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Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Pulai Nikoletta polgármester, Horváth Károly alpolgármester, 
Arvanitidu-Major Éva, Halmos-Polyánki Anett és Siska Károly képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Karácsonyné Mayer Éva és dr. Sallay András képviselők 
 
Meghívottként jelen van: Magyarné Varga Gabriella és Járfásné Magyar Mária 

 

 

Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Arvanitidu-Major Éva és Siska Károly képviselőket kijelölte. Ezt követően 
ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Döntés a győrzámolyi 325/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Döntés a nyári táborok étkezési térítési díjairól; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Településrendezési terv módosítása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
5. Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázat benyújtására; Előadó: Pulai 
Nikoletta polgármester 
6. Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának és házirendjének jóváhagyására; Előadó: dr. 
Torma Viktória jegyző 
7. Javaslat a polgármester szabadságolási tervének jóváhagyására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
8. Sportpályával kapcsolatos döntések meghozatala (rendezvénysátor, játszótér); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
9. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2020. (VII. 2.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Döntés a győrzámolyi 325/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Döntés a nyári táborok étkezési térítési díjairól; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Településrendezési terv módosítása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
5. Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázat benyújtására; Előadó: Pulai 
Nikoletta polgármester 



2 

 

6. Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának és házirendjének jóváhagyására; Előadó: dr. 
Torma Viktória jegyző 
7. Javaslat a polgármester szabadságolási tervének jóváhagyására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
8. Sportpályával kapcsolatos döntések meghozatala (rendezvénysátor, játszótér); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
9. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
1. napirendi pont: Döntés a győrzámolyi 325/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az elmúlt hetekben írásban véleményt kért a képviselő-testület tagjaitól 
a 325/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásról, illetve az eladók által megjelölt igényről. A testület tagjaiban felmerült, hogy a 
két telket soknak tartják ezért az ingatlanért, ezért hívta el ülésre a tulajdonosokat, hogy meg tudják ezt beszélni. 
Véleménye szerint az önkormányzatnak szüksége van a területre, a tulajdonosoknak pedig szüksége van az ebből 
származó bevételére, most azt kéri, hogy ezt próbálják csökkenteni és egy kompromisszumos megoldásra jutni.  
 
Magyarné Varga Gabriella tulajdonos elmondta, hogy nem feltétlenül van most szükségük a bevételre, bennük az 
merült fel, hogy érdemes lenne az ingatlant felbecsültetni, hogy pontosan tudják mennyit ér.  
 
Járfásné Magyar Mária tulajdonos elmondta, hogy most nincs szükségük az árára és a telekkel sem lennének előrébb 
és ebből most is bevételük van. Esetleg az miatt sürgetnék az eladását, hogy ha az állaga miatt költeni kell rá, akkor 
nagyobb összeget nem biztos, hogy akarnának költeni rá, de meglátják, hogy alakul.   
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő elmondta, hogy korábban már beszéltek arról, hogy célszerű lenne az iskolát és az 
akkor még tanuszodának tervezett épületet összekötni, ha máshogy nem, akkor egy átjárót vásároltak volna. Fontos 
lenne azt tudni, hogy ha cserével megy a vásárlás, akkor is van-e áfa fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy ennek pontosan utána kell nézni az vonatkozó jogszabályokban, a kérdés 
jó. Véleménye szerint igen, mivel az önkormányzat sorozatértékesítő és áfa alany.    
 
Horváth Károly alpolgármester először úgy gondolta, hogy a két telek sok ezért a területért, de ha úgy nézi, hogy ez a 
két telek mennyibe került az önkormányzatnak, akkor már más az ár.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő akkor megkérdezi, hogy mennyibe került a két telek, utcával, közművel, 
közvilágítással? 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ezt még pontosan nem lehet tudni, főleg az Erdősor utca esetében.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint akkor ez nem lehet kiindulási alap. 
 
Horváth Károly alpolgármester szerint lehet, mert az önkormányzatnak biztos nem annyiba került, ha mindent 
néznek.  
 
Magyarné Varga Gabriella tulajdonos azt gondolta, hogy telekkel egyszerűbb lesz, nem feltétlenül kell telekben a 
vételár, lehet készpénz is, de mindenképpen felbecsültetik akkor az ingatlant. 
 
Horváth Károly alpolgármester mégsem a telkek eladási árát nézné, hanem azt, amibe a kialakításuk került, ami az 
felett van, az már haszon, ami az önkormányzat plusz bevétele lenne, ha eladnák a telket.  
 
Siska Károly képviselő is hajlik a vásárlásra, de egy-két kérdést mindenképpen tisztázni kell előtte.  
 
Magyarné Varga Gabriella tulajdonos megkérdezte, hogy a testület mennyiben gondolkodik? 
 
Siska Károly képviselő elmondta, hogy többen azt képviselik, hogy ne legyen pénzmozgás. Megvárná a válasszal azt, 
hogy az áfa kérdés hogy alakul, mert az az ő döntését jelentősen befolyásolja.  
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Pulai Nikoletta polgármester megkérdezte a tulajdonosokat, hogy ha sikerül az áfa kérdést tisztázni, akkor részükről 
áll-e a két telekben történő megállapodás. 
 
Járfásné Magyar Mária tulajdonos megkérdezte, hogy mekkora telkek és hol lennének. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy az Erdősor utca folytatásában, ezek kb. 700 m2-esek, illetve van még 
két telek a Szerencse utcában is, amik jóval nagyobbak.  
 
Magyarné Varga Gabriella tulajdonos megkérdezte, hogy ha nem telekben gondolkodnak, akkor mennyit szán rá a 
képviselő-testület? 
 
Siska Károly képviselő szerint a jelen lévők telekcserében gondolkodtak, várják meg az értékbecslést, és annak 
függvényében beszélnek majd összegről. Ez az információjuk volt az eladásról. 
 
