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Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, a közmeghallgatást 
megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Arvanitidu-Major Éva alpolgármestert és Horváth Károly 
képviselőt kijelölte. Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, a jegyzőnőt a képviselő hölgyeket és urakat, és 
külön köszöntötte Blazovicsné Varga Mariannát a Győri Tankerület Igazgatóját, egyben győrzámolyi lakost. Elmondta, 
hogy a 2017. évben történtekről, a most folyamatban lévő eseményekről és a terveikről ad tájékoztatást. A bölcsőde, ami 
pillanatnyilag 2 csoportos, már 8. éve működik, 26 férőhellyel. Az a fejlődés, ami a községben végbemegy, előrevetíti 
egy újabb bölcsődei csoport létrehozását. Erre EU-s és hazai forrásokból is lehet igényelni támogatást. Idén a 
Belügyminisztériumhoz adtak be pályázatot egy újabb bölcsődei csoport kialakítására, és nemrég kapták meg az 
értesítést, hogy bár az igényt jogosnak ítélték, de nincs elegendő forrás ennek finanszírozására, így nem támogatják azt. 
Ugyanilyen volt pár éve a konyha fejlesztési pályázat, amit először nem támogattak, majd a következő évben, amikor 
újra beadták a pályázatot, akkor támogatást nyertek. Felkérte Erdélyi Csillát, a bölcsőde szakmai vezetőjét, hogy tartsa 
meg beszámolóját. 
 
Erdélyi Csilla a bölcsőde szakmai vezetője elmondta, hogy már két csoporttal működnek és a bölcsőde iránt egyre 
nagyobb az igény, amit az is mutat, hogy idén szeptemberben nem volt üres férőhely. Mindkét csoport vegyes csoport, a 
legkisebb gyermek jelenleg 1 éves, de tavaszra már van olyan igény, hogy 8 hónapos gyermeket szeretnének bölcsődébe 
adni, ami a kisgyermeknevelőknek is újabb kihívást jelent. Kéri, hogy aki igényli a bölcsődei ellátást, az minél hamarabb 
keresse fel az intézményt annak érdekében, hogy biztosan tudják fogadni a gyermekét és ne kelljen visszautasítani. 
Köszönetet mond a munkatársainak és a fenntartónak a sok támogatásért, azért, hogy sikeres és minőségi bölcsődei 
ellátást tudnak nyújtani. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy idén ősztől már hat csoportban tudják fogadni az óvodásokat és biztos 
abban, hogy hamarosan a hetedik csoportra is szükség lesz. Köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőinek és 
munkatársainak, a konyhai személyzetnek az általuk végzett munka színvonaláért, azért, hogy akik itt élnek és igénybe 
veszik ezeket a szolgáltatásokat, azok úgy érezhetik, hogy jó helyen van a gyermekük. Elég csak arra gondolni, hogy az 
óvodai munka alapozza meg az iskolai életet, így az óvoda nagyon fontos állomásnak tekinthető egy gyermek 
felnövekedésében. Felkérte Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezetőt, hogy tartsa meg beszámolóját. 
 
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy amikor a pályázat elnyerésének híre eljutott hozzájuk, 
aggódtak, hogy miként fog a munka ilyen rövid idő alatt megvalósulni. Most utólag azt mondja, hogy olyan gyorsan és 
flottul lezajlott a beruházás, hogy ebből a szülők semmit sem vettek észre. Májusban elkezdődött és augusztus végére be 
is fejeződött. Mindenkit bíztat arra, hogy nézze meg milyen szépek és tágasak lettek a csoportok, öröm ott tartózkodni. 
