Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2020. március 19. napján a 13.00 órakor kezdődő ülésen
Helye: Községháza udvara (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Pulai Nikoletta polgármester, Horváth Károly alpolgármester,
Arvanitidu-Major Éva, Karácsonyné Mayer Éva, dr. Sallay András és Siska Károly képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Távolmaradását jelezte: Halmos-Polyánki Anett 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 a Karácsonyné Mayer Éva képviselőt
kijelölte. Elmondta, hogy a meghívóban szereplő 16 órás kezdési időpontnál korábban, 13 órakor kezdődik az ülés,
amihez a képviselők előzetesen hozzájárultak. A meghívóban szereplő 2. napirendi pontot a mai ülésen nem tárgyalják a
veszélyhelyzet miatt. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
2. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és
pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
3. Döntés az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4. Javaslat a Magyar Falu Program keretében megjelent önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás”
(MFP-ÖTU/2020.) c. pályázat benyújtására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
5. Beszámoló a 2019. évi helyi adóztatási tevékenységről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
6. Döntés térfigyelő kamerarendszerről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
7. Javaslat kormányzati funkció változások átvezetésére; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
8. Javaslat közvilágítás kiépítésére a Patkó utcában; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
9. 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 Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2020. (III. 19.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
2. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és
pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
3. Döntés az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
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4. Javaslat a Magyar Falu Program keretében megjelent önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás”
(MFP-ÖTU/2020.) c. pályázat benyújtására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
5. Beszámoló a 2019. évi helyi adóztatási tevékenységről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
6. Döntés térfigyelő kamerarendszerről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
7. Javaslat kormányzati funkció változások átvezetésére; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
8. Javaslat közvilágítás kiépítésére a Patkó utcában; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
9. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történtekről
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester az előző ülés óta eltelt időszakban elvégzett munkákról, tárgyalásokról, eseményekről az
alábbiak szerint ad tájékoztatást:
2020. 02. 21-én az érintett települések polgármestereinek együttes kérésére a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés
megtárgyalta és támogatta az alsó-szigetközi településeket átszelő 1401-es utat elkerülő út építését, amit a közgyűlés
elnöke felterjeszt az illetékes szaktárca felé.
A tornacsarnok padlóját védő burkolatot beszerezték a képviselő-testület döntésének megfelelően.
Az új utcákban történő építkezések miatt felgyűlt hulladék összeszedését kezdeményezte március 7-én, ahova az
ingatlanok tulajdonosait és az építési vállalkozókat is meghívta. Közösen sikerült a környéket megtisztítani,
együttműködést tapasztalt mind az érintett lakosság, mind a kivitelezők részéről is. Felhívta a részt vevők figyelmét arra,
hogy az építési hulladék összegyűjtése az ő feladatuk és a jövőben gondoskodjanak a hulladék szabályoknak megfelelő
összegyűjtéséről és elszállításáról annak érdekben, hogy az egyre nagyobb erővel tomboló, viharos erejű szelek ne
változtassák az életteret, a lakókörnyezetet szemétteleppé. Felhívta arra is a figyelmüket, hogy a szabályok be nem
tartása esetén komoly szankciókra számíthatnak.
Találkozót kezdeményezett a Győri Tankerületi Központ igazgatójával a képviselői felvetések megbeszélése érdekében.
Az igazgató asszony elmondta, hogy a tankerület fenntartásban lévő iskolák mindegyikének saját költségvetési kerete
van, amit attól függően használnak fel, hogy milyen feladatokat kell finanszírozni. Hangsúlyozta, hogy a tankerületnek
csak alapellátási kötelezettsége van, így pl. a tehetséggondozás, a felzárkóztatás nem képezi a feladatai részét. Tekintettel
arra, hogy Győrzámolyon térítésmentesen használják a tornacsarnokot, ezért az így megmaradó összeget olyan feladatok
finanszírozására tudják fordítani, ami a Győrzámolyra járó diákok magasabb szintű képzését teszi lehetővé.
