
dr. Sallay András képviselő szerint, ha egy nagycsoportos iskolaérett, akkor nem múlik azon semmi, hogy márciusban
bezárt az óvoda.
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogy probléma lesz az, ha a nagycsoportos nem jár a kötelező
foglalkozásra.
dr. Sallay András képviselő szerint járványügyi veszélyhelyzetben nem fog számítani, hogy a nagycsoportos gyerek
kihagyott pár hónapot.
Horváth Károly alpolgármester szerint, ha bezárják az óvodát, hamarosan a többi önkormányzat is követni fogja ezt.
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogy be fogják zárni, ez nem kérdés.
Siska Károly képviselő szerint csütörtökön még arról volt szó, hogy az igazgatók nem dönthetnek az
iskolabezárásokról, péntek este a miniszterelnök bejelentette, hogy bezárják az iskolákat. Olyan gyorsan változik a
helyzet, nem kell azon gondolkodni, hogy mi lesz az iskola előkészítéssel, hanem hosszútávú, biztonságos döntést kell
hozni, és ha változik a helyzet, akkor majd változtatnak rajta. Biztos lesznek olyan szülők, akik nem foglalkoznak azzal,
hogy voltak külföldön, hanem továbbra is vinnék a gyereket óvodába, ezzel pedig kialakulhat egy gócpont.
Pulai Nikoletta polgármester ismertette a környékbeli települések álláspontjait az intézményeiket illetően. Valahol
bezártak, máshol kivárnak, valahol a szülőkre bízzák. Veszprém város is bezárta az intézményeit. A szülők nagyon
várják itt is döntést, mert úgy kell szervezniük a továbbiakat.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető szerint zárják be az intézményt, két hét időtartamra.
dr. Sallay András képviselő szerint ez nem két hétig fog tartani, legalább két hónapig.
Siska Károly képviselő szerint a döntést bármikor felül lehet vizsgálni.
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy nem látják azt, hogy hol van ennek vége, ezért nem kell konkrét
időtartamot meghatározni, hanem úgy fogalmazná meg a döntést, hogy további intézkedésig bezárják az intézményt.
Horváth Károly alpolgármester támogatja, hogy határozzák meg először azt, hogy két hétre zár be az intézmény, a
továbbiakat pedig majd meglátják.
Siska Károly képviselő szerint pedig azt kell tudnia a szülőknek, hogy a döntést folyamatosan felülvizsgálják, ne az
legyen, hogy azt gondolja valaki, hogy két hét után mehet majd dolgozni. Ez nem elsősorban gazdasági kérdés lesz, még
akkor se, ha többeknek a pénztárcáját érinteni fogja.
dr. Sallay András képviselő a dolgozókat nem küldené szabadságra, hanem részükre távolléti díjat állapítana meg
azért, mert munkáltatói intézkedés miatt nem tudnak a munkahelyükön munkát végezni. Ha nem lesz erre normatíva a
bölcsőde esetében, akkor támogatja azt, hogy a bölcsődei dolgozók önkormányzati forrásból kapják a távolléti díjat.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy ez mekkora összeg?
dr. Sallay András képviselő elmondta, hogy azonos a fizetéssel.
Pulai Nikoletta polgármester úgy véli, hogy az állam is fog adni ilyen esetben kompenzációt az önkormányzatnak,
valamilyen megoldás születni fog. Ezt a kérdést most nem gazdasági oldalról közelítené meg.
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Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy ha szabadságra küldenék a dolgozókat, az most nem
lenne igazi szabadság. Tudja, hogy az önkormányzat most a semmire fizet. De nem tudja, mit lehetne tenni. Egy
általános fertőtlenítő nagytakarítás például egy hétig biztos eltartana.
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogy előfordulhat az, hogy nyári leállás nem fog működni, mert ha
addigra helyreáll a rend, akkor a szülőknek muszáj lesz dolgozni.
Horváth Károly alpolgármester úgy véli, hogy nagyon előre szaladtak, egyelőre beszéljenek az elkövetkező két hétről.
Pulai Nikoletta polgármester szerint azt kell átgondolni, hogy ha úgy döntenek, hogy két hétre bezárják az
intézményt, akkor biztosítanak-e felügyeletet, mert úgy gondolja, hogy lesz olyan, aki sehogy nem fogja tudni megoldani
a gyermekét. Az iskolában is kell biztosítani felügyeletet. Arra is gondolt, hogy buzdítsanak közösségi összefogásra és
fogjanak össze páran a gyermekfelügyeletet illetően.
