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

 

 

Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Horváth Károly alpolgármestert 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. Döntés a 1401 sz. út - Dergiták útja csomópontjának megvilágításáról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Javaslat a tornacsarnok és az óvodaépület tetőfedési munkálatainak elvégzésére; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Döntés villamosenergia vételezésről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Döntés az önkormányzat tulajdonát képező 1344 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatról; Előadó: Pulai Nikoletta 
polgármester 
5. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra; Előadó: Pulai Nikoletta 
polgármester 
6. Egyéb döntést igénylő ügyek; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
7. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2022. (IX. 15.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Döntés a 1401 sz. út - Dergiták útja csomópontjának megvilágításáról; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
2. Javaslat a tornacsarnok és az óvodaépület tetőfedési munkálatainak elvégzésére; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
3. Döntés villamosenergia vételezésről; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
4. Döntés az önkormányzat tulajdonát képező 1344 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatról; Előadó: Pulai Nikoletta 
polgármester 
5. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra; Előadó: Pulai Nikoletta 
polgármester 
6. Egyéb döntést igénylő ügyek; Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
7. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
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1. napirendi pont: Döntés a 1401 sz. út - Dergiták útja csomópontjának megvilágításáról 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Képviselő-testület a 21/2022. (I. 20.) 
határozatában elrendelte a Dergiták útján megépítésre kerülő csomópont közvilágításának tervezését és kivitelezését, 
mivel a Dergiták útjának építési terve villanyoszlop áthelyezését tartalmazta. Arról az oszlopról van szó, ami egy 
balesetben kidőlt. A csomópont világításának szabályai időközben – a terv készítése óta – változtak, ezért volt szükség a 
tervekre, melyek időközben elkészültek és engedélyezésük megtörtént. Ajánlatot kértek a kivitelezési munkákra, mely az 
alábbiak szerint érkezett meg: az Eon ajánlata bruttó 4.542.155,-Ft, a SPIE Hungária Kft. ajánlata bruttó 5.232.483,-Ft, 
a Lavill Kft. ajánlata bruttó 5.422.288,-Ft. Javasolja a legkedvezőbb ajánlat elfogadását. 
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy a balesetben kidőlt oszlopot helyreállítják-e, illetve kapott-e kártérítést az 
önkormányzat. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatta, hogy az az oszlop nem került helyreállításra és a tervek szerint egyébként is 
át kellett volna helyezni. Az oszlop az E.on tulajdona, a lámpatest az önkormányzaté. Jelezte az E.on felé, ahonnan azt a 
tájékoztatást kapta, hogy próbálják az oszlop költségét behajtani. Ennek eredményéről nincs információja, de a két ügy 
között nincs összefüggés, a Dergiták útjának csomópontját meg kell világítani. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a csomópont megvilágítása szükséges ahhoz, hogy az utat forgalomba 
tudják helyeztetni. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő bejelentette személyes érintettségét. 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dergiták útján lévő csomópont 
megvilágításának kivitelezőjéről szóló döntés során a szavazásból kizárja Halmos-Polyánki Anett képviselőt. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2022. (IX. 15.) határozata 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dergiták útján lévő csomópont 
megvilágításának kivitelezőjéről szóló döntés során a szavazásból kizárja Halmos-Polyánki Anett képviselőt. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pulai Nikoletta polgármester javasolta az E.on ajánlatának elfogadását és az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Döntés a Dergiták útján lévő csomópont mesterséges megvilágításának kivitelezőjéről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Dergiták útján lévő csomópont 
mesterséges megvilágítására érkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy az E.on bruttó 4.542.155,-Ft összegű ajánlatát 
elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a munkát rendelje meg és a vállalkozási 
szerződést írja alá. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 124/2022. (IX. 15.) határozata 
Döntés a Dergiták útján lévő csomópont mesterséges megvilágításának kivitelezőjéről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Dergiták útján lévő csomópont 
mesterséges megvilágítására érkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy az E.on bruttó 4.542.155,-Ft összegű ajánlatát 
elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a munkát rendelje meg és a vállalkozási 
szerződést írja alá. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. napirendi pont: Javaslat a tornacsarnok és az óvodaépület tetőfedési munkálatainak elvégzésére 
 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az óvoda-bölcsőde (Szent István u. 11.) épületének teteje beázik. Év 
elején erre pályázatot nyújtottak be a Belügyminisztériumhoz, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása c. pályázati kiírásra, a tető hőszigeteléssel történő szigetelése érdekében, de a pályázat sajnos nem nyert. 
Tekintettel arra, hogy a probléma nincs megoldva és jön a csapadékos időjárás, továbbá az egyre emelkedő energiaárak 
miatt is fontos, hogy a hőszigeteléssel történő felújítás megoldott legyen, ajánlatokat kértek a kivitelezésre. Három cég 
adott ajánlatot a munkálatokra, illetve hosszas utánjárást követően találtak egy céget, a napelemek le- és 
visszahelyezésére. A RAAB-Szig Kft. ajánlata bruttó 5.443.411,-Ft, a Kalmár Épszolg Kft. ajánlata bruttó 6.795.097,-Ft, 
Horváth Győző ev. ajánlata 10.518.000,-Ft. A Vill Technik Energy Kft. napelem bontás-visszaépítésre bruttó 
2.367.280,-Ft összegű ajánlatot adott.  
 