Amennyiben ebből a költségvetési keretből bérleti díjat fizetnének, akkor az alapfeladatokon túli költségekre nem
tudnának forrást biztosítani, hiszen az iskolai költségvetési keret összege nem emelkedhet. Hangsúlyozta továbbá azt,
hogy az iskola személyi állománya teljes, így az oktatás magas színvonalon történik. Tájékoztatta arról, hogy az újabb két
tanterem létesítése érdekében tervezési szerződést kötött az önkormányzat a Talent-Plan Kft-vel. Az igazgató
asszonynak az volt a kérése, hogy amikor a tervek elkészülnek és a várható költségek ismertek lesznek, újra tárgyaljanak.
Előre bocsátotta, hogy nem zárkózik el attól a megoldástól, hogy a tankerület a beruházás felét kifizesse, de ehhez
pontosan ismernie kell a költségeket.
Személyes találkozót kért a Magyar Közút illetékes osztályvezetőitől. A megbeszélésen kérelmet nyújtott be (írásban) az
1401 számú felújítására, ami Győrzámoly esetében nem valósult csak meg a környező falvak közül. Megtárgyalták a
Dergiták útjának lehetséges kivezetését az 1401 számú útra. Felvázolódott egy elképzelés, aminek kidolgozására
indokolt lenne felkérni a Talent-Plan Kft-t, akik tervezték a község dél-nyugati lakóútjait és tervezik azt az automata
üzemanyagtöltő állomást és benzinkutat a falu elején, amiről korábban már tárgyalt a képviselő-testület. Ezen kívül
szóba került a zebrák kérdése, amire első ütemben helyszíni bejárást kell összehívni az útkezelő, a tervező és a
rendőrkapitányság képviselőivel közösen. Beszéltek a tornacsarnok előtti parkolás megoldásáról, véleményük szerint ott
parkoló nem létesíthető. Elmondta nekik továbbá a dohánybolt miatti autóparkolás okozta károkat a kerékpárút és a
közút esetében és segítséget kért a helyzet megoldásában. Elmondták, hogy részükről közlekedésbiztonsági okokból
szalagkorlát építése nem lehetséges, az esetleges akadályok kihelyezéséhez pedig mindenképpen a közútkezelői
engedélyük szükséges.
2020. március 12-én megalakult a Győrzámolyi Polgárőr Egyesület, megköszönte dr. Sallay András képviselőnek az
ezzel kapcsolatos munkáját.
Kezdeményezték az Erdősor utcai volt földtulajdonosok részére őket megillető telkek tulajdonba adását, a szerződések
előkészítése folyamatban van. Ehhez szükséges lesz majd egy testületi döntés meghozatala, amiről az Egyéb döntést
igénylő ügyek napirend keretében tárgyalnak.
A Szent István utcai óvoda-bölcsőde épületében folyamatban van a beépített tűzjelző rendszer kialakítása. A konyhán
szükségessé vált a villamos teljesítmény bővítése annak érdekében, hogy a konyhai gépek folyamatos áramellátása
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biztosított legyen. Ennek várható költsége 360.000,-Ft+Áfa. Az intézmény elfogadott költségvetése tartalmaz az
amperbővítésre előirányzatot.
Siska Károly képviselő nehezményezte, hogy lemaradt a tankerület igazgatójával tartott megbeszélésről, pedig
korábban jelezte, hogy nagyon szívesen részt venne ezen.
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatta, hogy első körben ő kívánt tárgyalni az igazgató asszonnyal, ahogy több
képviselő is javasolta. A megbeszélésre egy telefonbeszélgetés után, egyik reggel került sor. Véleménye szerint nagyon
pozitívan állt a dolgokhoz az igazgató asszony.
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy sikernek tartja azt, hogy 50%-ban hozzájárul ahhoz a tankerület, amit neki
kellene megcsinálni?
Arvanitidu-Major Éva képviselő úgy gondolja, hogy ez mindenképp siker, hiszen a tavalyi építkezéshez nem járultak
hozzá.
Siska Károly képviselő úgy gondolja, hogy akkor nem biztos, hogy meg kellett volna valósítani.
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint ez a hajó elment, ne nézegessenek vissza a múltra.
Siska Károly képviselő többször elmondta, hogy jelen nincs múlt nélkül, jövő nincs jelen nélkül. Ha nem változtatnak
ezen a hozzáálláson, akkor minden marad ugyanúgy.
dr. Sallay András képviselő megjegyezte, hogy az előbb az hangzott el az 50%-os hozzájárulás siker, tehát
visszanéztek a múltra.
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy arról nem kell beszélni, hogy „nem kellett volna megvalósítani”, mert
már megvalósult.
