
1 

 

 
 

Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2022. március 3. napján a 16 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, Halmos-Polyánki Anett, Karácsonyné Mayer Éva, dr. Sallay András és Siska Károly képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 

 
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 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. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Döntés az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Beszámoló a Győr keleti elkerülő út tervezéséről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
5. 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 36/2022. (III. 3.) határozata 
A napirendi pont meghatározása 
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Döntés az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Beszámoló a Győr keleti elkerülő út tervezéséről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
5. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 

 
1. napirendi pont: Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyalása 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az önkormányzat összesített 
éves költségvetése 1.335.482.000,-Ft. Az óvoda esetében a dolgozók bérét emelt összeggel tervezték. Mint az ismert, a 
bölcsődei kisgyermeknevelők és dajkák bérét ez év elejétől központilag megemelték, a konyhai dolgozók bére a 
minimálbér változása miatt emelkedett. Az óvodára kapott költségvetési támogatás fedezi az emelt béreket, amivel az 
ott dolgozókat kívánják motiválni, illetve megakadályozni azt, hogy elhagyják a pályát.  
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Halmos-Polyánki Anett képviselő 16.08 órakor megérkezett a Képviselő-testület ülésére. Pulai Nikoletta 
polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 
költségvetést és azt elfogadta, majd kérte Halmos-Polyánki Anett képviselőt, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.   
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő elmondta, hogy a Pannon-vizes szerződés vonatkozásában érdemes a költségvetést 
megvizsgálni, mivel a Pannon-vizes számlák terhére éli fel az önkormányzat a tartalékait, mert úgy tűnik, hogy a 
Pannon-víz nem tartotta magát ahhoz a megállapodáshoz, hogy annyit számláz ki, amennyi a bérleti díj összege, sokkal 
nagyobb összeg szerepel a költségvetésben. Azt javasolja, hogy a számlát ne fogadják be, utasítsák el, mert az nem felel 
meg a szerződésnek. Ha ezt nem fogadja el a Pannon-víz, akkor javasolja a szerződés felbontását, mert hosszú távon ez 
az önkormányzati vagyon feléléshez fog vezetni. 
 
Pulai Nikoletta polgármester ezzel egyetért, felhívta a Pannon-víz gazdasági igazgatóját, és jövő szerdán délelőttre 
megbeszélést szervezett, ahol a környékbeli polgármesterekkel, jegyzőkkel és pénzügyi ügyintézőkkel együtt fognak 
informálódni e tárgyban, hogy tisztán lássanak.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a győrladaméri önkormányzattól is tájékozódni próbált, hogy az ottani 
csőtörésről kaptak-e számlát, erre várja a válaszukat. Ezt követően a számlát vissza fogják küldeni, mert nem a 
szerződésben foglaltaknak megfelelően történt a kiállítása. Az is probléma, hogy itt épült ki a legrégebben a víziközmű 
hálózat, ezért itt merül fel a legtöbb probléma a rendszerrel kapcsolatban, ami magas felújítási költségeket jelent. Ehhez 
képest a bevételi oldalon bérleti díj összege alacsony, amit a víziközmű törvény a 2015. július 1-jei értékcsökkenés 
összegében határoz meg. Azon településeknél, ahol abban az időpontban újabb volt a rendszer, magasabb volt az 
értékcsökkenés összege, így a jelenlegi bérleti díj összege is. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint olyan megállapodásba nem szabad belemenni, ami hosszú távon erodálja a 
vagyont és ellenőrizhetetlen. Itt ültek, amikor elmondták, hogy nem fogják tudni mit számláz ki a Pannon-víz, és így is 
történik.   
 
Pulai Nikoletta polgármester ezzel egyetért. Győrladaméron is volt két csőtörés és nem tudták megmondani, hogy 
kaptak-e számlát, tehát feltehetően nem kaptak, mert arra emlékeztek volna. A júniusi csőtörést december végén 
számlázta ki a Pannon-víz. Aztán ott van a lakossági vízmérő cserékről is a magas összegű számla.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő ezt sem érti. Az nem az önkormányzat beruházása, nem az önkormányzat 
vagyona, az a Pannon-víz eszköze a mérésre. Vagy ha a mérő az önkormányzaté, akkor nekik kellene számlázni a 
vízdíjat. Az önkormányzat eszközén mér a Pannon-víz.  
 
dr. Sallay András képviselő szerint az összes többi szolgáltató esetében a mérőóra a szolgáltatóé. 
 
dr. Torma Viktória jegyző szerint az sem teljesen érthető, hogy a szolgáltató miért hajt végre ilyen értékben vízmérő 
cseréket, amikor az önkormányzat által kiszámlázott bérleti díj azt nem fedezi.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy kérték ezt? Ha az önkormányzaté a mérő, akkor az 
önkormányzat kérését követően csinálják meg a cserét. De neki ez továbbra is kérdéses. 
 
dr. Sallay András képviselő szerint a vízórák esetében a főmérők a közszolgáltatók tulajdonában, a mellékmérők a 
fogyasztók tulajdonában vannak. Ezt egy szolgáltatói honlapon találta.  
 
