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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2022. május 19. napján a 17 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, Karácsonyné Mayer Éva, dr. Sallay András és Siska Károly képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Halmos-Polyánki Anett képviselő 
 
Meghívottként: Takács Ferenc plébános 
 

 
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Horváth Károly alpolgármestert és dr. Sallay András képviselőt kijelölte.  
Köszöntötte Takács Ferenc plébános urat. Elmondta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalási 
sorrendjén módosítanak és elsőként a plébániát érintő napirendi pontot tárgyalják. Ezt követően ismertette a napirendi 
pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Tájékoztató új plébánia elhelyezéséről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
5. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
6. Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés értékelése); Előadó: dr. 
Torma Viktória jegyző 
7. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
8. Beszámoló a civil szervezetek 2020. és 2021. évi tevékenységéről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
9. Petőfi Sándorra vonatkozó új köztéri emléktáblák elkészíttetése, elhelyezése, valamint már meglévő, Petőfire, 
valamint az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra utaló emlékek (kivéve épületek) felújítása, restaurálása, 
közvetlen környezetük rendezése tárgyú pályázati lehetőség megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
10. Döntés tervezett 12 db új távközlési oszlopról az ipari terület nagysebességű optikai hálózattal történő ellátása 
érdekében; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
11. Javaslat szúnyoglárva biológiai gyérítésére; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
12. Döntés Győrzámoly, 533/9 hrsz-ú ingatlan megszerzéséről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
13. Döntés Packeta csomagautomata elhelyezéséről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
14. Döntés közlekedési jelzőtáblák kihelyezéséről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
15. Döntés Abda község településrendezési terv módosításáról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
16. Döntés Győrújfalu község településrendezési terv módosításáról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
17. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
18. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
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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 66/2022. (V. 19.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Tájékoztató új plébánia elhelyezéséről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
5. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
6. Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés értékelése); Előadó: dr. 
Torma Viktória jegyző 
7. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
8. Beszámoló a civil szervezetek 2020. és 2021. évi tevékenységéről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
9. Petőfi Sándorra vonatkozó új köztéri emléktáblák elkészíttetése, elhelyezése, valamint már meglévő, Petőfire, 
valamint az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra utaló emlékek (kivéve épületek) felújítása, restaurálása, 
közvetlen környezetük rendezése tárgyú pályázati lehetőség megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
10. Döntés tervezett 12 db új távközlési oszlopról az ipari terület nagysebességű optikai hálózattal történő ellátása 
érdekében; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
11. Javaslat szúnyoglárva biológiai gyérítésére; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
12. Döntés Győrzámoly, 533/9 hrsz-ú ingatlan megszerzéséről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
13. Döntés Packeta csomagautomata elhelyezéséről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
14. Döntés közlekedési jelzőtáblák kihelyezéséről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
15. Döntés Abda község településrendezési terv módosításáról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
16. Döntés Győrújfalu község településrendezési terv módosításáról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
17. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
18. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
1. napirendi pont: Tájékoztató új plébánia elhelyezéséről 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület döntött arról, hogy igényt tart a plébánia épületére 
és a pontos részletek megismerését követően hoz döntést a csere feltételeiről. Ismertette az új épület lehetséges 
elhelyezésére vonatkozó elképzeléseket, melyet a településtervezővel és a főépítésszel már egyeztettek.  
 
Takács Ferenc plébános úgy gondolja, hogy a mostani plébánia épület és a hozzá tartozó udvar értéke több, mint 
amennyibe egy új épület építése kerül. 
 
Pulai Nikoletta polgármester azt most nem lehet tudni, hogy mennyibe kerülne egy új épület, mert a helyzet nagyon 
bizonytalan. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint a cél az lenne, hogy minél alacsonyabb áron fel tudjon épülni, társadalmi 
munkában, helyi vállalkozók bevonásával, pályázat igénybevételével.  
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy közbeszerzés alá tartozik? 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy ha a becsült érték eléri az 50 millió forintot, akkor igen.  
 
A Képviselő-testület megvitatta az elhangzottakat és arra jutott, hogy el kell dönteni az építtető személyét. Egyik 
lehetőség, hogy az önkormányzat megépítetti a plébániát és egy cserével egybekötött adásvételi szerződéssel elcserélik a 
két ingatlant telekalakítás keretében, vagy az egyház az építtető, ha tud ilyen célra pályázni és az önkormányzat pedig 
megvásárolja a mostani plébánia épületét, amit az egyház az új plébánia épületre tud fordítani és ezt belefoglalják a 
szerződésbe. A rendezési tervet módosítani kell, az építési helyet kijelölni, egyeztetni kell az illetékes hatóságokkal, 
tervezővel. Az építkezés költsége függ attól, hogy az örökségvédelmi hatóság mit ír elő az épülettel kapcsolatban, de 
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amíg a tervező nem tudja a pontos építési helyet, addig nem tud nekiállni a tervezésnek. Jó lenne, ha az 
örökségvédelemnek már látványtervet tudnának mutatni. 
 