Siska Károly képviselő szerint itt a lehetőség, hogy a képviselő-testület a sarkára álljon és megértesse a tankerület
igazgatójával, hogy más szelek fújnak. Nem biztos, hogy a képviselő-testület minden körülmények között tud ilyen
mértékű támogatást nyújtani ennek az egy intézménynek.
Pulai Nikoletta polgármester igenis sikernek könyveli el, amit a tankerület igazgató asszony felajánlott és nem az
önkormányzatnak kell 100%-ban megvalósítani ezt a beruházást.
Siska Károly képviselőnek a „kell-el” van problémája.
Pulai Nikoletta polgármesternek ez a véleménye, és ez az ő véleménye.
Siska Károly képviselő kért valamit, ez a kérés 100%-ban figyelmen kívül maradt. Nem tudja, hogy ezek után van-e
értelme annak, hogy bármit is kérjen.
Pulai Nikoletta polgármester úgy gondolta, hogy az első megbeszélésen egyedül vesz részt. Ha gondolja Siska Károly
képviselő, akkor kérjen időpontot egy megbeszélésre az igazgató asszonytól.
Siska Károly képviselő szerint annak kell megkeresni a másikat, akinek kérni valója van.
Pulai Nikoletta polgármester nem gondolja, hogy az igazgató asszonynak az összes képviselőt fel kellene keresni, ő
pedig a képviselő-testület felhatalmazása alapján tárgyalt vele.
Siska Károly képviselő reméli, hogy ha olyan előrehaladott állapotba kerül a dolog, hogy dönteni kell róla, akkor majd
az igazgató asszony megtiszteli a képviselő-testület ülését.
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy az igazgató asszony azt mondta neki, hogy eljön, ha szükséges.
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Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy miért érzik azt sikernek, ha azt mondták, hogy mindent megtesznek az
épület állagának megóvása érdekében, de három hete rossz a nevelői mosdó.
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy erről senki nem beszélt, egyébként a mosdó ma meg lett javítva. Az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2020. (III. 19.) 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
2. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos
csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás
mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy az önkormányzat ezzel kapcsolatos költsége nem változott?
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy új beruházások esetében majd külön meg kell állapítani a költségeket.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra:
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (III. 19.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi
feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről (a rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)
3. napirendi pont: Döntés az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Jelenleg nincs olyan beruházás, aminek
vonatkozásában közbeszerzési kötelezettsége lenne az önkormányzatnak, ezért a közbeszerzési tervben semmit nem
szerepeltettek. Az év során ez változhat, akkor a közbeszerzési tervet módosítani kell.
Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2020. (III. 19.) határozata
2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési
tervét.
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Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: értelem szerint
4. napirendi pont: Javaslat a Magyar Falu Program keretében megjelent önkormányzati tulajdonban lévő
út-, hídépítés/felújítás” (MFP-ÖTU/2020.) c. pályázat benyújtására
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Magyar Falu Program keretében megjelent
az utak építésére vonatkozó felhívás. Az önkormányzat költségvetésében nevesített beruházásként szerepel az északnyugati lakóutcák (Búzavirág utca, Mórvető utca) megépítése, melyhez talán ez a pályázati lehetőség tud részben forrást
biztosítani. A Mosonmagyaróvári 5. számú választókerület polgármestereivel az elmúlt hetekben többször is egyeztettek
a térségre jutó források elosztásáról. Az ott elhangzottak és a konszenzusra irányuló törekvések után most jelenleg úgy
tűnik, hogy Győrzámolyra 15.910 e Ft pályázati összeg jut, amit az útépítési pályázatra fordíthatnak. Ezen kívül talán
lesz pár százezer forintos forrás, hogy orvosi eszközökre is tudjanak pályázatot benyújtani, de ennek pontos összege
még nem ismert. Azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Búzavirág utca építésére nyújtsa be az önkormányzat a
pályázatot, ezzel próbáljanak meg a saját forrás mellé pályázati támogatást is szerezni. Hangsúlyozta, hogy a Mórvető
utca építését ezzel együtt kell kezelni, ha eljutnak odáig.
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy van-e más pályázati kiírás.
