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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2021. november 18. 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, Arvanitidu-Major Éva, Halmos-Polyánki 
Anett, Karácsonyné Mayer Éva, dr. Sallay András, Siska Károly képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Horváth Károly alpolgármester 

 

 

Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Halmos-Polyánki Anett és dr. Sallay András 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 köztemető fenntartásáról és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
módosítására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló rendelet megalkotására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Pályázati lehetőségek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
5. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra érkezett pályázatok elbírálásról; Előadó: Pulai 
Nikoletta polgármester 
6. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
7. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
8. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2021. (X. 18.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Javaslat a köztemető fenntartásáról és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
módosítására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló rendelet megalkotására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Pályázati lehetőségek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
5. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra érkezett pályázatok elbírálásról; Előadó: Pulai 
Nikoletta polgármester 
6. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
7. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
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8. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 

1. napirendi pont: Javaslat a köztemető fenntartásáról és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet módosítására 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Képviselő-testület korábban már tárgyalt 
arról, hogy a győrzámolyi temetőben bevezeti a sírhelymegváltási díjat. A környékbeli települések közül már csak 
Győrzámolyon nem kell semmilyen hozzájárulást, díjat fizetni. Az e tárgykörben szabályozó önkormányzati rendelet 
jelenleg díjmentességet állapít meg. A vonatkozó központi jogszabályok meghatározzák a temető tulajdonosa, 
fenntartója, üzemeltetője, valamint a temetkezési szolgáltató által ellátandó feladatokat. Győrzámolyon a köztemető 
tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetője az önkormányzat. A rendeletben a temetési helyekkel, a temető rendjével és a 
használattal kapcsolatos szabályok rögzítésre kerülnek. Bevezetésre kerül a sírhelymegváltási díj, illetve a temetkezési 
szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás 
díja. 
 
Karácsonyné Mayer Éva képviselő szerint Győrladaméron magasabbak a díjak.  
 
Pulai Nikoletta polgármester úgy tudja, hogy nemrég emelték meg. 
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy mi lesz a sorsa a befolyt összegnek és azoknak a síroknak, melyeket nem 
váltanak meg. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a befolyt összeget a temetőre fordítják, van ott még bőven tennivaló, az 
a legfontosabb közös cél, hogy a temető kulturáltan nézzen ki.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy azok a sírok, melyeket nem váltanak meg, felszámolásra kerülnek.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a régi sírköveket megőrzik a temetőben. A megszüntetésre már csak a 
legvégső esetben fog sor kerülni. Vannak olyan síremlékek, amiken már a dátum sem látszik. Két kocsit murvát vitettek 
a temetőbe mindenszentek előtt, sokan használták és rendezték el a sírok környékét. Ami fontos lenne, az a kerítés és a 
főbb gyalogos utak megépítése. A lélekharang visszakerült a helyére, elektromosan működtethető.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a díjak bevezetéséről tájékoztatót tesznek közzé az újságban, a temetőben. 
A befizetésre az egész jövő év rendelkezésre áll, és figyelemmel fogják kísérni, hogy melyik sírokat nem váltották még 
meg, és azokra tájékoztatót is elhelyeznek.  
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő olvasta a rendeletben, hogy fát nem lehet ültetni, de most is vannak nagy tuják a 
ravatalozó felé vezető úton, ami így fél méteresre szűkül.   
 
Pulai Nikoletta polgármester majd megnézi miről van szó. De ez is egy érdekes kérdés, valaki fát akar, hogy legyen 
árnyék, mások meg reklamálnak, hogy levél van a sírokon.  
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint valóban nem túl jó a temető fekvése, nyáron nagyon tűzi a nap. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogy ha a díj megfizetése valakinek problémát jelent, az fordulhat az 
önkormányzathoz.  
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő 
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra: 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 20.) önkormányzati rendelete a 
temetőről és a temetkezésről (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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2. napirendi pont: Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló rendelet megalkotására 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az idegenforgalmi adó bevezetésének célja az 
önkormányzat saját bevételeinek növelése. Várja a hozzászólásokat. 
 