Összefoglalva az elhangzottakat, Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Győrzámoly, új plébánia épület elhelyezése 
1. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 59. § (2) bekezdése 
alapján – amennyiben szükséges - a Képviselő-testület Győrzámoly község rendezési tervének módosítását határozza el 
az alábbi területen és az alábbi célból: 
A módosítással érintett terület: Győrzámoly, Iskola úti településközpont vegyes terület (Vt, Győrzámoly 268/5 és 278 
hrsz-ú telek) 
A módosítás oka, célja: az önkormányzat igényt tartana a meglévő győrzámolyi plébánia épületére (Győrzámoly, Iskola 
út, 268/5 hrsz., jelenleg a műemlék rk. templommal egy telken) további intézményfejlesztés céljából. 
A templom és a jelenlegi plébánia épület közé az épületért cserébe az önkormányzat felépítene egy új, kisebb léptékű 
plébánia épületet az alábbi jellemzőkkel: 
Bruttó 140 m2 alapterület, hosszúkás, földszintes, utcára merőleges tetőgerincű (egyszerű nyeregtetős), a templom felőli 
oldalon tornácos kialakítás, templomhoz illeszkedő színvilág, hagyományos anyaghasználat. 
A jelenlegi plébánia épület és környezete telekhatár rendezéssel átkerülne a Győrzámoly 278 hrsz-ú földrészletre (orvosi 
rendelő, óvoda, bölcsőde telke), illetve a Győrzámoly 268/5 hrsz-ú telek is kapna egy részt a Győrzámoly 278 hrsz-ú 
földrészletből. A tervezett épület a kialakult beépítési vonaltól hátrébb kerülne a kialakuló 6 m-es hátsókert, és a 
templomkertben található 1889-ben ültetett vadgesztenyefák megtartásával, emiatt egy építési hely kerülne feljelölésre a 
rendezési tervben. 
A rendezési terv módosítása során Győrzámoly község közigazgatási területén új beépítésre szánt területet nem jelöl ki 
az önkormányzat, ezért nem kell vizsgálni az Étv-ben foglalt követelményeknek való megfelelést. 
2. A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról szóló feljegyzést a Képviselő-testület elfogadja, mely 
jelen határozat mellékletét képezi. 
3. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a 
fentebb részletezett tervezett beruházással kapcsolatban előzetes szakhatósági nyilatkozatokat kérjen és ha szükséges, 
intézkedjen a településrendezési terv módosítása iránt. 
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 67/2022. (V. 19.) határozata 
Győrzámoly, új plébánia épület elhelyezése 
1. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 59. § (2) bekezdése 
alapján – amennyiben szükséges - a Képviselő-testület Győrzámoly község rendezési tervének módosítását határozza el 
az alábbi területen és az alábbi célból: 
A módosítással érintett terület: Győrzámoly, Iskola úti településközpont vegyes terület (Vt, Győrzámoly 268/5 és 278 
hrsz-ú telek) 
A módosítás oka, célja: az önkormányzat igényt tartana a meglévő győrzámolyi plébánia épületére (Győrzámoly, Iskola 
út, 268/5 hrsz., jelenleg a műemlék rk. templommal egy telken) további intézményfejlesztés céljából. 
A templom és a jelenlegi plébánia épület közé az épületért cserébe az önkormányzat felépítene egy új, kisebb léptékű 
plébánia épületet az alábbi jellemzőkkel: 
Bruttó 140 m2 alapterület, hosszúkás, földszintes, utcára merőleges tetőgerincű (egyszerű nyeregtetős), a templom felőli 
oldalon tornácos kialakítás, templomhoz illeszkedő színvilág, hagyományos anyaghasználat. 
A jelenlegi plébánia épület és környezete telekhatár rendezéssel átkerülne a Győrzámoly 278 hrsz-ú földrészletre (orvosi 
rendelő, óvoda, bölcsőde telke), illetve a Győrzámoly 268/5 hrsz-ú telek is kapna egy részt a Győrzámoly 278 hrsz-ú 
földrészletből. A tervezett épület a kialakult beépítési vonaltól hátrébb kerülne a kialakuló 6 m-es hátsókert, és a 
templomkertben található 1889-ben ültetett vadgesztenyefák megtartásával, emiatt egy építési hely kerülne feljelölésre a 
rendezési tervben. 
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A rendezési terv módosítása során Győrzámoly község közigazgatási területén új beépítésre szánt területet nem jelöl ki 
az önkormányzat, ezért nem kell vizsgálni az Étv-ben foglalt követelményeknek való megfelelést. 
2. A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról szóló feljegyzést a Képviselő-testület elfogadja, mely 
jelen határozat mellékletét képezi. 
3. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a 
fentebb részletezett tervezett beruházással kapcsolatban előzetes szakhatósági nyilatkozatokat kérjen és ha szükséges, 
intézkedjen a településrendezési terv módosítása iránt. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Takács Ferenc plébános 17.20 órakor elhagyta a képviselő-testületi ülést. 
 

2. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történtekről 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az 1401-es út felújítása az ütemtervnek megfelelően zajlik. A lakosságot 
érintő tájékoztatásokat a Strabag rendszeresen megküldi, amit közzétesznek a közösségi oldalon. Az építkezés 
befejezéséig továbbra is szükség van a lakosság együttműködésére, türelmére. A közeljövőben az aszfaltozás miatt 
többször zárnak le kereszteződéseket, illetve a buszmegállók is áthelyezés alatt vannak. Ezzel párhuzamosan 
folyamatban van a két új zebra a megvilágításának a kiépítése, ami az önkormányzat feladata. Sikeresen megtörtént az út 
alatt az átfúrás, beszerzésre kerültek a kandeláberek, még a világító testek megérkezésére vár a kivitelező. Reményeik 
szerint a héten el is készül a világítás.  
Április 3-án lezajlottak az országgyűlési választások. Győrzámolyon, három szavazókörben, a 2.645 szavazásra jogosult 
állampolgárból 2.069 fő jelent meg, ez 78,22%, kimagaslóan az országos átlag felett van. Az országgyűlési képviselő 
választást dr. Nagy István nyerte meg 1.149 szavazattal (56%). Megbízólevelének hivatalos átadásán személyesen vett 
részt, és kérte, hogy továbbra is támogassa a község fejlődését. Ezúton is szeretne köszönetet mondani dr. Torma 
Viktória jegyzőnőnek és mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a választás sikeres lebonyolításhoz. 
A konyhán új élelmezésvezető látja el a munkát május 1-től. Börzsei Ibolyának hívják és ugyanebből a munkakörből 
érkezett. Az iskolából jelzés érkezett az ebéd minőségével és mennyiségével kapcsolatban. Azt tudni kell, hogy 2020. év 
eleje óta nem lehetett árat emelni, így már nagyon nehezen lehet kihozni a normából az ételeket a megemelkedett 
nyersanyagárak miatt. az Egyeztetett az új élelmezésvezetővel, többet fog tartózkodni a konyhán és személyesen 
felügyeli a munkálatokat. Megvizsgálják annak a lehetőségét is, hogy a következő tanévtől lehetőség legyen kétszeri 
étkezés (tízórai és ebéd) befizetésére.  
Április 28-án részt vett a Győri Járási menetrendi egyeztetésen. A kérdőívre érkezett válaszok alapján jelezte a lakosság 
igényét járatsűrítésre: 5.00-7.30, illetve 18.00-21.00 közötti időszakban. Átgondolásra javasolta a buszjáratok útvonalát. 
Kérte annak vizsgálatát is, hogy néhány járat az egyetem felé közlekedjen. Ígéretet kapott a kérések megvizsgálására. 
Ismételten megtörtént a Mórvető út, Határ út kritikus részének mart aszfalttal való feltöltése.  
Folyamatban van a határi utakra a kúlé kavics szállítása. Eddig 560 tonna került kiszállításra a megrendelt 700 tonnából. 
A gazdákkal kötött megállapodás szerint történik a finanszírozás.  
A Győrzámolyért Alapítvány számláján 2.412.774,-Ft van. Reményeik szerint ebben az évben több 1%-os felajánlás 
érkezik, mint tavaly, és hozzákezdhetnek a Szerencse utcai játszótér megépítéséhez.  
Folyamatban van a Tölgyfa utcai játszótér felújítása. A korhadt alkatrészek kicserélésre kerültek, a játékok festése 
megkezdődött. Sajnos nem kaptak szülői segítséget, de a Hivatal munkatársai rászántak egy délutánt a festésre.  
Nyertes lett a Nyírfa liget II. szakaszának építésére beadott Magyar Falus pályázat, a 13.004.279,-Ft támogatási összeg 
megérkezett az önkormányzathoz. A közbeszerzési szakértő már dolgozik a képviselő-testület által megindított 
közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívásán (Nyírfa liget, ÉNy-i lakóutcák építése és csapadékvíz elvezetés négy 
utcában). 
Az alábbi programok valósultak meg: 
Április 2-án megrendezésre került Lendület-nap és ezzel együtt sor került a megújult sportcsarnok ünnepélyes átadása. 
Köszöni Horváth Károlynak és Karácsonyné Mayer Évának, hogy képviselői keretükből támogatták a rendezvényt. 
Külön köszöni azoknak a képviselőknek, akik jelenlétükkel megtisztelték az eseményt. 
Április 9-én tartották az első Győrzámolyi Értéktár Napot. Örömmel adták át a falunak az értékeket bemutató könyvet 
és hozták létre a nagyszerű kiállítást. A sikeres rendezvényt nagy érdeklődés kísérte. Köszöni a Települési Értéktár 
Bizottság munkáját és köszöni azon kollégái munkáját, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.  
Április 30-án megtartották a családi majálist. A visszajelzések alapján nagyon jól sikerült a rendezvény. Várja a 
hozzászólásokat. 
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A Képviselő-testület tagjai egyetértettek azzal, hogy a konyha nehéz helyzetben van, a 30-40%-os áremelkedést nehezen 
lehet kigazdálkodni. 
 
Tekintve, hogy további 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 68/2022. (V. 19.) 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 
 

3. napirendi pont: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Arvanitidu-Major Éva a Pénzügyi Bizottság tagja elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az előterjesztést, a 
képviselői-keretek felhasználását és rendelet módosítást megvitatták, az abban foglaltakkal egyetértenek, javasolják 
annak elfogadását. 
 
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 69/2022. (V. 19.) határozata 
A 2021. évi képviselői keret felhasználásának jóváhagyása  
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2021. évi költségvetésbe tervezett képviselői-
keret felosztását és felhasználását. 
 
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 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 
Győrzámoly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 
3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

4. napirendi pont: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadása 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Arvanitidu-Major Éva a Pénzügyi Bizottság tagja elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az előterjesztést és 
a rendelet-tervezetet megvitatták, az abban foglaltakkal egyetértenek, javasolják annak elfogadását. 
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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 70/2022. (V. 19.) határozata 
Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámoló jóváhagyása 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja Győrzámoly Község Önkormányzat 
2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 
Győrzámoly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (a jegyzőkönyv a rendelet 
mellékletét képezi) 
 

5. napirendi pont: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A központi pótelőirányzatok miatt 
szükséges a módosítás. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az 
előterjesztést és a rendelet-tervezetet megvitatták, az abban foglaltakkal egyetértenek, javasolják annak elfogadását. 
 
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 9/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 
Győrzámoly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 
3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

6. napirendi pont: Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés 
értékelése) 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 

 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az 
előterjesztést megvitatták, az abban foglaltakkal egyetértenek, javasolják annak elfogadását. 
 
