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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2022. június 23. 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, Halmos-
Polyánki Anett, Karácsonyné Mayer Éva, dr. Sallay András és Siska Károly képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Arvanitidu-Major Éva képviselő 
 
 

 
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 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. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Javaslat a 2022. évi nyári igazgatási szünet elrendelésére, Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
4. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek módosítására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
5. Döntés forgalomtechnikai munkákról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
6. Tájékoztató a Búcsú- és falunapi rendezvényről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
7. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
8. Állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
9. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2022. (VI. 23.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Javaslat a 2022. évi nyári igazgatási szünet elrendelésére, Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
4. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek módosítására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
5. Döntés forgalomtechnikai munkákról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
6. Tájékoztató a Búcsú- és falunapi rendezvényről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
7. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
8. Állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
9. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
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1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történtekről 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az ütemtervnek megfelelően zajlik a 1401-es 
út felújítása. A napokban történik a 4 cm-es kopóréteg felvitele. Már elkészültek a Győri útnál kialakítandó új zebrához 
vezető járdák. A kivitelezővel napi szintű a kapcsolat, így ez alapján meg tudjuk válaszolni a lakosság részéről felmerülő 
kérdéseket. Egyeztetésre hívta a Pannon-Víz Zrt. a térség polgármestereit. Szomorú képet vázoltak fel mind a 
szennyvízrendszer, mind az ivóvízrendszer tekintetében. Arra kérték a jelenlévő önkormányzatokat, hogy vásároljanak 
új szennyvíz végátemelőket, aminek a várható költsége 11 millió forint. Két alkalommal egyeztettek az érintett 
polgármesterekkel erről, de nem született megállapodás azzal kapcsolatban, hogy milyen arányban viselik az 
önkormányzatok ezen költségeket. A Pannon-víz Zrt-től – kérésre - megkapták a tájékoztatást a tavalyi két csőtöréssel 
kapcsolatban. A Pannon-víz Zrt. által fizetett bérleti díj nem fedezte tavaly a ráfordítási költségeket, jelenleg tehát 
mínuszban van az önkormányzat, ami a bérleti díj bevételeket és a ráfordítás költségeit illeti és a múlt héten újabb 
csőtörés történt. Újabb levelet írtak praxismegosztás ügyében (mind az öt polgármester aláírásával) az Országos Kórház 
Főigazgatóságnak és a Belügyminisztériumnak. Az OKFŐ válasza után közös levéllel fordultak az orvosokhoz, jelenleg 
a válaszukra várnak. Megtörtént a biológiai szúnyoggyérítés önkormányzati önerőből és eddig egy alkalommal végzett a 
Katasztrófavédelem földi kémiai szúnyoggyérítést. 2022. május 31-ig beadták a Petőfi emléktáblára és az iskolai 
versmondó versenyre vonatkozó pályázatokat. A ÉDUVIZIG igazgatójának, Németh Józsefnek a hozzájárulásával 
elindítják a patkányosi Szivattyúház megyerikummá nyilvánítását. A Talent-Plan Kft. térítésmentesen vállalta az épület 
felmérését. Az ajánlás elkészítésében szakmai segítséget kaptak Kertész József okleveles mérnöktől, vízügyi szakértőtől. 
Az ásványrárói szakaszmérnökkel és a horgászok képviselőivel sikeres egyeztetést folytattak a Duna-part 
karbantartásával kapcsolatban. Folynak az előkészítő megbeszélések a leendő csónakház megvalósításával kapcsolatban, 
amiben segítségükre lesz az Arrabona EGTC is. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megérkezett a képviselő-testületi ülésre. Pulai Nikoletta polgármester 
megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az alábbi eseményeken, rendezvényeken vett részt az elmúlt hónapban: 
- Arrabona EGTC közgyűlése (Városháza Győr): ezen az eseményen csatlakoztak az egyesülethez és mutatták be a 
települést; 
- Szigetköz-Mosoni-Sík Leader Egyesület közgyűlése, az éves tagdíj 2.400 Ft-ről 5.000 Ft/évre emelkedett; 
- Szigetköz Naturpark közgyűlése, itt elhangzott, hogy a Szigetközi Tájegységi Értéktár II. rendezvényének 
szeptemberben Győrzámoly ad otthont; 
- Dr. Nagy István országgyűlési képviselő beiktatása alkalmából rendezett állófogadás az óvári várban; 
- Moson Értékfeltáró Kollégium záró rendezvénye Hegyeshalomban; sajnos az elkészült Moson Kollégium című könyv 
nagyon alacsony színvonalú; 
- „Aktívan a Kisalföldön” Konferencia (Városháza Győr), ahol Révész Máriuszt tájékoztatták a csónakházas tervekről; 
- Öt óvodai évzáró, nagyon ügyesek voltak a gyerekek és a felkészítők, akik egész éves munkáját ezúton is köszöni; 
- Általános iskolában tartott tanévzáró rendezvények (alsó- és felső évfolyamok). 
A községben sor került elektronikai hulladékgyűjtésre. Elektromos és elektronikai eszközök fémhulladéka 2458 kg, 
háztartási nagygépek 650 kg, hűtőgépek 980 kg, tv -1378 kg. 85 fő adott le hulladékot. Megrendezték a hagyományos 
gyereknapot, amiről elmondhatják, hogy nagy sikere volt. Itt is köszöni a kollégái munkáját, azoknak a képviselőknek, 
akik segítettek és minden támogatónak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Májusban a Kormányablak buszban 
volt lehetőségük a győrzámolyiaknak helyben intézni az ügyeiket. A Győr-Lipót futáson az egyik frissítőpont 
Győrzámoly volt. Köszöni azoknak a munkát, akik a lebonyolításban segítettek. Mindent megtettek azért, hogy csapattal 
tudjanak indulni a Zöldár-futáson, de sajnos a lakosság aktivitását nem váltotta ki ez a kezdeményezés. Várja a 
hozzászólásokat. 
 
