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Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Pulai Nikoletta polgármester, Horváth Károly alpolgármester, 
Arvanitidu-Major Éva, Karácsonyné Mayer Éva és Siska Károly képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Halmos-Polyánki Anett és dr. Sallay András, képviselők 

 

 

Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Horváth Károly alpolgármestert és Arvanitidu-Major Éva képviselőt 
kijelölte. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 
1. Javaslat a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek módosítására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Javaslat a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosítására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Döntés az útépítés, csapadékvíz elvezetés tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről; Előadó: Pulai Nikoletta 
polgármester 
5. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
6. 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 98/2022. (VII. 26.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Javaslat a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek módosítására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Javaslat a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosítására; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Döntés az útépítés, csapadékvíz elvezetés tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről; Előadó: Pulai Nikoletta 
polgármester 
5. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
6. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 

 
1. napirendi pont: Javaslat a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítására 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
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Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Képviselő-testület 2017-ben fogadta el a 
településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletet, ami 2018. január 1-jén lépett hatályba. A rendelet alkalmazása 
óta eltelt időben, a joggyakorlatban tapasztalták meg a rendelet működését és észlelték, hogy némely rendelkezése 
pontosításra, illetve kiegészítésre szorul. Az önkormányzat honlapján a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján, a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint, Győrzámoly 
Község Önkormányzata partnerségi egyeztetést kezdeményezett 2022. június 21. napján a településképi rendelet 
módosításáról, illetve megkereste a véleményezésben részt vevő hatóságokat. Ugyanezzel egyidőben a honlapon 
kifüggesztésre került az a kezdeményezés, illetve a főépítész által készített értékvizsgálat, mely a Győrzámoly, Liget u. 
254/2 hrsz-ú ingatlan helyi védettség alá helyezését javasolta. A helyi védett értékeket is a településképi rendelet rögzíti. 
A településképi rendelet szabályai szerint a kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásban 
észrevételt tehettek. A védettséggel kapcsolatos javaslatot – az erről szóló döntést megelőzően – a helyben szokásos 
módon 30 napra közhírré kellett tenni. A közhírrététel időtartama alatt a javaslat és az értékvizsgálat megtekintését bárki 
számára biztosítani kellett. Ez a honlapon való közzététellel megvalósult. A helyi védettség alá helyezéssel, illetve a 

rendelet tervezett módosításával kapcsolatban a partnerek részéről eltérő vélemény, javaslat nem érkezett, az Állami 
Főépítész véleménye szerint a rendelet-tervezet 2. § f) pontja magasabb szintű jogszabályt ismétel, ezért kérte 
annak átdolgozását a magasabb rendű jogszabály ismétlése nélkül. Ezt meg is tették, melyet az előterjesztés 
tartalmaz.  
 
A Képviselő-testület tagjai megvitatták a tervezett módosítást, az abban foglaltakkal egyetértenek.  
 
Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2022. (VII. 26.) határozata 
Győrzámoly, 254/2 hrsz-ú lakóépület helyi védelem alá helyezése 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 18/2017. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet alapján a Győrzámoly, 254/2 hrsz-ú lakóépületet helyi védelem alá helyezi, helyi védett 
értéknek nyilvánítja, melyet a településképi rendeletben rögzít.  

 
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 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete a 
településkép védelméről szóló 18/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

2. napirendi pont: Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek módosítására 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy elő kell rendeleti szinten is készíteni a gyermek- és felnőtt orvosi körzet 
megosztását. A védőnők is jelezték, hogy a védőnői körzeteket is felül kell vizsgálni, mert jelenleg nem arányos a munka 
a két körzetben. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet-tervezetet meg kell küldeni a véleményező 
szerveknek. 
 
A Képviselő-testület tagjai megvitatták a javaslatot és azzal egyetértettek. 
 
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 100/2022. (VII. 26.) számú határozata 
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az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet-tervezetről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet-
tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő rendelet-tervezetet 
véleményezés céljából küldje meg az alapellátást végző dr. Bán Barbara háziorvosnak, Benákné dr. Kelemen Ágnes 
gyermekorvosnak, dr. Hetényiné dr. Szegedy Judit Márta fogorvosnak és Bősze Anita és Keserü Brigitta védőnőknek, 
az Országos Kórházi Főigazgatóságnak, az Országos Tisztifőorvosnak, valamint a Győri Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztályának. 
3. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett rendelet-
tervezetet a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő. 
4. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a több településre kiterjedő fogorvosi alapellátás székhelyének kijelölésére az 
érintett önkormányzatokkal a 2013. évben kötött, érvényes megállapodással rendelkezik, mely megfelel az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben foglaltaknak. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 

3. napirendi pont: Javaslat a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosítására 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület áprilisban fogadta el a súlykorlátozáshoz kötött 
behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendeletet és ezzel egyidejűleg módosította a már elfogadott, de még hatályba 
nem lépett közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet úgy, hogy szankcionálhatóvá tette, ha behajtási 
engedély nélkül használják a megengedett össztömeg feletti járművek vezetői a súlykorlátozással érintett utakat. 
Tekintettel arra, hogy a szabálysértési törvény már szankcionálni rendelni a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú 
megsértését, ezért azt helyi rendeletben már nem lehet előírni, ezért mindkét rendeletből hatályon kívül kell helyezni 
ezen rendelkezéseket. Várja a hozzászólásokat.  
 