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy jelenleg úttal kapcsolatos más kiírás nincs.
dr. Sallay András képviselő azért ennél egy kicsit többre számított.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy más is, de ezért az összegért is hálásak lehetnek, mert mindenki az útra
szeretett volna pályázni. Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2020. (III. 19.) határozata
Pályázat Magyar Falu Program keretében „önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” (MFPÖTU/2020.) c.” kiírásra
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében
„önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” (MFP-ÖTU/2020.) c. kiírásra, az önkormányzat tulajdonát
képező győrzámolyi 935/1 hrsz-ú Búzavirág utca megépítésére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a pályázat elkészítésére és benyújtására, a pályázattal
kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére és az esetleges hiánypótlások teljesítésére.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: értelem szerint
Pulai Nikoletta polgármester felhatalmazást kér arra, amennyiben az önkormányzat részére marad felosztható
pályázati keret, akkor azt orvosi eszközök vásárlására nyújthassák be, melyet a háziorvossal előzetesen egyeztetnek és az
általa legszükségesebbnek gondolt eszköz vásárlására pályáznak. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2020. (III. 19.) határozata
Pályázat Magyar Falu Program keretében „orvosi eszköz” (MFP-AEE/2020.) c.” kiírásra
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében
„orvosi eszköz” (MFP-AEE/2020.) c. kiírásra, felnőtt háziorvosi eszközök beszerzése érdekében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a pályázat elkészítésére és benyújtására, a pályázattal
kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére és az esetleges hiánypótlások teljesítésére.
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Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont: Beszámoló a 2019. évi helyi adóztatási tevékenységről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2020. (III. 19.) határozata
2019. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi helyi adóztatásról szóló beszámolót
megtárgyalta és elfogadja.
2. A Képviselő-testület elrendeli, 226.985,- Ft elévült követelés törlését.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: folyamatos
6. napirendi pont: Döntés térfigyelő kamerarendszerről
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a pályázatról, illetve pályázati kiírásról, feltételekről szeretne
tájékoztatást adni, ezért javasolja, hogy zárt ülést tartsanak. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Zárt ülés tartásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az üzleti érdekek megóvása
érdekében a térfigyelő kamerarendszer telepítésére vonatkozó pályázati feltételeket zárt ülés keretében tárgyalja meg.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2020. (III. 19.) határozata
Zárt ülés tartásáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az üzleti érdekek megóvása
érdekében a térfigyelő kamerarendszer telepítésére vonatkozó pályázati feltételeket zárt ülés keretében tárgyalja meg.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
Pulai Nikoletta polgármester a nyilvános ülést 13.12 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el.
Pulai Nikoletta polgármester a nyilvános ülést 13.37 órakor megnyitotta és megállapította, hogy folytatják a
napirendi pontok tárgyalását.
7. napirendi pont: Javaslat kormányzati funkció változások átvezetésére
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2020. (III. 19.) határozata
1/2015. (I. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosításáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 9. §-a alapján
felülvizsgálta az alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölését.
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a mellékelt tartalommal - jóváhagyja a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítását.
3. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a változásbejelentést a Magyar Államkincstárhoz a
jogszabályban előírt módon tegye meg.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Javaslat közvilágítás kiépítésére a Patkó utcában
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Lavill Kft. megküldte a Patkó utcai közvilágítás kiépítésére vonatkozó
ajánlatát, 4.886.518,-Ft+áfa összegben. A Lavill Kft. végezte a villamoshálózat építési munkákat, illetve megvannak már
a kiállások a közvilágításra. Ez az összeg változhat annak függvényében, hogy milyen új kábel fektetésre és toldásokra
lesz szükség, ami az építkezések következtében semmisült meg. A meglévő kábeleket meg kell keresni. Az alábbi
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győrzámoly, Patkó utcai közvilágítás kiépítése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Patkó utcai közvilágítás kiépítésére a
