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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2021. október 28. napján a 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésen 
 
Helye: Községháza tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.) 
 
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Pulai Nikoletta polgármester, Horváth Károly alpolgármester, 
Arvanitidu-Major Éva, Siska Károly képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Halmos-Polyánki Anett, Karácsonyné Mayer Éva és dr. Sallay András képviselő 

 

 

Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 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. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól szóló rendelet megalkotására; Előadó: dr. Torma 
Viktória jegyző 
2. Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló rendelet megalkotására; Előadó: Pulai Nikoletta 
polgármester 
3. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
4. Döntés a Pannon-víz Zrt-vel kötendő új szerződésről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
5. Beszámoló a 2020. évi helyi adóztatási tevékenységről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
6. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
7. Döntés Kunsziget község településrendezési tervének módosításáról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
8. Döntés Tornacsarnok belső felújítására érkezett ajánlatokról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
9. Döntés az Erdősor utca burkolatának szélesítésére és az útalap kialakítására érkezett ajánlatokról; Előadó: Pulai 
Nikoletta polgármester 
10. Javaslat közterület elnevezésére; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
11. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
12. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
13. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2021. (X. 28.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól szóló rendelet megalkotására; Előadó: dr. Torma 
Viktória jegyző 
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2. Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló rendelet megalkotására; Előadó: Pulai Nikoletta 
polgármester 
3. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
4. Döntés a Pannon-víz Zrt-vel kötendő új szerződésről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
5. Beszámoló a 2020. évi helyi adóztatási tevékenységről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
6. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
7. Döntés Kunsziget község településrendezési tervének módosításáról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
8. Döntés Tornacsarnok belső felújítására érkezett ajánlatokról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
9. Döntés az Erdősor utca burkolatának szélesítésére és az útalap kialakítására érkezett ajánlatokról; Előadó: Pulai 
Nikoletta polgármester 
10. Javaslat közterület elnevezésére; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
11. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
12. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
13. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
1. napirendi pont: Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól szóló rendelet 
megalkotására 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatásra benyújtották a pályázatot és 811.530,-Ft támogatást kaptak, melyhez önerőt is biztosítani kellett, továbbá a 
szállítással járó költségek az önkormányzatot terhelik, beleértve a tűzifa rászorulók részére történő eljuttatását is. Az 
önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit. Mivel 
egyszeri ellátásról van szó, és a későbbiekre vonatkozón nincs információ arról, hogy hasonló támogatásra lesz 
lehetőség, ezért javasolt a feltételrendszert külön rendeletbe foglalni, valamint a pénzfelhasználást követően a rendeletet 
hatályon kívül helyezni. Az önkormányzat a támogatást 2022. március 31-ig használhatja fel, a támogatás 
felhasználásáról 2022. április 15-ig kell elszámolni. Az igénylők a kérelmeket a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban, a 
rendelet melléklete szerinti kérelem formanyomtatványon nyújthatják be november 17-ig. A kiszállításról 2022. február 
15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik. A támogatási kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el 
november 30-ig. Várja a hozzászólásokat.  
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő jelezte, hogy a rendeletben megállapított jövedelemhatárt, azaz az öregségi 
nyugdíjminimum négyszeresét, 114 ezer forintot egyedülállók esetében kevésnek érzi. Nem mindegy, hogy van egy 
négytagú család és ott ennyi az egy főre jutó jövedelem, vagy egyedülálló esetén, akinek abból kell fizetnie mindent. Azt 
javasolja, hogy egyedülálló esetén ezt a jövedelemhatárt módosítsák, emeljék meg.   
 
dr. Torma Viktória jegyző javasolta, hogy egyedülálló esetén a jövedelemhatár az öregségi nyugdíjminum ötszöröse 
legyen. 
 
A Képviselő-testület egyetért a javaslattal. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet a javasolt módosítással teszi fel 
szavazásra: 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (X. 31.) önkormányzati rendelete a 
szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről (a rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi) 
 

2. napirendi pont: Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló rendelet megalkotására 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
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Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) újraszabályozta a települési önkormányzati 
közművelődési feladatait, alapszolgáltatásait. A korábbi, e tárgykörben szabályozó rendeletet felülvizsgálva 
megállapították, hogy több szakaszát szükséges módosítani. A módosítások nagyságrendjét, összetettségét figyelembe 
véve új rendelet megalkotására tesznek javaslatot, melyet ismertet. Várja a hozzászólásokat. 
 