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 89/2022. (VI. 23.) határozata 
Polgármesteri beszámoló elfogadásáról 



3 

 

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: Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 2020. márciusa óta nem 
emelték a térítési díjakat, amiből gyakorlatilag már nem lehet kijönni. A KSH közlése szerint 2022. áprilisban a 
fogyasztói árak átlagosan 9,5%-kal meghaladták az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a tartós 
fogyasztási cikkek ára emelkedett a leginkább. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 1,6%-kal nőttek.  

12 hónap alatt, 2021. áprilishoz viszonyítva az élelmiszerek ára 15,6%-kal emelkedett, ezen belül a margariné 38,0, a 
kenyéré és a baromfihúsé 29,5, a sajté 28,9, a tojásé 26,7, a tejtermékeké 22,5, a péksüteményeké 20,0, az idényáras 
élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 17,4, a csokoládé, kakaóé 3,6, a cukoré 

3,4%-kal. 1 hónap alatt, 2022. márciushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal nőttek. 

Az élelmiszerek 3,4%-kal drágultak, a főcsoporton belül a dió, mák, mogyoró csoportját leszámítva minden termékkör 
ára magasabb lett: a tojásé 14,7, a sertéshúsé 9,8, a baromfihúsé 8,3, a párizsi, kolbászé 6,2, a sajté 5,9, a margariné 4,3, a 

tejtermékeké 3,6%-kal. Az infláció mértéke több, mint 10%. Az új térítési díjakat először szeptember hónapban kellene 
megfizetni.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy rendelet-tervezetben lévő térítési díj elegendő fedezetet fog-e 
nyújtani. 
 
Pulai Nikoletta polgármester most úgy gondolja, hogy ha nem, akkor januártól újra fognak tudni emelni.  
 
dr. Sallay András képviselő szerint már eddig is nagyon alacsonyak voltak a térítési díjak és mindennek nagyon 
felment az ára. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő attól tart, hogy az alacsony árak a minőség rovására mennek.  
 
Siska Károly képviselő javasolja, hogy emeljenek a javasolt térítési díjakon. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület tagjai részletesen megtárgyalták a konyhán főzött ételek minőségét. Az az álláspont 
alakult ki, hogy a tervezetthez képest még 10%-os emelés történjen, a kerekítések figyelembe vételével, mert nagyon 
gyorsan mennek fel az árak és további minőségi romlás ne történjen. Ezzel elérhető, hogy minőségében jobb és 
változatosabb ételek készülhessenek a konyhán. Talán arra is van esély, hogy tényleg azok fizessenek be, akik meg is 
eszik az ételt, és kevesebb kerüljön ezáltal a moslékba és ne történjen felesleges pazarlás. Ezen kívül készüljön 
továbbképzési terv a konyhai dolgozók számára és vegyenek részt szakmai tanfolyamokon.   
 
Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet teszi 
fel szavazásra, úgy, hogy az abban meghatározott térítési díjakat további 10%-kal emelik, figyelemmel a kerekítésre.  
 