Pulai Nikoletta polgármester kis türelmet kérnek, jövő szerdán ezt a kérdést is fel fogják tenni a Pannon-víz 
képviselőinek. Kéri, hogy térjenek vissza a költségvetéshez, és az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Óvodai dolgozók személyi juttatása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától az óvoda személyi juttatásait és az 
ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó előirányzatát megemeli és felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az 
intézményvezető részére, továbbá Benkőné Krankovits Melinda intézményvezetőt, hogy az óvodapedagógusok, 
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pedagógiai asszisztensek, dajkák és az óvodatitkár részére munkáltatói döntéssel kiegészítő juttatást állapítson meg az 
óvoda személyi állományának megtartása érdekében.   
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester és Benkőné Krankovits Melinda intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 
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 37/2022. (III. 3.) határozata 
Óvodai dolgozók személyi juttatása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától az óvoda személyi juttatásait és az 
ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó előirányzatát megemeli és felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az 
intézményvezető részére, továbbá Benkőné Krankovits Melinda intézményvezetőt, hogy az óvodapedagógusok, 
pedagógiai asszisztensek, dajkák és az óvodatitkár részére munkáltatói döntéssel kiegészítő juttatást állapítson meg az 
óvoda személyi állományának megtartása érdekében.   
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester és Benkőné Krankovits Melinda intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 
Siska Károly képviselő megnézte a tornacsarnok bevételi és kiadási oldalát, a bevételi oldalt alacsonynak tartja. Ezek 
szerint a legnagyobb igénybe vevő továbbra sem fizet semmit. Mi az oka, hogy a tankerület, mint a legnagyobb igénybe 
vevő továbbra sem fizet semmit? 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy ez eddig is így volt. 
 
Siska Károly képviselő javasolja, hogy változtassanak ezen a helyzeten.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő nem biztos, hogy jól ismeri a helyzetet, de azt gondolja, hogy ha kérik a 
tankerületet, akkor fog fizetni, de azt máshonnan fogja elvenni. A győrzámolyi iskolára adott keret van, ebből költenek, 
akár bérleti díjra, akár például néptánc oktatásra. 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint ez így van, leveszik a plusz órákat, ami nem kötelező, például a felvételi 
előkészítőket. 
 
Siska Károly képviselő úgy gondolja, hogy a tankerület így is sokat spórol az iskolán, két ember bérét például a 
napköziben. Az csak feltételezés, hogy a bérleti díj összegét visszaveszik a győrzámolyi iskolán keresztül. Azt javasolja, 
hogy hívják meg a tankerület vezetőjét tavasszal és kérjék, hogy vázolja fel a lehetőségeket.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a bérleti díj bevételeket nem tervezték túl, hiszen az előző években is 
huzamos ideig nem lehetett használni a tornacsarnokot vírushelyzet miatt.  
 
Siska Károly képviselő javasolta, hogy ellenőrizzék a tornacsarnok takarítását. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy hetente három alkalommal ellenőrzi a reggeli órákban. Úgy gondolja, 
hogy elkopott a padlón a használattól az a réteg, ami a fényességet adta, attól olyan matt. 
 
Siska Károly képviselő azt javasolja, hogy ha neki nem hisznek, kérdezzék meg a kolleganőjét, hogy az első óra 20. 
percében miért fekete a gyerekek fehér pólója. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy a képviselő úr is megpróbálta és ő is megpróbálta, de amikor a padló 
felszárad, ugyanúgy csíkos marad.  
 
Siska Károly képviselő szerint nem attól lesz fekete a gyerekek pólója, hogy takarítás van. 
 
Karácsonyné Mayer Éva képviselő szerint a gondnok felmos minden nap. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy többször is odament reggel és a gondnok végezte a dolgát, a 
takarítógéppel takarított. Hívta a céget is már, akik a padlót csinálták.  
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Karácsonyné Mayer Éva képviselő szerint itt enni lehet a földről más csarnokokhoz képest. Tudnak olyanról, hogy 
az önkormányzat leszámlázta a bérleti díjat a tankerületnek? 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ilyenről nem tudnak, csak arról, ahol az önkormányzat átadta azt 
üzemeltetésre a tankerületnek.  
 
dr. Sallay András képviselő szerint félő, hogy ilyen esetben lehet, hogy kapnának bérleti díjat, de többet nem 
használhatnák a csarnokot.  
 
Pulai Nikoletta polgármester tud a környékben ilyet, ahol átadták és egy önkormányzati rendezvényre sem vehetik 
igénybe.  
 
Ezt követően a Képviselő-testület megvitatta a tornacsarnok takarítását. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a következő időszakra nézve szükséges tervekkel rendelkezni, hogy 
tudjanak pályázni. Javasolja, hogy a Szerencse utcai közterület esetében bízzanak meg egy tervezőt játszótér tervezésére. 
Ismerteti Kovatits Anita ajánlatát, mely látványtervvel együtt 240 ezer forint. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Játszótér tervezése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kovatsits Anita ev. bruttó 240.000,-Ft összegű 
ajánlatát a Szerencse utcai játszótér kertépítészeti kiviteli terveinek elkészítésére. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a tervezésre kössön szerződést és azt a 
Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester  
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (III. 3.) határozata 
Játszótér tervezése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kovatsits Anita ev. bruttó 240.000,-Ft összegű 
ajánlatát a Szerencse utcai játszótér kertépítészeti kiviteli terveinek elkészítésére. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a tervezésre kössön szerződést és azt a 
Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az Iskola utcában további parkolókat lenne szükséges kialakítani, hogy 
a reggeli forgalmi dugókat mérsékelni tudják. A tervezésre a Talent-Plan Kft. 390.000+áfa, bruttó 495.300,-Ft összegű 
ajánlatot adott.  
 