Tekintve, hogy több 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: 
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2022. (V. 19.) határozata 
A 2021. évi ellenőrzési jelentés jóváhagyása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzés 2021. évi tapasztalatairól szóló 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadja a belső ellenőrzésekről szóló éves belső ellenőrzési jelentést.  
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester és dr. Torma Viktória jegyző  
Határidő: értelem szerint  
 

7. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatairól 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester 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 72/2022. (V. 19.) határozata 
A 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése              
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat 2021. 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 
 

8. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek 2020. és 2021. évi tevékenységéről 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Sportegyesület, a Kézilabda Club, a Kendo Egyesület, a máltai 
csoport, a nyugdíjasklub elküldte a beszámolóját, a Polgárőr Egyesület pedig türelmet kért, mert az elnöknek határidős 
feladatai vannak jelenleg. Várja a hozzászólásokat. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 
 
Határozati javaslat 
Civil szervezetek beszámolóinak jóváhagyása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győrzámolyi 
Sportegyesület, Szigetközi Junior Kendo Klub, Győrzámolyi Kézilabda Club 2020. és 2021. tevékenységéről és 
működéséről szóló beszámolókat. 
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a helyi nyugdíjasklub és máltai 
csoport 2020. és 2021. tevékenységéről és működéséről szóló beszámolókat. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Győrzámolyi Polgárőr Egyesületet beszámolója elkészítésére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester; 3. pont estében: Medgyesi Eszter elnök 
Határidő: folyamatos; 3. pont esetében 2022. augusztus 31. 
 
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 73/2022. (V. 19.) határozata 
Civil szervezetek beszámolóinak jóváhagyása 
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győrzámolyi 
Sportegyesület, Szigetközi Junior Kendo Klub, Győrzámolyi Kézilabda Club 2020. és 2021. tevékenységéről és 
működéséről szóló beszámolókat. 
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a helyi nyugdíjasklub és máltai 
csoport 2020. és 2021. tevékenységéről és működéséről szóló beszámolókat. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Győrzámolyi Polgárőr Egyesületet beszámolója elkészítésére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester; 3. pont estében: Medgyesi Eszter elnök 
Határidő: folyamatos; 3. pont esetében 2022. augusztus 31. 
 

9. napirendi pont: Petőfi Sándorra vonatkozó új köztéri emléktáblák elkészíttetése, elhelyezése, valamint 
már meglévő, Petőfire, valamint az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra utaló emlékek (kivéve 
épületek) felújítása, restaurálása, közvetlen környezetük rendezése tárgyú pályázati lehetőség 
megtárgyalása 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy jövőre Petőfi emlékév lesz, születésének 200. éve alkalmából. Az 
emléktábla elkészítése pályázaton maximum 3 millió forintot lehet igényelni. A pályázat beadásához nevezési díjat kell 
fizetni, a pályázati támogatás 90%-os, az önrész 10%. Fontos lenne, ha lenne a községben Petőfi-emlékhely, ezért arra 
gondoltak, hogy az iskola bejáratánál helyeznék el a névadóról készített emléktáblát.   
 
A Képviselő-testület tagjai egyetértettek a pályázat benyújtásával. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Pályázat Petőfi Sándorra vonatkozó új köztéri emléktáblára  
1. Győrzámoly Község Önkormányzata benyújtja pályázatát a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes 
Kollégiuma által kiírt „Petőfi emlékezete” (altéma kódszáma: 690174/10) pályázati célra, Petőfi Sándorra vonatkozó új 
köztéri emléktábla elkészíttetésére, az önkormányzat tulajdonát képező győrzámolyi 327 hrsz-ú, természetben 9172 
Győrzámoly, Iskola út 1. szám alatti általános iskola épületére. 
2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 299.720,-Ft önerőt az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésében biztosítja, felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal 
kapcsolatos valamennyi nyilatkozatot megtételére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: pályázat benyújtására: 2022. május 31; egyebekben: 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 74/2022. (V. 19.) határozata 
Pályázat Petőfi Sándorra vonatkozó új köztéri emléktáblára  
1. Győrzámoly Község Önkormányzata benyújtja pályázatát a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes 
Kollégiuma által kiírt „Petőfi emlékezete” (altéma kódszáma: 690174/10) pályázati célra, Petőfi Sándorra vonatkozó új 
köztéri emléktábla elkészíttetésére, az önkormányzat tulajdonát képező győrzámolyi 327 hrsz-ú, természetben 9172 
Győrzámoly, Iskola út 1. szám alatti általános iskola épületére. 
2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 299.720,-Ft önerőt az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésében biztosítja, felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal 
kapcsolatos valamennyi nyilatkozatot megtételére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: pályázat benyújtására: 2022. május 31; egyebekben: értelem szerint  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a pályázati kiírások alapján lehetőség lenne a jövő évi versmondó 
verseny támogatásra is pályázni, a Petőfi emlékévhez kapcsolódóan. A pályázati támogatás ebben az esetben 100%-os és 
maximum 1,5 millió forintra lehet pályázni. Fontos lenne az iskolai hagyományt fenntartani, és jövőre egy nagyszabású 
versenyt rendezni. Ez esetben is van nevezési díj, aminek mértéke 5 ezer forint. Az igazgató úrral beszélt és mindkét 
pályázati lehetőséget támogatja.  
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A Képviselő-testület tagjai egyetértettek a pályázat benyújtásával. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
„A velünk élő Petőfi – A Petőfi emlékévhez kapcsolódó eladó- és alkotóművészeti versenyek, találkozók 
lebonyolítása” tárgyú pályázat benyújtása   
1. Győrzámoly Község Önkormányzata benyújtja pályázatát a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes 
Kollégiuma által kiírt „A velünk élő Petőfi” (altéma kódszáma: 690125/10) pályázati célra, A Petőfi Sándor Általános 
Iskolában jövő tanévben megrendezendő versmondó verseny támogatására.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos 
valamennyi nyilatkozatot megtételére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: pályázat benyújtására: 2022. május 31.; egyebekben: 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 75/2022. (V. 19.) határozata 
„A velünk élő Petőfi – A Petőfi emlékévhez kapcsolódó eladó- és alkotóművészeti versenyek, találkozók 
lebonyolítása” tárgyú pályázat benyújtása   
1. Győrzámoly Község Önkormányzata benyújtja pályázatát a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes 
Kollégiuma által kiírt „A velünk élő Petőfi” (altéma kódszáma: 690125/10) pályázati célra, A Petőfi Sándor Általános 
Iskolában jövő tanévben megrendezendő versmondó verseny támogatására.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos 
valamennyi nyilatkozatot megtételére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: pályázat benyújtására: 2022. május 31.; egyebekben: értelem szerint  