Siska Károly képviselő ezzel nem ért egyet, mert a rendeletet ezért alkották. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a rendeletet nem ezért alkották, hanem olyan rendelkezéseket tartalmaz, 
hogy a közösségi együttélést sértő magatartásokat rendeli szankcionálni, például, ha valaki nem tartja rendben a telkét. 
Ez a rendelkezés utólag került a még hatályba nem lépett rendeletbe akkor, amikor a súlykorlátozáshoz kötött behajtás 
rendjét szabályozták áprilisban és ezzel a kiegészítéssel lépett hatályba július 1-jén a közösségi együttélés szabályairól 
szóló rendelet.  
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő 
rendelet-tervezeteket teszi fel szavazásra: 
 
A rendelet-tervezettel 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 rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 8.) önkormányzati rendelete a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról (a 
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
A rendelet-tervezettel 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 rendeletet alkotta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 8.) önkormányzati rendelete 

Győrzámoly Község közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 4/2022. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

4. napirendi pont: Döntés az útépítés, csapadékvíz elvezetés tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
eredményéről 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
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Pulai Nikoletta polgármester ismerteti a lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárást. Mindkét rész vonatkozásában két 
ajánlat érkezett. A közbeszerzés 1. része a Nyírfa liget I. és II. szakaszának építésére vonatkozott. A Colas és a Strabag 
adott ajánlatot, melyből a Strabag Kft. ajánlata a kedvezőbb, a Nyírfa liget I. szakaszára érkezett ajánlat bruttó 
14.470.109,-Ft, a Nyírfa liget II. szakaszára érkezett ajánlat bruttó 10.283.410,-Ft. A közbeszerzés 2. része az ÉNY-i 
lakóutcák építésére és Búzavirág, Móvető, Tölgyfa és Cseresznyefa utcákban a csapadékvíz elvezetés megvalósítására 
vonatkozott. A Búzavirág utca pályázati támogatással érintett részének építésére a Strabag Generálépítő Kft. adta a két 
ajánlattevő közül a kedvezőbb ajánlatot, bruttó 20.005.228,-Ft összegben, míg a pályázati támogatással nem 
finanszírozott, fennmaradó szakaszára bruttó 2.247.951,-Ft összegben. A Mórvető utca építésére bruttó 22.964.839,-Ft, 
a Határ út hiányzó szakaszának építésére bruttó 7.468.942,-Ft, a Diósi út meg nem épült szakaszára bruttó 11.891.809,-
Ft összegű ajánlat érkezett, ami útépítést tekintve a négy utcában összesen 50.849.424,-Ft+áfa, bruttó 64.578.768,-Ft. A 
csapadékvíz elvezetés megvalósítására a négy utcában 96.494.851+áfa, bruttó 122.548.461,-Ft összegű ajánlat érkezett. 
A közbeszerzési szakértő az ajánlatokat ellenőrizte.  
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a beérkezett ajánlatokat és a Bíráló Bizottság javaslatát. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy e tárgyban név szerinti szavazást kell tartani a közbeszerzési törvény 
alapján. Ez úgy történik az Szmsz szerint, hogy előolvassa a neveket ABC sorrendben és a képviselők a nevük 
elhangzása után szavaznak. A polgármester asszony is az ABC sorrend szerint szavaz.  
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ezt követően a képviselők a nevük elhangzása után leadták a szavazatukat, melyet Pulai Nikoletta 
polgármester külön íven összesített (a név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv a képviselő-testületi ülésről 
készült jegyzőkönyv melléklete). 
 
