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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
 

Készült: 2022. augusztus 30. napján a 16 órakor kezdődő rendkívüli ülésen 
 
Helye: Községháza tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.) 
 
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Pulai Nikoletta polgármester, Horváth Károly alpolgármester, 
Arvanitidu-Major Éva, Halmos-Polyánki Anett és Siska Károly képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Karácsonyné Mayer Éva 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 Arvanitidu-Major Éva és Halmos-Polyánki Anett képviselőket kijelölte.  
Ezt követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Pannon-víz Zrt. javaslatának megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Győrzámoly, 234 és 333 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ágának meghatározása; Előadó: Pulai 
Nikoletta polgármester 
3. Döntés Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelméről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
5. 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 108/2022. (VIII. 30.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Pannon-víz Zrt. javaslatának megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Győrzámoly, 234 és 333 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ágának meghatározása; Előadó: Pulai 
Nikoletta polgármester 
3. Döntés Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelméről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
5. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 

 
1. napirendi pont: Pannon-víz Zrt. javaslatának megtárgyalása 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
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Pulai Nikoletta polgármester ismertette a Pannon-Víz Zrt javaslatát. Kiküldésre került a szerdai közgyűlés meghívója, 
amiben egy napirendi pont volt: Az önkormányzati tulajdonban vízközmű hálózatban lévő vagyonelemek, állami 
tulajdonba adásáról. Ez tartalmazta azt a linket, ahol tájékozódni lehet az esetleges állami tulajdonba vételről. 
Ezt követően részletesen beszámolt a közgyűlésen elhangzottakról. A közgyűlés után a Pannon-Víz Zrt vezérigazgatója 
a következő levelet küldte. „Hivatkozva a Pannon-Víz Zrt. mai napon megtartott rendkívüli közgyűlésén 
elhangzottakra, 2022. augusztus 30. napjáig az alábbi tárgyban szükséges az Önkormányzatok képviselő-
testületeinek/közgyűlésének döntése. 
Határozati javaslatok:  

1.) ……………………………. Önkormányzat Képviselő-testülete/közgyűlése határozatot hoz a Nemzeti 
Vízművek Zrt. által meghirdetett Integrációs Programban való részvételi szándékáról, azzal, hogy a Képviselő-
testület/közgyűlés kiköti, hogy ezen előzetes nyilatkozat az Önkormányzat részére csatlakozási kötelezettséget 
nem keletkeztet. Ezzel egyidőben megbízza dr. Dézsi Csaba Andrást, GYMJV Polgármesterét és Rácz Attilát, a 
Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy az illetékes szervezetekkel további tárgyalásokat folytasson az 
integrációs programhoz való csatlakozás feltételeiről. 
 

2.) …………………………… Önkormányzat Képviselő-testülete/közgyűlése jelen határozattal feljogosítja a 
Pannon-Víz Zrt-t, hogy az Önkormányzat 2022. évi használati díját a Pannon-Víz Zrt. az üzemeltetési 
költségeinek finanszírozására fordítsa.  
 

Kérem, hogy a határozati javaslatok alapján született döntésekről szóló kivonatokat két külön dokumentumban 
szíveskedjenek elkészíteni. A rendkívüli közgyűlésen elhangzottak alapján további feladatok és határidők: 

• az Önkormányzatok a fentiek szerint előterjesztett határozati javaslatok alapján meghozott képviselő-testületi 
döntésekről szóló 2 db kivonatot 2 külön csatolt dokumentumként 2022. augusztus 30. 14 óráig küldjék meg a 
vezerigazgato@pannon-viz.hu e-mail címre. 

• Pannon-Víz Zrt. Igazgatósága 2022. szeptember 15. 13:00 órára rendkívüli közgyűlést hív össze 

• a rendkívüli közgyűlést követően, 2022. szeptember 15. és 19. napok közötti időszakban kérjük, hogy az 
önkormányzatok képviselő-testületei határozatban fogadják el a rendkívüli közgyűlésen elhangzott javaslatokat 

• 2022. szeptember 20-ig a fenti e-mail címre küldjék meg a határozatokat.  
Szíves együttműködésüket köszönöm: Rácz Attila s. k. elnök-vezérigazgató” 

A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta a kialakult helyzetet.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő javasolta, hogy írják bele a határozatba azt, hogy abban az esetben járulnak hozzá, 
ha a jelenlegi tartozásukat nem kell befizetni. Jó lenne, ha ezt már a szándéknyilatkozatban rögzítenék, hogy az átadás 
pillanatában lévő tartozást nem kell megfizetni. 
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy azt tudják, hogy mennyi a vagyonuk? 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy 1,6 milliárd forint a vagyonunk, 0,28% a tulajdonrészük. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő megkérdezte, hogy most, amikor januárban, hosszú viták után átvették, most azt 
adják oda az államnak? 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy igen, ez a javaslat. Rengeteg munkával került vissza a vagyon a 
könyveikbe. Most odáig kell eljutni, hogy döntenek a szándék kinyilvánításáról. 
 
