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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2022. március 24. napján a 16 órakor kezdődő ülésen 
 
Helye: Községháza tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.) 
 
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Pulai Nikoletta polgármester, Horváth Károly alpolgármester, 
Arvanitidu-Major Éva, Halmos-Polyánki Anett, dr. Sallay András képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Karácsonyné Mayer Éva képviselő 
 
Távolmaradását nem jelezte: Siska Károly képviselő 
 

 
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Horváth Károly alpolgármestert és Halmos-Polyánki Anett képviselőt 
kijelölte. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Karácsony Róbert kérelmének megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. 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 54/2022. (III. 24.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Karácsony Róbert kérelmének megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 

 
1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történtekről 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 2022. február 25-én megtörtént a 
Tornacsarnok felújítását lezáró műszaki átadás. A Kalmár Épszolg Kft. és az Extreme Elektrik Kft. munkájának 
eredményeként sportcsarnok a XXI. századnak megfelelő külsőt öltött. Az ünnepélyes átadásra 2022. április 2-án 9 óra 
30 perckor kerül sor, amit reményeik szerint dr. Nagy István országgyűlési képviselő is megtisztel jelenlétével. A Strabag 
Általános Építő Kft. készre jelentette a Dergiták útját. A műszaki átadás 2022. március 29-én lesz. A műszaki ellenőr 
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által jelzett néhány apróbb hiba addigra javításra kerül. 2022. március 16-án elkezdődött az 1401-es út győrzámolyi 
szakaszának felújítása. Folyamatos kapcsolatban vannak a kivitelező cég szakembereivel. Kérték a lakosság folyamatos 
tájékoztatását is.  Sok türelemre lesz szükség a lakosság részéről, de a végeredmény kárpótolni fog mindenkit. 
Egyeztető megbeszélésre hívták jegyző asszonnyal közösen a Pannon-Víz Zrt. gazdasági igazgatóját. A megbeszélésen 
részt vett Győrújfalu jegyzője, Győrladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál, Öttevény polgármestere és gazdálkodási-
pénzügyi ügyintézők. Hangot adtak annak, hogy hiányos a tájékoztatás és aggodalmukat fejezték ki, hogy a bérleti díj 
összege nem fedezi a számlákon szereplő felújítási munkákat. Ígéretet kaptak, hogy a jövőben változtatnak a 
kommunikáción és időben tájékoztatnak a községeket érintő munkákról. A számláikat illetően nem kaptak megnyugtató 
tájékoztatást, a csőtörés miatt kiállított számlát ezért visszaküldték a Pannon-víz részére. Szakmai tájékoztató anyagokat 
gyűjtöttek be a könyvelésre vonatkozóan, illetve az önkormányzatok gazdálkodási-pénzügyi ügyintézőivel is 
folyamatosan tartják a kapcsolatot.  
Megérkezett a temetőbe a két új konténer és megtörtént a tavaszi nagytakarítás. 
A rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, hogy a március 15-ei rendezvényt sikerült végre közösen megünnepelni. 
Köszöni azoknak a képviselőknek, akik jelenlétükkel megtisztelték a megemlékezést. Folyamatosan tartanak a 
FittZámoly rendezvények, a nordic walking csoport rendületlenül járja a Duna-partot. Köszönet a nyugdíjas klub ügyes 
kezű tagjainak, akik vidám, színes sálakkal díszítették a központban lévő fák törzseit. Nagy sikerű rendezvénnyel 
búcsúztatták el a telet. Április 2-án lesz a FittZámoly nyitórendezvénye, illetve április 9-én a tavalyi Hungarikum 
pályázat zárásaként az I. Győrzámolyi Értéktár nap, amin bemutatásra kerül a Győrzámolyi Kincsestár című könyv. 
 
Horváth Károly alpolgármester megkérdezte, hogy a Dergiták útján az a javítás történt meg, amire lakossági 

észrevétel érkezett? 