Halmos-Polyánki Anett képviselő ezzel egyetért.
Pulai Nikoletta polgármester javasolja, hogy a felügyeletet biztosítsák.
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy zárják be az intézményt. Ha lesz olyan, aki nem tudja megoldani, úgyis
jelentkezni fog, és akkor foglalkozzanak ezzel. Ha előre kommunikálják a felügyeletet, akkor minden második gyereket
vinni fognak.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy olyan esetben, amikor szombaton dolgozni kell,
általában 10 gyerekre kérnek felügyeletet, ami arra a napra 3-ra szokott csökkeni, akiket altatni is kellett. Sokszor a
szülők nyilatkozata is komolytalan, nem gondolják át.
Pulai Nikoletta polgármester rábízná az intézményre, hogy megállapítsák azt, hogy valóban indokolt-e adott gyerek
esetében a felügyelet. Ma olyan szólt neki, akinek a felesége gyógyszertárban van, ő pedig a kórházban dolgozik.
Arvantidiu-Major Éva képviselő megkérdezte, hogy mi van azokkal, akiknek iskolás a gyerekük?
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy az önkormányzatnak az óvoda és a bölcsőde tartozik a hatáskörébe.
Siska Károly képviselő megjegyezte, hogy a miniszterelnök nem kérdezett meg senkit, ő döntött valahogy, ami
kiválóan működik az egyetemistánál, középiskolánál, még a felsősnél is, de alsó tagozatban nem gondolja, hogy
működik az online oktatás. Valamit nyilván dönteni kellett, a sok rossz közül kiválasztották a kisebbik rosszat.
Horváth Károly alpolgármester megkérdezte, hogy az iskolában lesz felügyelet?
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ez az iskolára tartozik. Elhangzott a kiscsoportos felügyelet lehetősége.
Arvanitidu-Major Éva képviselő úgy hallotta, hogy az iskolában az igazgató tartózkodik, a pedagógus otthon, ha nem
tudja megoldani az online oktatást, akkor az iskolában. Kiscsoportos felügyelet hangzott el, de az iskolát, mint
intézményt nem hallotta. Még el is gondolkozott azon, hogy gondolják a kiscsoportos felügyeletet, de lehet, hogy az
iskolára gondoltak.
Horváth Károly alpolgármester megkérdezte, hogy mi lesz akkor, ha hétfőn reggel 18-an ott lesznek az óvodánál.
Siska Károly képviselő szerint a szülő felelőssége a gyermekének elhelyezése.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető szerint az a feladatuk, hogy az információ eljusson mindenhova, ez
pedig a közösségi oldalakon keresztül megoldható.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy először az önkormányzati csatornákon keresztül kell kommunikálni a
döntést.
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Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy van-e még ötlet, javaslat, hogy úgy fogalmazzák ezt meg, hogy a szülő
átérezze az aggódásukat és a segítő szándékukat. Olyan biztos lesz, akinek ez nem fog tetszeni és mindenféle okosságot
fog közvetíteni.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a községben lakók egészségének megóvása a legfontosabb, azt szem
előtt tartva kell a döntést meghozni.
Erdélyi Csilla bölcsőde vezető elmondta, hogy a bölcsődében nagyon magas a fertőzés kockázata, a gyerekek
megpuszilják egymást, nyalogatják a játékokat, tüsszögnek, köhögnek, nem teszik oda a kezüket.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy a döntésbe belefogalmazhatnák-e azt, hogy ha semmilyen
körülmények között nem tudja megoldani a szülő, akkor van felügyelet.
Siska Károly képviselő szerint oldja meg a szülő.
Horváth Károly alpolgármester szerint nehéz szülőként és képviselőként is dönteni, mert itt a falut kell nézni.
Halmos-Polyánki Anett képviselő szülőként és képviselőként is a bezárás mellett van, annak ellenére, hogy pénteken
is úgy dolgozott otthon, hogy a skype-ba a két gyermeke is vigyorgott hátulról. De meg fogják oldani, mert nincs más
választása. De vannak olyanok, akiknek nincs választásuk és menniük kell dolgozni.