A Képviselő-testület részletesen megvitatta az ajánlatot.  
 
dr. Sallay András képviselő javasolja, hogy mielőtt kiadják a megbízást, a tervező vázolja fel, hány parkolót tud arra 
részre tervezni.  
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő gondnak látja az óvoda és a bölcsőde előtt is a parkolást. 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint ezeket a parkolókat fogják tudni használni, akik abba az épületbe viszik a 
gyereküket óvodába, bölcsődébe.  
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy melyik oldalon lenne a parkoló. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy a bölcsőde felőli oldalon. 
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Siska Károly képviselő javasolja, hogy legyen a másik oldalon is, ha már ilyen sok parkolóhelyre van szükség.  
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint itt most az a kérdés, hogy szánnak-e pénzt a tervezésre, mert a pakolók építése 
csak pályázatból képzelhető el, de ahhoz engedélyes tervek szükségesek.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő javasolja, hogy a tervezővel a teljes területet vizsgáltassák és terveztessék meg, és a 
kivitelezést ütemezzék.  
 
Pulai Nikoletta polgármester ezt a javaslatot el tudja fogadni. 
 
Siska Károly képviselő azért arra kíváncsi lenne, hogy ki fog onnan gyalogolni, ki fogja használni ezeket a parkolókat.  
 
Karácsonyné Mayer Éva képviselő szerint az is, aki a bölcsődébe viszi a gyerekét, és nem tud előtte megállni.  
 
Pulai Nikoletta polgármester vannak olyan időszakok a reggeli órákban, amikor egymás hegyén-hátán állnak meg ott 
az autók. 
 
Siska Károly képviselő szerint ez szülői kényelem, hogy ott állnak meg minél közelebb azért, hogy minél kevesebbet 
kelljen gyalogolni.  
 
Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Parkolók tervezése az Iskola úton  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Talent-Plan Kft. bruttó 495.300,-Ft összegű 
ajánlatát az Iskola úti parkolók kialakításának engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a tervezésre kössön szerződést és azt a 
Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester  
Határidő: azonnal 
 
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 39/2022. (III. 3.) határozata 
Parkolók tervezése az Iskola úton  
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Talent-Plan Kft. bruttó 495.300,-Ft összegű 
ajánlatát az Iskola úti parkolók kialakításának engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a tervezésre kössön szerződést és azt a 
Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az 1401 úton kialakítandó két új gyalogátkelőhely közvilágításának 
kiépítése az önkormányzat feladata lesz. A gyalogátkelőhelyek az út felújítása során fognak megépülni. A közvilágítás 
építésre három ajánlatot kért, melyeket ismertet. Gősi László ev. 3.560.300,-Ft+áfa, Tavill-Elektronika 3.820.150,-
Ft+áfa, a legkedvezőbb ajánlatot pedig a Lavill Kft. adta 3.088.486,-Ft+áfa összegben. Javasolja ennek elfogadását.  
 
A Képviselő-testület megvitatta az ajánlatokat. 
 
Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
1401-es úton létesítendő két új gyalogátkelőhely mesterséges megvilágítása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az 1401-es úton létesítendő két új 
gyalogátkelőhely mesterséges megvilágításának elkészítésére érkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a Lavill Kft. 
3.088.486,-Ft+áfa összegű ajánlatát fogadja el. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a közvilágítás kivitelezésére kössön szerződést 
és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester  
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2022. (III. 3.) határozata 
1401-es úton létesítendő két új gyalogátkelőhely mesterséges megvilágítása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az 1401-es úton létesítendő két új 
gyalogátkelőhely mesterséges megvilágításának elkészítésére érkezett ajánlatokat, és úgy határozott, hogy a Lavill Kft. 
3.088.486,-Ft+áfa összegű ajánlatát fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a közvilágítás kivitelezésére kössön szerződést 
és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a költségvetéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nincs. 
Elmondta, hogy a Pannon-víz Zrt. felé fizetendő kiadások vonatkozásában felmerült észrevételeket, kérdéseket 
igyekeznek mielőbb tisztázni, majd javasolta a 2022. évi költségvetés elfogadását és 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 41/2022. (III. 3.) határozata 
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek várható 
összegéről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
29/A. §-a alapján a saját bevételeinek összegét az alábbiak szerint állapítja meg (adatok ezer Ft-ban): 

Saját bevételek 
2022. 
év 

2023. 
év 

2024. 
év 

2025. 
év 

Helyi adóból és települési adóból 
származó bevétel 

  46000  48000   50000   50000 

Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítésből és hasznosításából származó 
bevétel  

