
1 

 

 
 

Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2022. május 2. napján a 8 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 és Karácsonyné Mayer Éva képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte:, Halmos-Polyánki Anett, dr. Sallay András és Siska Károly képviselők 
 

 
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Arvanitidu-Major Éva és Karácsonyné Mayer Éva képviselőket kijelölte. 
Ezt követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről szóló 13/2021. (X. 31.) 
önkormányzati rendelet módosítására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Győrzámoly, 175/1 hrsz. alatt önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ágának meghatározása; 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 64/2022. (V. 2.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről szóló 13/2021. (X. 31.) 
önkormányzati rendelet módosítására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Győrzámoly, 175/1 hrsz. alatt önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ágának meghatározása; Előadó: Pulai 
Nikoletta polgármester 

 
1. napirendi pont: Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének 
feltételeiről szóló 13/2021. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Képviselő-testület a 13/2021. (X. 31.) 
önkormányzati rendeletben állapította meg a szociális célú tűzifa támogatás részletes szabályait. A rendelet alapján az 
igénylők részére a képviselő-testület döntésében foglaltaknak megfelelően a szociális tűzifa támogatás kiosztása 
megtörtént, tőlük az önkormányzat a támogatásért cserébe ellenszolgáltatást nem kért. A pályázati támogatás 
elszámolása során a Magyar Államkincstár hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot, mivel a rendeletnek 
tartalmaznia kell a pályázati kiírással összhangban azt, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől 
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ellenszolgáltatás nem kérhető. Ebből következően a rendelet módosítása szükséges. Tekintettel arra, hogy az 
önkormányzat a támogatás megállapítása során így járt el, miután ezt a képviselő-testület a pályázati igényléshez 
benyújtott 76/2021. (VII. 29.) határozatban is vállalta, ezért a rendelet ezzel a rendelkezéssel kiegészítésre kerülne.  
 
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 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete a 
szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről szóló 13/2021. (X. 31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 
2. napirendi pont: Győrzámoly, 175/1 hrsz. alatt önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ágának 
meghatározása 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Széchenyi utcában a 175/1 hrsz-ú ingatlan a rendezési terv szerint és 
a valóságban is út, az ingatlan-nyilvántartásban viszont beépítetlen területként szerepel. Ahhoz, hogy a művelési ág 
módosítása iránt intézkedni tudjanak a fölhivatalnál megkeresték a közlekedési hatóságot és kérték az ehhez szükséges 
állásfoglalásukat, illetve szükséges egy képviselő-testületi döntés is, hogy az ingatlant útként kívánja az önkormányzat 
használni.  
 
A Képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Győrzámoly, 175/1 hrsz-ú ingatlan művelési ágának meghatározása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 
győrzámolyi 175/1 hrsz-ú beépítetlen terület megjelölésű ingatlan természetben önkormányzati közút. A Képviselő-
testület úgy határozott, hogy a rendezési tervnek megfelelően az ingatlant a jövőben is útként kívánja használni. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az ingatlan művelési ágának módosítása 
érdekében az ingatlanügyi hatóságnál intézkedjen. 
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 65/2022. (V. 2.) határozata 
Győrzámoly, 175/1 hrsz-ú ingatlan művelési ágának meghatározása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 
győrzámolyi 175/1 hrsz-ú beépítetlen terület megjelölésű ingatlan természetben önkormányzati közút. A Képviselő-
testület úgy határozott, hogy a rendezési tervnek megfelelően az ingatlant a jövőben is útként kívánja használni. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az ingatlan művelési ágának módosítása 
érdekében az ingatlanügyi hatóságnál intézkedjen. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a napirendi pontok tárgyalásával végeztek, megköszönte a 
munkát és a nyilvános ülést 8.15 órakor berekesztette. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

   Pulai Nikoletta                                                                                             dr. Torma Viktória  
    polgármester                                                                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
        Karácsonyné Mayer Éva                      Arvanitidu-Major Éva 
                 képviselő                                                      képviselő 