Siska Károly képviselő szerint a szülő mindig elmehet a gyereke mellé táppénzre. Keresse fel a háziorvosát és írassa ki
magát.
Pulai Nikoletta polgármester szerint Siska Károly képviselőnek az a véleménye, hogy ne legyen felügyelet.
Beszéljenek róla, mert lehet ettől eltérő vélemény is.
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint ha egy-két család összefogna, ott még a felelősség is nagyobb lenne, mert
barátok, ismerősök jobban tudják, hogy mit csináltak, hol jártak. Ez közösségépítő lenne.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ő szeretné, ha az intézményben meg lenne oldva a felügyelet.
Összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Óvodai és bölcsődei ellátás szüneteltetése veszélyhelyzetben
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott a koronavírus járványra tekintettel, a
község lakóinak életét és egészségét szem előtt tartva, annak megőrzése érdekében, hogy további intézkedés
meghozataláig a fenntartásában lévő Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményben az óvodai és a
bölcsődei ellátást - indokolt esetben kiscsoportban történő felügyelet biztosítása mellett – 2020. március 16. napjától
szünetelteti.
2. A Képviselő-testület felkéri Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezetőt, hogy az óvodai és a bölcsődei ellátásban
részt vevő gyermek törvényes képviselőit értesítse.
Felelős: Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 2 fő igen szavazatával, 5 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2020. (III. 14.) számú határozata
Határozati javaslat elutasítása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai és bölcsődei ellátás – kiscsoportos felügyelet
biztosítása melletti - szüneteltetése tárgyú határozati javaslatot elutasította.
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Óvodai és bölcsődei ellátás szüneteltetése veszélyhelyzetben
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott a koronavírus járványra tekintettel, a
község lakóinak életét és egészségét szem előtt tartva, annak megőrzése érdekében, hogy további intézkedés
meghozataláig a fenntartásában lévő Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményben az óvodai és a
bölcsődei ellátást – felügyelet biztosítása nélkül – 2020. március 16. napjától szünetelteti.
2. A Képviselő-testület felkéri Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezetőt, hogy az óvodai és a bölcsődei ellátásban
részt vevő gyermek törvényes képviselőit értesítse.
Felelős: Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, 2 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2020. (III. 14.) számú határozata
Óvodai és bölcsődei ellátás szüneteltetése veszélyhelyzetben
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott a koronavírus járványra tekintettel, a
község lakóinak életét és egészségét szem előtt tartva, annak megőrzése érdekében, hogy további intézkedés
meghozataláig a fenntartásában lévő Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményben az óvodai és a
bölcsődei ellátást – felügyelet biztosítása nélkül – 2020. március 16. napjától szünetelteti.
2. A Képviselő-testület felkéri Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezetőt, hogy az óvodai és a bölcsődei ellátásban
részt vevő gyermek törvényes képviselőit értesítse.
Felelős: Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető
Határidő: azonnal
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy meg kell beszélni a konyha kérdést.
dr. Sallay András képviselő javasolja, hogy erre térjenek vissza később.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy az élelmezésvezetőnek tudnia kell, hogy mekkora
létszámmal tervezze a jövő hetet.
Siska Károly képviselő szeretne annak az anyának a szemébe nézni, aki megoldja a gyermekének a felügyeletét, de nem
fog rá főzni.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy gondolni kell azokra, akik azért tudják megoldani a felügyeletet, mert
otthonról is tudnak dolgozni, de munka és gyermekfelügyelet mellett már nem biztos az, hogy a főzésre is marad idejük.
Ezért az ő részükre biztosítani kell az önkormányzati étkezés lehetőségét.
Halmos-Polyánki Anett képviselő ezzel egyetért.
dr. Torma Viktória jegyző szerint azt is be lehet osztani, hogy az igénylők mikor mehetnek az ebédéért.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy a dobozköltség minimum 100 forint lesz naponta. A
beszerzést megoldja.
Pulai Nikoletta polgármester azt javasolja, hogy a hétvégén méressék fel, hogy kik kérnek étkeztetést. Azon idősek
számára, akik eddig a konyhára voltak befizetve külső étkezőként, hétfőtől vigyék ki az ebédet, a szállításhoz
használhatjuk az önkormányzat autóját.
Horváth Károly alpolgármester szerint ne konyhai dolgozó szállítsa ki ételt.