     7752      7752      7752      7752 

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel        0        0          0          0 
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 
privatizációból származó bevétel 

               
114920     

       
25000 

         
25000 

         
20000 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel       400     500      500      500 
Kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés 
Saját bevételek összesen: 

         0    
169072 

       0               
81252 

        0   
83252 

        0 
78252 

2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

29/A. §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek 

összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg (adatok ezer Ft-ban): 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
kötelezettségek 

2022. 
év 

2023. 
év 

2024. 
év 

2025. 
év 

Hitel, Folyószámla-hitel      0      0       0      0 
Fejlesztési hitelek 5860 5500 5311 5121 
Kötvény kibocsátása      0      0      0       0 
Részletfizetés      0      0      0       0 
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Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból 
fennálló kötelezettségek összesen: 

 
5860 

 
5500 

 
5311 

 
5121 

Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 
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 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 
Győrzámoly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről (a rendelet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
2. napirendi pont: Döntés az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a közbeszerzési terv 
tartalmazza a 2022. évre tervezett közbeszerzéseket. Tervezték a csapadékvíz elvezetések kivitelezését a Tölgyfa, 
Cseresznyefa, Búzavirág és Mórvető utcákban és az útépítéseket a Búzavirág, Mórvető, Diósi és Határ utak, valamint a 
Nyírfa liget esetében. A második közbeszerzés az Akác utca és a Dr. Pécsi Gyula utcai csapadékvíz elvezetés 
kivitelezése, a harmadik tervezett közbeszerzés pedig az óvodafejlesztés a vegyes rendeltetésű épület kivitelezése lenne a 
faluközpontban. Ez természetesen a beadott pályázat elbírálásától függ. Javasolja a közbeszerzési terv elfogadását és 
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 42/2022. (III. 3.) határozata 
2022. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési 
tervét. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 
Pulai Nikoletta polgármester javasolta a közbeszerzési terv első sorában szereplő „Győrzámoly, belterületi utak 
szilárd burkolattal történő ellátása és csapadékvíz elvezetés megvalósítása 4 utcában” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítását. Ennek keretében kerülne kiírásra a Búzavirág, Mórvető, Tölgyfa és Cseresznyefa utcák csapadékvíz 
elvezetésének megvalósítása, a Búzavirág, Mórvető, Diósi és Határ utak, valamint a Nyírfa liget I-II. szakaszának 
aszfaltburkolattal történő ellátása. A felelős akkrediált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátásra ajánlatokat 
kértek, melyeket ismertet. A Dr. Biró Ügyvédi Iroda ajánlata 1.905.100,-Ft+áfa, a KG Procure Kft. ajánlata 1.500.000,-
Ft+áfa, az Aureum Malum Kft. ajánlata 1.755.500,-Ft+áfa. Javasolja a legkedvezőbb ajánlat elfogadását, hogy a 
szakértőt meg tudják bízni. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Közbeszerzési szakértő megbízásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a „Győrzámoly, belterületi utak szilárd 
burkolattal történő ellátása és csapadékvíz elvezetés megvalósítása 4 utcában” tárgyú közbeszerzési eljárás felelős 
akkrediált közbeszerzési szaktanácsadói feladatainak ellátására érkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő KG Procure Kft. bruttó 1.905.000,-Ft összegű ajánlatát elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a közbeszerzési feladatokra vonatkozóan 
kössön szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 43/2022. (III. 3.) határozata 
Közbeszerzési szakértő megbízásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a „Győrzámoly, belterületi utak szilárd 
burkolattal történő ellátása és csapadékvíz elvezetés megvalósítása 4 utcában” tárgyú közbeszerzési eljárás felelős 
akkrediált közbeszerzési szaktanácsadói feladatainak ellátására érkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő KG Procure Kft. bruttó 1.905.000,-Ft összegű ajánlatát elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a közbeszerzési feladatokra vonatkozóan 
kössön szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pulai Nikoletta polgármester javasolta a közbeszerzési eljárás megindítását és az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
  