Járfásné Magyar Mária tulajdonos szerint végül is az övék is 700 m2, a falu közepén, van rajta épület, amit rendbe 
hoztak, abból van bevétel. 
 
Siska Károly képviselő szerint arra a telekre a beépítés miatt már nem lehet lakóházat építeni, ennyiben a rajta lévő 
épület nem előny, hanem akadály.  
 
Magyarné Varga Gabriella tulajdonos szerint üzlethelyiségnek viszont alkalmas.  
 
Siska Károly képviselő szerint az önkormányzatnak nincs szándéka üzlethelyiséget vásárolni, a megszerzése sokkal 
inkább praktikusabb célokat szolgálna. 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint becsültessék fel a tulajdonosok és még egyszer beszéljenek annak ismeretében 
az eladásról. 
 
Járfásné Magyar Mária tulajdonos megkérdezte, hogy szóba jöhet-e a telek megosztás és csak egy átjárót venne meg 
az önkormányzat az iskola részére.  
 
dr. Torma Viktória jegyző úgy gondolja, hogy a területet nem lehet megosztani, legfeljebb a szolgalmi jog jöhetne 
szóba, amivel biztosítanák a telken keresztül az átjárást. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte a tulajdonosokat, hogy az megoldás lehet-e nekik, hogy egy telek és 
valamekkora pénzösszeg fejében adják el az ingatlant? 
 
Magyarné Varga Gabriella tulajdonos ezt is elképzelhetőnek tartja. 
 
Siska Károly képviselő úgy gondolja, hogy ha meglesz az értékbecslés, akkor újra üljenek tárgyalóasztalhoz.  
 
Pulai Nikoletta polgármester megköszönte a tulajdonosok részvételét és a napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
Magyarné Varga Gabriella és Járfásné Magyar Mária tulajdonosok elhagyták a képviselő-testületi ülést 16.22 órakor.        
 

2. 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:  
1. Beszámoló a veszélyhelyzetben tett intézkedésekről, lépésekről 
A március 14-én tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen megszülettek a veszélyhelyzettel kapcsolatos önkormányzati 
intézkedések, amit a veszélyhelyzet ideje alatt maradéktalanul betartottak. Az intézmények közül a bölcsődei ellátást egy 
kisgyerek végig igénybe vette, illetve az önkormányzati konyha végig működött. Az első héttől kezdve az éthordókat a 
biztonság érdekében műanyagedényekre váltották fel, és minden idős embernek házhoz szállították az ebédet, a 
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gyermekétkeztetést igény szerint megszervezték. Köszönettel tartozik a konyha azon dolgozóinak, akik végig dolgozták 
ezt a nehéz időszakot! 
Az első héten létrehozott „Segítők vészhelyzetben” csoport, a veszélyhelyzet ideje alatt nagyon jól működött. Minden 
utcának saját felelőse volt, akik már az első napokban szórólapokat juttattak el a lakosságnak és felmérték a segítségre 
szorulókat. Megszervezték a bevásárlást, a gyógyszerrel való ellátást (ezt személyesen intézte, mert kezdetben csak ő volt 
bejáratos a gyógyszertárba), a postát és egyéb elintézésre váró ügyeiket megoldották. A segítők előtt nem volt 
lehetetlennek tűnő feladat. Köszöni a közösségért végzett munkájukat! 
Szintén az első héten létrehozott „Maszkot varrók” csoportban lévő varrónők segítségével március 22-ére minden 
háztartáshoz eljuttattak egy maszkot. Több ezer maszk készült a veszélyhelyzet alatt. Heteken keresztül tudtak 
biztosítani azoknak, akiknek szükségük volt további darabokra, az önkormányzat kerítésére elhelyezve, illetve tudtak 
segíteni a kórháznak, idősek otthonának, környékbeli településeknek. Itt jegyezné meg, hogy mind az alapanyag, mind a 
munka, felajánlásból valósult meg. Köszöni szépen a hatalmas segítséget! 
Minden módon igyekeztek információhoz juttatni a község lakóit. Az internet nyújtotta lehetőségek (honlap, Facebook) 
mellett több alkalommal szórólapon, illetve hangosbemondó segítségével is tájékoztatták a lakosságot. Fontosnak 
tartotta, hogy minél szélesebb körben tájékoztassák a lakosságot közérdekű információ címen, az aktuális rendelési 
időkről, nyitva tartásokról, ezért hetente frissítették a Facebook oldalon lévő ezzel kapcsolatos híreket. 
Összegyűjtötték azokat a helyi lehetőségeket, ahonnan házhoz lehet kérni az élelmiszert, és a beszámolók szerint sokan 
éltek is ezzel. A kialakult gazdasági helyzetben némi segítséget nyújthattak a helyi vállalkozóknak, hogy ami helyben is 
beszerezhető, azt itt szerezzék be. 
Megszületett a „Légy te a kertészek ásza” csoport a Facebookon, hogy újra kedvet csináljanak a kertészkedéshez. 
Elmondható, hogy ez a csoport maximálisan beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A tagok a kertészkedéssel 
kapcsolatos hasznos tanácsokkal látják el egymást, kialakult egyfajta cserekereskedelem (pl. palántákat ajánlanak fel 
egymásnak). Az otthoni kertészkedést igyekeztek előre mozdítani a kiosztott 100 darab vetőmagcsomaggal is. Örömmel 
látja a csoportban a képes beszámolókat a vetemények fejlődéséről. 
Mivel a könyvtár is bezárt, ezért, és az olvasás népszerűsítéséért, létrehozták Győrzámoly első Könyves Házát, amibe a 
könyveket szintén felajánlásból kapták. Tapasztalata szerint az emberek hamar felfedezték és szívesen használják ezt a 
lehetőséget. 
A tervezett programok ugyan elmaradtak, de igyekezett valamilyen kárpótlást találni a lakosságnak. Május elsejére 
májusfát állítottak a község főterére, vidám dekorációval egyetemben. Mozgó anyák napi ünnepséget szerveztek az 
édesanyák, nagymamák, dédik köszöntésére és átadtak nekik egy ünnepi kártyát is. A gyerekekről sem feledkeztek meg, 
meseszereplők járták az utcákat, édességet osztogattak és elkészítették a kért figurát lufiból a gyermeknapon. A 
veszélyhelyzet idejére esett a Trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója. Ebből az alkalomból emlékművet 
állítottak (felajánlásból) és felvirágozták a faluközpontot. A községet kiválasztották az országos reprezentatív Covid-19 
szűrővizsgálatra, a meghívottak nagy része élt a lehetőséggel, és ismeretei szerint minden eredmény negatív lett. 
A Polgármesteri Hivatal a veszélyhelyzetben is folyamatosan működött és teljes mértékben kiszolgálta az ügyeiket 
intéző állampolgárokat, valamint teljesítette a jogszabályokban előírt feladatait. 
Összeségében elmondható, hogy község működése a veszélyhelyzet alatt folyamatos volt, a lakosság együttműködésére 
folyamatosan számíthattak, példaértékű volt az összefogás és a közösség ebből az extrém helyzetből megerősödve 
került ki. Röviden: Győrzámoly ötösre vizsgázott! 
2. Beszámoló az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal tervezéséről 
Községük két alkalommal volt érintett a tárgyalásokban, mivel szakaszzáró szerepet tölt be a nemzetiközi kerékpáros 
útvonal térségben tervezett útvonalban. 

1. Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Győrzámoly - (Győr) – Gönyű megbeszélés összegzése: 
- támogatják a kiválasztott árvízvédelmi töltésen vezetett nyomvonalat (Nagy-Duna)  
- a meglévő településeket átmenő nyomvonalakkal együtt kellemes körtúrákat lehet tenni a Szigetközben, az 
árvízvédelmi töltésről lekötéseket lehet kialakítani, melyeken keresztül elérhetők a települések. Kerékpáros 
pihenőkre pár napon belül adnak javaslatot (megrendelő jelezte, hogy tárgyi tervezési szakaszon 2 db pihenő 
kerül megjelölésre). 

        2.  EuroVelo 6 kerékpáros útvonal Halászi – Győrzámoly megbeszélés összegzése:  
- Töltésmagasítás EDUVIZIG által előírt szintre (MÁSZ+1,20…1,50+0,25), burkolt kerékpárút (aszfaltos), 
töltésszélesítés. 
- Győrzámoly Önkormányzat részéről Pulai Nikoletta polgármester pihenőhely kialakítását javasolta a 
Győrzámoly területén lévő patkányosi gátőrháznál. 

3. Beszámoló a kamerarendszert érintő tárgyalásról 
Csizmadia Gábor megyei rendőrfőkapitánnyal és Váczi Attila győri rendőrkapitánnyal tárgyalt a kiépítésre kerülő 
kamerarendszerről. Közös cél a közbiztonság növelése, melynek érdekében a kamerák beintegrálásra kerülnek a 
rendőrségre egy együttműködési megállapodás keretében. Közös kérésként megfogalmazódott a kivitelező felé az 1401-
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es útra rendszámtábla felismerő kamera szükségessége. A megbeszélést tettek követték, Váczi Attilával, Németh 
Kálmán körzeti megbízottal, Horváth Lászlóval a Patent vezetőjével és szakembereivel bejárták a települést, hogy a 
célnak legjobban megfelelő rendszer épülhessen. 
 
4. Erdősor utcai telekalakítás 
Az Erdősor utcában kialakításra került 58 db telek közművesítése, kialakítása folytatódott. A rendezési terv februári 
módosítását követően megtörtént az első 5 telek telekalakítása is, így mind az 58 telek önálló helyrajzi számmal 
rendelkezik. A villamos hálózat, továbbá a víz-szennyvízcsatorna hálózat engedélyezési eljárásai elindultak az illetékes 
hatóságoknál. A gáztervezés folyamatban van. Megtörtént a 09/114 hrsz-ú úthoz szükséges 09/123 hrsz-ú erdőterület  
megvásárlása az érintett tulajdonosoktól. A Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Osztálya kiadta az erdőrészlet 
művelési ágból történő kivonásához szükséges hatósági engedélyt, melynek alapján az illetékes földhivatali osztálynál 
meg tudták indítani a telekalakítási eljárást, mely az ingatlan megosztásához és önkormányzati tulajdonba kerüléséhez 
szükséges. Szinte valamennyi volt földtulajdonossal meg tudták kötni a szerződést és visszakapták az őket megillető 
földterületeket (két esetben, haláleset miatt erre nem volt mód, majd a hagyatéki tárgyalást követően az örökösökkel). A 
volt földtulajdonosok nagy része már eleget tett a gázközmű fizetési kötelezettségének az önkormányzat felé. A telkeket 
a földmérő kimérte és fölmérési karóval megjelölte. 
5. Telekértékesítések 
Az elmúlt hónapokban értékesítésre került a Gesztenye ligetben megmaradt 3 db telek, így ott már nincs eladó telke az 
önkormányzatnak. A Szerencse utcában eladásra került 1 db telek, így ott már csak 2 db eladó telek van. Ezen kívül az 
önkormányzat két telekben résztulajdonos volt, ezek a telkek is értékesítésre kerültek. A Szerencse utcában még egy 
olyan telek van, ahol az önkormányzatnak 20%-os tulajdonjoga van, illetve a Dergiták útján van még egy olyan telek, 
ahol 10%-ban tulajdonos az önkormányzat. Mindkét telek esetén ugyanaz a másik tulajdonos személye.  
6. Új munkatársak 
Ahogy arról a veszélyhelyzetben folyamatosan beszámoltak, több új munkatársat is sikerült felvenni. A Polgármesteri 
Hivatalban meghirdetett állásokra két új ügyintézőt vettek fel, Tóth Tamarát 2020. 06. 29-i kezdéssel és Fedor Barbarát 
2020. 09. 01-jei munkakezdéssel napi 4 órás, részmunkaidős foglalkoztatásra. Úgy tűnik, hogy a balesetet szenvedett 
munkatársuk július végén vissza tud térni a munka világába, de az ő esetében még számolni kell a szabadságok 
kiadásával is. Sikeres volt a harmadik védőnői pályázat, Keserü Brigitta védőnő 2020. július 6-án kezd Győrzámolyon 
dolgozni. A védőnői működési engedélyt már megkérték és az illetékes népegészségügyi osztály meg is adta, a védőnői 
finanszírozásra 2020. 08. 01-jei kezdő dátummal tudnak szerződést kötni az illetékes egészségbiztosítási alapkezelővel 
(mivel törthónap finanszírozására nincs mód). Zöldterület karbantartónak alkalmazták Kovács Zoltán Gyulát, így már 
hárman dolgoznak az önkormányzat fizikai-karbantartói állományában. Sikerült a megüresedett takarítói állást is 
betölteni, június 1-jétől Tot Izabellát alkalmazzák napi 8 órában, aki az új egészségházban és a községháza emeletén 
takarít, illetve zöldterület karbantartási feladatai is vannak. Április elején az új családsegítő, Szili-Kisné Pénzes Erzsébet 
is munkába állt. Július 1-jétől Borbélyné Sántha Ildikó látja el a közművelődési feladatokat, napi 6 órában.  
7. Pályázatok 
A veszélyhelyzet időszakában sem kerültek felfüggesztésre a meghirdetett pályázatok. A március 19-i ülésen meghozott 
döntések szerint a Magyar Falu Programban pályázatot nyújtottak be orvosi eszközök beszerzésére és a Búzavirág utca 
építésére.  
Az alábbi orvosi eszközökre nyertek 459.698,-Ft támogatást: 
Nővértáska felszerelve  
Színlátásvizsgáló könyv Velhagen  
Vérnyomásmérő Riester Precisa  
Magasságmérő falra szerelhető 
Otoszkóp KaWe Piccolight  
24 órás vérnyomásmérő készülék 