Ezt követően a jelen lévők részletesen megbeszélték a szállítással, étkezéssel kapcsolatos feladatokat. Konszenzus
alakult ki abban, hogy fel kell mérni azok létszámát, akik igénylik az étkeztetést.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az iskolában nem szünet lesz, hanem digitális oktatás, az iskolásoknak
ezért biztosítani kell az étkezést változatlan formában, az óvodában, bölcsődében azonban szünet lesz. Szünetben a
rászoruló gyermekek részére kell biztosítani az étkezést.
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Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat elmondta, hogy felmérik azt, hogy ki szeretné hétfőtől
igénybe venni az ebédet a konyháról. Lehetséges megoldás, hogy az óvodai-bölcsődei szünetre tekintettel az igénylők
külső étkezőként vehetnék igénybe a szolgáltatást. Ezen kívül fontos tisztázni a csomagolási, azaz a doboz költséget is.
Halmos-Polyánki Anett képviselő ezekkel egyetért, és az a véleménye, hogy biztos van az óvodában olyan gyerek, aki
rászorul arra, hogy kapjon étkezést, mert amit ott kap, az jelenti neki a meleg ételt.
Siska Károly képviselő úgy gondolja, hogy Győrzámolyon nincs ilyen gyerek.
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint van.
Siska Károly képviselő kéri, hogy egyet mondjon.
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy ennek nincs helye, nyilvános az ülés.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezetőt, hogy van-e olyan
gyerek az óvodában, akinek fontos, hogy meleg ételt kapjon.
Siska Károly képviselő szerint ez minden gyereknek fontos, tehát a kérdés feltevése alapvetően hibás.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető biztos abban, hogy van olyan gyerek, aki, amikor nem jár óvodába, nem
kap meleg ételt. És nem biztos, hogy csak olyan, akikre most gondolnak, hanem mások is, akik például csak szendvicset
kapnak, nem főzeléket és nem azért, mert nincs pénz.
Siska Károly képviselő szerint ők nem rászorulók.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető megkérdezte, hogy akkor a konyha továbbra is üzemelni fog, kérte,
hogy segítsenek gondolkozni, mert míg az óvónők és a dajkák otthon lesznek, addig a konyhai dolgozók nem.
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy ez intézményvezetői hatáskör, munkaszervezési kérdés, amit
intézményen belül kell megoldani. Találja meg számukra azt a feladatot, amibe be lehet őket vonni.
Halmos-Polyánki Anett képviselő jelezte, hogy sok óvónőnek van kisgyereke, akivel otthon kell maradnia.
Arvanitidu-Major Éva képviselő úgy gondolja, hogy akkor menjen szabadságra.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető szerint ez igazságtalan.
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint, aki a Tescoban dolgozik, annak is ezt meg kell oldania.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy van olyan munkahely, ahol felajánlották, hogy bevihetik a gyereküket a
dolgozók.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető jelezte, hogy a térítési díj programba be vannak állítva a térítési díjak,
illetve az is, ha valaki ingyen eszik, oda mást nem lehet beállítani.
dr. Torma Viktória jegyző ezt úgy tudná elképzelni, hogy létrehozna az élelmezésvezető egy új étkezési listát, és abban
a szünet idején alkalmazandó térítési díjakat állatnák be. Erre viszont akkor új térítési díj rendeletet kellene alkotni, a
veszélyhelyzet idejében alkalmazandó térítési díjakról.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy a térítési díj rendelet tartalmazza a külsős étkezőkre
megállapított térítési díjat. Tegyék azt lehetővé, hogy a szünet alatt a szülő hétfőtől ezt vegye igénybe, ha óvodás vagy
bölcsődés a gyereke. Ez minden formában kezelhető lenne.
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy a rászoruló óvodásoknak tudnak-e étkezést biztosítani.
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint az hangzott el, hogy nem, mindenki külsős étkező lehet.
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Pulai Nikoletta polgármester szerint mérjék fel az igényeket első körben.
Halmos-Polyánki Anett képviselő csak az azzal a kiegészítéssel tudja ezt elfogadni, hogy a rászorulóknak adjanak
ingyenesen ebédet.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy ha más megoldás nincs, akkor annak nincs akadálya, hogy a rászoruló
gyerekeket étkezés formájában részesítsék települési támogatásban ebben az időszakban.