A Képviselő-testület tagjai részletesen megvitatták a rendelet-tervezetben foglaltakat. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő 
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra: 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 20.) önkormányzati rendelete az 
idegenforgalmi adóról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

3. napirendi pont: Pályázati lehetőségek megtárgyalása 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette a következő fejlesztési időszak TOP Plusz pályázatait. Erre a térségre 84 
milliárd forint jut. Előzetesen a konyha fejlesztését és az utak fejlesztését jelölte meg, mint megpályázandó célt. Sajnos 
még nem minden pályázati kiírás jelent meg, és azt is tudni kell, hogy minden egyes kiírás tartalmazza azt, hogy mekkora 
a keretösszeg, így hiába lenne szinte minden településnek igénye az útfejlesztés, nincs annyi forrás. Időközben az is 
kiderült, hogy a konyha építés nem fér bele a szociális alapszolgáltatások fejlesztése 3.3.2 kiírásba, mert oda a szociális 
intézmények pályázhatnak. Pedig itt lenne is forrás és a települések részéről sem mutatkozik igény a pályázásra.  
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy a bölcsőde, óvoda, iskolafejlesztésbe belefér-e?  
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy nem, mert oda csak a helyi étkezők bővítése férne bele. A helyi 
közétkeztetés fejlesztés az 1.1.1 kiírásba, a helyi gazdaságfejlesztésbe fér bele, azonban itt a megpályázható keretösszeg 
279 millió forint és már most több az igény a települések részéről. Az is nagy rizikó, hogy nagyon sok kiírás még csak 
tervezeti szinten van, nem végleges.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint az energetikában el lehetne indulni, az energiaközösség már jogi alapot 
kapott, egy fél megás parkot építenének és azzal ellátnák a település intézményeit és a közvilágítást. Azt gondolja, hogy 
ha más nem lesz, energetikában el lehet indulni.  
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy a pályázati kiírás az épületek energetikai korszerűsítésére vonatkozik.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint, ha energiaközösségbe mennének, akkor pont azt lehet áthidalni, hogy hol 
van az épület, mert meg lehet táplálni a közcélú segítségével. Máris ugyanúgy megvan a korszerűsítés, csak nem az 
épületre, ami lehet, hogy nem is alkalmas rá.  
 
A Képviselő-testület tagjai részletesen megvitatták a pályázati lehetőségeket a pályázati felhívások, illetve a felhívás 
tervezetek alapján. Felmerült, hogy a konyhára és az étkezőre akár más-más felhívások keretein belül pályáznának. 
Abban egyetértettek, hogy az új konyhára és étkezőre szükség van.  
 
Összefoglalva az elhangzottakat, Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
TOP Plusz pályázati források megtárgyalása, előzetes rangsor felállítása 
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Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a TOP Plusz keretében eddig megjelent 
pályázati kiírásokat, illetve pályázat-tervezeteket. A célok között az alábbi rangsort állítja fel és felhatalmazza Pulai 
Nikoletta polgármestert, hogy az önkormányzat igényét az egyeztető megbeszéléseken eszerint képviselje: 
1. közétkeztetés-konyha fejlesztés, mert ezzel megvalósulhatna az óvoda fejlesztése is a kiköltöző konyha helyén új 
óvodai csoportokkal és lenne egy új közösségi terem is, 
2. amennyiben az 1. pontban foglaltakra nincs lehetőség, mert nincs olyan pályázati kiírás, úgy a belterületi utak 
fejlesztése, 
3. amennyiben a 2. pontban foglaltakra nincs lehetőség, akkor belterületi utak fejlesztésére és energetikai korszerűsítésre 
kíván pályázatot kíván benyújtani. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2021. (XI. 18) határozata 
TOP Plusz pályázati források megtárgyalása, előzetes rangsor felállítása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a TOP Plusz keretében eddig megjelent 
pályázati kiírásokat, illetve pályázat-tervezeteket. A célok között az alábbi rangsort állítja fel és felhatalmazza Pulai 
Nikoletta polgármestert, hogy az önkormányzat igényét az egyeztető megbeszéléseken eszerint képviselje: 
1. közétkeztetés-konyha fejlesztés, mert ezzel megvalósulhatna az óvoda fejlesztése is a kiköltöző konyha helyén új 
óvodai csoportokkal és lenne egy új közösségi terem is, 
2. amennyiben az 1. pontban foglaltakra nincs lehetőség, mert nincs olyan pályázati kiírás, úgy a belterületi utak 
fejlesztése, 
3. amennyiben a 2. pontban foglaltakra nincs lehetőség, akkor belterületi utak fejlesztésére és energetikai korszerűsítésre 
kíván pályázatot kíván benyújtani. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

4. Az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette 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 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2021. (XI. 18) határozata 
Az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervéről 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évre szóló belső ellenőrzési témakört a 
következőkben határozza meg: 

• A költségvetési beszámoló felülvizsgálata 

• Beszerzések szabályszerűségének felülvizsgálata 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: értelem szerint  
 

5. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra érkezett pályázatok elbírálásról 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy 8-an pályáztak az „A” típusú pályázati kiírásra, egységesen havi 5.000,-
Ft támogatást javasol. 
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A Képviselő-testület a javaslattal egyetért. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kiírásra benyújtott pályázatok elbírálásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
kiírásra benyújtott pályázatokat. 
2. A Képviselő-testület mind a 8 pályázót támogatja 5.000,-Ft/fő x 10 hó összeggel. 
3. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az ösztöndíjak összegét az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésébe tervezze be, és azok átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: folyamatos  
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2021. (XI. 18) határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kiírásra benyújtott pályázatok elbírálásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
kiírásra benyújtott pályázatokat. 
2. A Képviselő-testület mind a 8 pályázót támogatja 5.000,-Ft/fő x 10 hó összeggel. 
3. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az ösztöndíjak összegét az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésébe tervezze be, és azok átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: folyamatos  
 

6. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól 
 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette 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 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2021. (XI. 18) határozata 
A 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése              
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat 2020. 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 
 

7. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása 
 

Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről. 
 
1. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
 

Pulai Nikoletta polgármester javasolja, hogy a közmeghallgatást december 14-én 16 órára tűzzék ki. Az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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Határozati javaslat 
Közmeghallgatás kitűzése 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 14-én 16 órakor közmeghallgatást tart. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2021. (XI. 18) határozata 
Közmeghallgatás kitűzése 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 14-én 16 órakor közmeghallgatást tart. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
2. Új karbantartó alkalmazása 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztat arról, hogy van egy jelentkező a karbantartói állásra, 8 órás munkaidőben. 
Van jogosítványa, tudja a traktort kezelni. Amennyiben döntés születik, december 1-jétől kerülne sor a munkaszerződés 
megkötésére.  
 
A Képviselő-testület tagjai megvitatták a javaslatot, és azzal egyetértettek. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Új karbantartó alkalmazása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzata a megüresedett karbantartói állásra 2021. december 1. napjától Szili-Kis Istvánt 
alkalmazza.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a munkaszerződést megkötésére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: 2021. december 1. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2021. (XI. 18) határozata 
Új karbantartó alkalmazása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzata a megüresedett karbantartói állásra 2021. december 1. napjától Szili-Kis Istvánt 
alkalmazza.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a munkaszerződést megkötésére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: 2021. december 1. 
 
3. Jutalom megállapítása 
 
dr. Torma Viktória jegyző javaslatot tesz a polgármesteri jutalom megállapítására.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elhagyta az ülés helyszínét 17.47 órakor. dr. Torma Viktória jegyző 
megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 
 
A Képviselő-testület tagjai részletesen megvitatták a javaslatot és azt javasolják, hogy Pulai Nikoletta polgármester 
részére két havi illetményének megfelelő összeget állapítsanak meg jutalomként az egész éves munkájára tekintettel. 
 
dr. Torma Viktória jegyző az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
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Jutalom megállapítása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pulai Nikoletta polgármester részére a 2021. évben 
végzett eredményes munkájáért bruttó két havi illetményének és költségtérítésének megfelelő összegű jutalmat állapít 
meg.   
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a jutalom számfejtése érdekében intézkedjen. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: 2021. november 30. 
 
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 120/2021. (XI. 18) határozata 
Jutalom megállapítása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pulai Nikoletta polgármester részére a 2021. évben 
végzett eredményes munkájáért bruttó két havi illetményének és költségtérítésének megfelelő összegű jutalmat állapít 
meg.   
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a jutalom számfejtése érdekében intézkedjen. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: 2021. november 30. 
 
Pulai Nikoletta polgármester 17.56 órakor visszatért a Képviselő-testület ülésére és megállapította, hogy a 
Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 
 
Hozzászólások 
 
Pulai Nikoletta polgármester javasolja, hogy advent utolsó vasárnapján, a gyertyagyújtással egybekötve tartsák meg a 
falu karácsonyi rendezvényét, hogy ne kelljen az embereknek a tornacsarnokba zsúfolódni, ezzel is eleget téve a 
járványügyi előírásoknak. A szabadtéren osztanák ki az ajándékot a gyerekeknek. Ezt a rendezvényt az önkormányzat 
munkatársai fogják szervezni, közös éneklést terveznek.  
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy mi van a bánya szállítási útvonalával.  
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy tegnap egy informális bejáráson vettek részt, amit a bánya 
tulajdonosa szervezett. A gázfogadó állomásnál egy y-ban képzelnék el a kihajtást a főútra. 
 
dr. Sallay András képviselő szerint ezzel nem mennek semmire akkor, ha megtiltják az önkormányzati földutak 
használatát.  
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy eddig nem adták be a kérelmet a közútkezelői hozzájárulás iránt 
azért, mert azt szerintük úgyis elutasítaná az önkormányzat és utána már arra lehetne hivatkozni.  
 