Az útépítésre beadott pályázatot még nem bírálták el.  
A Bölcsőde 3. csoportjának kialakítására 2019-ben beadott TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00022 azonosítószámú pályázatot 
80 millió forint összeggel támogatták. Ennek terhére a Szent István u. 11. szám alatt kialakított új csoportra fordított 
költségeket számolják el. A Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00009 
azonosító számú, belterületi csapadékvíz elvezetését (Tölgyfa u., Cseresznyefa u., Búzavirág u., Mórvető u.) célzó 
pályázaton 50 millió forint támogatást nyertek. A támogatási szerződések megkötése folyamatban van.  
Pár hete megjelent az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat, melyről önálló napirendi pont 
keretében tárgyalnak. 
8. Felújítások, beruházások, korszerűsítések 
Elkészült a Patkó utcában a közvilágítás. Megtörtént a Tornacsarnokban a szétégett villamos elosztó felújítása. A Szent 
István utca 11-ben lévő óvoda-bölcsőde épületében elkészült a beépített tűzjelző rendszer és megkapták annak 
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használatba vételi engedélyét a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. A többi épülethez hasonlóan a Multi-Alarmhoz van 
bekötve. Megtörtént a Dergiták útja-Győri út-Nyírfa ligetben a 30-as zónát jelző táblák kihelyezése. A konyhán 
megvalósult a tervezett amperbővítés. A község útjainak kátyúzására szerződést kötöttek, várhatóan e hét második 
felében azt elvégzik. Ajánlatkérést küldtek ki a Szerencse utca és a Gesztenye liget útalapjainak elkészítésére. Ezen utcák 
esetében az úttervek elkészítése folyamatban van. A Patkó utcára megkapták az útépítési engedélyt. Az iskolai tetőtér 
beépítésére kiírt közbeszerzési eljárást fedezethiányra hivatkozva eredménytelennek nyilvánították. A múlt héten 
megérkeztek az új szelektív gyűjtő szigetek a településre a két új helyszínre. A Szabadság utcai szigettel kapcsolatban 
már érkezett is egy lakossági észrevétel, melyet mellékelnek az előterjesztéshez. A szelektív szigetek köré elkészült a 
kerítés. Úgy gondolja, hogy a kettő helyetti négy sziget befogadó képessége miatt jobban ki tudja szolgálni a lakossági 
igényeket. Arra is ígéretet kaptak, ha elindul a háztól történő elszállítás, akkor elsők között vonják be Győrzámolyt ebbe 
a rendszerbe. A traktor megvásárlásra került és rendelkezésre áll a településüzemeltetési, zöldterület kezelési feladatok 
ellátáshoz. A lakosság jól fogadta és így sikeresnek mondható a „Fogadj örökbe egy közterületet” kezdeményezés. A 
mai napig 12 közterület találta meg a gondozóját.  
9. Alsó-Szigetközi elkerülő út létesítése 
A média több esetben is foglalkozott a tervezett elkerülő úttal (Kisalföld, GyőrPlusz, Oxygen Hírügynökség). Németh 
Zoltán a megyei közgyűlés elnöke, a környék polgármesterei és jómaga is többször nyilatkoztak az út szükségességéről. 
Tudomásuk szerint a miniszterelnök úr a Győrben tett látogatásán is értesült a kéréseikről.  
Várja a hozzászólásokat. 
 
Tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett, Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2020. (VII. 2.) 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 
 

 3. napirendi pont: Döntés a nyári táborok étkezési térítési díjairól 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a nyári táborozók igénybe 
vennék a konyha által nyújtott szolgáltatásokat, napi háromszori étkezésre. Ez nem minősül gyermekétkeztetésnek, a 
konyha a nyári kapacitása terhére tudja biztosítani a szolgáltatás, a térítési díjat rendeletben kell megállapítani, melynek 
összege napi bruttó 830,-Ft lenne. Várja a hozzászólásokat. 
 
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 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzati konyhán biztosított gyermek és külső étkeztetés intézményi térítési díjairól és a bölcsődei 
gondozásért fizetendő intézményi térítési díjról szóló 3/2020. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

4. napirendi pont: Településrendezési terv módosítása 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület korábbi döntése alapján folyamatban vannak az 
alábbi rendezési tervi módosítási eljárások: 
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1. Msz.: 200009 – Széchenyi utcát érinti, jelenleg az állami főépítész véleményére várnak, 
2. Msz.: 20045 – Gesztenye ligetben lévő két telek összevonása és gyalogút áthelyezése, jelenleg az állami főépítész 
véleményére várnak.  Kérelem érkezett Horváth Gábortól a horgásztónál lévő üdülőterület övezeti előírásainak 
módosítására. Ennek lényege, hogy a beépítési százalékot 20-ról 30%-ra, az épületmagasságot 4,5-ről 6 méterre kívánja 
módosíttatni, melynek költségét vállalja.  
 
Pulai Nikoletta polgármester és Arvanitidu-Major Éva képviselő bejelenti személyes érintettségét. 
 
Pulai Nikoletta polgármester 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 Pulai Nikoletta polgármestert és Arvanitidu-Major 
Éva képviselőt. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2020. (VII. 2.) 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 Pulai Nikoletta polgármestert és Arvanitidu-Major 
Éva képviselőt. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Döntés településrendezési terv módosításáról a Győrzámoly, 078/60, 078/62-84, 078/86-109, 078/105-113 hrsz-
ú ingatlanokat érintően 
1. Győrzámoly Község Önkormányzata úgy határozott, hogy a Győrzámoly, 078/60, 078/62-84, 078/86-109, 078/105-
113 hrsz-ú ingatlanokat érintően módosítja a településrendezési tervet és ezeken a területeken a beépítési százalékot 20-
ról 30%-ra, az építménymagasságot 4,5-ről 6 méterre növeli. 
2. A rendezési terv módosítás költségét a kérelmező viseli. 
3. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntésről a kérelmező értesítse és a rendezési terv 
módosítását célzó eljárást indítsa meg. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 4 fő ellenszavazata és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2020. (VII. 2.) határozata 
A Győrzámoly, 078/60, 078/62-84, 078/86-109, 078/105-113 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési tervi 
módosításról szóló határozati javaslat elutasítása 
A Képviselő-testület a Győrzámoly, 078/60, 078/62-84, 078/86-109, 078/105-113 hrsz-ú ingatlanokat érintő 
településrendezési tervi módosításról szóló határozati javaslatot elutasította. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület előtt is ismert, hogy a Majori és az Árnyas utca 
esetében az út egy része a Potyka Kft. tulajdonában van, annak ellenére, hogy a területeket több évtizede útként 
használják a községben. A tulajdonos most megkereste az önkormányzatot azzal, hogy térítésmentesen átadnák az 
úthoz tartozó területeket, egyben kérik, hogy az ingatlanjuk megosztásához az önkormányzat járuljon hozzá, illetve az a 
kérésük, hogy az Árnyas utca felől megmaradjon az a betonkerítés, ami az utolsó telket érinti. Az előterjesztéshez 
mellékelték a tervezett megosztást, ami jelöli a kerítés helyét is. Tekintettel arra, hogy a rendezési terv kiszabályozza az 
utat, a kérés kezelése a rendezési terv módosítását jelentené. Tóth Csaba településtervezőtől az alábbi tájékoztatást 
kapták: Ha megmaradna a kerítés, a legkisebb szélességnél 11 m körüli az érték, ha elindul rá egy módosítás, akkor 
mintakeresztszelvénnyel szerinte lehetne igazolni, hogy elég lenne ez a szélesség is. Illetve leírhatnák, hogy ez egy 
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kialakult állapot, ekkora hely áll rendelkezésre. Ha esetleg sor kerülne egyeztető tárgyalásra, akkor ott elmondhatják, 
hogy egy vitás helyzetet szeretne rendezni az önkormányzat, mert csak ennek rendezésével építhető meg az Árnyas utca. 
Németh Gyula településtervező szerint: Az állami főépítész és esetleg a közlekedési hatóság valószínűleg 
ellenvéleménnyel fog élni, mert az OTÉK minimum 12 m-ben határozza meg az utak szélességét,  
ráadásul ipari zónában sok esetben ezt is kevésnek szokták találni. 
Itt valóban várható esetleg eltérő vélemények egyeztető tárgyalása, és úgy érzi, hogy 50 %-os az esély arra, hogy átmegy 
a módosítás. Természetesen arra próbálnak ilyenkor hivatkozni, hogy kialakult állapot, de ezt nem mindig akceptálják. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő ha jól érti, akkor elől teljesen rendben lennének, távolságra, szélességre és a 
telekkönyvi viszonyok is rendezve lennének.  
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy a betonkerítés jó helyen van az Árnyas utcában? 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a kerítés a tulajdonos telkén van, ahogy az út egy része is.  
 
Siska Károly képviselő úgy gondolja, hogy ha 1 méter hiányzik az úthoz, akkor adja át azt is, akár úgy, hogy az 
önkormányzat bontsa el a kerítést. 12 méteres út esetén 100% az esély arra, hogy megkapják rá az engedélyt.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy, ha a rendezési terv módosításához az érintett hatóságok hozzájárulnak, 
akkor annak megfelelően lehet az Árnyas utat majd a közlekedéstervezőnek megtervezni és engedélyeztetni.  
 