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 101/2022. (VII. 26.) határozata 
Döntés az „Útépítés, csapadékvíz elvezetés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Útépítés, csapadékvíz elvezetés” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban: 
1. A Colas Út Építőipari Zrt. (1173 Budapest, Bocskai u. 73.) és a STRABAG Generálépítő Kft. (1117 Budapest, 
Infopark D épület, Gábor Dénes u. 2.) ajánlattevők ajánlatának érvényességét az 1. és 2. közbeszerzési rész tekintetében 
megállapítja; 
2. A közbeszerzési eljárás eredményességét az 1. és 2. közbeszerzési rész tekintetében megállapítja; 
3. Nyertes ajánlattevőnek az az 1. és 2. közbeszerzési rész tekintetében a STRABAG Generálépítő Kft. (1117 Budapest, 
Infopark D épület, Gábor Dénes u. 2.) ajánlattevőt nevezi meg, mivel ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó ajánlat. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert az összegzés szóló tájékoztató kiküldésére és a 
nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal; szerződéskötés esetében értelem szerint 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Bíráló Bizottság összetételében változtatásra volt szükség annak 
érdekében, hogy a közbeszerzés útépítési és csapadékvíz elvezetési része tekintetében is meglegyen a kellő műszaki 
szakértelem, ezért Herm László helyett Kiss Tamás került bevonásra. Javasolja, hogy az erről szóló határozatot 
módosítsák, és az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2022. (III. 3.) határozatában meghatározott 
Bírálói Bizottsági tag módosítása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Útépítés, csapadékvíz elvezetés” tárgyban kiírt nyílt 
közbeszerzési eljárásban módosítja a 44/2022. (III. 3.) határozattal megállapított Bíráló Bizottság összetételét és 
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jóváhagyja Herm László üzemmérnök helyett Kiss Tamás üzemmérnök bevonását a Bíráló Bizottság munkájába, a 
többi tag változatlanul hagyása mellett.  
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
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 102/2022. (VII. 26.) határozata 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2022. (III. 3.) határozatában meghatározott 
Bírálói Bizottsági tag módosítása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Útépítés, csapadékvíz elvezetés” tárgyban kiírt nyílt 
közbeszerzési eljárásban módosítja a 44/2022. (III. 3.) határozattal megállapított Bíráló Bizottság összetételét és 
jóváhagyja Herm László üzemmérnök helyett Kiss Tamás üzemmérnök bevonását a Bíráló Bizottság munkájába, a 
többi tag változatlanul hagyása mellett.  
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Pulai Nikoletta polgármestert elmondta, hogy az útépítés, csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzésére kértek 
ajánlatokat, három érkezett, ebből Pro Pervium Kft. 550.000,-Ft+áfa, bruttó 698.500,-Ft összegű ajánlata nem érvényes, 
mert nem a megküldött formátumban adott ajánlatot. A Nyék Soft Tervező Kft. 500.000,-Ft+áfa, bruttó 635.000,-Ft 
összegű, a Mervius Mérnöki Szolgáltató Kft. 400.000,-Ft+áfa, összesen 508.000,-Ft összegű ajánlatot adott. Javasolja a 
legkedvezőbb ajánlat elfogadását és előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2022. (VII. 26.) határozata 
Döntés az Útépítés, csapadékvíz elvezetés kivitelezésének műszaki ellenőrzéséről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Nyírfa liget, ÉNY-i lakóutcák építése és a 
csapadékvíz elvezetés megvalósítása négy utcában kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzésére érkezett ajánlatokat és 
úgy határozott, hogy a Mervius Mérnöki Szolgáltató Kft-t hirdeti ki a beszerzési eljárás nyertesének és elfogadja a 
400.000,-Ft+áfa, bruttó 508.000,-Ft összegű ajánlatát. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a Mervius Mérnöki Szolgáltató Kft-vel 
kössön megbízási szerződést. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 

5. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről: 
 
1. Döntés Győrújfalu község településrendezési tervének módosításáról 

Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a szomszédos település 
módosítja a rendezési tervét, és mint érintetteknek nyilatkozni kell erről. A módosítás szerint a Győrzámollyal határos 
területen, a 085 hrsz-ú út mentén, a mártonházi lakóterület melletti mezőgazdasági terület kereskedelmi-szolgáltató-
gazdaság övezetbe kerül. Javasolja a szomszéd település elképzelésének támogatását. 
 
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 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2022. (VII. 26.) határozata 
Győrújfalu község településrendezési terv módosítás (Rp.I.142-12) 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Győrújfalu 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 Győrújfalu község polgármesterét 
értesítse. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. Döntés Pannon-víz Zrt. 2023-2037. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervéhez szükséges 

