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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2020. július 16. napján a 15.00 órakor kezdődő ülésen 
 
Helye: Községháza tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.) 
 
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Pulai Nikoletta polgármester, Horváth Károly alpolgármester, 
Arvanitidu-Major Éva, Halmos-Polyánki Anett és Siska Károly képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Karácsonyné Mayer Éva és dr. Sallay András képviselők 

 

 

Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Halmos-Polyánki Anett képviselőt és Horváth Károly alpolgármestert 
kijelölte. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Településrendezési terv módosítása, rendeletalkotás; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
5. Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés értékelése); Előadó: dr. 
Torma Viktória jegyző 
6. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
7. Döntés új lakóutcák útalapjainak elkészítéséről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
8. Döntés bölcsőde bővítés kivitelezőjéről; 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 85/2020. (VII. 16.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Településrendezési terv módosítása, rendeletalkotás; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
5. Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés értékelése); Előadó: dr. 
Torma Viktória jegyző 
6. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
7. Döntés új lakóutcák útalapjainak elkészítéséről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
8. Döntés bölcsőde bővítés kivitelezőjéről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
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1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az 
előterjesztést, a képviselői-keretek felhasználását és rendelet módosítást megvitatták, az abban foglaltakkal 
egyetértenek, javasolják annak elfogadását. 
 
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 a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2020. (VII. 16.) határozata 
A 2019. évi képviselői keret felhasználásának jóváhagyása  
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2019. évi költségvetésbe tervezett képviselői-
keret felosztását és felhasználását október-december hónapokra. 
 
Ezt követően 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 9/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 
Győrzámoly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 
3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadása 

 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  

 

Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az 
előterjesztést és a rendelet-tervezetet megvitatták, az abban foglaltakkal egyetértenek, javasolják annak elfogadását. 
 
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 87/2020. (VII. 16.) határozata 
Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámoló jóváhagyása 

Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Győrzámoly Község 
Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően 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: 
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 
Győrzámoly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (a jegyzőkönyv a rendelet 
mellékletét képezi) 
 

3. napirendi pont: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az 
előterjesztést és a rendelet-tervezetet megvitatták, az abban foglaltakkal egyetértenek, javasolják annak elfogadását. 
 
Ezt követően 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 11/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 
Győrzámoly Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 
4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

4. napirendi pont: Településrendezési terv módosítása, rendeletalkotás 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület döntése alapján folyamatban van a rendezési terv 
módosítása, 20009 munkaszámon. A főépítész, a véleményezési szakasz lezárását követően megküldött állásfoglalásában 
hozzájárult a tervezett módosításhoz, és nem emelt kifogást az ellen, hogy a Képviselő-testület jóváhagyja a módosítást. 
Várja a hozzászólásokat. 
 
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 módosításáról szóló 
döntés során nem zárja ki a szavazásból Arvanitidu-Major Éva képviselőt. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2020. (VII. 16.) határozata 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendezési terv módosításáról szóló 
döntés során nem zárja ki a szavazásból Arvanitidu-Major Éva képviselőt. 
 
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 89/2020. (VII. 16.) határozata 
a településszerkezeti terv módosításáról 
1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja és az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése, illetve a 6/A. § (3) 
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bekezdése értelmében a Képviselő-testület a település közigazgatási területére vonatkozóan az 110/2016. (VI. 6.) számú 
határozattal jóváhagyott szerkezeti tervét az RT-1M5 rajzszámú, 20009 munkaszámú terv szerint módosítja: 

- A 150, 152, 154, 155, 156, 157/1, 157/2 hrsz-ú telkekről törlésre kerül a Széchenyi utcához közelebb eső közúti 
közlekedési terület (KÖu) és beleolvad a falusias lakóterületbe (Lf) 

- A Határ út és Búzavirág utca sarkán található zöldterület-közkert (913/1 hrsz., Zkk) területe 3 m-es sávval 
csökken, és ezzel a sávval kibővül a szomszédos közúti közlekedési terület (913/2 hrsz., KÖu) 

2. A határozat csak a fent említett tervlappal együtt alkalmazható. 
3. A jóváhagyást követően a településszerkezeti terv módosítás bedolgozásra kerül az RT-1 rajzszámú, egységes 
szerkezetű településszerkezeti tervbe. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-
tervezetet teszi fel szavazásra.  
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete a 
helyi építési szabályzatról szóló 9/2016. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a 20045 munkaszámon folyamatban lévő rendezési terv módosítási 
eljárásban szükség van a partnerségi egyeztetést lezáró döntés meghozatalára. 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 90/2020. (VII. 16.) határozata 
Győrzámoly településrendezési eszközök módosítása (Msz.: 20045) állami főépítészi eljárásban partnerségi 
egyeztetés lezárása 
Magyarország Kormánya 2020. március 11. napján a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, 
valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) 
bekezdése szerint a lakossági fórum kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes 
tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet 
megtenni, kizárólag elektronikus úton.  
Fenti jogszabályhelyek alapján a Képviselő-testület az alábbi döntést hozza: 

1.) Győrzámoly Község Önkormányzat Polgármestere a 22/2020. (V. 29.) határozatában támogatta a tárgyi 
rendezési terv módosítás eljárásának elindítását. 

2.) Fenti határozat, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, 
építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 
143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet, továbbá a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati 
kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Győrzámoly 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletébe foglalt előírásai 
alapján a partnerségi egyeztetés lefolytatásra került. 