Siska Károly képviselő úgy gondolja, hogy akármit csinálhatnak, előbb-utóbb meglesz a következménye. 
 
Horvát Károly alpolgármester szerint Győrzámoly neve mellett lesz egy nagy feketepont, ha elkezdenek 
kukacoskodni és nem írják alá. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint nem is az, hanem akármit is csinálnak, nem tudják a vizet pótolni. Ha azt 
mondják, hogy nem írják alá, nincs alternatíva, amivel az ellátást meg biztosítani lehetne. 
 

mailto:vezerigazgato@pannon-viz.hu
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Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy napok óta ezen dolgoznak. Igyekeztek a lehető legtöbb információt 
összegyűjteni. Úgy látják, hogy nincs jó megoldás. Ha eljutnak a döntésig, a két rossz közül kell választani. Támogatja a 
szándéknyilatkozatot, a záradékkal kiegészítve. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület közösen megfogalmazta a szándéknyilatkozat szövegét. 
 
Összefoglalva az elhangzottakat, Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
a Nemzeti Vízművek Zrt. által meghirdetett Integrációs Programban való részvételi szándékáról és az 
integrációhoz kapcsolódó tárgyalások lefolytatásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot hoz a Nemzeti Vízművek Zrt. által meghirdetett 
Integrációs Programban való részvételi szándékáról, azzal, hogy a Képviselő-testület kiköti, hogy ezen előzetes 
nyilatkozat az önkormányzat részére csatlakozási kötelezettséget nem keletkeztet. Ezen szándékát azzal a feltétellel 
nyilvánítja ki a Képviselő-testület, hogy amennyiben sor került az átruházásra, annak időpontjában a Pannon-víz Zrt. 
felé fennálló önkormányzati tartozás megfizetésétől a szolgáltató eltekint.  
2. A Képviselő-testület ezzel egyidőben megbízza dr. Dézsi Csaba Andrást, Győr Megyei Jogú Város polgármesterét és 
Rácz Attilát, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy az illetékes szervezetekkel további tárgyalásokat folytasson 
az integrációs programhoz való csatlakozás feltételeiről. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a határozatról a Pannon-víz Zrt. elnök-
vezérigazgatóját tájékoztassa. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2022. (VIII. 30.) határozata 
a Nemzeti Vízművek Zrt. által meghirdetett Integrációs Programban való részvételi szándékáról és az 
integrációhoz kapcsolódó tárgyalások lefolytatásáról 
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot hoz a Nemzeti Vízművek Zrt. által meghirdetett 
Integrációs Programban való részvételi szándékáról, azzal, hogy a Képviselő-testület kiköti, hogy ezen előzetes 
nyilatkozat az önkormányzat részére csatlakozási kötelezettséget nem keletkeztet. Ezen szándékát azzal a feltétellel 
nyilvánítja ki a Képviselő-testület, hogy amennyiben sor került az átruházásra, annak időpontjában a Pannon-víz Zrt. 
felé fennálló önkormányzati tartozás megfizetésétől a szolgáltató eltekint.  
2. A Képviselő-testület ezzel egyidőben megbízza dr. Dézsi Csaba Andrást, Győr Megyei Jogú Város polgármesterét és 
Rácz Attilát, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy az illetékes szervezetekkel további tárgyalásokat folytasson 
az integrációs programhoz való csatlakozás feltételeiről. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a határozatról a Pannon-víz Zrt. elnök-
vezérigazgatóját tájékoztassa. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pulai Nikoletta polgármester a használati díjjal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 
a használati díj Pannon-Víz Zrt. általi felhasználásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozattal feljogosítja a Pannon-Víz Zrt-t, hogy az 
önkormányzat 2022. évi használati díját a Pannon-Víz Zrt. az üzemeltetési költségeinek finanszírozására fordítsa.  
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 0 fő igen szavazatával, 5 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2022. (VIII. 30.) határozata 
a használati díj Pannon-Víz Zrt. általi felhasználásáról 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot elutasította. 
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Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy még két kérdés van hátra a Pannon-Víz Zrt-vel kapcsolatban. Az első a 
vállalkozási keretszerződés. Nem nagyon tudnak mást tenni, mivel a bérleti-üzemeltetési szerződés és ahhoz kapcsolódó 
megállapodás aláírásra került és abból következik ez a vállalkozási szerződés. Javasolja a szerződés elfogadását. Az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Vállalkozási keretszerződések megkötése Pannon-víz Zrt-vel 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Pannon-víz Zrt-vel kötendő vállalkozási 
keretszerződést a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervrészében foglalt 2022. évi feladatok tekintetében, azt 
jóváhagyja a Győr-IV víziközmű rendszer vonatkozásában és felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a szerződés 
aláírására.  
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Pannon-víz Zrt-vel kötendő vállalkozási 
keretszerződést a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervrészében foglalt 2022. évi feladatok tekintetében, azt 
jóváhagyja a Kunsziget-SZV szennyvíz közműrendszer vonatkozásában 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 5 fő. A Képviselő-
testület 4 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2022. (VIII. 30.) határozata 
Vállalkozási keretszerződések megkötése Pannon-víz Zrt-vel 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Pannon-víz Zrt-vel kötendő vállalkozási 
keretszerződést a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervrészében foglalt 2022. évi feladatok tekintetében, azt 
jóváhagyja a Győr-IV víziközmű rendszer vonatkozásában és felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a szerződés 
aláírására.  
2. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Pannon-víz Zrt-vel kötendő vállalkozási 
keretszerződést a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervrészében foglalt 2022. évi feladatok tekintetében, azt 
jóváhagyja a Kunsziget-SZV szennyvíz közműrendszer vonatkozásában és felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert 
a szerződés aláírására. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal  