dr. Sallay András képviselő szerint nagyon sok a napelem bontási és visszahelyezési költsége. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy sajnos ez az egy cég volt, aki egyáltalán adott ajánlatot, ilyen munkát 
el sem vállalnak. Az a cég, amelyik annak idején felhelyezte a napelemeket már nem működik. Az ajánlat tartalmazza a 
lebontott napelemek tárolását is, mert ilyen helyzetben azt nem merte vállalni, hogy saját maguk eltárolják.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy vállalja-e a felelősséget a cég a napelemek újbóli 
bekapcsolásáért, illetve mennyi lesz a garancia a tetőre. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy vállalta. A garancia időtartamának utána jár.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő javasolja, hogy legalább két évet kérjenek. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy a szerződésbe belefoglalják.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy az óvoda működésben ez milyen fennakadást fog okozni. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy semmit, az óvoda ugyanúgy működni fog. Javasolja a legkedvezőbb 
ajánlat elfogadását. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Szent István út 11. szám alatt lévő óvoda-bölcsőde épület tetőfedési munkálatai 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Szent István út 11. szám alatt lévő óvoda-
bölcsőde épület hőszigeteléssel történő tetőfedési munkálataira érkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a RAAB-
Szig Kft. bruttó 5.443.411,-Ft összegű ajánlatát elfogadja.  
2. A Képviselő-testület a Vill Technik Energy Kft. napelem bontás-visszaépítésre adott bruttó 2.367.280,-Ft összegű 
ajánlatát elfogadja. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a munkálatokat rendelje meg és a vállalkozási 
szerződéseket írja alá. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2022. (IX. 15.) határozata 
Szent István út 11. szám alatt lévő óvoda-bölcsőde épület tetőfedési munkálatai 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Szent István út 11. szám alatt lévő óvoda-
bölcsőde épület hőszigeteléssel történő tetőfedési munkálataira érkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy a RAAB-
Szig Kft. bruttó 5.443.411,-Ft összegű ajánlatát elfogadja.  
2. A Képviselő-testület a Vill Technik Energy Kft. napelem bontás-visszaépítésre adott bruttó 2.367.280,-Ft összegű 
ajánlatát elfogadja. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a munkálatokat rendelje meg és a vállalkozási 
szerződéseket írja alá. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy mindenki előtt ismert az, hogy a sportcsarnok tetejét eltulajdonították. 
A feljelentést megtette, a rendőrség folytatja a nyomozást. A tetőfedő felmérte az okozott kárt, a biztosító felé 
megtették a bejelentést. A tetőt mielőbb meg kell csináltatni, mert ugyan a tetőfedő azt letakarta, de az időjárás 
csapadékos.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő megkérdezte, hogy a kamerákon lehet-e valamit látni. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a biciklitárolónál lévő fa miatt nem látja a kamera azt a részt, ezért kérte 
a Patent Kft-t, hogy adjanak ajánlatot a kamerarendszer bővítésére, hogy a csarnok jobban látható legyen, illetve a 
temetőnél lévő szelektív hulladéksziget, valamint a játszótér másik oldala is, mert ott folyamatosak a rongálások.   
 