Lavill Kft. ajánlatát és azt elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a Lavill Kft-vel kössön vállalkozási szerződést
és azt írja alá.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2020. (III. 19.) határozata
Győrzámoly, Patkó utcai közvilágítás kiépítése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Patkó utcai közvilágítás kiépítésére a
Lavill Kft. ajánlatát és azt elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a Lavill Kft-vel kössön vállalkozási szerződést
és azt írja alá.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről:
1. Szerződéskötés földterületek tulajdonosaival
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Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a tavalyi évben megvásárolta az Erdősor utcában a
győrzámolyi 09/99, 09/100, 09/101, 09/102, 09/103, 09/104, 09/105, 09/106, 09/110, 09/111, 09/112 és 09/120
hrsz-ú ingatlanokat építési telek kialakítása céljából. A telekalakítási eljárás lezajlott az 53 telek esetében és folyamatban
van 5 telek esetében, így hamarosan mind az 58 db telek önálló helyrajzi számmal fog rendelkezni, az utakkal és a
közterületekkel együtt. A földtulajdonosokkal megkötött adásvételi szerződésekben foglaltak teljesítése érdekében új
szerződést kell kötni, hogy a tulajdonukba tudják adni az őket megillető építési telkeket. Ezeket a földtulajdonosok
kiválasztották. Tekintettel a megállapodásokra, a felsorolt helyrajzi számok nem mindegyike kerül a földtulajdonos
100%-os tulajdonába, hanem lesznek olyan telkek, amelyek a földtulajdonos és az önkormányzat közös tulajdonát
képezik. Az ingatlanügyi hatóság úgy kéri a határozatot, hogy abban a belterületi, telekalakítás után keletkezett helyrajzi
számok szerepeljenek. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2020. (III. 19.) határozata
Szerződéskötés földterületek tulajdonosaival
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 10/2019. (I. 23.) határozatával
építési telkek kialakítása, továbbá kiszolgáló- és lakóutak kialakítása céljából megvásárolt győrzámolyi 09/99, 09/100,
09/101, 09/102, 09/103, 09/104, 09/105, 09/106, 09/110, 09/111, 09/112 és 09/120 hrsz-ú ingatlanok korábbi
tulajdonosaival szerződést köt az adásvételi szerződésekbe foglalt feltételek teljesítése érdekében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a szerződések elkészítésére és ügyintézésére
adjon ügyvédi megbízást, az érintett tulajdonosokkal a szerződéseket megkösse és azokat a Képviselő-testület nevében
aláírja, valamint az ingatlan-nyilvántartási hatóság előtt eljárjon.
3. A Képviselő-testület az 1314, 1321, 1322, 1326, 1341, 1352, 1353, 1354, 1356, 1357, 1371, 1373, 1374, 1375, 1376,
1338, 1334, 1335, 1336, 1339, 1361, 1377 hrsz-ú ingatlanok esetében az „Adásvételi szerződés felbontása és eredeti
állapot helyreállítása” megnevezésű okirat szerinti tulajdonjog bejegyzést engedélyezi az eladók javára és felhatalmazza
Pulai Nikoletta polgármestert az adásvételi szerződések felbontásának megkötésére.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: értelem szerint
2. Dergiták útjához tartozó terület megszerzése
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület a 134/2019. (VIII. 27.) határozatában döntött
arról, hogy a Dergiták útjához tartozó területrész megszerzése érdekében a 061/3 hrsz-ú ingatlanra telekalakítási eljárást
indít. Ez megtörtént, ahhoz, hogy az ügy folytatódhasson, szükséges egy újabb felhatalmazás, mert a korábbi határozat
Horváth Gábor polgármester úrnak adott felhatalmazást a szerződéskötésre. A telekalakítás után keletkezett 061/4
hrsz-ú kivett, önkormányzati közút, 125 m2-es terület, a tulajdonossal folytatott tárgyalások eredményeként az
önkormányzat tulajdonában kerül, ehhez azonban szerződést kell kötni.
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy az a terület elég lesz ahhoz, hogy a Dergiták útjára megfelelően rá
lehessen fordulni?
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a terület megszerzése a meglévő, engedéllyel rendelkező úttervek miatt
szükséges, melyek a jelenlegi rendezési terv szerint készültek el. Ahogy a polgármester asszony beszámolt róla,
körvonalazódik egy másik lehetséges megoldás azon a részen, egy teljesen más út nyomvonala , de ennek kidolgozása az
úttervező szakmérnök feladata lesz.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy már felvette a kapcsolatot a tervezővel. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2020. (III. 19.) határozata
Döntés a győrzámolyi 061/3 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról és a telekalakítás után keletkező 061/4 hrsz-ú
önkormányzati közút területének megszerzéséről
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy adjon
ügyvédi megbízást a telekalakítással egybekötött adásvételi szerződés elkészítésére az út területéhez tartozó
ingatlanrészre, a szerződést írja alá és az ingatlanügyi hatóság előtt indítsa meg a szükséges eljárásokat, továbbá teljes
jogkörrel képviselje az önkormányzatot.