dr. Torma Viktória jegyző ismertette a 2023-2037. évekre szóló Gördülési Fejlesztési Tervet, ami július 29-én érkezett 
emailben. 15 évre készült és tartalmazza a fejlesztéseket.  
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a gördülő fejlesztési tervekben foglaltakat. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Pannon-Víz Zrt. 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terve 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette a Pannon-Víz Zrt. 2023-
2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervének Felújítások és Pótlások tervezetét és felhatalmazza Pulai Nikoletta 
polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot írja alá.   
2. 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 4 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2022. (VIII. 30.) határozata 
Pannon-Víz Zrt. 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terve 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette a Pannon-Víz Zrt. 2023-
2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervének Felújítások és Pótlások tervezetét és felhatalmazza Pulai Nikoletta 
polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot írja alá.   
2. 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 
 

2. napirendi pont: Győrzámoly, 234 és 333 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ágának 
meghatározása 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a 234 hrsz-ú (Szent István út) és a 333 hrsz-ú (Iskola út) ingatlan 
művelési ágát módosítani kell. Ezeket útként használják, de az ingatlan-nyilvántartásban nem így szerepel. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Szent István út gazdasági épületként szerepel, az Iskola út pedig 
közterületként. Fontos, hogy a Földhivatalnál is közútként szerepeljen. Ehhez szükséges a képviselő-testületi határozat. 
Levélben már kérték a Közlekedési Hatóságot, hogy igazolja le, hogy ezek a valóságban is utak. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Győrzámoly, 234 hrsz-ú ingatlan művelési ágának meghatározása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 
győrzámolyi 234 hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű ingatlan természetben önkormányzati közút. A 
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a rendezési tervnek megfelelően az ingatlant a jövőben is útként kívánja 
használni. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az ingatlan művelési ágának módosítása 
érdekében az ingatlanügyi hatóságnál intézkedjen. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2022. (VIII. 30.) határozata 
Győrzámoly, 234 hrsz-ú ingatlan művelési ágának meghatározása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 
győrzámolyi 234 hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű ingatlan természetben önkormányzati közút. A 
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a rendezési tervnek megfelelően az ingatlant a jövőben is útként kívánja 
használni. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az ingatlan művelési ágának módosítása 
érdekében az ingatlanügyi hatóságnál intézkedjen. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Győrzámoly, 333 hrsz-ú ingatlan művelési ágának meghatározása 
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 
győrzámolyi 333 hrsz-ú közterület megjelölésű ingatlan természetben önkormányzati közút. A Képviselő-testület úgy 
határozott, hogy a rendezési tervnek megfelelően az ingatlant a jövőben is útként kívánja használni. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az ingatlan művelési ágának módosítása 
érdekében az ingatlanügyi hatóságnál intézkedjen. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2022. (VIII. 30.) határozata 
Győrzámoly, 333 hrsz-ú ingatlan művelési ágának meghatározása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 
győrzámolyi 333 hrsz-ú közterület megjelölésű ingatlan természetben önkormányzati közút. A Képviselő-testület úgy 
határozott, hogy a rendezési tervnek megfelelően az ingatlant a jövőben is útként kívánja használni. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az ingatlan művelési ágának módosítása 
érdekében az ingatlanügyi hatóságnál intézkedjen. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3. napirendi pont: Döntés Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelméről 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ebben az évben is segítségért fordult 
az önkormányzathoz, az elmúlt évhez hasonlóan. A támogatást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza 
Fogyatékosok Napközi Otthona (fogyatékos személyek nappali ellátása) intézmény ellátottjai javára fordítja. Mivel a 
községből többen is érintettek az ellátásban, javasolja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 100 ezer forint támogatást 
nyújtsanak. 
 