Pulai Nikoletta polgármester hangsúlyozta, hogy azt a hibát az okozta, hogy a még lezárt Dergiták útjára, a lezárást 
figyelembe nem véve behajtott egy autós és leszakadt az út széle. Azon szakaszt, ami emiatt letörött, kivágták és újra 
megcsinálták. Történt egy olyan sajnálatos esemény is, hogy egy Mercedes személyautó sofőrje keresztbe állt a 
finishernek, amikor az húzta az aszfaltot azért, mert az nem mehet tovább, és azt mondta, hogy az kizárt dolog, hogy ő 
nem mehet be a saját házába. Otthagyta az autót, kivette a slusszkulcsot, majd 10 perc után visszament, mert 
valószínűleg rájött arra, hogy rosszabbul jár, ha a finisher elindul. Aztán visszament és közölte, hogy nem az útépítőkre 
haragszik, hanem a polgármesterre.  
 
dr. Sallay András képviselő 16.12 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre. Pulai Nikoletta polgármester 
megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint azt azért jó, ha tudják az ilyen gépjárművezetők és a lakosság, hogy finisher 
előtt megálló gépjármű minőségi hibákat okozhat az útépítés során.  
 
Pulai Nikoletta polgármester kéri, hogy az április 2-i és az április 9-i rendezvényen legyenek ott. Tekintve, hogy több 
kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2022. (III. 24.) határozata 
Polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a két ülés között történtekről 
készített összefoglaló beszámolót és a polgármester által megtett intézkedéseket. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

2. napirendi pont: Karácsony Róbert kérelmének megtárgyalása 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy Karácsony Róbert levélben megkereste az önkormányzatot a 
győrzámolyi iskolaudvar területén felépítendő, közös hasznosítású teniszcsarnokkal kapcsolatban. A csarnok 
elhelyezésére vonatkozóan két javaslatot tett, melyet ismertet: 
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Földhasználati jog átengedése meghatározott időre (min. 25 év) ingyenesen vagy térítés ellenében, melyet dr. Sallay 
András képviselő lehetőségként felvetett. Ügyvédükkel egyeztettek és lehetőséget lát ebben, a tulajdonviszonyok 100%-
os biztosításával. Mivel volt olyan felvetés, hogy az iskolaudvar (illetve az önkormányzat területe) így csökken, egy másik 
megoldást is felajánlott. A Győrzámoly, Szent István u. 13. alatti telken lévő területet a hátsó salaktároló vonaláig 
felajánlaná csere területként, a telek előzetes értékbecslése alapján. A terület előnyei, hogy közvetlenül az óvoda 
szomszédságában található, mely telkek összevonásával az óvoda bővítése – mint az önkormányzat régi problémája – 
megoldódna. A közművesített terület (földgáz, villany, víz, csatorna) a falu legszebb, központi részén helyezkedik el. Az 
ingatlan többrétegű, hőszigetelt nyílászárókkal, kombi gázkazánnal, utcafronti új építésű kerítéssel és kapukkal van 
ellátva. A terület kb. 435 m2, ebből a ház 120 m2, melynek kézzel rajzolt ábráját mellékelte. A telekcsere feltételeiként 
kéri az új, felépítendő csarnok területének és építési feltételeinek biztosítását: a terület közművesítése, építési magasság, 
beépítési százalék, külső gyalogos átjárási lehetőség a temető és a Rákóczi út felé, valamint parkolási terület biztosítása, 
továbbá a Győrzámoly, Szent István u. 13. sz. alatti területen salakfuvarozáshoz szükséges bejárót, kb. 4-5 m széles út 
biztosítását a bejárati kapu szélességében. 
Úgy gondolja, hogy mindkét terület értékét értékbecslővel kell megnézetni. Azt gondolja, hogy a Szent István u. 13. 
szám alatti ingatlanra szüksége van az önkormányzatnak. A bölcsőde 40 férőhelyes, jelenleg 6-an vannak várólistán és 
folyamatos az érdeklődés. Az itt lévő épület alkalmas lehet egy bölcsődei csoport kialakítására és ha a TOP-os pályázat 
nyer, akkor a konyha helyén kialakuló két óvodai csoport egy időre megoldaná a problémákat. Beszélt ezzel 
kapcsolatban a településtervezőkkel, akiktől azt a tájékoztatást kapta, hogy az igénylőnek egyeztetni kell a 
szakhatóságokkal, mert erre a területre komoly szabályozások vonatkoznak. Meg kell keresnie az örökségvédelmet, a 
katasztrófavédelmet, akiktől előzetes állásfoglalást kell kérni, mert azon elképzelés, amit a kérelmezőtől kaptak, a 
tűzvédelmi védtávokat kérdésessé teszik.  Kérdéses, hogy mit szól ahhoz az örökségvédelem, hogy ez a csarnok a 1401-
es úton közlekedők elől kitakarná a templomot.  
 