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 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (X. 31.) önkormányzati rendelete a helyi 
közművelődési feladatok ellátásáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

3. napirendi pont: Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítására 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A településkép védelméről szóló törvény 
2021. július 1-től az önkormányzat hatáskörébe utalta a településkép védelmi eszközöket, mint a szakmai konzultáció, a 
településképi bejelentés, a településképi vélemény, a kötelezés és a bírság. A településkép védelméről szóló 18/2017. 
(XII. 20.) önkormányzati rendelet alapján a településkép védelmi eljárások lefolytatása a polgármester hatáskörébe 
tartozik. Ez a gyakorlatban jól működik, az építkezések nagy száma miatt a korábbi ügyment megtartása célszerű, 
melynek során a hatáskör gyakorlója a polgármester, aki az önkormányzati főépítész szakmai álláspontja alapján hozza 
meg döntéseit. Fentiek miatt a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása válik szükségessé, a 
polgármesterre átruházott hatáskörök vonatkozásában. Várja a hozzászólásokat. 
 
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 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 31.) önkormányzati rendelete a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

4. napirendi pont: Döntés a Pannon-víz Zrt-vel kötendő új szerződésről 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Pannon-víz Zrt. megküldte a bérleti-üzemeltetési szerződéshez 
kapcsolódó vállalkozási keretszerződés tervezetét a szennyvízközmű vonatkozásában.  
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, és a döntéshozatalt a következő ülésre halasztották. 
 
Pulai Nikoletta polgármester a napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 

5. napirendi pont: Beszámoló a 2020. évi helyi adóztatási tevékenységről 
 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2021. (X. 28) határozata 
A 2020. évi helyi adóztatásról szóló beszámoló elfogadása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi helyi adóztatásról szóló beszámolót 
megtárgyalta és elfogadja. 
2. A Képviselő-testület elrendeli 1.219.513,-Ft elévült követelés törlését. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: folyamatos  
 

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

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, és a döntéshozatalt a következő ülésre halasztották. 
 
Pulai Nikoletta polgármester a napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 

7. napirendi pont: Döntés Kunsziget község településrendezési tervének módosításáról 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy Kunsziget község módosítja a rendezési tervét és mint szomszédos 
településnek, nyilatkozni kell róla. Ismertette az előterjesztést és 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 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2021. (X. 28) határozata 
Kunsziget község településrendezési terv módosítás (Msz.: 21120) 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Kunsziget község településrendezési 
tervének tervezett módosítását, az ellen kifogást nem emel és az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. 
2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntésről Kunsziget község polgármesterét 
értesítse. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 

8. napirendi pont: Döntés Tornacsarnok belső felújítására érkezett ajánlatokról 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a 2021. évben 16.038.124,-Ft támogatást nyert a 
Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázaton a tornacsarnok 
belső felújítására, mely tartalmazza az öltözők és azok előterei, tusolók, szaniterek, folyosó (lépcső), és beltéri 
nyílászárók felújítását, valamint a világítótestek korszerűsítését. A támogatási intenzitás mértéke 85%. A pályázati 
támogatás a belső felújítás vonatkozásában 13.781.857,-Ft, melyhez 2.432.092,-Ft önerőt kellett vállalni, a világítótestek 
vonatozásában a pályázati támogatás összege 2.061.957,-Ft, melyhez 363.875,-Ft önerőt kellett vállalni, a pályázati 
tervek elkészítésre 194.310,-Ft támogatást biztosítottak, a vállalt önerő mértéke 34.290.-Ft. Ajánlatokat kértek a 
munkálatokra, melyeket ismertet. Javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozásokkal kössön szerződést az 
önkormányzat.  
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Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy mikorra várhatóak a munkálatok. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy az először az ajtókat cserélik ki, majd a téli szünetben indul meg a 
munka, aminek a nagy része várhatóan januárban fog megvalósulni. Kérte az iskolaigazgató urat, hogy gondolják át 
közösen azért, hogy minél zökkenőmentesebb legyen a működés és a tornacsarnok használata.  
 
A Képviselő-testület részletesen megvitatta az ajánlatokban foglaltakat. 
 