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a telekalakítás után keletkező győrzámolyi 061/4 hrsz-ú önkormányzati
közút megjelölésű ingatlan önkormányzati tulajdonba kerül.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: értelem szerint
3. Tájékoztató Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásáról
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szakmai
segítségnyújtásában tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy
akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Ezt nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület
döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul. Ebből az következik,
hogy az alpolgármester, bizottsági elnökök, bizottsági tagok megválasztásánál, társulási tanácsba történő delegálásnál a
kizárás tárgyában hozott határozathozatal szükségtelen. Javasolja a szakmai segítségnyújtás elfogadást. Az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2020. (III. 19.) határozata
Szakmai segítségnyújtás elfogadása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
GY/04/541-1/2020. számú szakmai segítségnyújtását.
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester
Határidő: azonnal
4. Döntés védőnői álláspályázatról
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a védőnői állásra egy pályázat érkezett. Ismertette annak tartalmát.
Javasolta, hogy a pályázatot nyilvánítsák eredménytelennek és újra írják ki a pályázatot. Az alábbi határozati javaslatot
teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés védőnői állás újbóli kiírásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői munkakörre kiírt korábbi pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja és új pályázatot ír ki védőnő munkakör betöltésére.
2. A Képviselő-testület a pályázati feltételeket az alábbiakban határozza meg:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 49/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
Főiskola, védőnő,
•
büntetlen előélet,
•
magyar állampolgárság,
•
cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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•
•
•
•

fényképes szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás,
a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban részt vevők
megismerhetik,
• a pályázó nyilatkozata, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pulai Nikoletta polgármester nyújt, a 06-96/352-122-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzat címére történő megküldésével (9172
Győrzámoly, Rákóczi u. 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: …/2020 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
• Elektronikus úton dr. Torma Viktória jegyző részére a jegyzo@gyorzamoly.hu e-mail címen keresztül,
• Személyesen: dr. Torma Viktória jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi u.
45.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően a pályázókat a pályázat kiírója a képviselő-testületi ülésen
meghallgatja és dönt a védőnő személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az
eljárás során fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.gyorzamoly.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyorzamoly.hu honlapon szerezhet.
3. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírás megjelentetése iránt intézkedjen.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselőtestület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2020. (III. 19.) határozata
Döntés védőnői állás újbóli kiírásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői munkakörre kiírt korábbi pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja és új pályázatot ír ki védőnő munkakör betöltésére.
2. A Képviselő-testület a pályázati feltételeket az alábbiakban határozza meg:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 49/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
Főiskola, védőnő,
•
büntetlen előélet,
•
magyar állampolgárság,
•
cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
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•
•

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás,
a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban részt vevők
megismerhetik,
• a pályázó nyilatkozata, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pulai Nikoletta polgármester nyújt, a 06-96/352-122-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzat címére történő megküldésével (9172
Győrzámoly, Rákóczi u. 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: …/2020 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
• Elektronikus úton dr. Torma Viktória jegyző részére a jegyzo@gyorzamoly.hu e-mail címen keresztül,
• Személyesen: dr. Torma Viktória jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi u.
45.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően a pályázókat a pályázat kiírója a képviselő-testületi ülésen
meghallgatja és dönt a védőnő személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az
eljárás során fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.gyorzamoly.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyorzamoly.hu honlapon szerezhet.
3. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírás megjelentetése iránt intézkedjen.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: azonnal
Hozzászólások
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ebben az időszakban is nagyon soknak tesznek azért, hogy menjenek a
dolgok, a konyha rendben működik, az idősek ellátása folyamatos, mindenkinek köszöni, aki részt vesz a feladatokban.
A bölcsődében igényelték az ügyeletet egy kisgyermek esetében, ezt meg kellett szervezni.
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a nyilvános ülésre tartozó napirendi pontok tárgyalásával
végeztek, megköszönte a munkát, a nyilvános ülést 13.51 órakor berekesztette.

kmf.

Pulai Nikoletta
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

Horváth Károly
alpolgármester

Karácsonyné Mayer Éva
képviselő
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