nyilatkozatokról 

Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Pannon-víz Zrt. kérte a 2023-2037. évekre vonatkozó Gördülő 
fejlesztési terv Beruházási tervrészének elkészítéséhez az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az önkormányzat tervez-e 
beruházást ebben az időszakban, illetve meghatalmazást ahhoz, hogy a beruházási tervrészt elkészítse és benyújtsa a 
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz. Egyelőre nem terveznek beruházást, javasolja az erről szóló 
nyilatkozat kiadását és meghatalmazás adását a Pannon-víz Zrt. részére. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Pannon-Víz Zrt. 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terve 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023-2037. évekre beruházást jelenleg nem tervez, 
felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a tervezés hiányáról tegyen nyilatkozatot a Pannon-Víz Zrt. felé és 
adjon meghatalmazást a szolgáltatónak, hogy a Beruházási tervfejezetet az önkormányzattól kapott információk, 
valamint az uniós és állami támogatású pályázati lehetőségek figyelembe vételével az önkormányzat képviseletében 
készítse el, és az önkormányzat véleményezését követően nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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 105/2022. (VII. 26.) határozata 
Pannon-Víz Zrt. 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terve 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023-2037. évekre beruházást jelenleg nem tervez, 
felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a tervezés hiányáról tegyen nyilatkozatot a Pannon-Víz Zrt. felé és 
adjon meghatalmazást a szolgáltatónak, hogy a Beruházási tervfejezetet az önkormányzattól kapott információk, 
valamint az uniós és állami támogatású pályázati lehetőségek figyelembe vételével az önkormányzat képviseletében 
készítse el, és az önkormányzat véleményezését követően nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3. Locsolómérőkkel kapcsolatos önkormányzati álláspont kialakítása 

Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Pannon-víz Zrt. arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a 
biztonságos ivóvízellátás érdekében az öntözést indokolt korlátozni úgy, hogy új locsolóórákat ideiglenesen nem 
helyeznek fel azért, hogy a lakosság esti vízellátása biztosított legyen és akiknek már van locsolóórája arra kérik, hogy 
kizárólag este 10 és reggel 6 óra között használja öntözési célra az ivóvizet. Ez a szomszédos településekre is 
vonatkozik. A Szolgáltató várja az önkormányzatok hozzájárulását a javaslatának elfogadásához. 
 
A Képviselő-testület megvitatta a javaslatot és egyetértenek a locsolás ilyen formában történtő korlátozásával. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
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Locsolómérők felhelyezésének ideiglenes korlátozása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzata tudomásul vette a Pannon-Víz tájékoztatóját az ivóvízhálózattal kapcsolatban. 
Az önkormányzat a lakosság érdekeit szem előtt tartva, a zavartalan ellátás érdekében, támogatja a Pannon-víz Zrt. azon 
kérését, hogy ideiglenesen szüneteltesse a locsolómérők felhelyezését. Egyidejűleg az önkormányzat kéri azokat az 
ingatlantulajdonosokat, akik már rendelkeznek locsolásmérővel, hogy lehetőség szerint este 22.00 és reggel 6.00 óra 
között végezzék ezt a tevékenységet. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az önkormányzat álláspontját tartalmazó 
nyilatkozatot a Pannon-víz Zrt. felé tegye meg. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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 106/2022. (VII. 26.) határozata 
Locsolómérők felhelyezésének ideiglenes korlátozása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzata tudomásul vette a Pannon-Víz tájékoztatóját az ivóvízhálózattal kapcsolatban. 
Az önkormányzat a lakosság érdekeit szem előtt tartva, a zavartalan ellátás érdekében, támogatja a Pannon-víz Zrt. azon 
kérését, hogy ideiglenesen szüneteltesse a locsolómérők felhelyezését. Egyidejűleg az önkormányzat kéri azokat az 
ingatlantulajdonosokat, akik már rendelkeznek locsolásmérővel, hogy lehetőség szerint este 22.00 és reggel 6.00 óra 
között végezzék ezt a tevékenységet. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az önkormányzat álláspontját tartalmazó 
nyilatkozatot a Pannon-víz Zrt. felé tegye meg. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Hozzászólások 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy vizsgálják már a megemelkedett energiaárak 
miatt a megtakarítási lehetőségeket. A közvilágítással kapcsolatban elmondta, hogy megvizsgáltatják azt, hogy a fényerő 
csökkentésével lehet-e megtakarítást elérni, de ehhez a szolgáltatóval meg kell vizsgáltatni a rendszert, hogy a trafóba ezt 
be lehet-e építeni. Az is felmerült, hogy minden második lámpát kikapcsolják, de ez azt jelentené, hogy minden 
negyedik oszlopon lenne világítás, mert jelenleg minden második oszlopon van lámpatest. Igyekeznek minden 
lehetőséget megvizsgálni. 
 
Siska Károly képviselő felvetette, hogy időszakosan is le lehetne kapcsolni a közvilágítást, hajnalban például, éjfél és 
négy óra között. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a közvilágítás kötelező feladat, és annak lekapcsolását a jogszabályok 
jelenleg nem teszik lehetővé.  Elmondta, hogy augusztus 19. - augusztus 21. közöttre meghívást kaptak 
Székelyszenkirályra.  
 

Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a napirendi pontok tárgyalásával végeztek, megköszönte a 
munkát, a nyilvános ülést 16.45 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el. 
 
 

kmf. 
 
 

   Pulai Nikoletta                                                                                             dr. Torma Viktória  
    polgármester                                                                                                          jegyző 
 
 
 
           Horváth Károly                       Arvanitidu-Major Éva 
           alpolgármester                                                      képviselő 