A rendelet-tervezettel 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 rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat által fenntartott konyhán biztosított gyermek és külső étkeztetés intézményi térítési díjairól és 
a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díjról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Ezt követően Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra a 
diétás étkezéssel kapcsolatban: 
 
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: 
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2022. (VI. 23.) határozata 
Intézményi diétás gyermekétkezés költségének megállapítása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítandó 
diétás étkeztetést vásárolt élelmezés útján biztosítja, melynek költségét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
                  Ft-ban 

 Nettó 

nyersanyag 

költség 

Nettó 

rezsiköltség 

Bruttó 

nyersanyagköltség 

Bruttó 

rezsiköltség 

Összesen 

Bölcsőde 1.102 591 1.400 750 2.150 

Óvoda 906 630 1.150 800 1.950 

Iskola 512 630 650 800 1.450 

Felelős: Benkőné Krankovits Melinda intézményvezető 
Határidő: folyamatos 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Konyhai dolgozók továbbképzése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartásában működő Győrzámolyi 
Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde konyháján dolgozók továbbképzését. 
2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt és az élelmezésvezetőt, hogy készítsék el a konyhai dolgozók 
továbbképzési tervét. 
Felelős: Benkőné Krankovits Melinda intézményvezető és Börzsei Ibolya élelmezésvezető 
Határidő: folyamatos 
 
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 91/2022. (VI. 23.) határozata 
Konyhai dolgozók továbbképzése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartásában működő Győrzámolyi 
Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde konyháján dolgozók továbbképzését. 
2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt és az élelmezésvezetőt, hogy készítsék el a konyhai dolgozók 
továbbképzési tervét. 
Felelős: Benkőné Krankovits Melinda intézményvezető és Börzsei Ibolya élelmezésvezető 
Határidő: folyamatos 
 

3. napirendi pont: Javaslat a 2022. évi nyári igazgatási szünet elrendelésére 
 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  

 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület, valamint a 2. §-ban 
felsorolt szervek vezetője - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási 
szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre 
megállapított alapszabadságának a háromötödét. Az igazgatási szünet elrendelése a takarékossági, gazdaságossági 
szempontokat is figyelembe veszi. Az évek során kialakult gyakorlat alapján megállapítható, hogy a foglalkoztatottak 
többsége a nyári időszakban tervezi igénybe venni szabadsága nagyobbik részét, így mind a gazdaságosság, mind a 
Hivatal munkatársai, mind az ügyfelek szempontjából célszerű élni az igazgatási szünet elrendelésének a lehetőségével. 
A Hivatal ebben az időszakban zárva tart, a munkatársak szabadságot vesznek ki. Várja a hozzászólásokat. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-
tervezetet teszi fel szavazásra.  
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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 11/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete a 2022. 
évi nyári igazgatási szünetről (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

4. napirendi pont: Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek módosítására 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester visszautalt a beszámolóban elhangzottakra, kérdéseikkel levélben fordultak a körzetek 
megosztása tárgyában az Országos Kórházi Főigazgatósághoz, illetve a háziorvosokhoz. A válaszuk megérkezését 
követően, a későbbiekben tudnak majd erről a napirendről tárgyalni. 

 
5. napirendi pont: Döntés forgalomtechnikai munkákról 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az előző ülésen 
felhatalmazást kapott, hogy az Iskola út közlekedési jelzőtáblákkal való ellátását vizsgáltassa meg. A kapott ajánlat 

szerint az iskola és a plébánia közé felfestésre kerülne egy piros átvezetés sárga pöttyökkel az út burkolatára. Ez azért 
lenne fontos, hogy ne álljanak meg az ajtóban, akik kocsival viszik a gyereküket iskolába. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint az ott nem lenne esztétikus.  
 