Tekintve, hogy további 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 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2021. (X. 28) határozata 
Döntés „A győrzámolyi sportcsarnok belső felújítása” tárgyú beszerzési eljárásról 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte „A győrzámolyi sportcsarnok belső felújítása” 
tárgyú beszerzési eljárásban érkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a Kalmár Épszolg Kft. bruttó 16.213.950,-Ft 
összegű ajánlatát fogadja el és felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2021. (X. 28) határozata 
Döntés „A győrzámolyi sportcsarnokban lévő világítótestek korszerűsítése” tárgyú beszerzési eljárásról 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte „A győrzámolyi sportcsarnokban lévő 
világítótestek korszerűsítése” tárgyú beszerzési eljárásban érkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy az Extreme 
Elektrik Kft. bruttó 2.426.716,-Ft összegű ajánlatát fogadja el és felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a 
vállalkozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 

 
9. napirendi pont: Döntés az Erdősor utca burkolatának szélesítésére és az útalap kialakítására érkezett 
ajánlatokról 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az Erdősor utcában kialakított telkek értékesítése megkezdődött, a 
közművek elkészültek. Szükséges az útalap kialakítása, illetve a meglévő útburkolat 1 méterrel történő megszélesítése. A 
munkálatokra ajánlatokat kértek, melyet ismertet. Javasolja a legkedvezőbb ajánlat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület részletesen megvitatta az ajánlatokban foglaltakat. 
 
Tekintve, hogy további 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 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2021. (X. 28) határozata 
Döntés az Erdősor utca burkolatának szélesítése és az útalap kialakítása tárgyú beszerzési eljárásról 
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte „Erdősor utca burkolatának szélesítése és az útalap 
kialakítása” tárgyú beszerzési eljárásban érkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a Strabag Általános Építő Kft. 
bruttó 12.605.197,-Ft összegű ajánlatát fogadja el és felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 

 
10. napirendi pont: Javaslat közterület elnevezésére 
 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A győrzámolyi 0241 hrsz-on található „Patkányos 
puszta”, mely egy nagyon régről eredő elnevezése azon résznek. A terület tulajdonosa a Magyar Állam és az 
ÉDUVIZIG látja el a vagyonkezelői feladatokat. Az ingatlan címképzéséhez szükséges a közterületet elnevezni, mely az 
Mötv. 42. § 8. pontja alapján a képviselő-testület kizárólagos hatásköre. Az elnevezés azért fontos, mert az ÉDUVIZIG 
munkatársai lakcímet kívánnak létesíteni az ingatlanon. A vagyonkezelőtől kérelem érkezett a közterület elnevezésre, 
mely az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
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 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2021. (X. 28) határozata 
Győrzámoly, 0241 hrsz-ú ingatlan elnevezése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő, 
győrzámolyi, 0241 hrsz-ú ingatlan – a tulajdonos kérésével megegyezően – a „Patkányos puszta” elnevezést kapja. 
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy az elnevezés címjegyzékbe történő bejegyzésről 
gondoskodjon. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: azonnal 
 

11. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása  
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről: 
 