Horváth Károly alpolgármester azt gondolta, hogy ezeket a kérdéseket a kérelmező már mind végigjárta. Jó lett volna 
egy helyszíni szemle keretében megnézni a területet. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az a terület, ahol egy magról kelt akácos van jelenleg.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogy meg kell vizsgálniuk a csarnok oda illeszkedését. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az iskolaigazgató megerősítette, hogy az iskolának ez nagy segítség 
lenne, mert már ott tartanak, hogy egy időben három osztálynak is van tornaórája.  
 
Horváth Károly alpolgármester szerint azt kell vizsgálni, hogy szükséges-e a csarnok funkció, illetve az óvoda melletti 
épület és ezzel egyidejűleg a csarnok külső megjelenését is vizsgálni kell.  
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint itt a tankerület is érintett lehet. 
 
dr. Sallay András képviselő szerint az már az iskolaigazgató feladata, hogy ha a kapacitás a rendelkezésre áll, akkor a 
tankerületnél eljárjon.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogy azt se felejtsék el, hogy az önkormányzatnak is megvan arra a 
lehetősége, hogy arra a területre építsen mondjuk egy következő támogatásból és azt saját maguk hasznosítsák. Nem jó 
kiszolgáltatni magukat vállalkozói szemlélettel szemben.  
 
dr. Sallay András képviselő szerint most van egy gazos terület, amit kitalálhatják, hogy milyen feltételekkel adnak át, 
vagy mondhatják azt, hogy ne legyen ott semmi, mert egyszer majd az önkormányzat épül oda valamit. 
 
Horváth Károly alpolgármester szerint akkor viszont nincs lehetőség a bölcsőde bővítésére a Szent István u. 13. sz. 
alatti épületben.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogy ha a megfelelő támogatások után mennek, akkor az 
önkormányzat saját erőből is képes a beruházásait megvalósítani és nem szükséges ebbe az irányba elmenni. Ez az 
egyetlen terület, ahol még bővíteni lehet. Azt is gondolja, hogy az az épület jelenleg nem alkalmas a bölcsődések 
fogadására, át kell alakítani, ami szerinte közel annyiba kerülne, mintha újat építenének. Erre kell készíttetni egy 
költségbecslést.  
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Pulai Nikoletta polgármester szerint azt kell mérlegelniük, hogy szükség van-e a csarnokra, illetve az óvoda melletti 
épületre. 
 
Horváth Károly alpolgármester szerint mindkettőre szükség lenne, de ha a csarnokot nem tudja használni az iskola, 
akkor rúgtak egy öngólt.  
 
Pulai Nikoletta polgármester ezt csak úgy tudja elképzelni, hogy rögzítik a feltételeket előzetesen. 
 
A Képviselő-testület tagjai ezt követően részletesen megvitatták a telekcsere feltételeit. Felmerült a felállítandó csarnok 
fenntartási költségeinek a viselése.  
 