A Képviselő-testület megvitatta az ajánlatban foglaltakat.  
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Sportcsarnok tetejének javítása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Horváth Győző ev. 1.332.000,-Ft összegű 
ajánlatát és felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a sportcsarnok tetejének javítását rendelje meg és 
vállalkozási szerződést írja alá. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2022. (IX. 15.) határozata 
Sportcsarnok tetejének javítása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Horváth Győző ev. 1.332.000,-Ft összegű 
ajánlatát és felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a sportcsarnok tetejének javítását rendelje meg és 
vállalkozási szerződést írja alá. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

3. napirendi pont: Döntés villamosenergia vételezésről 
 
 Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
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Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az idei év végén lejárnak a villamosenergia szerződések, mind az 
intézményi, mint a közvilágítás. A kapott ajánlatot átnézte az energetikai cég, akiket megbíztak és az a véleményük, hogy 
kössék meg a szerződést, mivel 200 forint alatt vannak a villamosenergia árak. Sajnos az előző időszak szerződéshez 
képest az emelkedés több, mint 8-szoros, csak a villamosenergia árakat illetően. De úgy tűnik, hogy a szerződés sem 
garancia semmire, nemrég az egyik szomszédos településen nem a szerződésben szereplő gázárat számlázták ki, hanem 
jóval magasabbat.  
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő javasolta, hogy a szerződés-tervezetben szereplő „last call” opciót vetessék ki, 
mert ez a jövőre nézve nagyon megköti az önkormányzatot, mivel ha mástól kérnek ajánlatot, akkor nekik joguk lesz 
ajánlatot adni, és ha jól érti, akkor olyan verzió van benne, amiben a későbbi tendereztetés is kizárható.  
 
dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy ez jelentheti-e azt, hogy ha kapnak mástól ajánlatot, akkor a jelenlegi 
szolgáltató elfogadhatja azt, vagy adhat annál kedvezőbbet? Ezért 0,5 Ft/kWh kedvezményt nyújt a szolgáltató a nettó 
energiadíjból.  
 
dr. Sallay András képviselő szerint az a gyakorlat, ha ezt tudja a többi ajánlatadó, akkor magasabb ajánlatot adnak. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő javasolja, hogy az utolsó ajánlattételi jog opciót vetessék ki a szerződésből.  
 
dr. Sallay András képviselő ezzel egyetért. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő jelezte, hogy a napelemes épületeket nem látta a szerződésben. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a sportcsarnokra és a Szent István u. 11. szám alatti épületre 2023. végéig 
van szerződés, az óvoda-konyha épületére pedig várják az ajánlatot. 
 
Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Közvilágítási szerződés megkötése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott a 2023-2024. évekre a közvilágítás 
adásvételére az Audax Renewables Kft-vel köt villamosenergia szerződést. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert az RMP03-VE-10687-S-22 számú szerződés 
aláírására azzal a kikötéssel, hogy a szerződés 6.1 pontjában szereplő utolsó ajánlattételi jog pont törlésre kerül.  
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2022. (IX. 15.) határozata 
Közvilágítási szerződés megkötése 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott a 2023-2024. évekre a közvilágítás 
adásvételére az Audax Renewables Kft-vel köt villamosenergia szerződést. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert az RMP03-VE-10687-S-22 számú szerződés 
aláírására azzal a kikötéssel, hogy a szerződés 6.1 pontjában szereplő utolsó ajánlattételi jog pont törlésre kerül.  
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Teljes ellátásról szóló villamosenergia adásvételi szerződés megkötése 6 db fogyasztási helyre 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott a 2023-2024. évekre a villamosenergia 
adásvételére az Audax Renewables Kft-vel köt villamosenergia szerződést 6 db fogyasztási helyre. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert az RMP03-VE-10688-S-22 számú szerződés 
aláírására azzal a kikötéssel, hogy a szerződés 6.1 pontjában szereplő utolsó ajánlattételi jog pont törlésre kerül.  
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Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2022. (IX. 15.) határozata 
Teljes ellátásról szóló villamosenergia adásvételi szerződés megkötése 6 db fogyasztási helyre 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott a 2023-2024. évekre a villamosenergia 
adásvételére az Audax Renewables Kft-vel köt villamosenergia szerződést 6 db fogyasztási helyre. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert az RMP03-VE-10688-S-22 számú szerződés 
aláírására azzal a kikötéssel, hogy a szerződés 6.1 pontjában szereplő utolsó ajánlattételi jog pont törlésre kerül.  
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 

4. napirendi pont: Döntés az önkormányzat tulajdonát képező 1344 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi 
ajánlatról 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az Erdősor úton lévő 1344 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat érkezett, 
bruttó 20 millió forint összegért. A telek 638 m2 nagyságú. A szomszéd venné meg, aki ott építkezett, azért, hogy a 
szülei is ide tudjanak költözni.  
 
A Képviselő-testület részletesen megvitatta a javaslatot és a telek nettó eladási árát 20 millió forint, bruttó 25,4 millió 
forint összegben határozta meg. 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint nagyon fontos lenne meghatározni azt is, hogy ha valaki megosztja a telkét, 
akkor a részére írjanak elő fizetési kötelezettséget. Javasolja, hogy ezt foglalják önkormányzati döntésbe.  
 
Pulai Nikoletta polgármester egyetért a javaslattal. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a képviselői felvetésben foglaltakat megvizsgálják és a javaslatot a testület 
elé terjesztik. 
 
Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Győrzámoly, 1344 hrsz-ú építési telek eladási árának megállapítása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzleti vagyonba tartozó győrzámolyi 1344 hrsz-ú 
építési telek eladási árát nettó 20 millió forint+27% áfa összegben határozza meg. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a telek adásvételére kössön szerződést és azt 
írja alá. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2022. (IX. 15.) határozata 
Győrzámoly, 1344 hrsz-ú építési telek eladási árának megállapítása 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzleti vagyonba tartozó győrzámolyi 1344 hrsz-ú 
építési telek eladási árát nettó 20 millió forint+27% áfa összegben határozza meg. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a telek adásvételére kössön szerződést és azt 
írja alá. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 
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5. napirendi pont: Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Már nagyon régóta részt vesznek ebben az 
ösztöndíj programban, amivel a közép- és felsőoktatásban tanuló diákokat segíthetik. Javasolja, hogy ez továbbra is 
folytatódjon. 
 
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 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2022. (IX. 15.) határozata 
Csatlakozás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához, és elfogadja az Általános szerződési feltételeket. 
2. A Képviselő-testület felkéri Pulai Nikoletta polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot a 
Támogatáskezelő címére határidőn belül juttassa el, valamint az Általános szerződési feltételekben foglaltakat hajtsa 
végre. 
Felelős: Pulai Nikoletta polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása 

 
Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről: 
 