Határozati javaslat 
„Győrzámoly, belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és csapadékvíz elvezetés megvalósítása 4 
utcában” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy közbeszerzési eljárást indít a 
„Győrzámoly, belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és csapadékvíz elvezetés megvalósítása 4 utcában” 
tárgyban.  
2. A Képviselő-testület 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. 
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 44/2022. (III. 3.) határozata 
„Győrzámoly, belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és csapadékvíz elvezetés megvalósítása 4 
utcában” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy közbeszerzési eljárást indít a 
„Győrzámoly, belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és csapadékvíz elvezetés megvalósítása 4 utcában” 
tárgyban.  
2. A Képviselő-testület 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. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
3. napirendi pont: Beszámoló a Győr keleti elkerülő út tervezéséről 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a GY16-os nyomvonalú, Győrt elkerülő útról van szó. Se a megyei 
rendezési terv, se a győrzámolyi rendezési terv nem tartalmazza ezt a nyomvonalat. A megyei tervben a GY1 
nyomvonal szerepel, ami Győr és Győrújfalu között húzódik, továbbá az un. alsó-szigetközi elkerülő út. Most úgy tűnik, 
hogy az utat megtervezik, ezért az a feladatuk, hogy a lehető legjobbat ki tudják hozni a tervezésből. Az első 
tervegyeztetés február 24-én volt Győrben, ahol a közbeszerzés nyertese, a Pannonway Kft. is részt vett a többi 
érintettel együtt. Itt azt kérte, hogy jöjjenek ki a helyszínre, hiszen az út teljes egészében Győrzámoly közigazgatási 
területén fog húzódni a Mosoni-Duna töltésétől Vámosszabadiig. A tervekben most az szerepel, hogy a Mosoni-Duna 
felett van egy híd, ott 10 méter lesz az út magassága, ahogy haladnak a Rákóczi út irányába, ott már „csak” 9 méter lesz 
a magasság. Március 1-jén a tervezők és a beruházó NIF Zrt. eljöttek Győrzámolyra, ahova meghívta az érintett 
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gazdákat is, a kertészet, a lovarda, a BM tó, a KAVI-KO bánya képviselőit, 22-en vettek részt a megbeszélésen, egyedül 
a horgásztó képviselője nem jelent meg. Azt kérte, hogy a 1401-es mindkét oldalán olyan módon legyenek a szervizutak 
megtervezve, hogy a birtoktestek a lehető legjobban egyben maradjanak, ne történjen olyan, hogy a földeket kettévágják, 
vagy azokat ne lehessen megközelíteni. A töltésnél lévő szántók esetében az ÉDUVIZIG és a miniszter úr jelenlétében 
tartott megbeszélésen kérés volt, hogy a 1401-es úttól a Mosoni-Duna felé olyan szervízút készüljön, hogy a Mosoni-
Duna felé mindenki meg tudja közelíteni a földjét anélkül, hogy a töltés lábához ki kelljen menni, amire most ideiglenes 
engedélye van a gazdáknak. Kérte, hogy minél több hangfogó falat tervezzenek. Jelenleg a BM tónál és a horgásztónál 
van ilyen tervezve. Az út teljes egészében az üdülőövezet mellett fog húzódni. Sajnos nincs mit tenni, mindenhol 
elmondta, hogy ez az út az alsó-szigetközi településeknek nem megoldás, azt sem tudja, hogy Győrnek ez megoldást 
jelent-e, mégis kiemelt beruházás lett. Felhívta a tervezők figyelmét a benzinkút miatt építendő lekanyarodó sávra, ami a 
környezetvédelmi engedély kiadásakor még nem volt ismert és javasolta, hogy egy kerékpáros összeköttetés létesüljön 
Pinnyéd irányába, ha már ott lesz az új híd. Két vállalkozást is hátrányosan érint a terveztt út, ők elmondták, hogy 15-20 
év munkája fog most tönkremenni ezzel az úttal, ők nagyon el vannak keseredve. A majdani szigetközi elkerülőnek is 
beterveznek egy csomópontos lejárót.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint fontos lenne, hogy most ne csak a csomópontot tervezzék be, hanem a 
győrzámolyi elkerülő rész is épüljön meg. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy a NIF képviselője azt mondta, amíg nem kapják meg feladatként, 
addig nem tudják, ezért mindent megpróbálnak ennek érdekében. Három csomópont tervezetet hoztak, mindegyikbe 
bele van tervezve, de az nem mindegy, hogy meddig tart. Ha már a Majori útig elérne, az nagyon jó lenne. A 
legoptimálisabb az lenne, ha már el kell viselniük ennek az útnak az építését, akkor ezzel párhuzamosan megépülne az 
alsó-szigetközi elkerülő út is.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő nem is érti, hogy miért ez a nyomvonal kapott környezetvédelmi engedélyt. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy azért ez kapott 2019-ben környezetvédelmi engedélyt, mert a GY1 
jelű, ami Győr és Győrújfalu között húzódik, vízbázison megy keresztül, amit mindenáron védeni akartak, pedig azt 
tudni kell, hogy zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés van és ha nem történik katasztrófa, össze sem tudna keveredni a 
csapadékvízzel a vízbázis. A tervezett útnak árvízvédelmi szerepe is van, azért lesz ilyen magas. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint ez Győrnek és Győrújfalunak jelent árvízvédelmet, nem Győrzámolynak. 
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint ezzel a körtöltést kitolják Győrzámoly közigazgatási területére. Elmondták, hogy 
60 decibel alatt tolerálni kell a zajterhelést, a tervezők itt 40 decibel hanghatásúnak mérték. Az biztos, hogy 
zajszennyezést is fog okozni, mondta is a tervezőknek, hogy nézzék azt meg, hogy mennyi ház épült, amit el is ismertek. 
A másik, hogy a szélirány is megváltozott, ami azt jelenti, hogy Győrzámoly felé fog jönni a hang. Ezért is kérte, hogy 
legyen végig hangfogó fal, de azt a választ kapta, hogy nagyon sokba kerül. Úgy gondolja, hogy ekkora beruházásnál 
nem lehet tétel a hangfogó fal. A győrújfalui József Attila utca 400 méterre lesz az úttól, közelebb lesz, mint a Szerencse 
utca. Két híd is fog épülni, az egyik a Mosoni-Dunán, a másik a Lajmánál az „örömkő-laposi” lápnál egy kisebb.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselőt ez elkeseríti, csökken az élettér. Egyedül az nyugtatná meg, hogyha a Győrzámoly 
elkerülőt hozzácsatolnák, ezzel mérsékelnék a kárt, amit el kell szenvedni az út miatt és így az út elfogadottsága is 
nagyot nőne. Azt is meg kellene vizsgálni, hogy hogyan tudna ezáltal a falu több bevételhez jutni. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a rendezési tervet módosítani kell, hogy az út nyomvonalát betervezzék, 
akkor ki lehet jelölni új ipari területet is.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy már a február 24-i megbeszélésen is hangúlyozták Vámosszabadi 
polgármesterével, hogy a rendezési terv módosítását a saját településtervezőjükkel kívánják megcsináltatni, de nem 
önkormányzati költségen, mert ez a beruházás költsége. Kéri a beszámoló elfogadását. Az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
GY16 jelű győri elkerülő út tervezéséről szóló beszámoló 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pulai Nikoletta polgármester beszámolóját a 
GY16 jelű, Győrt elkerülő út tervezéséről. 
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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 45/2022. (III. 3.) határozata 
GY16 jelű győri elkerülő út tervezéséről szóló beszámoló 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pulai Nikoletta polgármester beszámolóját a 
GY16 jelű, Győrt elkerülő út tervezéséről. 
 
4. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester és dr. Torma Viktória jegyző 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről: 

1. Javaslat a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására  

dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és 
országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet 2. § 
(2) bekezdésében foglaltak szerint a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) tagjait a települési 
önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2022. március 14-én 16 óráig választja meg. A választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. §-a értelmében a szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges 
számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését 
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője 
tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani.  A helyi választási iroda 
vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon osztja be a megválasztott 
tagokat az adott választásra a szavazatszámláló bizottságokba. A beosztást a helyi választási iroda vezetője - a szavazás 
napja kivételével - bármikor módosíthatja. A Ve. 25. §-a alapján a választási bizottság tagjaira és tett indítványhoz 
módosító javaslat nem nyújtható be. A szavazatszámláló bizottság tagjainak a településen lakcímmel kell rendelkezniük. 
A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, 
illetve a képviselő-testület. 
Győrzámolyon az idei választástól 3 szavazókör fog működni, közülük az átjelentkezéssel szavazók kijelölt szavazókör 
az 1. szavazókör. A tagoknak megválasztásuk után a polgármester előtt kell tenniük, majd alakuló ülést tartanak, ahol 
megválasztják az elnököt, elnökhelyettest. Ezt követően az összes SZSZB tagot kötelező a HVI vezetőnek ellátni a 
szükséges ismeretekkel. Kéri, hogy támogassák az általa javasolt személyeket. 
 
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 46/2022. (III. 3.) határozata 
Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Győrzámoly Községben működő szavazatszámláló 
bizottságok tagjait az alábbiak szerint választja meg települési szinten: 

➢ Borbélyné Fazekas Olga 9172 Győrzámoly, ……. szám alatti lakos 

➢ Csuti Szilvia 9172 Győrzámoly, ……. szám alatti lakos 

➢ Tóth Brigitta 9172 Győrzámoly, ………... szám alatti lakos 

➢ Szabó Imre 9172 Győrzámoly, ………... szám alatti lakos 

➢ Speulta Csaba 9172 Győrzámoly, …………. szám alatti lakos 

➢ Ruff Anikó 9172 Győrzámoly, …………... szám alatti lakos 

➢ Pákozdi Ottóné 9172 Győrzámoly, ………... szám alatti lakos 

➢ Szabóné Vaszari Edit 9172 Győrzámoly, …………. szám alatti lakos 

➢ Borbélyné Sántha Ildikó 9172 Győrzámoly, ……… szám alatti lakos 

➢ Bognárné Koteczki Ibolya 9172 Győrzámoly, ………... szám alatti lakos 

➢ Erlitz Lászlóné 9172 Győrzámoly, ………... szám alatti lakos 

➢ Rozsics Tímea 9172 Győrzámoly, …………….. szám alatti lakos 
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➢ Némethné Szür Eszter 9172 Győrzámoly, ……… szám alatti lakos 