3.) A partnerségi tervdokumentáció és a partnerségi eljárásról szóló tájékoztató 2020. június 8. napján közzétételre 
került Győrzámoly Község Önkormányzatának honlapján (www.gyorzamoly.hu) és közterületi hirdetőfelületen 
azzal, hogy az 15 napig, 2020. június 22. napjáig megtekinthető és véleményezhető volt. 

4.) A partnerségi egyeztetés során 2020. június 22. napjáig észrevétel, vélemény a partnerek részéről nem érkezett, 
így a partnerségi eljárást a Képviselő-testület lezárja. 

5.) A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntésről az állami főépítészt tájékoztassa. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 

http://www.gyorzamoly.hu/
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Halmos-Polyánki Anett képviselő ismét javasolja, hogy a rendezési terv módosítási igényekkel félévente 
foglalkozzanak, mert ez így már követhetetlen. Várják össze az egy fél év alatt érkezett igényeket és úgy tárgyaljanak 
róla. Határozzanak meg beadási határidőket és aki módosítást szeretne kérni, az addig szedje össze, hogy mit szeretne. 
 
Horváth Károly alpolgármester ezzel egyetért.  

Arvantidu-Major Éva képviselő szerint az sok, negyed évet mondana. 

Siska Károly képviselő javasolja, hogy legyen most év végéig türelmi idő.  

Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy átgondolják a lehetőségeket arra nézve, hogy miként lehet ennek 

valamilyen keretet szabni. 

5. napirendi pont: Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés 
értékelése) 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 

 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az 
előterjesztést megvitatták, az abban foglaltakkal egyetértenek, javasolják annak elfogadását. 
 
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 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2020. (VII. 16.) határozata 
A 2019. évi ellenőrzési jelentés jóváhagyása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzés 2019. évi tapasztalatairól szóló 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadja a belső ellenőrzésekről szóló éves belső ellenőrzési jelentést.  
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester és dr. Torma Viktória jegyző  
Határidő: értelem szerint  

 
6. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 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 92/2020. (VII. 16.) határozata 
A 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése               
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat 2019. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést. 
2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az átfogó értékelésben foglaltakról tájékoztassa a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályát. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
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7. napirendi pont: Döntés új lakóutcák útalapjainak elkészítéséről 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ajánlatokat kértek az új lakóutcák útalapjának elkészítésére. Négy cégtől 
kaptak ajánlatot, amiket ismertet. Az egyik ajánlat elkésett, így az érvénytelen.  
 
Ezt követően a Képviselő-testület tagjai részletesen megtárgyalták a beérkezett ajánlatokat és arra a következtetésre 
jutottak, hogy a Strabag Kft-t tartják megfelelőnek. 
 
Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Győrzámoly, Szerencse utca és Gesztenye liget útalapjainak elkészítése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az útalapok elkészítésére adott ajánlatokat 
és úgy határozott, hogy a Strabag Általános Építő Kft. 7.951.137,-Ft+áfa összegű ajánlatát fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
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 igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2020. (VII. 16.) határozata 
Győrzámoly, Szerencse utca és Gesztenye liget útalapjainak elkészítése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az útalapok elkészítésére adott ajánlatokat 
és úgy határozott, hogy a Strabag Általános Építő Kft. 7.951.137,-Ft+áfa összegű ajánlatát fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pulai Nikoletta polgármester javasolja, hogy Csigó Andrást bízzák meg műszaki ellenőrnek, aki 100 ezer forintért 
vállalja a megbízást. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Döntés Szerencse utca és Gesztenye liget útalap készítési munkák műszaki ellenőréről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szerencse utca és a Gesztenye 
liget útalap készítési munkáinak műszaki ellenőrzésével Csigó Andrást bízza meg. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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 94/2020. (VII. 16.) határozata 
Döntés Szerencse utca és Gesztenye liget útalap készítési munkák műszaki ellenőréről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szerencse utca és a Gesztenye 
liget útalap készítési munkáinak műszaki ellenőrzésével Csigó Andrást bízza meg. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 

8. napirendi pont: Döntés bölcsőde bővítés kivitelezőjéről 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
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Pulai Nikoletta polgármester javasolja, hogy a napirend keretében a tervezett beruházás műszaki ellenőrét válasszák 
ki, az árajánlatok a jövő héten fognak megérkezni, aminek tárgyalására a jövő heti rendkívüli ülésén kerül sor. Ismerteti 
a műszaki ellenőrzésre érkezett ajánlatokat, javasolja, hogy a Murex Bt. 400.000,-Ft+áfa összegű ajánlatát fogadják el. 
Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Döntés a „Bölcsőde bővítés” műszaki ellenőrének kiválasztásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a műszaki ellenőri feladat elvégzésére 
beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a Murex Bt-t 400.000,-Ft+áfa összegű ajánlatát fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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 95/2020. (VII. 16.) határozata 
Döntés a „Bölcsőde bővítés” műszaki ellenőrének kiválasztásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a műszaki ellenőri feladat elvégzésére 
beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a Murex Bt-t 400.000,-Ft+áfa összegű ajánlatát fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Hozzászólások 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a jövő hétre összehívja a sportkört tagjait, az elnökséget és vezetőséget. 
 
 
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a nyilvános ülésre tartozó napirendi pontok tárgyalásával 
végeztek, megköszönte a munkát, a nyilvános ülést 16.18 órakor berekesztette. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

   Pulai Nikoletta                                                                                             dr. Torma Viktória  
    polgármester                                                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
            Halmos-Polyánki Anett               Horváth Károly 
                   képviselő                                         alpolgármester 