 
10. napirendi pont: Döntés tervezett 12 db új távközlési oszlopról az ipari terület nagysebességű optikai 
hálózattal történő ellátása érdekében 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Magyar Telekom megbízásából eljáró Metalcom Zrt. azzal a kéréssel 
fordult az önkormányzathoz, hogy a győrzámolyi iparterületet nagysebességű optikai kábelhálózattal szeretnék ellátni. 
Az előterjesztéshez mellékelt terveken látható a tervezett oszlopállítások pontos helye. A jelenleg meglévő Telekom 
oszlopsort meghosszabbítani kell és nem sűríteni. Jelenleg a Gokart pálya és a Márton faházak igényeit nem tudják 
kielégíteni. A tervezett 12 db új távközlési oszloppal az ipari park nagysebességű optikai hálózattal lefedhető. 
Földkábeles építéssel ez a beruházás nem megtérülő, ezért az ipari park területén nem tudják kiépíteni a település többi 
részén már működő nagysebességű optikai hálózatot. Az a kérésük, hogy légkábelen történhessen az optikai 
kábelhálózat kiépítése.  
 
dr. Sallay András képviselő ha jól érti, akkor az önkormányzatnak ehhez a területet kell biztosítani, a többi a beruházó 
költsége.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ahhoz várnak hozzájárulást, hogy ne földkábellel, hanem légkábelen 
valósuljon meg az optikai kábelhálózat. Hangsúlyozza, hogy ipari területről van szó, nem a lakóházak közötti területről.   
 
A Képviselő-testület tagjai hosszasan megvitatták az oszlopok elhelyezését.  
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Magyar Telekom optikai kábelhálózat bővítése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi és kezelői hozzájárulást ad ahhoz, hogy a Magyar 
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Telekom Zrt. saját költségén a győrzámolyi ipari területen jelenleg meglévő Telekom oszlopsort meghosszabbítsa 12 db 
új távközlési oszloppal, annak érdekében, hogy az ipari terület nagysebességű optikai hálózattal lefedhető legyen. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a tulajdonosi és a kezelői hozzájárulás kiadására. 
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 76/2022. (V. 19.) határozata 
Magyar Telekom optikai kábelhálózat bővítése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi és kezelői hozzájárulást ad ahhoz, hogy a Magyar 
Telekom Zrt. saját költségén a győrzámolyi ipari területen jelenleg meglévő Telekom oszlopsort meghosszabbítsa 12 db 
új távközlési oszloppal, annak érdekében, hogy az ipari terület nagysebességű optikai hálózattal lefedhető legyen. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a tulajdonosi és a kezelői hozzájárulás kiadására. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 

11. napirendi pont: Javaslat szúnyoglárva biológiai gyérítésére 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a község élhetőbbé tétele és 
lakosok nyugodt szabadtéri tartózkodásának elősegítése miatt szakemberhez fordultak a biológia szúnyoglárva gyérítés 
érdekében. Előzetes felmérés alapján Győrzámoly csatornáinak kezelése - ha a teljes hálózatán szükséges - akkor kb. 3 
óra időtartam és 3 liter szer szükséges, mert a terület nagy részén kénytelenek gyalog elvégezni a kezelést. Ha 
gépjárművel végig tudnak menni, akkor ennek töredéke is lehet. Amennyiben kiöntés után az ártér mellett is szükséges a 
kezelés, úgy az plusz 1 óra és kb. 5 liter szer kell. 3 órával és 3 literrel számolva alkalmanként 169.545,-Ft a kezelés 
költsége.  
 
dr. Sallay András képviselő megkérdezte, hogy ezt miért az önkormányzat fizeti, amikor a katasztrófavédelem 
feladata. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy ez most a szúnyoglárva gyérítésre vonatkozik, a katasztrófavédelem 
szúnyoggyérítést végez.  
 
Siska Károly képviselő hangsúlyozza, hogy ezt pluszban vállalná az önkormányzat. 
 