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy a hozzájárulást feltételek közlésével is meg lehet adni, gondol itt 
használati hozzájárulásra, aztán arra, hogy milyen helyreállítási kötelezettségeket kell, hogy vállaljon, ha tönkreteszi a 
hidakat, akkor azokat a saját költségén kelljen helyreállítani stb. Ezekkel a feltételekkel adná meg az engedélyt. De ha 
nem kér engedélyt, akkor meg kell tiltani az úthasználatot, kiküldeni a rendőrséget, hogy bírságoljanak és kitenni a 
közúti jelzőtáblákat, hogy bizonyos tonna tengelyterhelés felett csak mezőgazdasági járművek közlekedhetnek ott. Ha 
kitesznek két táblát, akkor a rendőr meg is bírságolhatja őket. Javasolja, hogy jelöljék meg ezeket az utakat 
jelzőtáblákkal. 
 
Pulai Nikoletta polgármester megkérdezte dr. Sallay András képviselőt, hogy szerinte megéri-e emiatt bíróságra 
menni.  
 
dr. Sallay András képviselő szerint igen, mert különben semmibe veszik az önkormányzatot. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a bányatulajdonos szerint az önkormányzat nem elég erős kezű, mert a 
gazdákkal szemben nem tudja érvényesíteni az akaratát. Mindig azt mondja, hogy a gazdák elszántották az utat. 
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Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy mi köze van hozzá. Szerinte, ha egyszer nem statuálnak példát, akkor azt 
csinálnak velük, amit akarnak. Fizikai korlátokat kell odatenni, és oda kell küldeni a körzeti rendőrt.  
 
Pulai Nikoletta polgármester megkérdezte, hogy ez a gazdákat nem érinti hátrányosan? 
 
dr. Sallay András képviselő szerint úgy kell táblázni, hogy a mezőgazdasági járművek kivételek.  
 
dr. Torma Viktória jegyző javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot a forgalomtechnikussal, aki tud arra javaslatot 
tenni, hogy a táblákat hogyan helyezzék ki.  
 
dr. Sallay András képviselő szerint év végéig jussanak el eddig.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy már a nyári egyeztető megbeszélésen szó volt erről a gázfogadó melletti 
esetleges kihajtási lehetőségről, ami tegnap is felmerült a bányavállalkozó részéről. Ehhez azonban meg kellene egyezni 
a földterület tulajdonosával. Onnan azért tudnának balra kanyarodni, mert ott már nem lenne a főúton záróvonal. Azt is 
elmondta a bányavállakozónak, hogy ha ez az opció lesz, akkor azt neki kell finanszírozni, a területet is, meg az utat is. 
Erre mondta, hogy az utat csinálja. Követeli a 15 milliót is, amit állítása szerint határi utakra fordított. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő megkérdezte, hogy miért követelné? Használta az utakat.  
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint majd azt mondja, hogy ő megengedte. De ő nem írt alá ezzel kapcsolatban 
semmit. Ha valaki rá akar költeni az utakra, akkor költsön, de a bakhátas kialakításhoz ragaszkodnak.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő ezzel egyetért. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő megkérdezte, hogy áll a mobiltelefon erősítő oszlop ügye. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy megvan a helyszín, folyamatban van a változási vázrajz elkészítése, a 
tulajdonos is rábólintott. A CETIN oszlopot állító cég is megfelelőnek tartotta a helyszínt.  
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy mikor fogják megépíteni. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy március-áprilisra tervezik. 
 
dr. Sallay András képviselő szerint az nagyon jó lenne, mert már nem lehet telefonálni, nincs térerő.    
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő ezzel egyetért, az ablakhoz kell menni, hogy lehessen telefonálni.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint ha elkészül, akkor kérjék a hírközlési hatóságtól a bevizsgálást, hogy az 
élettani hatásoknak megfelel-e. Erre van Győrben akkrediált labor az egyetemen. Onnan kezdve védve van. A hatóság 
rendeli a vizsgálatot.   
 
  
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a nyilvános ülésre tartozó napirendi pontok tárgyalásával 
végeztek, megköszönte a munkát, a nyilvános ülést 18.10 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el. 
 
 

kmf. 
 
 

   Pulai Nikoletta                                                                                             dr. Torma Viktória  
    polgármester                                                                                                           jegyző 
 
 
 
          Halmos-Polyánki Anett                          dr. Sallay András 
                    képviselő                                            képviselő 