1. Népi Építészeti Program pályázat benyújtása a Mária kápolna felújítási terveire 
 
Pulai Nikoletta polgármester hozzájárulást kér ahhoz, hogy a kápolnára vonatkozóan pályázatot nyújtsanak be a népi 
építészeti pályázaton. Több hívő ajánlotta fel a segítségét, mind az előkészítésre, mind a pályázat benyújtásra. Első 
körben 500 ezertől-2 millió forintig lehet a tervezésre és a statikai vizsgálatra pályázni. Tekintettel arra, hogy a kápolna 
önkormányzati tulajdonban van, az önkormányzat adhatja be a pályázatot. 20%-os önrész van, amit egy hívő család 
felajánlott, így az önkormányzatnak ez nem kerülne semmibe. Ha nyer a pályázat, akkor abból el lehet készíttetni a 
terveket és annak birtokában lehet pályázni majd a felújításra. Várja a hozzászólásokat. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Pályázat Mária kápolna felújítást célzó előkészítő dokumentáció költségeire 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Teleki László Alapítvány által 
meghirdetett Népi Építészeti Program felhívásra, az önkormányzat tulajdonát képező 334 hrsz-on lévő Mária kápolna 
állagmegóvását és helyreállítását célzó előkészítő dokumentáció elkészítési költségeinek támogatására.  
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselő-
testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2022. (IX. 15.) határozata 
Pályázat Mária kápolna felújítást célzó előkészítő dokumentáció költségeire 
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Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Teleki László Alapítvány által 
meghirdetett Népi Építészeti Program felhívásra, az önkormányzat tulajdonát képező 334 hrsz-on lévő Mária kápolna 
állagmegóvását és helyreállítását célzó előkészítő dokumentáció elkészítési költségeinek támogatására.  
 
2. Döntés Szerencse utcába tervezett játszótér tervéről 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette a Szerencse utcába tervezett játszótér terveit. Azt kérte a tervezőtől, hogy 
minimalista, alacsony költségvetésből megvalósítható játszótér legyen és a park egy része alkalmas legyen családi-baráti 
összejövetelek számára. Lenne benne egy mesterséges pancsoló, lépegető, fészekhinta, mérleghinta, süllyesztett 
trambulin, közösségi sütögetőhely, padok, növények.  
 
dr. Sallay András képviselő szerint kevés a hinta és a csúszda. 
 
Siska Károly képviselő megkérdezte, hogy mennyibe kerülne. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy tervezői költségbecslés alapján 34 millió forintba, növényekkel, 
utcabútorokkal együtt.  
 
A Képviselő-testület hosszan megvitatta a park terveit és arra az elhatározásra jutott, hogy alakítanának rajta, több 
játszóeszközt képzelnek el és felmerült az ökológiai szemléletű park gondolata is.  
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy úgy fogalmazta meg a tervező felé az elképzeléseit, hogy ne legyen sok 
játékeszköz, mert az megfizethetetlen, így viszont lát arra esélyt, hogy pár éven belül, pályázatból meg lehessen a 
valósítani. Ide a családok, idősek is kijöhetnek, a másik rész pedig a gyerekeké lenne.   
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő úgy gondolja, hogyha ezt így most elfogadják és a későbbiekben mégis magasabb 
lesz a ráfordítható keret, akkor tudnak rajta alakítani és akár több eszközt is beépíteni. 
 
dr. Sallay András képviselőnek az a véleménye, hogyha néhány évig még nem lesz megvalósítva, akkor adhatnának 
maguknak pár hetet, hogy a javaslataikat megfogalmazzák.  
 
Horváth Károly alpolgármester és dr. Sallay András képviselő a pancsolót kivenné. Nagy helyet foglal el. 
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő szerint annak a költsége is jelentős.  
 
Pulai Nikoletta polgármester és Halmos-Polyánki Anett képviselő szerint pont az a része az újdonság, a gyerekek 
szeretik az ilyet. 
 
Pulai Nikoletta polgármester összefoglalva az elhangzottakat kéri, hogy írásban tegyék meg a javaslataikat egy héten 
belül, amit továbbít a tervező felé. 
 