1. Közbeszerzési eljárás a Dergiták útja, Győri út szilárd burkolatának építésére 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy folyamatban van a Dergiták útja és a Győri út szilárd burkolatának 
építésére a közbeszerzési eljárás előkészítése, miután erről az előző ülésen döntöttek. Az eljárásban felkérendő gazdasági 
szereplőkről és a bíráló bizottság tagjairól is döntést kell hozni. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Dergiták útja, Győri út szilárd burkolat készítése tárgyú közbeszerzési eljárás 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2021. (IX. 9.) határozatában döntött a Dergiták 
útja, Győri út szilárd burkolat készítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. A Képviselő-testület - ezen döntését 
kiegészítve - a közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának tagjává dr. Torma Viktória jegyzőt, Horváthné Kozma Mónika 
gazdálkodási ügyintézőt, Herm László üzemmérnököt és Krizmanich Gergely felelős akkrediált közbeszerzési 
szaktanácsadót választja. 
2. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárásban az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattevőnek: Arvia Építő 
Kft., Aszfaltút Kft., Glázer Transz Kft., Makadám Útépítő és Helyreállító Kft., Strabag Általános Építő Kft. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2021. (X. 28) határozata 
Dergiták útja, Győri út szilárd burkolat készítése tárgyú közbeszerzési eljárás 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2021. (IX. 9.) határozatában döntött a Dergiták 
útja, Győri út szilárd burkolat készítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. A Képviselő-testület - ezen döntését 
kiegészítve - a közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának tagjává dr. Torma Viktória jegyzőt, Horváthné Kozma Mónika 
gazdálkodási ügyintézőt, Herm László üzemmérnököt és Krizmanich Gergely felelős akkrediált közbeszerzési 
szaktanácsadót választja. 
2. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárásban az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattevőnek: Arvia Építő 
Kft., Aszfaltút Kft., Glázer Transz Kft., Makadám Útépítő és Helyreállító Kft., Strabag Általános Építő Kft. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
2. Javaslat a Nyírfa liget egy szakaszának építésére 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Magyar Falu Program révén újabb forráshoz juthat az 
önkormányzat. Megvizsgálták azt, hogy milyen fejlesztési igényt tudnának megjelölni és arra jutottak, hogy a Nyírfa liget 
hosszabb szakaszára tudnának pályázni, mely a tervezői költségbecslés szerint 14,3 millió forintba kerülne. A támogatás 
iránt igényt nyújtottak be, melynek jóváhagyását kéri. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Támogatási igény Nyírfa liget egyik szakaszának megépítésére 
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program maradványösszegéből a Nyírfa liget 
egyik szakaszának építésére kér támogatást és a polgármester által benyújtott támogatási igényt jóváhagyja. 
2.A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert az igényléssel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat 
megtételére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2021. (X. 28) határozata 
Támogatási igény Nyírfa liget egyik szakaszának megépítésére 
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program maradványösszegéből a Nyírfa liget 
egyik szakaszának építésére kér támogatást és a polgármester által benyújtott támogatási igényt jóváhagyja. 
2.A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert az igényléssel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat 
megtételére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
3. Új utcákban lévő útalapok javítása 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a múlt ülésen döntöttek a mart aszfalt vásárlásáról, melynek beszerzése 
folyamatban van. A vásárolt anyagból meg kell javítani a Diósi és a Mórvető utcák kátyúit, továbbá a Dergiták útját, 
mert az most már biztos, hogy idén nem tud megkezdődni az útépítés a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt.  
 
A Képviselő-testület tagjai megtárgyalták a polgármesteri javaslatot és azzal egyetértettek. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Útalapok javításának megrendelése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Dergiták útján, a Diósi úti és a Mórvető utcai 
útalapokban keletkezett kátyúk javítását.  



8 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármester az útjavítások megrendelésére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2021. (X. 28) határozata 
Útalapok javításának megrendelése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Dergiták útján, a Diósi úti és a Mórvető utcai 
útalapokban keletkezett kátyúk javítását.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármester az útjavítások megrendelésére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
4. Döntés fekvőrendőr iránti kérelemről 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Diósi út egyik lakójától fekvőrendőr iránti kérelem érkezett, amit az 
utca középére szeretne elhelyeztetni úgy, hogy annak költségét vállalja. A kérelmet akkor tartja támogathatónak, ha a 
kérelmező elé kerül a fekvőrendőr és két-két szomszédjától hoz beleegyező nyilatkozatot. Az érintett útszakaszon az 
egész övezetre érvényes 30-as sebességkorlátozó tábla van.   
 
A Képviselő-testület tagjai megvitatták a kérelmet.  
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Fekvőrendőr telepítése a Diósi útra 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi és kezelői hozzájárulást ad ahhoz, hogy a 
Diósi úton, a kérelmező költségére, a kérelmező ingatlana elé fekvőrendőr kerüljön telepítésre azzal a feltétellel, hogy a 
kérelmező ingatlanának jobb és bal oldalán lévő két-két ingatlan tulajdonosa írásban hozzájárul a fekvőrendőr 
kihelyezéséhez, mely hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése a kérelmező feladata.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntésről a kérelmező tájékoztassa. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A Képviselő-
testület 1 fő igen szavazatával, 3 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2021. (X. 28) határozata 
Határozati javaslat elutasítása 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Diósi úton fekvőrendőr telepítése iránti lakossági kérelmet 
elutasította.  
 
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a nyilvános ülésre tartozó napirendi pontok tárgyalásával 
végeztek, megköszönte a munkát, a nyilvános ülést 16.40 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el. 
 
 

kmf. 
 
 

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


