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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2022. április 7. 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, 
Karácsonyné Mayer Éva és Siska Károly képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Arvanitidu-Major Éva, Halmos-Polyánki Anett és dr. Sallay András képviselők 
 

 
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Karácsonyné Mayer Éva és Siska Károly képviselőket kijelölte. Ezt 
követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Javaslat Győrzámoly község közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Javaslat az Arrabona EGTC-hez történő csatlakozásra; 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 62/2022. (IV. 7.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Javaslat Győrzámoly község közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Javaslat az Arrabona EGTC-hez történő csatlakozásra; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 

1. napirendi pont: Javaslat Győrzámoly község közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás 
rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az önkormányzat 
tulajdonában és kezelésében lévő utak fenntartása és fejlesztése minden évben jelentősen terheli az önkormányzat 
költségvetését. Fontos feladat az önkormányzati közutak állapotának védelme, állagromlásuk megelőzése, valamint a 
biztonságos közlekedés garantálása. Mindezekhez meghatározott önkormányzati utak esetében elengedhetetlenül 
szükséges a súlykorlátozás bevezetése, a behajtás rendjének szabályozása. A Képviselő-testület az előző ülésein 
határozatot hozott arról, hogy mely utakon vezet be súlykorlátozást. Egyedi esetekben elkerülhetetlen és indokolt a 
súlykorlátozást meghaladó méretű járművekkel a védett övezetbe történő behajtás, ezekre az esetekre készült a rendelet-
tervezet. 
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A Képviselő-testület tagjai részletesen megvitatták a rendelet-tervezetben foglaltakat és azzal egyetértenek. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra: 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 
Győrzámoly Község közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről (a rendelet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Pulai Nikoletta polgármester javasolja, hogy a rendelet megalkotásával egyidejűleg a már elfogadott, de még hatályba 
nem lépett közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet is kerüljön módosításra, hogy szankcionálható 
legyen az, ha behajtási engedély nélkül használják a megengedett össztömeg feletti járművek vezetői a súlykorlátozással 
érintett utakat.  

 
A Képviselő-testület tagjai részletesen megvitatták a rendelet-tervezetben foglaltakat és azzal egyetértenek. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra: 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet még hatályba nem 
lépett rendelkezéseinek a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel történő hatályba lépéséről (a rendelet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

2. napirendi pont: Javaslat az Arrabona EGTC-hez történő csatlakozásra 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a 2011-ben létrejött csoportosulás fő céljai az érintett szlovák-magyar 
határ menti térség (jelenleg Szigetköz, Mosoni-sík, Sokoróalja, illetve Csallóköz és Mátyusföld) gazdasági és társadalmi 
kohéziójának növelése, valamint a Duna-völgy, mint ökológiai rendszer egyensúlyának közvetlen és közvetett módon 
történő megőrzése és fenntartása. Eme célok elérése érdekében az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás mellett 
területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket valósítanak meg. Jelenleg 36 önkormányzat tartozik a 
tagjaik közé a határ mindkét oldaláról, de a csoportosulás vár minden olyan helyi és regionális hatóságot, közjogi 
intézményt, illetve a felsorolt szervezetek által alkotott társulást tagjai közé, aki egyetért azzal, hogy a térségi 
gondolkodásé a jövő, hogy a határ nemcsak elválaszt, hanem össze is köthet, és hogy együtt erősebbek lehetnek. 
A szervezet három fő tevékenységet lát el a mindennapokban, egyrészt rendszeresen monitorozzák a tagtelepülések 
fejlesztési igényeit, figyelik a lehetséges forrásokat, melyekről heti/kétheti rendszerességgel tájékoztatást adnak, valamint 
a szinergiában kezelhető helyi fejlesztésekre térségi jellegű, többnyire több települést érintő fejlesztési koncepciókat 
készítenek. Másrészt a helyi és térségi jelentőségű fejlesztési elképzelések megvalósításához pályázatokat írnak, valamint 
projektmenedzsment tevékenységükkel támogatják a projektek megvalósulását külön szerződéses viszonyban.  
Harmadrészt az EGTC területén olyan térségi jelentőségű saját projekteket képeznek, valamint valósítanak meg, 
amelyek lehetőség szerint a teljes tagsági kört támogatják. Ilyen tevékenység például a cultractive.eu honlap létrehozása 
és működtetése, a térségről szóló image videók készítése, vagy térség szereplői összefogó programok, tevékenységek 
megvalósítása, amelyek támogatják a térségi személéletet. A három fő tevékenység mellett az EGTC működtet egy 
CLLD munkaszervezetet, amely keretében helyi pályázatokat fogalmaztak meg, és a megvalósításukhoz kapcsolódóan 
közreműködő szervezeti feladatokat látnak el jelenleg. A csoportosulásuk nyitott, bármely önkormányzat jelezheti a 
csatlakozási szándékát, melyet az EGTC közgyűlése fogad el.  A csatlakozási szándékot írásbeli kérelemmel kell a 
munkásszervezethez megküldeni, a testületi határozat csatolásával. A tagság anyagi feltétele belépéskor egyszeri 20.000 
Ft belépési díj és évente lakosonként 30 Ft/fő/év tagdíj. 
 
A Képviselő-testület tagjai megvitatták a csatlakozási lehetőséget és kinyilvánították a csatlakozási szándékot.  
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Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Arrabona EGTC-hez történő csatlakozásról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik az Arrabona Korlátolt 
Felelősségű Európai Területi Csoportosuláshoz és annak teljes jogú tagjává kíván válni.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a csatlakozási szándék kinyilvánításáról szóló 
határozatot az Arrabona EGTC Munkaszervezete részére küldje meg. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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 63/2022. (IV. 7.) határozata 
Arrabona EGTC-hez történő csatlakozásról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik az Arrabona Korlátolt 
Felelősségű Európai Területi Csoportosuláshoz és annak teljes jogú tagjává kíván válni.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a csatlakozási szándék kinyilvánításáról szóló 
határozatot az Arrabona EGTC Munkaszervezete részére küldje meg. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a napirendi pontok tárgyalásával végeztek, megköszönte a 
munkát és a nyilvános ülést 16.45 órakor berekesztette. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

   Pulai Nikoletta                                                                                             dr. Torma Viktória  
    polgármester                                                                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
        Karácsonyné Mayer Éva                            Siska Károly 
                 képviselő                                                      képviselő 