Halmos-Polyánki Anett képviselő ezt el tudja fogadni.
Siska Károly képviselő szerint nincs olyan család a faluban, aki rászorul arra, hogy a gyereke közétkeztetését az
önkormányzat vállalja át.
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint van ilyen, ezt döntse el az intézményvezető, aki minden nap érintkezik a
családokkal.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy akiről beszélnek, épp most jött ki a dohányboltból.
Pulai Nikoletta polgármester megjegyezte, hogy abból sajnos a gyereke nem evett.
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint beszélni kell a konyhai dolgozók védelméről.
Pulai Nikoletta polgármester szerint kesztyűt mindenképp viselniük kell, fertőtlenítőt és maszkot be kell szerezni.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető kérte, hogy beszéljék meg az ételek elvitelét is. Ha jól értette, akkor azt
is eldobható dobozban viheti el mindenki, az időseknek pedig ki lesz szállítva. A konyhán senki nem étkezhet. Mi lesz a
doboz költségével?
Pulai Nikoletta polgármester szerint most ennek a két hétnek vállalja be az önkormányzat a doboz költségét, utána
pedig meglátják, hogy mi lesz és megemelik a dobozok árával a térítési díjat. Összefoglalva az elhangzottakat az alábbi
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Konyha működése és étkeztetés biztosítása veszélyhelyzetben
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2020. március 16. napjától azon
bölcsődei és óvodai ellátásban részesülő gyermekek, továbbá azon általános iskolai tanulók számára biztosítja az ebédet
a konyháról, akik az erre vonatkozó igényüket határidőben jelzik az intézményvezetők felé.
2. A térítési díjak mértékére a 3/2020. (II. 7.) önkormányzati rendelet alkalmazandó azzal, hogy ellenkező tartalmú
döntésig az óvodai és bölcsődei ellátásban részesülő igénylőknek bruttó 705,-Ft térítési díjat kell fizetni az ott
megállapított adag alapján.
3. Az étkezés kizárólag elvitel formájában valósítható meg, amihez szükséges dobozokat - ellenkező tartalmú döntésig az önkormányzat biztosítja. A 65 év felettiek számára az ebéd naponta kiszállításra kerül.
4. A Képviselő-testület felkéri Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezetőt és Németh László iskolaigazgatót az
igényfelmérés elkészítésére.
Felelős: Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető és Németh László igazgató
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2020. (III. 14.) számú határozata
Konyha működése és étkeztetés biztosítása veszélyhelyzetben
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2020. március 16. napjától azon
bölcsődei és óvodai ellátásban részesülő gyermekek, továbbá azon általános iskolai tanulók számára biztosítja az ebédet
a konyháról, akik az erre vonatkozó igényüket határidőben jelzik az intézményvezetők felé.
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2. A térítési díjak mértékére a 3/2020. (II. 7.) önkormányzati rendelet alkalmazandó azzal, hogy ellenkező tartalmú
döntésig az óvodai és bölcsődei ellátásban részesülő igénylőknek bruttó 705,-Ft térítési díjat kell fizetni az ott
megállapított adag alapján.
3. Az étkezés kizárólag elvitel formájában valósítható meg, amihez szükséges dobozokat - ellenkező tartalmú döntésig az önkormányzat biztosítja. A 65 év felettiek számára az ebéd naponta kiszállításra kerül.
4. A Képviselő-testület felkéri Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezetőt és Németh László iskolaigazgatót az
igényfelmérés elkészítésére.
Felelős: Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető és Németh László igazgató
Határidő: azonnal
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy a hétfői dobozok beszerzéséről gondoskodik.
Halmos-Polyánki Anett képviselő kérte, hogy a konyhai dolgozó ne szállítson ki ételt.
Horváth Károly alpolgármester szerint arról volt szó, hogy a dajkák vesznek részt a szállításban.
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető úgy gondolja, hogy részt vehetnek a szállításban a konyhai dolgozók,
nem nagyobb veszély forrás, mintha csak simán otthonról jönne.
Pulai Nikoletta polgármester javasolja, hogy bízzák ezt az intézményvezetőre, szervezze meg a szállítást. Az idős
emberekkel hogyan történjen a kapcsolatfelvétel, mit kommunikáljanak feléjük?