➢ Nagy Attila László 9172 Győrzámoly, ………. szám alatti lakos 

➢ Kovács Antalné 9172 Győrzámoly, ………. szám alatti lakos 

➢ Csáky Rozália Mária 9172 Győrzámoly, ……….. szám alatti lakos 

➢ Tot Izabella 9172 Győrzámoly, ……….. szám alatti lakos 
 

2. Döntés az óvoda nyári zárvatartási idejéről 

Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az óvodák nyitvatartási rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja szabályozza, mely szerint „A fenntartó dönt (…) az óvoda heti és éves nyitva 
tartási idejének meghatározásáról.” Az óvoda nyári zárva tartásának fenntartói meghatározása azért is szükséges, mert 
az intézményrendszerben dolgozó óvodapedagógusok szabadságát - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján - július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban 
kell kiadni. Az óvoda és a bölcsőde – a covid előtti időszakhoz hasonlóan – 3 hétre áll le a nyári időszakban, augusztus 
1-21. között, az első nevelési nap a nyári szünet után augusztus 22. A konyha egy héttel később, augusztus 8-21. között, 
két hétig nem üzemel. 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 47/2022. (III. 3.) határozata 
Döntés a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde 
nyári zárvatartásának idejét 2022. augusztus 1. – 2022. augusztus 21. között időszakban határozza meg, a nyári leállást 
követő első nevelési nap 2022. augusztus 22. 
2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az intézményvezetőt tájékoztassa a további 
intézkedések megtétele érdekében. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3. Javaslat önkormányzati főépítész megbízására 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy 2018. január 1-jén hatályba lépett a településkép védelméről szóló 
18/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet, mely a vonatkozó magasabb szintű jogszabályokkal összhangban előírja 
települési főépítész közreműködését az egyes eljárásokban (településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, 
településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás). Ezen kívül a településrendezési terv módosításánál is 
szükséges a főépítész közreműködése, továbbá sok olyan ügy van, amiben több kérdés is felmerülhet, bontás, átépítés, 
építmény elhelyezése, amiben ki kell kérni a véleményét. A települési főépítészi feladatokat 2018. január 1-től Tétényi 
Éva főépítész látja el, havi 100.000+áfa összegért. Javasolja, hogy az idei évre is kössék meg vele a főépítészi szerződést 
és 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 48/2022. (III. 3.) határozata 
Önkormányzati főépítészi megbízásról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Archicon Stúdió Bt. - Tétényi Éva főépítésszel 
(É1/TT1 11-0227) szerződést köt a települési önkormányzati főépítészi feladat ellátására 2022. december 31. napjáig 
terjedő időre.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
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4. Döntés Dynamic Dance Sportegyesület kérelméről 

 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Dynamic Dance Sportegyesület kérelemmel fordult a képviselő-
testülethez, hogy a nyáron megrendezésre kerülő táborban mérsékelt összegű bérleti díj kerüljön megállapításra. 
Táboruk 8-16 óráig tartana, esetlegesen 7.30-tól ügyelettel a korán munkába járók segítésére. Az egyesület 13. éve tart 
kihelyezett táncórákat Győrzámolyon. Nagy örömükre szolgál, hogy a településen nagyon népszerűek az edzéseik, mára 
több mint 90 győrzámolyi gyerek látogatja óráikat 3 korcsoportban. Fennállásuk 28 éve alatt a zámolyi tanítványaink a 
versenyzőcsapataink magját alkották és alkotják, számos országos és nemzetközi helyezésünk részesei. Ezt minden 
évben a falubeli rendezvényeken táncbemutatóikon is láthatta a nagyközönség. A gyerekek folyamatos fejlődése 
érdekében nyaranta tánctáborokkal segítik a családokat, a bentlakásos táboruk mellett a kisebb korosztálynak sok-sok 
éve rendeznek bejárós tánctábort is, ez a lehetőség ezidáig Győrben volt biztosított. Felmerült a szülőkben az igény, 
hogy mivel sokan nem tudják megoldani a gyerekek napi oda-vissza utaztatását, annyi az érdeklődő, hogy helyben is 
tudnánk egy turnust indítani. Előzetes egyeztetés alapján augusztus 1-5-ig, hétfőtől péntekig napközis tábort 
szerveznének a sportcsarnokba, amit ugyanazokkal a feltételekkel és részvételi árral hirdetnének, mint a győrieket, 
viszont a napi bérleti díj nagyon magas, így kénytelenek lennék a különbözetet a szülőkre terhelni. A céljuk az, hogy a 
szűkebb bevétellel rendelkező családok gyermekei is részt tudjanak venni a táborban. 
 
A Képviselő-testület megvitatta a kérelmet, majd 15.000,-Ft+áfa/nap kedvezményes bérleti díj megállapítását javasolták.  
 
Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat  
Dynamic Dance SE által fizetendő bérleti díjról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dynamic Dance SE 
kedvezményes, 15.000,-Ft+áfa/nap összegért veheti bérbe a sportcsarnokot a nyári tábor időtartama alatt.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
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 5 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2022. (III. 3.) határozata 
Dynamic Dance SE által fizetendő bérleti díjról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dynamic Dance SE 
kedvezményes, 15.000,-Ft+áfa/nap összegért veheti bérbe a sportcsarnokot a nyári tábor időtartama alatt.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Hozzászólások 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő elmondta, hogy szeretne a Pénzügyi Bizottság elnöki tisztségéről lemondani. Úgy 
érzi, hogy a többi tag erre a pozícióra alkalmasabb lenne. Ezt jelezte már a Pénzügyi Bizottság ülésén is.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az Mötv. 58. (3) bekezdése alapján a bizottság elnöke, tagja e 
megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A 
megbízatás a lemondásban meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az 
írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, továbbá érvényességéhez nem 
szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata. 
 