Megszűnt a zsúfoltság, minden gyermeknek elegendő helye van. Tavaly azt mondta, hogy nagyon nehezen kaptak 
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óvónőt, most viszont szomorú, mert egyáltalán nem kaptak. Három helyet hirdettek meg, ebből csak egyet tudtak 
betölteni, pedig több alkalommal is kiírták a pályázatot, mégsincs jelentkező. Jelenleg tehát két fő óvónő hiánnyal 
működik az óvoda és köszönetét fejezi ki a munkatársainak, hogy mindenki teszi a dolgát azért, hogy ezt se a gyerekek, 
se a szülők ne érezzék meg. Kér és bíztat mindenkit arra, hogy ha van óvónő ismerőse, és nem helyezkedett még el, 
akkor irányítsa a győrzámolyi óvodába. Jelenleg 126 gyermek jár az óvodába, decemberre 130-an lesznek és 10 
kisgyermeket vettek előjegyzésbe. Idén először, de hagyományteremtő céllal, óvodába hívogató rendezvényt indítottak 
el. Első nap a szülőknek tartottak tájékoztatást arról, hogy milyen az élet a győrzámolyi óvodában, a másik két napon 
pedig a csoportokba lehetett ellátogatni, ahol a szülők eltölthettek a gyerekekkel egy-egy délutánt. A rendezvény nagyon 
sikeres volt, hiszen akik ott megjelentek, mind be is íratták a gyermeküket a győrzámolyi óvodába, ez tehát a munkájuk 
elismerését is jelenti. Idén átestek az első tanfelügyeleti ellenőrzésen, ami jó eredménnyel zárult, ezen kívül volt egy 
pedagógus minősítés is, ahol nagyon szép eredményt ért el az óvodapedagógus. Az óvoda átalakítás miatt megszűnt az 
eddigi nagyterem, ahol a rendezvényeket és a testnevelés foglalkozásokat szokták tartani, de ezt úgy oldották meg, hogy 
a lenti, most nem használt csoportszobát teljesen kiürítették és itt a testnevelés foglalkozást meg tudják oldani. A 
munkakörülmények is teljesen megfelelőek, meg vannak elégedve és büszke a munkatársaira, hogy így kiállnak egymás 
mellett és egymás munkáját segítik a gyermekek érdekében. 
 
Horváth Gábor polgármester megköszönte a szakmai beszámolót és az iskolával kapcsolatban elmondta, hogy hét 
éve az igazgató úrral azt tűzték ki, hogy a tanulók létszámát az akkori 130 főről 160 főre növeljék, ez olyannyira jól 
sikerült, köszönhetően elsősorban az igazgató úrnak és a tantestület munkájának, hogy a létszám már 220 fő és nem 8, 
hanem 9 osztályban oktatják a gyerekeket, mert idén már két első osztály indult. Ha figyelembe veszik a tankötelesek 
számát, akkor az elkövetkező években is két első osztályt kell majd indítani. Pillanatnyilag úgy oldották meg az 
elhelyezést, hogy az ének-zene szaktanteremben is elhelyeztek egy osztályt, de ez visszalépés, hiszen a terem így nem 
tudja betölteni azt a feladatot, amiért az megépült. Ezért muszáj volt előre gondolkodni, és arra jutottak, hogy az iskola 
udvarán jövő őszig meg kell építeni két új osztálytermet. Ehhez kérték a Győri Tankerület segítségét és támogatását. A 
tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A terv négy új osztályterem építését tartalmazza, de első 
ütemben két osztályterem épül meg.  Erre kerülhet majd egy emeleti szint és egy olyan tető megoldás, ami még egy 
újabb nagytanterem kialakítására adhat lehetőséget. Azt kell megállapítani, hogy ha eredmények vannak, akkor feladatok 
is vannak, hiszen hihetetlen nagy eredmény, hogy az iskolába ennyien járnak, ugyanakkor helyhiány van, amit meg kell 
oldani. Most már rangot jelent ebbe az iskolába járni, mivel olyanok az eredmények és a szülők szívesen hozzák ide a 
gyerekeiket. Mielőtt átadja a szót Németh László igazgatónak, megköszöni a tantestület munkáját.  
 
Németh László iskolaigazgató köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az idei évet 220 tanulóval kezdték, ami 
egyúttal azt is jelenti, hogy a különböző csoportbontásokat, fejlesztő foglalkozásokat a könyvtárban vagy a tornacsarnok 
galériáján tartanak meg, hiszen nincs szabad tanterem. A 160 tanulót két év alatt elérték, de sokan nem hittek abban, 
hogy lehet jó iskolát csinálni. Itt voltak nagyon jó pedagógusok, de át kellett alakítani a tantestületet, így 7 éve már 
mindent szakos pedagógusok oktatnak. Tavaly sajnos egy pedagógus elhunyt, így a technika tantárgyat nem szakos 
oktatta, de az idei tanévre ezt is megoldották, így a szakos ellátottság teljes az iskolában. Megköszöni a Győri Tankerület 
igazgatójának, hogy segítségükre volt abban, hogy a szaktantermekbe zajfogó függönyöket tudtak elhelyezni és a 
gyerekek ruháinak tárolásához vásárolhattak négy szekrényt. A 220 főből jelenleg 30 nem győrzámolyi lakos, ők a 
környékbeli településekről és Győrből járnak és van egy péri tanuló is. A beiskolázás előtt most már 7 éve 
iskolanyitogató rendezvényt tartanak, és mivel elterjedt a hír, hogy nehéz az iskolába bejutni, azt is tapasztalják, hogy a 
beiratkozás előtt vannak, akik bejelentkeznek a településre. Ez a községekre nem, inkább egyes győri iskolákra jellemző. 