A Képviselő-testület egyetért a szolgáltatás megrendelésével. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben lévő 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 77/2022. (V. 19.) határozata 
Szerződés szúnyoglárva biológiai gyérítésére  
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a biológiai szúnyoglárva gyérítésre vonatkozó 
vállalkozási szerződést és annak megkötését jóváhagyja. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 12. napirendi pont: Döntés Győrzámoly, 533/9 hrsz-ú ingatlan megszerzéséről 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
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Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A győrzámolyi 533/9 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosa úgy döntött, hogy a rendezési tervben szereplő közút létesítése céljából (Szabadság utca kiszélesítése) átadja 
a Győrzámoly, 533/9 hrsz-ú, 374 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogát településfejlesztési célból, ingyenesen. 
Az ingatlanügyi hatóság már engedélyezte a telekalakítást. Az adásvételi szerződés elkészült, annak jóváhagyása 
szükséges ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonjoga bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba. Várja a 
hozzászólásokat. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben lévő 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 78/2022. (V. 19.) határozata 
Győrzámoly, 533/9 hrsz-ú ingatlan tulajdonának megszerzése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Győrzámoly Község Önkormányzat ingyenes 
tulajdonszerzéshez a győrzámolyi 533/9 hrsz-ú, önkormányzati közút művelési ágú ingatlanban, közút létesítése, mint 
településfejlesztési cél megvalósítása érdekében.  
2. A Képviselő-testület az adásvételi szerződés tervezetét megismerte, felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a 
szerződés aláírására, valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos eljárásra.  
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 

13. napirendi pont: Döntés Packeta csomagautomata elhelyezéséről 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a lakosságnak nyújtandó kényelmi szolgáltatásént javasolják a 
községben csomagautomata elhelyezését. Az automata a posta előtti önkormányzati közterületen kerülne elhelyezésre. 
Az automata napelemmel működik. 
 
A Képviselő-testület részletesen megvitatta a javaslatot, annak tervezett helyszínét és az automata elhelyezését 
támogatja. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Packeta csomagautomata kihelyezése 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Packeta Hungary Kft-vel csomagautomata 
kihelyezéséről és üzemeltetésről szóló haszonkölcsön szerződést, azt jóváhagyja és felhatalmazza Pulai Nikoletta 
polgármestert a szerződés aláírására. 
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 79/2022. (V. 19.) határozata 
Packeta csomagautomata kihelyezése 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Packeta Hungary Kft-vel csomagautomata 
kihelyezéséről és üzemeltetésről szóló haszonkölcsön szerződést, azt jóváhagyja és felhatalmazza Pulai Nikoletta 
polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 

14. napirendi pont: Döntés közlekedési jelzőtáblák kihelyezéséről 
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Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy lakossági kérés érkezett az Iskola utcából, hogy egyenragú 
útkereszteződés táblát szeretnének az Iskola út-Iskola út és az Iskola út-Majori út kereszteződésébe, mert sokan nem 
ismerik a jobbkéz szabályt és nem tudják, hogy kinek van ezekben a kereszteződésekben elsőbbsége. Most, hogy 
ezeknek az utaknak megnőtt a forgalma, mert kerülőnek használják az 1401-es út felújítása miatt, így jogos a lakók 
kérése. Az egyik lakó az Iskola utcából leírta, hogy a Majori út felől az Iskola úti kereszteződés irányába közlekedők 
gyakran nagy sebességgel érkeznek, mintha nem lakott területen közlekednének és nem adják meg az elsőbbséget az 
Iskola utcából kikanyarodó gépjárművek számára. Ha a kikanyarodók nem lennének elég óvatosak, akkor esélyük sem 
lenne a baleset elkerülésére. Az utóbbi időben megerősödött a forgalom, nőtt a tehergépkocsik és a nyerges félpótkocsis 
tehergépkocsik száma. Még azt is megvizsgáltatná, hogy fel lehet-e festetni az útburkolatra a közlekedési sorrendet. 
Felhatalmazást kér ahhoz, hogy árajánlatot kérjen. Érkezett még egy másik kérés is, az Iskola út-Liget út 
kereszteződéshez sebességkorlátozó tábla kihelyezésére, hogy már onnan ne tudjanak felgyorsítani az iskola felé 
autózók.   
 
Horváth Károly alpolgármester ezt nem támogatja, szerinte elsőbbségadás kötelező táblát kell ezekbe a 
kereszteződésekbe tenni.  
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő ezzel a javaslattal ért egyet.  
 
Siska Károly képviselőnek ez nem életszerű, mert a gokartpályához kevesebben mennek, mint ahányan az Iskola 
utcából kifordulnak a gokartpályás útra. Ugyanezen igaz a Majori útra is, azon kevesebben járnak, mint az Iskola úton, 
ezért nem életszerű, hogy oda tegyék az elsőbbségadás táblát. Ha nincs kint tábla, akkor a jobbkéz szabály érvényes. 
 
dr. Sallay András képviselő szerint, ha elsőbbségadás tábla van kint, az mindig egyértelműbb.  
 
Karácsonyné Mayer Éva képviselő szerint a temetőnél is mindig nagyon kell figyelni, mert ott sem tudják a pontos 
szabályokat a közlekedők. 
 
Siska Károly képviselő nem támogatja a táblák kihelyezését.  
 
Pulai Nikolett polgármester felhatalmazást kér arra, hogy végigjárja szakemberrel a helyszínt és ő tegyen javaslatot a 
megfelelő tábla kihelyezésére. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Közlekedési jelzőtáblák szükségességének vizsgálata  
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy 
közlekedési szakemberrel vizsgáltassa meg azt, hogy indokolt-e közlekedési jelzőtáblák kihelyezése az Iskola út és a 
környező utcák gépjármű forgalmának szabályozása érdekében.   
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 80/2022. (V. 19.) határozata 
Közlekedési jelzőtáblák szükségességének vizsgálata  
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy 
közlekedési szakemberrel vizsgáltassa meg azt, hogy indokolt-e közlekedési jelzőtáblák kihelyezése az Iskola út és a 
környező utcák gépjármű forgalmának szabályozása érdekében.   
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 

15. napirendi pont: Döntés Abda község településrendezési terv módosításáról 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
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Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy Abda község módosítja a településrendezési tervét. A tervezett 
módosításokat az előterjesztés tartalmazza. Mint szomszédos településnek, nyilatkozni kell a tervezetről. Várja a 
hozzászólásokat. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem érkezett, 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 81/2022. (V. 19.) határozata 
Abda község településrendezési terv módosítás (Rp.I.133-31) 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Abda község településrendezési tervének 
tervezett módosítását, az ellen kifogást nem emel és az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. 
2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntésről Abda község polgármesterét értesítse. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 

16. napirendi pont: Döntés Győrújfalu község településrendezési terv módosításáról 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy Győrújfalu község módosítja a településrendezési tervét. A tervezett 
módosításokat az előterjesztés tartalmazza. Mint szomszédos településnek, nyilatkozni kell a tervezetről. Várja a 
hozzászólásokat. 
 