Hozzászólások 
 
Halmos-Polyánki Anett képviselő szeretné kérni, hogy a bérleti díjakat gondolják át a rezsiköltségek függvényében.  
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy minden nap órákat töltenek azzal, hogy a megfelelő takarékossági 
intézkedéseket meg tudják hozni. A közvilágítás vonatkozásában a luxerő csökkentés nem működik, az 
alkonyatkapcsoló sem. Átnézték, hogy fázisokat tudnak-e kivenni, de az sem működik, mert egy utca egy fázis, és ha 
kikapcsolnák, akkor egy egész utcában kapcsolnák ki a közvilágítást. Az alkonykapcsoló helyett azt javasolta az E.on, 
hogy fogjanak össze a szigetközi polgármesterek és kérjék közösen, hogy egy órával előbb és egy órával később 
kapcsolják a közvilágítást. Ehhez be kell szerezni a közútkezelő és a rendőrség hozzájárulását. A levelet megírták és 
elküldték, várják a válaszokat. Vanna olyan spórolási lehetőségek, melyek fejlesztést igényelnek. A fűtés vonatkozásban 
szakembertől kért segítséget, hogy nézzék át az összes épület fűtését. A Községháza a legproblémásabb ilyen 
szempontból. Javaslat volt, hogy a felső szintet zárják le, az alsó szinten termosztatikus szelepeket tudnak a radiátorokra 
szerelni. Megvizsgálják azt is, hogy a lakást hogyan tudnák leválasztani. Megvizsgálják a napelem-hőszivattyú telepítés, 
illetve a split klíma felszerelési lehetőségeket arra az esetre felkészülve, hogy nem lesz gáz, vagy annak az ára túlzottan 
felemelkedik. A hivatalban és óvodában a led paneles világítás lehetősége merült fel. Nem gondolkodik bezáráson, de 
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korlátozó intézkedésekre sor kerülhet. Ki kell számolni, hogy éri meg nyitva hagyni a bérleményeket. A sportcsarnokot 
az iskola miatt nem lehet bezárni. Beszélt a tankerülettel is ebben a kérdésben, jelezte feléjük, hogy abban a formában, 
ahogy eddig működött a csarnok, nem tudják biztosítani és kérte, hogy a rezsiköltségek viselésében vállaljanak részt. A 
hivatalban átszerveznék a munkaidőt a fűtési szezonban úgy, hogy 4 napot lenne nyitva az épület, három napra pedig 
lezárnák. A könyvtár nyitvatartását is át kell gondolni. A felső szintet 5 fokra be lehet állítani, olyan a rendszer, hogy ez 
alatt automatikusan bekapcsol és biztosítja, hogy ne fagyjon el. A nyugdíjasklub a Tűzoltószertár helyett tarthatja a heti 
összejöveteleit a Községházán. Augusztus 30-ig a sportöltöző villanyszámlája 198 ezer forint, a fűtésszámlája 341 ezer 
forint volt. Több helyen lekapcsolják az ilyen öltözőkben a fűtést. Azt javasolja, hogy csak annyi fűtés legyen, hogy ne 
fagyjon el a rendszer. A hőfok visszavétele, illetve a díszkivilágítás lekapcsolása jöhet szóba, ilyen a templomnál és az 
emlékműnél van. Amikor konkrétumok lesznek, akkor ezt át kell beszélniük és a szükséges intézkedéseket meg kell 
hozniuk. Sok helyen minden magánrendezvényt betiltanak.  
 
Arvanitidu-Major Éva képviselő megkérdezte, hogy a Pannon-víz Zrt-nél mi a helyzet. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy a szolgáltató nem kapott választ a kérdésekre, a mai megbeszélést 
elhalasztották, így várhatóan szeptember 20-ig nem történik semmi. 
 
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a napirendi pontok tárgyalásával végeztek, megköszönte a 
munkát, a nyilvános ülést 18.28 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

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