A Képviselő-testület megvitatta a javaslatot, azzal egyetért. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére egyszeri 
100 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a támogatott által fenntartott intézmény győrzámolyi ellátottjai 
részére biztosított szolgáltatás megbízható nyújtása, színvonalának emelése, valamint az alacsony összegű személyi 
térítési díjak kiegészítése érdekében.   
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
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 115/2022. (VIII. 30.) határozata 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére egyszeri 
100 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a támogatott által fenntartott intézmény győrzámolyi ellátottjai 
részére biztosított szolgáltatás megbízható nyújtása, színvonalának emelése, valamint az alacsony összegű személyi 
térítési díjak kiegészítése érdekében.   
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
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4. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről: 
 
1. Pályázat fatermék átvételére 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a NÉBIH pályázatot hirdetett lefoglalt fatermék ingyenes átvételére. 
Ismerteti a pályázatot és javasolja, hogy azt nyújtsák be.  
 
A Képviselő-testület egyetért a pályázat benyújtásával. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Pályázat fatermék közérdekű célra történő ingyenes átadására 

1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) 
pontja és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Evt.) 90/K. § (6)-(7) bekezdése alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál 
(továbbiakban; NÉBIH) a NÉBIH által megjelentetett pályázati felhívás alapján kezdeményezi és kérelmezi a 
NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt és vagyonkezelésében lévő 120 m3 mennyiségű  A-ELL (Akác és Egyéb 
lágy lombos fafajok) ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingyenesen átadott faanyagot az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott szociális szolgáltatások és ellátások 
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és települési támogatás nyújtása céljára kívánja 
felhasználni. 

3. Győrzámoly Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 
4. Az önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt faanyag nem helyezhető forgalomba és nem 

értékesíthető. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a fatermékek ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a NÉBIH felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 
megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

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 116/2022. (VIII. 30.) határozata 
Pályázat fatermék közérdekű célra történő ingyenes átadására 

1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének 
c) pontja és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Evt.) 90/K. § (6)-(7) bekezdése alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál 
(továbbiakban; NÉBIH) a NÉBIH által megjelentetett pályázati felhívás alapján kezdeményezi és kérelmezi a 
NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt és vagyonkezelésében lévő 120 m3 mennyiségű  A-ELL (Akác és Egyéb 
lágy lombos fafajok) ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingyenesen átadott faanyagot az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott szociális szolgáltatások és ellátások 
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és települési támogatás nyújtása céljára kívánja 
felhasználni. 

3. Győrzámoly Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 
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4. Az önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt faanyag nem helyezhető forgalomba és nem 
értékesíthető. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a fatermékek ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a NÉBIH felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 
megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Hozzászólások 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a következő nap Tóth Máté, az E.on 
területi referense érkezik hozzá. Azokat a lehetőségeket járják körbe, amivel esetlegesen csökkenteni lehet a község 
áramfogyasztását. Energiaválság várható és erre fel kell készülni. Sokkal drágább lesz az energia, ezzel számolni kell a 
jövő évi költségvetésnél. Azzal is számolni kell, hogy a lakóknak is több segítségre lesz szükségük.  Kéri a képviselőket, 
ha bármilyen ötletük van az energiamegtakarítással kapcsolatban, legyenek szívesek írásban jelezni, vagy a következő 
testületi ülésen előterjeszteni. Tájékoztat arról is, hogy a Nyírfa liget útalapja korrekcióra szorul, mivel nem a terveknek 
megfelelő helyen van. A korrekciót a Strabag fogja elvégezni.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint az útalap kivitelezőjét kellene megkeresni a témában. Teljesítette-e a 
vállalkozási szerződésben foglaltakat, vállalta-e a felelősséget a munkájáért, van-e garanciális kötelezettsége. 
 
Siska Károly képviselő szerint ilyen már másodszor fordul elő. Nem biztos, hogy a vállalkozó felelős érte. Átvette 
valaki tőle ezt a munkát, volt műszaki ellenőr? 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy nem volt műszaki ellenőr, polgármester úr írta alá a teljesítést. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a most épült útalapok esetében, mindig volt az önkormányzatnak 
műszaki ellenőre.  
 
 
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a napirendi pontok tárgyalásával végeztek, megköszönte a 
munkát, a nyilvános ülést 17.43 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

   Pulai Nikoletta                                                                                             dr. Torma Viktória  
    polgármester                                                                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
     Halmos-Polyánki Anett                                                          Arvanitidu-Major Éva 
             képviselő                                                      képviselő 