Összefoglalva az elhangzottakat Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Döntés Karácsony Róbert ajánlatában foglaltakról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Karácsony Róbert kérelmét a győrzámolyi 
iskolaudvar területén felépítendő teniszcsarnokkal kapcsolatban és úgy döntött, hogy a telekcserét az alábbi feltételekkel 
tartja támogathatónak:  

- A teniszcsarnok felépítésének megkezdése előtt a kérelmezőnek előzetesen az érintett szakhatóságokat meg kell 
keresnie és az állásfoglalásukat be kell szereznie, melyet az önkormányzat felé kérnek benyújtani.  

- Az építéssel járó engedélyeztetési folyamat és a szabályozási terv esetleges módosításának az eljárása, valamint 
annak teljes költsége a kérelmezőt terheli. 

- Az épület megépítésének és közművesítésének a költségét a kérelmező köteles viselni. 
- Hétköznapokon 8 és 13 óra között az önkormányzat igényt tart a felépítésre kerülő csarnok térítésmentes 

használatára. 
- A kérelmezőnek a tervezett építkezéssel kapcsolatban előzetesen be kell szereznie az ott lakók hozzájárulását. 
- A Győrzámoly, 277 hrsz-ú, természetben Győrzámoly, Szent István u. 13. szám alatti ingatlanból felajánlott 435 

m2 területet szeretnék megnövelni, most még nem látható, hogy műszakilag mire van lehetőség, mivel nem 
tudják, hogy hol a salaktároló és azt arrébb lehet-e vinni. Az ingatlanon a salakfuvarozáshoz szükséges bejárót 
és az utat a telekcsere esetén nem tudják biztosítani a kérelmező részére. 
 

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 56/2022. (III. 24.) határozata 
Döntés Karácsony Róbert ajánlatában foglaltakról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Karácsony Róbert kérelmét a győrzámolyi 
iskolaudvar területén felépítendő teniszcsarnokkal kapcsolatban és úgy döntött, hogy a telekcserét az alábbi feltételekkel 
tartja támogathatónak:  

- A teniszcsarnok felépítésének megkezdése előtt a kérelmezőnek előzetesen az érintett szakhatóságokat meg kell 
keresnie és az állásfoglalásukat be kell szereznie, melyet az önkormányzat felé kérnek benyújtani.  

- Az építéssel járó engedélyeztetési folyamat és a szabályozási terv esetleges módosításának az eljárása, valamint 
annak teljes költsége a kérelmezőt terheli. 

- Az épület megépítésének és közművesítésének a költségét a kérelmező köteles viselni. 
- Hétköznapokon 8 és 13 óra között az önkormányzat igényt tart a felépítésre kerülő csarnok térítésmentes 

használatára. 
- A kérelmezőnek a tervezett építkezéssel kapcsolatban előzetesen be kell szereznie az ott lakók hozzájárulását. 
- A Győrzámoly, 277 hrsz-ú, természetben Győrzámoly, Szent István u. 13. szám alatti ingatlanból felajánlott 435 

m2 területet szeretnék megnövelni, most még nem látható, hogy műszakilag mire van lehetőség, mivel nem 
tudják, hogy hol a salaktároló és azt arrébb lehet-e vinni. Az ingatlanon a salakfuvarozáshoz szükséges bejárót 
és az utat a telekcsere esetén nem tudják biztosítani a kérelmező részére. 

 
3. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester és dr. Torma Viktória jegyző 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette a döntést igénylő ügyeket: 
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1. Iratkezelési szabályzat jóváhagyása 
 
dr. Torma Viktória jegyző kérte az iratkezelési szabályzat jóváhagyását. A szabályzatot a levéltár és a kormányhivatal 
jóváhagyta.  
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Iratkezelési szabályzat jóváhagyásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal 2018. 
január 1-től hatályos iratkezelési szabályzatát és azt jóváhagyja. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2022. (III. 24.) határozata 
Iratkezelési szabályzat jóváhagyásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal 2018. 
január 1-től hatályos iratkezelési szabályzatát és azt jóváhagyja. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Iratkezelési szabályzat jóváhagyásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal 2020. 
január 1-től hatályos iratkezelési szabályzatát és azt jóváhagyja. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2022. (III. 24.) határozata 
Iratkezelési szabályzat jóváhagyásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal 2020. 
január 1-től hatályos iratkezelési szabályzatát és azt jóváhagyja. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
2. Bánya szállítási útvonala 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a bánya szállítási útvonala miatt a Magyar Közút egyeztető 
megbeszélést hívott össze a mai napra. 
 