Nem szeretnének ebbe az irányba elmenni, ő és a munkatársai is a hagyományos oktatás hívei, és ez meghozta az 
eredményt. Azt vallják, hogy tudni kell a szorzótáblát, el kell tudni mondani egy verset, el kell olvasni a kötelező 
olvasmányt, mert ezek a megszerzett értékek. Sok pedagógus a digitális oktatás mellett a hagyományos oktatást végzi, 
kivetíti az anyagot, ugyanakkor leíratják a gyerekekkel, mivel azt tapasztalják, hogy az internetről megszerzett tudás 
passzív tudás. Ezzel lehet vitatkozni, de a gyerekek eredményei mutatják ezt a legjobban. A kompetencia mérésen 
szövegértésben 14 községi iskola teljesített csak jobban a győrzámolyinál. Ez azt jelenti, hogy az iskolák 99%-ánál 
jobban teljesítenek. Matematikából 34 iskola teljesített jobban országosan, így a felső 5%-ban van az iskola. Mindig 
elmondja a szülőknek, hogy nem válogatott gyerekekkel dolgoznak, olyan az iskola, mint a község lakossága, minden 
féle képességű gyerekkel találkoznak. A nyolcadikos gyerekek esetében a szövegértés az iskolák 97%-ánál jobb, 
matematikából pedig az iskolák között a felső 10%-ban vannak. Az eredmények tehát magukért beszélnek. A 
gyerekeknek meg kell adni egy olyan tudást, amit, ha megmérnek, be tudják bizonyítani, hogy megvan és keresztül 
tudják vinni. A tudás másik fokmérője, hogy a gyerekek hogyan tudnak tovább tanulni. 2014. óta van központi felvételi, 
amit azért hoztak létre, mert az egyes iskolák között óriási különbség volt, és könnyebben adtak jobb jegyet, hogy 
megtartsák a gyerekeket, akik, amikor középiskolába kerültek, nagyon sokat rontottak az addigi eredményeiken. A 
győrzámolyi diákokra az a jellemző, hogy 75-80%-uk érettségit adó intézményben tanul tovább. A tavalyi végzős osztály 
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nagyon vegyes volt, de így is 9-en mentek szakiskolába, 5-en szakközépiskolába és 8-an gimnáziumba, a Révaiba, a 
Kazinczyba és a Krúdyba, amit nagyon szép eredménynek tart. Mivel egységes a felvételi és a kompetenciamérés is, így 
ez minden gyereknek egyformán nehéz. 2013-ban bevezették, hogy a hatodikos és nyolcadikos gyerekek belső vizsgát 
tesznek, amivel arra készítik fel őket, hogy ne érhesse őket meglepetés a felvételin. Ezzel a vizsgával a gyerekek akár egy 
jegyet is javíthatnak az év végi osztályzatukon, ha jól teljesítenek és egy jegyet rontanak, ha nem készülnek fel a vizsgára. 
A nyolcadikban azért vezették be a vizsgát, mert a felvételi után, ami januárban van, már nem szeretnek tanulni a 
gyerekek, viszont a középiskolában számon kérik a januártól-júniusig tartó tananyagot is, így ezzel a vizsgával rá tudják 
kényszeríteni őket a tanulásra. Matematikából, magyarból és egy szabadon választott tárgyból kell vizsgát tenni. Az 
iskolában több pályázat is fut, a könyvtár pályázat idén zárult, ahol 5 millió forintos informatikai fejlesztést nyertek el 
2012-ben és olyan rendszert tudtak kifejleszteni, hogy az iskola honlapján keresztül lekérdezhető a könyvtári állomány 
és, hogy az kölcsönözhető-e. Ezen kívül nyertek 4 db interaktív táblát. Tavaly vettek részt a „Határtalanul” pályázaton, 
aminek a keretében tanulókat tudtak elutaztatni a Felvidékre. Ez 800 ezer forintos pályázat volt és az önkormányzat 100 
ezer forinttal még támogatta a tanulókat, hogy részt tudjanak venni az utazáson. Olyan helyekre jutottak el, ami 
maradandó élményt jelentett mindenkinek, a teljesség igénye nélkül Léván, Besztercebányán, a Krasznahorka várán 
jártak ebben a három napban. Bízik abban, amit polgármester úr elmondott, és az őszre elkészül a két új tanterem, így 
jövőre már tágasabb helyen, de ugyanolyan nagy szeretettel tudják fogadni a tanulókat. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta a gyermekorvosi-fogorvosi rendelők és a védőnői szolgálat helyének 
megújítása érdekében beadott pályázattal kapcsolatban, hogy két éve, amikor a térség polgármestereit tájékoztatták a 