Horváth Károly alpolgármester támogatja a rendezési terv módosítását, ez közös érdeke az önkormányzatnak és a 
tulajdonosnak is. 
 
Pulai Nikoletta polgármester úgy gondolja, hogy a módosítás költségét a kérelmezőnek kell viselni.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogy abból a szempontból is jó lenne, ha maradna a kerítés, hogy az 
jó hang- és porfogó a családi házas övezet felé. Megkérdezte, ha meglenne ez a módosítás, akkor az már engedély is 
lenne egyben? 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a rendezési terv módosítását követően lehet az utat a rendezési tervnek 
megfelelően megtervezni és engedélyeztetni. A közlekedési hatóság részt vesz már a módosítási eljárásban is, mint 
véleményező államigazgatási szerv és utak építését ők engedélyezik.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő ezt látja a megfelelő megoldásnak a terület rendezésére. 
 
Horváth Károly alpolgármester megkérdezte, hogy lehetne-e azt kérni, hogy a telep további bekerítését is végezze el a 
tulajdonos? 
 
Pulai Nikoletta polgármester erre legfeljebb csak szóban tudja megkérni. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy a rendezési tervben tudnák-e szabályozni, hogy folytatódjon 
hasonló kerítés létesítése, a hang- és por miatt, hogy ott védve legyenek a házak.  
 
Siska Károly képviselő szerint azt is nézni kell, hogy mi volt ott előbb.  
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint abban kell most dönteni, hogy támogatják-e a tervezett módosítást.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint elő lehetne írni, hogy ha valaki ott tevékenységbe kezd, akkor építsen 
kerítést. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a településtervezővel megnézik, hogy lehet-e ilyen fajta szabályozást 
eszközölni.  
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy mi lesz a Majori út további részével. 
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Pulai Nikoletta polgármester úgy gondolja, hogy ha meg tudnak most állapodni ebben az esetben, akkor az a 
későbbiekre is példa lehet a többi tulajdonost illetően. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint is ez precedens értékű lehet. 
 
Siska Károly képviselő szerint, ha a tulajdonos úgy dönt, hogy kerítést emel az úton, akkor megteheti. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint nem teheti meg. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy nem teheti meg, az önkormányzat élhet birtokvédelemmel. Javasolja, hogy 
a rendezési terv módosításáig kössenek szerződést a tulajdonossal, amiben kinyilvánítja a szándékát arra nézve, hogy az 
úthoz szükséges területet átadja az önkormányzatnak térítésmentesen.  
 
Siska Károly képviselő nem érti, hogy miért nem akarja elbontani a kerítést, hiszen el is bonthatná és újra építhetné, 
csak akkor lenne egy törés a kerítésben. 
 
Horváth Károly alpolgármester szerint, mint lehetőséget vetette fel, hogy ha meg tudna maradni a kerítés, akkor ne 
kelljen azt elbontani. Ha megy az, hogy azon a szakaszon lehet 11 méter szélességű az út, előtte, utána pedig szélesebb, 
akkor próbálják meg, 50% rá az esély. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő is úgy gondolja, hogy próbálják meg, ha nem megy, akkor úgyis el kell bontania.  
 
Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Árnyas utca szabályozási szélességének módosítása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul a településrendezési terv 
módosításához az alábbiak szerint: 
A rendezési terv módosítással érintett terület: 
033/25 hrsz-ú ipari gazdasági terület (Gip) és a mellette lévő közlekedési útterület (KÖu) 
A módosítás oka, célja:  
A terület tulajdonosa kérte az önkormányzatot, hogy a meglévő, kialakult kerítéshez igazodjon a szabályozási vonal, 
ezzel ugyan csökken az Árnyas utca szabályozási szélessége, de még így is kiépíthető lesz. 
A módosítás hatásai: 
A tulajdonos és az önkormányzat között kialakult helyzet rendezésre kerülne ezzel a módosítással. 
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: folyamatos 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2020. (VII. 2.) határozata 
Árnyas utca szabályozási szélességének módosítása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul a településrendezési terv 
módosításához az alábbiak szerint: 
A rendezési terv módosítással érintett terület: 
033/25 hrsz-ú ipari gazdasági terület (Gip) és a mellette lévő közlekedési útterület (KÖu) 
A módosítás oka, célja:  
A terület tulajdonosa kérte az önkormányzatot, hogy a meglévő, kialakult kerítéshez igazodjon a szabályozási vonal, 
ezzel ugyan csökken az Árnyas utca szabályozási szélessége, de még így is kiépíthető lesz. 
A módosítás hatásai: 
A tulajdonos és az önkormányzat között kialakult helyzet rendezésre kerülne ezzel a módosítással. 
2. A rendezési terv módosítás költségét a kérelmező viseli. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a településrendezési terv módosítása iránti 
eljárást folytassa le. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogy a rendezési terv módosításokat innentől kezdve célszerű lenne 
úgy bonyolítani, hogy félévente várják össze a kérelmeket, mert ez így túl sok, és óriási munkát ad. Adjanak 
periódusokat nyilvánosan és azt mindenki elfogadja. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő úgy gondolja, hogy ha valaki szeretne valamit, akkor azt általában azonnal szeretné is 
indítani. 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint érdemes ezen elgondolkodniuk. 
 
dr. Torma Viktória jegyző javasolja, hogy adjanak felhatalmazást a polgármester asszonynak, hogy az ingatlan 
tulajdonosával köthessen szerződést a közérdekű kötelezettségvállalás elfogadása érdekében. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra 
 