Siska Károly képviselő elmondta, hogy mivel a kormány leutalta ide ezt a feladatot, ezért helyi szinten kell megoldani.
Pulai Nikoletta polgármester itt hívja fel a figyelmet a közösségi összefogásra, felkérik arra az embereket, hogy
mindenki nézzen körül a környezetében, aki segítésre szorul az jelezze, akár ő maga, akár a szomszédja és azt is, hogy
miben kér segítséget.
Horváth Károly alpolgármester szerint erre készíthetnek szórólapot a számukra.
Pulai Nikoletta polgármester javasolta, hogy a polgármesteri hivatalban függesszék fel a személyes ügyintézés
lehetőségét, arra kizárólag elektronikus formában és a telefonon legyen mód.
Halmos-Polyánki Anett képviselő ahhoz ragaszkodik, hogy a hivatal dolgozóinak állítsák be a távoli munkavégzést a
számítógépükön és annak működését próbálják is ki.
dr. Torma Viktória jegyző ezzel egyetért.
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje veszélyhelyzetben
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2020. március 16. napjától – további
intézkedések meghozataláig - a Győrzámoly Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel. Ügyintézésre
telefonon és elektronikus úton van lehetőség. A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett,
halaszthatatlan ügyben – ügyintézői mérlegelést követően – lehetséges.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2020. (III. 14.) számú határozata
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje veszélyhelyzetben
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2020. március 16. napjától – további
intézkedések meghozataláig - a Győrzámoly Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel. Ügyintézésre
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telefonon és elektronikus úton van lehetőség. A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett,
halaszthatatlan ügyben – ügyintézői mérlegelést követően – lehetséges.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy ha a fenntartó dönt az intézmény bezárásáról, akkor nem beszélhetnek
az óvodában nevelés nélkül munkanapról, meg szabadságról, meg táppénzről, hanem erre az időre távolléti díj jár a
dolgozóknak.
dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy akkor mi alapján kötelezzék őket a munkavégzésre?
Halmos-Polyánki Anett képviselő is úgy gondolja, hogy akkor nem dolgoztathatják őket.
dr. Sallay András képviselő elmondta, hogy a távolléti díj alatt valóban nem lehet őket dolgoztatni, de amíg például az
intézményt takarítják, amit az intézményvezető említett, az lehet nevelési nélküli munkanap, amiből még van idénre 3
nap.
Erdélyi Csilla bölcsőde vezető elmondta, hogy a bölcsődében csak egy nevelés nélkül nap van, így ott ez nem
alkalmazható.
Pulai Nikoletta polgármester megkérdezte, hogy a leállási időt erre nem alkalmazhatják?
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint akkor lép be a szabadság.
Bognárné Koteczki Ibolya szerint ez azért nem jó, mert ha most kivesz egy dajka 10 nap szabadságot, nyáron 10
napot a leállás során, akkor már csak 4 nap marad neki, amivel rendelkezhet.
Pulai Nikoletta polgármester megkérdezte, hogy problémát fog az jelenteni valakinek, hogy a távolléti díjat megkapja
és közben megbízzák valami feladattal?
dr. Sallay András képviselő szerint a távollét idejére nem rendelhető el munkavégzés, de megkérni meg lehet és ha
önszántából bejön és segít, akkor az rendben van, ha meg önszántából nem jön be, azt úgyis mindenki tudni fogja.
Halmos-Polyánki Anett képviselő hosszú távon számít a dolgozókra, ezért a távolléti díj fizetése mellett van.
Pulai Nikoletta polgármester szerint még úgyis változik a helyzet, akkor majd beszélnek velük. Az időseket felméri,
felhívja őket, mindenkiről tudni szeretne.
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogy sokaknak ott a családja, ők fognak segíteni.
dr. Torma Viktória jegyző szerint még a védőnői ellátásról is beszélni kell.
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint az újszülöttek esetében vannak feladatai a védőnőnek, az ilyen esetekhez ki
kell mennie.
Horváth Károly alpolgármester úgy gondolja, hogy akkor megfelelő védőfelszereléssel kell ellátni.
Pulai Nikoletta polgármester szerint már vettek volna neki, ha tudtak volna, de nem lehetett kapni.
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Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a nyilvános ülés végére értek, megköszönte a munkát és a
nyilvános ülést 16.00 órakor berekesztette.

kmf.
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