A Képviselő-testület részletesen megvitatta a tervezett módosítást, mely érinti a győrzámolyi határ melletti 
mezőgazdasági területek beépítési lehetőségének növelésének vizsgálatát, erdőtelepítést, fásítási kötelezést. A Képviselő-
testületnek az az álláspontja, hogy a módosítási eljárásban a továbbiakban is részt vesznek. 
 
Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat   
Győrújfalu község településrendezési terv módosítás (Rp.I.142-8) 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Győrújfalu község településrendezési 
tervének tervezett módosítását, az ellen kifogást nem emel és az eljárás további szakaszában részt kíván venni. 
2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntésről Győrújfalu község polgármesterét 
értesítse. 
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 82/2022. (V. 19.) határozata 
Győrújfalu község településrendezési terv módosítás (Rp.I.142-8) 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Győrújfalu község településrendezési 
tervének tervezett módosítását, az ellen kifogást nem emel és az eljárás további szakaszában részt kíván venni. 
2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntésről Győrújfalu község polgármesterét 
értesítse. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 

17. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismerteti a döntést igénylő ügyeket. 
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1. Döntés Ásványráró község településrendezési terv módosításáról 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy Ásványáró község módosítja a településrendezési tervét. A tervezett 
módosításokat az előterjesztés tartalmazza. Mint szomszédos településnek, nyilatkozni kell a tervezetről. Várja a 
hozzászólásokat. 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem érkezett, 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 83/2022. (V. 19.) határozata 
Ásványráró község településrendezési terv módosítás (TH-22-02-02) 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Ásványráró község településrendezési 
tervének tervezett módosítását, az ellen kifogást nem emel és az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. 
2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntésről Ásványráró község polgármesterét 
értesítse. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2. Szerver beszerzése a Polgármesteri Hivatalba 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy már a költségvetés készítésekor számoltak azzal, hogy a Hivatalba új 
szerver beszerzése szükséges, melyre most árajánlatokat kértek és azokat ismerteti. Az EMB-System Kft. 1.744.200,-
Ft+áfa összegű ajánlata a legkedvezőbb, javasolja annak elfogadását. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Szerver beszerzése a Polgármesteri Hivatalba 
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a szerver beszerzési eljárásban érkezett 
ajánlatokat és úgy határozott, hogy az EMB-System Rendszerház Kft-t hirdeti ki a beszerzési eljárás nyertesének és 
elfogadja az 1.744.200,-Ft+áfa összegű ajánlatát. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Torma Viktória jegyzőt a szerver megrendelésére. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
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 84/2022. (V. 19.) határozata 
Szerver beszerzése a Polgármesteri Hivatalba 
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a szerver beszerzési eljárásban érkezett 
ajánlatokat és úgy határozott, hogy az EMB-System Rendszerház Kft-t hirdeti ki a beszerzési eljárás nyertesének és 
elfogadja az 1.744.200,-Ft+áfa összegű ajánlatát. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Torma Viktória jegyzőt a szerver megrendelésére. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: azonnal 

 
3. Döntés közigazgatási perbelépésről 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a győrzámolyi 017/19 hrsz-ú ingatlanban az egyik tulajdonos be 
kívánta kebelezni a többi tulajdonostárs, többek között az önkormányzat tulajdonrészét is. A Képviselő-testület a tavalyi 
évben úgy határozott, hogy a bekebelezésre irányuló megállapodást nem fogadja el, mert az ingatlan jogi helyzete nem 
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rendezett, ugyanis az nem teljes terjedelmében erdő, hanem abban önkormányzati közút van, aminek önkormányzati 
tulajdonban kell maradnia. Az önkormányzaton és a bekebelezést folytató tulajdonoson kívül még egy nagyobb 
tulajdoni hányaddal rendelkező van, a többi tulajdonrész öröklés révén elaprózódott. Ezek bekebelezését a 
tulajdonostárs tovább folytatta, majd benyújtotta a bejegyzés iránti kérelmét a földhivatalhoz. Az ingatlanügyi hatóság 
ezt elutasította arra hivatkozva, hogy időközben megváltozott a vonatkozó jogszabály és a tulajdonosok értesítése nem 
annak megfelelően történt. A fölhivatal ezen határozata ellen indított döntés felülvizsgálati eljárást az érintett tulajdonos. 
Az eljáró bíróság felhívta az önkormányzatot, hogy lehetősége van a perbe belépni az alperes földhivatal oldalán. Azt 
javasolta, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.  
 