Siska Károly képviselő úgy gondolja, hogy vannak dolgok, amivel nem tudnak mit kezdeni. Ilyen a kavicsbánya, 
hoztak határozatot, most meg már nem az eperföldnél, hanem a miniszteri úton hordják ki a kavicsot.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy nem hordják ott ki a kavicsot. 
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Horváth Károly alpolgármester 17.38 órakor megérkezett a Képviselő-testület ülésére. Pulai Nikoletta 
polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  
 
Ezt követően a képviselők részletesen megvitatták a bányából történő kavicsszállítást.  
 
Horváth Károly alpolgármester elmondta, hogy volt olyan, aki jelezte már neki, hogy beméreti az autókat, mert biztos 
nehezebbek.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy többen is szállítják ki a kavicsot. Tekintettel arra, hogy a Tető-Zol Kft. 
még nem írta alá a megállapodást, nem járhatnak a Majori úton. Úgy tudja, hogy több cég is szállít, az sajnos nincs 
kizárva, hogy egy-egy autó a Majori úton közlekedik. A körzeti rendőr folyamatosan figyeli a működést.  
 
dr. Sallay András képviselő szerint meghatározták azt, hogy milyen feltételekkel használhatják az önkormányzat útjait.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a megállapodást nem írták alá, az az utolsó információja, hogy 
biztosítást kötnének az útra.  
 
Horváth Károly alpolgármester arra lenne kíváncsi, hogy a kiszállítási útvonalra az engedélyt ki kapta meg, a 
tulajdonos, vagy az, aki a szállítást végzi. 
 
Pulai Nikoletta polgármester már régóta kér tájékoztatást az egymás között kötött szerződésük tartalmáról.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy bírságot nem szabhatnak ki? 
 
dr. Sallay András képviselő szerint nem, de az utak használatát megtiltották és ennek rendőri úton kellene érvényt 
szerezni. 
 
Siska Károly képviselő szerint tegyenek feljelentést, vagy hívják ide a médiát. 
 
Pulai Nikoletta polgármester megoldási javaslatokat kér.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint figyelmeztető levelet kell küldeni, melyben felszólítják, hogy lakossági 
bejelentés érkezett, hogy használja az utakat, erre engedélyt nem kapott, várják vissza a szerződést és a banki garanciát.  
 
dr. Sallay András képviselő szerint hatóságként kell, hogy eljárjanak. 
 
dr. Torma Viktória jegyző szerint a közúti közlekedésről szóló törvény erre nem tartalmaz rendelkezést.  
 
dr. Sallay András képviselő szerint a helyi közutak fenntartásáról szóló rendelkezések alapján kell eljárni. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogy ha hatóságként járnak el, bírságolhatnak és inkasszálhatnak is.  
 
Siska Károly képviselő szerint ki kell hívni a médiát. 
 
Pulai Nikoletta polgármester nem szeretné, ha a média emiatt kapná fel Győrzámoly nevét. Csak akkor tesz 
feljelentést, ha a testület megszavazza. Hamarosan elkezdődik a benzinkút miatti útépítés, akkor már nem fognak tudni 
kijönni az eperföld mellett, mert kivágják a fákat és forgalomtechnikai akadályokat tesznek. Ezért is kérte, hogy írják alá 
a szerződést, mert akkor a helyzet megoldódna.  
 
Siska Károly képviselő szerint tegyenek súlykorlátozó táblát minden útra, a bánya bejárójába, hogy ne tudjanak 
kihajtani. Járjanak ki helikopterrel.  
 
dr. Sallay András képviselő javasolta, hogy tegyenek ki súlykorlátozó táblát, alatt kivéve engedéllyel. Akinek nincs 
engedélye, a rendőr bírságolhatja.  
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint ezzel az a probléma, hogy az iparterület miatt az utat sok vállalkozás használja.  
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dr. Sallay András képviselő szerint az engedéllyel kapcsolatos ügyintézésért megállapíthatnak költséget.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Talent-Plantól megtudta, hogy akkor, amikor a rendezési terv 
elkészült, ez egy felhagyott bánya volt, ezért nem került feltüntetésre a rendezési terven, mint bányaterület.  
 
A képviselők szerint a súlykorlátozás a legjobb megoldás, a bánya kijáratához súlykorlátozó táblát kell kihelyezni, alatta 
kivéve engedéllyel felirattal.  
 
Összefoglalva az elhangzottakat, Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Súlykorlátozó tábla kihelyezése 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Győrzámoly II. kavics” védnevű 
bányából kivezető önkormányzati tulajdonú útra 7,5 tonna össztömegű súlykorlátozó táblát helyez ki, alatta „kivéve 
engedéllyel” jelzéssel.  

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2022. (III. 3.) határozata 
Súlykorlátozó tábla kihelyezése 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Győrzámoly II. kavics” védnevű 
bányából kivezető önkormányzati tulajdonú útra 7,5 tonna össztömegű súlykorlátozó táblát helyez ki, alatta „kivéve 
engedéllyel” jelzéssel.  

 
 
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a napirendi pontok tárgyalásával végeztek, megköszönte a 
munkát és a nyilvános ülést 19.25 órakor berekesztette. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

   Pulai Nikoletta                                                                                             dr. Torma Viktória  
    polgármester                                                                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
      Arvanitidu-Major Éva                       dr. Sallay András 
                 képviselő                                                      képviselő 
 