Határozati javaslat 
Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonszerzése a Győrzámoly, 033/11 és 033/25 hrsz-ú ingatlanokban 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Győrzámoly Község Önkormányzata 
ingyenes tulajdonszerzéshez közút bővítése, mint településfejlesztési cél megvalósítása érdekében. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy adjon ügyvédi megbízást a telekalakítással 
egybekötött tulajdonba adási szerződés elkészítésére a győrzámolyi 033/11 és 033/25 hrsz-ú ingatlanok esetében a 
győrzámolyi 034/1 hrsz-ú Majori út és 033/49 hrsz-ú Árnyas utca területéhez tartozó ingatlanrészre, a szerződést írja 
alá és az ingatlanügyi hatóság előtt indítsa meg a szükséges eljárásokat, továbbá teljes jogkörrel képviselje az 
önkormányzatot. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2020. (VII. 2.) határozata 
Győrzámoly Község Önkormányzat tulajdonszerzése a Győrzámoly, 033/11 és 033/25 hrsz-ú ingatlanokban 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Győrzámoly Község Önkormányzata 
ingyenes tulajdonszerzéshez közút bővítése, mint településfejlesztési cél megvalósítása érdekében. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy adjon ügyvédi megbízást a telekalakítással 
egybekötött tulajdonba adási szerződés elkészítésére a győrzámolyi 033/11 és 033/25 hrsz-ú ingatlanok esetében a 
győrzámolyi 034/1 hrsz-ú Majori út és 033/49 hrsz-ú Árnyas utca területéhez tartozó ingatlanrészre, a szerződést írja 
alá és az ingatlanügyi hatóság előtt indítsa meg a szükséges eljárásokat, továbbá teljes jogkörrel képviselje az 
önkormányzatot. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
5. napirendi pont: Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázat 
benyújtására 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a pályázati felhívást kiküldték. Már tavaly is pályáztak a Szent László 
utcában járda felújításra, csapadékvíz elvezetésre, akkor a pályázat forráshiány miatt nem nyert támogatást. A Szent 
László utcában a járda felújítás a bölcsődétől a Liget utcáig tartana. Ezen kívül megtörténne a bölcsődével szembeni 
oldalon az árkok rendbe tétele, lecsatornázása, lefedése és murvával való leterítése, valamint ott is sor kerülne a járda 
felújítására. Így, a faluközpontnak is tekinthető rész, szép és rendezett lenne.    
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a pályázat 85%-ban támogatott és 15% az önerő mértéke.  
 

Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra az alábbi alcélra: 

➢ c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása, melynek keretében a tulajdonát képező, győrzámolyi 293 hrsz-ú 
Szent László u. 2-8. és 3-15. szám közötti járdaszakasz felújításához és csapadékvíz elvezetéséhez igényel 
támogatást.  

2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 2.841.440,-Ft önerőt az önkormányzat költségvetésében 
biztosítja, felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos valamennyi, 
így a saját forrás biztosítására vonatkozó nyilatkozat megtételére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: 2020. július 2.   
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2020. (VII. 2.) határozata 
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra az alábbi alcélra: 

➢ c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása, melynek keretében a tulajdonát képező, győrzámolyi 293 hrsz-ú 
Szent László u. 2-8. és 3-15. szám közötti járdaszakasz felújításához és csapadékvíz elvezetéséhez igényel 
támogatást.  

2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 2.841.440,-Ft önerőt az önkormányzat költségvetésében 
biztosítja, felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos valamennyi, 
így a saját forrás biztosítására vonatkozó nyilatkozat megtételére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: 2020. július 2.   
 

5. napirendi pont: Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának és házirendjének 
jóváhagyására 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Várja a hozzászólásokat. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2020. (VII. 2.) határozata 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat Szakmai Programját. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester és Szili-Kisné Pénzes Erzsébet családsegítő 
Határidő: folyamatos 
 
Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2020. (VII. 2.) határozata 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat házirendjének jóváhagyása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat Házirendjét. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester és Szili-Kisné Pénzes Erzsébet családsegítő 
Határidő: folyamatos 
 

7. napirendi pont: Javaslat a polgármester szabadságolási tervének jóváhagyására 
 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezik a főállású polgármester szabadságáról. Tekintettel arra, hogy polgármester asszony 2020. 
július 1-jétől főállásban látja el tisztségét, így a szabadságolási tervét a képviselő-testületnek kell jóváhagyni. A 2020. évre 
időarányosan 19,5 nap szabadságra jogosult a polgármester asszony. Várja a hozzászólásokat.  
 
Tekintve, hogy 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 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2020. (VII. 2.) határozata 
Polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 225/C. §-a szerint jóváhagyja a polgármester 2020. évre időarányosan járó szabadságának ütemezését. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester és dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: értelem szerint  
 

8. napirendi pont: Sportpályával kapcsolatos döntések meghozatala (rendezvénysátor, játszótér) 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester azért javasolta, hogy ma vegyék napirendre ezt a kérdést, mert szeretné, ha 
kialakítanának egy közös álláspontot, ami alapja lesz egy következő megbeszélésnek a sportkör tagjaival. Nagyon 
szeretné, ha a szeptemberi önkormányzati rendezvény időpontjára az a terület rendben lenne. Nyilván nem az öltözőre 
gondol. A játszótér mögött hatalmas földkupac alakult ki a kerítésépítés után, amit azóta a lakosság szemetesnek 
használ. A játszótéri eszközök felülvizsgálata is megkezdődött, ahhoz, hogy a játékok újra tanúsítva legyenek, bizonyos 
eszközöket fel kell újítani, bizonyos eszközök felújítása pedig már nem lenne gazdaságos, így azokat el kell távolítani. 
Ismereti a játékeszközökre érkezett javaslatokat, amiket a tanúsítással foglalkozó szakember állapított meg. Meg kell 
beszélni a sátor kérdését is, ami egyre rosszabb állapotba kerül a viharos időjárásnak köszönhetően. Az a javaslata, hogy 
szedjék szét, és állítsák fel ott, ahol most a földkupac van, illetve a fűzfa mögötti területen. A karbantartók tudják 
vállalni a szétszedését és összerakását. Ezt kellene megbeszélni. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő megkérdezte, hogy a Hunyadi utcával lenne párhuzamosan felállítva? 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy merőlegesen lenne.  
 