A Képviselő-testület részletesen megvitatta a javaslatot és azzal egyetért. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Döntés közigazgatási perbelépésről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát 
képező győrzámolyi 017/19 hrsz-ú ingatlant érintő 53764/2021. számú döntés felülvizsgálatára indított perben az 
alperes Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal oldalán perbelép.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a perképviseletre adjon dr. Németh Soma 
ügyvéd részére meghatalmazást. 
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 85/2022. (V. 19.) határozata 
Döntés közigazgatási perbelépésről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát 
képező győrzámolyi 017/19 hrsz-ú ingatlant érintő 53764/2021. számú döntés felülvizsgálatára indított perben az 
alperes Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal oldalán perbelép.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a perképviseletre adjon dr. Németh Soma 
ügyvéd részére meghatalmazást. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4. Tető-Zol Kft. kérelmének megtárgyalása 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy mivel még mindig nem történt semmi, de a 40 tonnás járművek 
továbbra is közlekednek, ezért tárgyalást kezdeményezett a Tető-Zol Kft. képviselőjével. Újra kiküldte a Tető-Zol Kft-
nek a szerződéstervezetet és megkérdezte, hogy aláírják-e. Azt a választ kapta, hogy a 20 milliós bankgarancia miatt nem 
tudják aláírni. Ekkor megkérte arra, hogy gondolja azt át, hogy a bankgarancia helyett mit tud ajánlani. Erre azt mondta 
a Tető-Zol Kft., hogy hallották, hogy az önkormányzat padkát kíván javítani, azt szívesen megcsinálnák. Megkérte, hogy 
ezt akkor foglalja írásba és küldje meg a képviselő-testületnek, amire ígéretet is kapott. Ezt követően a bánya 
tulajdonosa azzal jött, hogy ez diszkrimináció. Állandóan a gazdákra hivatkozik, hogy ők sem értenek egyet a 
súlykorlátozó táblákkal, de ha a Tető-Zol Kft. úgy dönt, akkor beküldik az ajánlatot. Ma érkezett egy e-mail ezzel 
kapcsolatban, amit mindjárt ismertet. Ezen kívül érkezett két névtelen bejelentés postai úton, amiben kérik annak 
kivizsgálást, hogy a Tető-Zol Kft. milyen címen működteti a bányát. A Napsugár utcában lévő cégek pedig 
nehezményezik, hogy arra közlekednek a bányából a teherautók, és 10 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezését kérik. 
A Tető-Zol Kft. a ma délután érkezett e-mail üzenetében az alábbiakat írta: Polgármester asszony kérésének eleget téve 
ajánljuk a község részére a következőket. Kavicsbánya kormányhivatali engedélyében szereplő külterületi közforgalom 
elől el nem zárt magánút karbantartása (ahogy eddig is) a bánya zavartalan üzemszerű működése alatt, Majori út érintett 
szakaszának útpadka karbantartása önköltségen önkormányzat által biztosított anyagból és a Napsugár út darált aszfalt 
burkolat kialakítása, karbantartása önköltségen a bánya zavartalan üzemszerű működésének időtartamában.  
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dr. Sallay András képviselő nem érti, hogy a rendőrség miért nem lépett még fel.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy többször is jelzett már feléjük.  
 
Siska Károly képviselő úgy gondolja, hogy forduljanak a sajtóhoz. 
 
Pulai Nikoletta polgármester úgy tudja, hogy többen már nem szállítanak, mert nem akarnak büntetőpontot kapni, 
ami jelen esetben hármat jelentene. A Westonex Kft. tulajdonosával is beszéltek, elmondták neki azokat az adatokat, 
amiket szakember adott meg, hogy egy kamion 260 ezer személyautónak felel meg, a személygépjármű forgalom 25 év 
alatt teszi tönkre az utakat, a teherforgalom félévente is tönkreteheti. Javasolták neki, hogy a Majori út állapotát műszaki 
szakértővel közösen dokumentálják és azt félévente, évente vizsgáltassák meg, a keletkező kátyúkat, süllyedéseket pedig 
javíttassa meg, illetve a padkát havonta tegyék rendbe. Erre azt mondta a bányavállalkozó, hogy a többiektől is kérjék 
ugyanezt, akik arra járnak. Elmondták neki, hogy legnagyobb mértékben a bánya forgalma az út igénybevevője és azt is 
javasolták, hogy 80%-ban a bányát, 20%-ban pedig a többi használót terheljék ezek a költségek, illetve emellé adjanak 5 
millió forintos bankgaranciát. 
 
dr. Sallay András képviselő számára elfogadható lenne, ha az útban keletkezett hibák javítási költsége 80%-ban a 
bányát, 20%-ban a többi használót terhelnék és az 5 millió forintos bankgarancia is.  
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatott arról, hogy a bányavállalkozó elmondása szerint nincs lehetőség a 
bankgaranciára.  
 
Horváth Károly alpolgármester szerint már látszik a Majori út burkolatán a megnövekedett forgalom nyoma. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Majori úton akkor közlekedhetnének, ha a szerződést aláírták volna 
és megadják a bankgaranciát. Erre nem került sor ezidáig.  
 
A Képviselő-testület tagjai közül többen is azt javasolják, hogy forduljanak a sajtóhoz, abban pedig egyetértettek, hogy a 
névtelen bejelentésekben foglaltak kerüljenek kivizsgálásra. 
 
Pulai Nikoletta polgármester kijelentette, hogy nem hajlandó ebben a témában a sajtóhoz fordulni. A névtelen 
bejelentésekben foglaltak kivizsgálása érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket. 
 
 
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a napirendi pontok tárgyalásával végeztek, megköszönte a 
munkát és a nyilvános ülést 19.32 órakor berekesztette. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

   Pulai Nikoletta                                                                                             dr. Torma Viktória  
    polgármester                                                                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
            Horváth Károly                          dr. Sallay András 
             alpolgármester                                                      képviselő 