dr. Sallay András képviselő ismertette az elhangzottakat. A megbeszélésen elmondták, hogy milyen testületi döntést 
hoztak, ha rongálják az utat, akkor azt meg kell téríteni, illetve ennek a kötelezettségnek a biztosítására kértek 
bankgaranciát. Ezután arra hivatkozott a bánya tulajdonosa, hogy van környezetvédelmi engedélyük és nem tilthatják 
meg az út használatát, mert azt bárki használhatja, aztán azt mondták, hogy súlykorlátozó táblát kitehetnek, de csak 
akkor, ha a hatóság azt engedélyezi és nem tartja indokolatlannak a korlátozást. A Magyar Közút képviselője erre 
megjegyezte, hogy az önkormányzat, mint az út tulajdonosa eldöntheti, hogy milyen táblát tesz ki. Erre a bánya 
képviselői azt mondták, hogy annak következményei lesznek és ha őket korlátozzák, akkor kártérítést fognak kérni. Azt 
tudni kell, hogy annak hosszadalmas a végkimenetele és akkor 5 évig biztos, hogy nem szállítanak ki. A hosszú 
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beszélgetésnek azt lett a vége, hogy tárgyalnak arról, hogy milyen feltételekkel használják az utat. Készített egy 
szerződés-tervezetet, amit már átküldtek nekik és azt a választ kapták tőlük, hogy a jogi képviselőjük a jövő héten 
jelentkezik a javaslataikkal. Arra is hivatkoztak a bánya képviselői, hogy már 15 millió forintot ráköltöttek az útra, és 
erről van számlájuk. Amikor azt kérték, hogy küldjék el a konstruktív módosítási javaslatukat és a 15 millió forint 
elköltését igazoló számlákat is mellékeljék, azt mondták, hogy ugyan tudják igazolni a 15 millió forint elköltését, de nem 
szeretnék, mert a polgármester asszony tudja azt igazolni, hogy az utat helyreállították. Még azt is mondta a bánya 
képviselője, hogy egy ciklus van ebből a kitermelésből, és amikor erre rákérdeztek, akkor azt a választ kapták, hogy az 
2026-tól még 5 évig tart. De nem fog 22 méternél mélyebbre ásni.  
 
A Képviselő-testület megvitatta a korábbi ülésen elrendelt súlykorlátozást és úgy döntött, hogy a „kopaszi”-híd elé és a 
bányától a hídig terjedő szakaszra is kiterjesztik azt, ezért kiegészítik a korábban meghozott határozatot.   
 
Összefoglalva az elhangzottakat, Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Súlykorlátozó tábla kihelyezését elrendelő 50/2022. (III. 3.) határozat módosítása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy módosítja az 50/2022. (III. 3.) 
határozatában foglaltak és a 020/16, 0148, 0149 hrsz-ú „Győrzámoly II. kavics” védnevű bánya megközelítését szolgáló 
önkormányzati tulajdonú utak érintett szakaszaira 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 5 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2022. (III. 24.) határozata 
Súlykorlátozó tábla kihelyezését elrendelő 50/2022. (III. 3.) határozat módosítása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy módosítja az 50/2022. (III. 3.) 
határozatában foglaltak és a 020/16, 0148, 0149 hrsz-ú „Győrzámoly II. kavics” védnevű bánya megközelítését szolgáló 
önkormányzati tulajdonú utak érintett szakaszaira 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 17.35 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

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