Arvanitidu-Major Éva képviselőnek az a problémája, ha búcsú van, akkor így is elég hangos a zene, ez igaz bármilyen 
rendezvényre.  
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint azt is át kell gondolni, hogy szükség van-e sátor felállítására, vagy egyáltalán 
ekkora sátorra.  
 
Siska Károly képviselő javasolta, hogy a parkolók helyén, az öltözőhöz közelebb állítsák fel.  
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint így kisebb lesz a parkoló. 
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Siska Károly képviselő szerint legfeljebb egy kicsit gyalogolnak, illetve a sátor helyén is felszabadul terület, ott is meg 
lehet állni.  
 
Horváth Károly alpolgármester javasolja, hogy úgy állítsák fel a sátrat, hogy az uralkodó széljárás azt minél kevésbé 
tudja megtépázni. 
 
Siska Károly képviselő úgy gondolja, hogy ha a sátrat egy évben egyszer használják, akkor tisztíttassák meg, 
raktározzák el és arra az évi egy alkalomra állítsák fel.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy nem egyszer használják, több célra is igénybe veszik, azt pedig nem 
tudják megoldani, hogy minden rendezvényre külön felállítsák. Véleménye szerint, ha megtalálják a fix helyét, érdemes 
lenne az oszlopokat bebetonoztatni.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy a civil szervezetek pályázhatnak-e a játszótér felújításra? 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy nem, az önkormányzatoknak volt kiírva játszótér pályázat. A Kendó 
egyesület pályázna a tornacsarnok öltözőinek, vizesblokkjainak a felújításra, a kézilabdások gondolkoznak egy használt 
kisbusz beszerzésében, a focisták fűnyírót szereznének be, és van még a programok támogatása. Ez utóbbi kettőn 2-2 
millió forintot, a gépjármű beszerzésen 4 millió forintot, a felújításon 6 millió forintot lehetne nyerni.  
 
Horváth Károly alpolgármester szerint a sátor alját meg kellene rendesen csinálni. 
 
Pulai Nikoletta polgármester nem mondta azt, hogy most erre költsenek milliókat. 
 
Siska Károly képviselő szerint eljutottak odáig, ha bármi gond van a pályán, akkor azt oldja meg az önkormányzat, 
mint tulajdonos, de ha bármilyen jó dolog történik, legyen az verseny, vagy bármi, akkor ott mindennel a sportkör 
gazdálkodik. Ezzel a kettősséggel van baja.  
 
Horváth Károly alpolgármester szerint kell, hogy mindennek legyen gazdája, ami ott van, így a sportkör fűnyíróinak, 
kisbuszainak és a sátornak is.  
 
Pulai Nikoletta polgármester ezért szeretné, ha leülnének beszélni a sportkörrel, de ahhoz fontos, hogy közös 
koncepciót alakítsanak ki. Azt szeretné, ha a szeptemberi rendezvényre rendben lenne a sportpálya környéke.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő felvetette, hogy a rendezetté tételre hirdessenek társadalmi programot. 
 
Pulai Nikoletta polgármester ezt szeretné, de el kell dönteni, hogy mit és hova tegyenek. Azokat a játékokat el kell 
bontani, amiket már nem gazdaságos javítani, és jövőre a költségvetés tervezésénél elgondolkodhatnak rajta, hogy 
hogyan pótolják. Azt is el tudja képzelni, hogy hirdetnek egy rendezvényt, aminek a bevételéből játékeszközöket 
vásárolnának.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő javasolja, hogy ebbe az alapítványt is vonják bele.  
 
Horváth Károly alpolgármester a sátor áthelyezésnél azt támogatja, hogy beton pillérekre kerüljenek az oszlopok, és 
ha nem is lesz szilárd burkolata, akkor legalább murvát szórjanak alulra, ami a későbbiekben betonozható, 
aszfaltozható, térkövezhető. Azért is jó lenne az öltözőnél, mert ott szélvédett helyen lenne, nem bántaná a szél a 
ponyvát. 
 
Pulai Nikoletta polgármester javasolja, hogy azokat a játékeszközöket bontsák el a játszótérről, aminek a felújítása 
nem gazdaságos. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Sportpályán lévő játszótéri eszközök felülvizsgálata 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a sportpályán lévő játszótéri 
eszközök közül elbontatja azokat, melyeknek a felújítása nem gazdaságos a tanúsítással foglalkozó szakember véleménye 
szerint.  
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a játszótéri eszközök elbontása iránt 
intézkedjen. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 15. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2020. (VII. 2.) határozata 
Sportpályán lévő játszótéri eszközök felülvizsgálata 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a sportpályán lévő játszótéri 
eszközök közül elbontatja azokat, melyeknek a felújítása nem gazdaságos a tanúsítással foglalkozó szakember véleménye 
szerint.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a játszótéri eszközök elbontása iránt 
intézkedjen. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 15. 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint a földkupacot el kell távolítani, erre is jelentkezett egy vállalkozó, aki 
megcsinálná, és ott helyben eldolgozná azt. 
 
Ezt követően a képviselők részletesen megvitatták a sátor lehetséges helyét.  
 
Hozzászólások 

Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a környék polgármestereivel gondolkodnak, hogy közösen 
foglalkoztatnának egy közterület felügyelőt, akire a szabálytalan közterület használatok miatt nagyon nagy szükség lenne. 
 
  
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a nyilvános ülésre tartozó napirendi pontok tárgyalásával 
végeztek, megköszönte a munkát, a nyilvános ülést 18.31 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

   Pulai Nikoletta                                                                                             dr. Torma Viktória  
    polgármester                                                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
            Arvanitidu-Major Éva              Siska Károly 
                   képviselő                                         képviselő 