Pulai Nikoletta polgármester úgy gondolja, hogy figyelemfelkeltő lenne, ezen kívül kikerülnének a veszélyt jelző 
táblák, amikkel a gyermekekre és a gyalogosokra hívnák fel a gépjárművezetők figyelmét. A forgalmi rend változásra 
figyelmeztető táblák bérleti díját is tartalmazza az ajánlat. A szakember szerint a Majori út a felsőbbrendű út, ezért az 
Iskola útra elsőbbségadás táblát javasolt. A testvértelepülés táblát már megrendelte és tegnap ki is helyezték. Fontosnak 
tartja, hogy ezzel tudják fogadni a testvértelepülésről érkező delegációt. A napirendi pont másik része a fekvőrendőr 
iránti kérelem a Diósi útra, melyről ősszel már tárgyaltak. Akkor a Képviselő-testület nem támogatta a fekvőrendőr 
telepítését, most a kérelmező ismét levelet küldött és kérte, hogy újra vegyék napirendre a fekvőrendőr 
engedélyezésének (akár saját költségére) lehetőségét. Leírta, hogy nagyon nagy probléma az, hogy az úttest és a kerítések 
között nincs járda (akár korláttal) ami megakadályozná, hogy a házukból kilépve azonnal potenciális életveszélyben 
legyenek. Jelenleg kb. 1m van az úttest és a kerítések között ahová az autósok szabadon fel tudnak hajtani. A kerítés 
kapun kilépve azonnal, a kerítéstől 10-15cm-re haladt el nemrég egy autó olyan sebességgel, hogy ha nem rántja vissza a 
gyermekét, akkor biztos nem tőle hallottak volna erről az esetről. Partnerek lennénk mindennemű olyan intézkedés 
megvalósításában, ami az utcában élők biztonságát segítené elő. Javasolja, hogy támogassák a kérést olyan formában, 
hogy a két-két szomszédtól beleegyező nyilatkozat szükséges és saját költségén telepítheti a fekvőrendőrt.  
 
A Képviselő-testület részletesen megvitatta a polgármesteri javaslatot.  
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Fekvőrendőr telepítése a Diósi útra 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi és kezelői hozzájárulást ad ahhoz, hogy a 
Diósi úton, a kérelmező költségére, a kérelmező ingatlana elé fekvőrendőr kerüljön telepítésre azzal a feltétellel, hogy a 
kérelmező ingatlanának jobb és bal oldalán lévő két-két ingatlan tulajdonosa írásban hozzájárul a fekvőrendőr 
kihelyezéséhez, mely hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése a kérelmező feladata.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntésről a kérelmező tájékoztassa. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2022. (VI. 23.) határozata 
Fekvőrendőr telepítése a Diósi útra 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi és kezelői hozzájárulást ad ahhoz, hogy a 
Diósi úton, a kérelmező költségére, a kérelmező ingatlana elé fekvőrendőr kerüljön telepítésre azzal a feltétellel, hogy a 
kérelmező ingatlanának jobb és bal oldalán lévő két-két ingatlan tulajdonosa írásban hozzájárul a fekvőrendőr 
kihelyezéséhez, mely hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése a kérelmező feladata.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a döntésről a kérelmező tájékoztassa. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Pulai Nikoletta polgármester a jelzőtáblákkal kapcsolatban elmondta, hogy az Iskola-Liget út kereszteződésébe 
nem kerülne elsőbbségadás tábla, a szakember szerint a jobbkezes utcáknak lassító feladata van. Ami kritikus, az 
Majori út és a gokartpályára vezető út, valamint az Iskola út kereszteződése, ahova a szakember elsőbbségadás 
kötelező táblák kihelyezését javasolja.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselőnek egyértelmű, hogy ha nincs tábla, akkor jobbkezes a kereszteződés.  
 
Horváth Károly alpolgármester szerint nem lehet jobbkezes, mert a Majori út felsőbbrendű. 
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy ezt ki mondta. 
 
Pulai Nikoletta polgármester és Horváth Károly alpolgármester szerint a közlekedési gyakorlat, az élet. 
 
dr. Sallay András képviselő úgy gondolja, hogy ha el kellene dönteni, hogy melyik a felsőbbrendű, akkor a Majori út 
lenne az, de addig, amíg nincs tábla, egyenrangú útkereszteződésnek minősülnek.  
 
Pulai Nikoletta polgármester úgy gondolja, hogy több lakóövezetet 30-as sebességkorlátozó táblával védenek, itt 
nincs semmi kihelyezve.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint attól még száguldozni fognak, ha kirakják az elsőbbségadás kötelező 
táblát.  
 
Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat, elmondta, hogy az Iskola út közlekedésének 
biztonságosabbá tétele érdekében elsőbbségadás kötelező táblák kerülnek kihelyezésre a Majori úti és a 
gokartpályához vezető úti kereszteződésekhez, továbbá az iskola előtti útburkolatra felfestésre kerül egy piros jelölés. 
Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Forgalomtechnikai munkák megrendelése 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy 
közlekedési jelzőtáblákat helyeztessen ki és útburkolati jeleket festessen fel az Iskola út és a környező utcák gépjármű 
forgalmának szabályozása, valamint az iskola elé a gyalogosok 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 4 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2022. (VI. 23.) határozata 
Forgalomtechnikai munkák megrendelése 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy 
közlekedési jelzőtáblákat helyeztessen ki és útburkolati jeleket festessen fel az Iskola út és a környező utcák gépjármű 
forgalmának szabályozása, valamint az iskola elé a gyalogosok érdekében.    
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
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6. napirendi pont: Tájékoztató a Búcsú- és falunapi rendezvényről 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatást ad a hétvégi rendezvényről. Felvették a kapcsolatot az erdélyi 
testvértelepüléssel, akiknek a képviselői a hétvégén ellátogatnak Győrzámolyra. 10 fő érkezik Székelyszentkirályról. 
Kéri, hogy az érkezésükkor és az esti programon legyenek jelen, hogy együtt tudják fogadni őket. Megbeszélnék a 
közös terveket és az új célokat. Azt szeretné, ha az intézmények is fel tudnák venni egymással a kapcsolatot. A 
Határtalanul pályázat keretében az iskolások is el tudnának egymáshoz látogatni. Vasárnap ünnepi szentmise és 
szeretet-vendégség a templomkertben. A vendégek elszállásolása családoknál fog történni, két éjszakát töltenek itt. 
Nagyon szeretné, ha mindannyian részt tudnának venni. 
 
A Képviselő-testület tagjai részletesen megbeszélték a programot.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő jelezte, hogy a vasárnap nem tud részt venni. 
 
Siska Károly képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a programon. 
 

7. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről: 
 
1. Javaslat Polgármesteri Hivatal létszámfejlesztésére 

Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy szükséges lenne a hivatali folyamatok és ügymenet biztosítása 
érdekében a hivatal létszámát egy műszaki végzettségű ügyintézővel bővíteni. Jelenleg a jegyzővel együtt 7 fő dolgozik a 
Polgármesteri Hivatalban, a költségvetési törvény alapján a győrzámolyi lakosságszám alapján a hivatalra számított 
ügyintézői létszám 9,64 fő. Javasolja, hogy a Képviselő-testület engedélyezze a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
létszámának bővítését egy fővel. Hatályba lép a közösségi együttélésről szóló rendelet július 1-jével, aminek a betartását 
ellenőrizni kell, ezen kívül nagyon sok a műszaki ügy, az építkezés, a melléképületek létesítésével kapcsolatos kérelem.   
 
A Képviselő-testület tagjai egyetértettek a létszámfejlesztéssel.  
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Polgármesteri Hivatalban létszámfejlesztés engedélyezéséről 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámolyi Polgármesteri 
Hivatalban egy új köztisztviselői álláshelyet létesít a 2022. év II. félévétől. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
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 94/2022. (VI. 23.) határozata 
Polgármesteri Hivatalban létszámfejlesztés engedélyezéséről 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győrzámolyi Polgármesteri 
Hivatalban egy új köztisztviselői álláshelyet létesít a 2022. év II. félévétől. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
2. „Egy a világunk” Alapítvány nyári tábora 
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Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az „Egy a világunk” Alapítvány a 6. alkalommal tartana itt nyári tábort 
a sérült gyermekek számára. Tavaly 8 gyerek volt a multifunkciós teremben, idén 12-en vennének részt, amihez a 
multifunkciós terem már kicsi, ezért a tornacsarnokot szeretnék igénybe venni. Azt javasolja, hogy támogassák azzal a 
tábort, hogy ne kérjenek bérleti díjat. A tábort úgy kell elképzelni, hogy mindegyik gyerek mellett ott van egy másik 
gyermek és egy segítő is és hármas egységben működnek.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy a résztvevőknek kell-e fizetni. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy minimális összeget kell fizetniük, mert az sem jó, ha teljesen ingyenes, 
de az Alapítvány támogatást is nyert erre. 
 
A Képviselő-testület tagjai egyetértenek a javaslattal. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Döntés „Egy a világunk” Alapítvány nyári táborának támogatásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Egy a Világunk” Alapítvány 
térítésmentesen veheti bérbe a sportcsarnokot a nyári tábor időtartama alatt.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-
testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2022. (VI. 23.) határozata 
Döntés „Egy a világunk” Alapítvány nyári táborának támogatásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Egy a Világunk” Alapítvány 
térítésmentesen veheti bérbe a sportcsarnokot a nyári tábor időtartama alatt.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a napirendi pontok tárgyalásával végeztek, megköszönte a 
munkát, a nyilvános ülést 17.09 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

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