pályázati lehetőségekről úgy ítélték meg, hogy jó esélyük van az orvosi rendelők felújítására pályázatot beadni, hiszen 
elsősorban a gyermekorvos és a védőnő kinőtték a jelenlegi helyet, amit 1976-ban építettek. Ekkor olyan irányba 
indultak, hogy a jelenlegi épületre magastetőt építenek és oda helyezik el az egészségügyi szolgáltatókat. Ez azért is 
merült fel, mert már a ’90-es évek elejétől voltak arra törekvések, hogy a sokak által olyan csúnyának ítélt, mégis nagyon 
fontos épületre kerüljön magastető. A tervezés és a pályázat elkészítése során kialakult egy olyan elképzelés, amit be is 
adtak építési engedélyezésre és a statikusok szerint ez minden szempontból meg is lett volna valósítható. Azonban az 
engedélyezési eljárás során az örökségvédelem olyan feltételeket írt elő, hogy tűzfalas megoldással kell a tetőt kialakítani, 
ami viszont a statikusok szerint kivitelezhetetlen, mert nem lenne állékony az épület. Időközben az épületen feltárásokat 
is végeztek a statikai vélemények elkészítése érdekében, és kiderült az, hogy az épületet nem a terveknek megfelelően 
építették meg a ’70-es években. Nem olyan mélyre vitték az alapot, miután elérték a kavicsréteget, abbahagyták az 
alapozást, és nem törődtek azzal, hogy még egy méter mélyre el kellene azt készíteni. Még az épület alapot is meg kell 
erősíteni a nyár folyamán. Ezért egyre inkább úgy tűnt, hogy az eredeti elképzelést nem tudják megvalósítani, mert amit 
meg lehetett volna, az az örökségvédelem nem engedte, amit meg az örökségvédelem előírt, azt meg statikai okok miatt 
nem lehetett volna kivitelezni. Az óvodai kapacitásbővítés kivitelezése során több helyen is tudtak feltárást végezni, és 
nagyon sok helyen azt tapasztalták, hogy nem felel meg a terveknek az épület, így már abban sem lehettek biztosak, 
hogy amit nem látnak, az a terveknek megfelelően épült meg. Miután a pályázati támogatást megkapták, ki kellett találni, 
hogy ebben a lehetetlen helyzetben mit tudnak lépni és akkor merült fel annak a lehetősége, hogy az orvosi rendelő 
épületének a telkén ki lehet alakítani az újabb egészségügyi szolgálat épületét, ahol helyet kaphat a fogorvos, a 
gyermekorvos és a védőnő, valamint lesz egy közel 100 m2-es multifunkciós terem, ami azt a hiányt fogja pótolni, ami a 
kultúrterem óvodai foglalkoztatóvá alakítása miatt jelenleg fennáll. Változásbejelentést kellett tenni a pályázat miatt, 
hogy ugyanazt a létesítményt egy másik helyszínen fogják megépíteni. Erre vonatkozóan megkapták a támogatói 
döntést, így a közbeszerzés hamarosan kiírásra kerülhet és az eredeti határidőre, 2018. október 31-re elkészülhet az új 
épület. Ez azt is jelenti, hogy megszabadulnak attól a feladattól, hogy működik az óvoda, működnek a rendelők, de 
átépítés van az épületen. Rengeteg ember jár az óvodába, iskolába, kocsival, így az ideiglenesen ott parkoló járművek 
elhelyezése is gond lett volna az ottani építkezés kapcsán. Ráadásul a település központjában ezzel megszűnik az orvosi 
rendelők által generált gépjárműforgalom, és az új helyszínen, a telken belül biztosított lesz a parkolás. Az sem hátrány 
továbbá, hogy minden egészségügyi létesítmény egy helyen lesz, közel a gyógyszertárhoz. Nagyon sok izgalom után 
most tehát úgy tűnik, hogy a létesítmény megvalósítható lesz, és nem esnek el a támogatási összegtől. A pályázatot közel 
két éve kezdték elkészíteni, és úgy tűnik, hogy azokon az árakon már nem megépíteni, a mostani ismeretek szerint 15-
20%-os emelkedéssel biztosan kell számolni, de a képviselő-testület úgy döntött, hogy a szükséges összeget biztosítja az 
önkormányzat, hogy a létesítmény elkészülhessen. A régi óvoda épület alapját a nyári felújítás során megerősítették, 
ezen kívül is végeztek további megerősítési munkákat, így az az aggodalom, ami a statikusok részéről felmerült, 
megoldást nyert. Az iskolával kapcsolatban már elmondta, hogy nyáron megépülhet a két új tanterem, és a tankerület 
által nyújtott támogatáshoz nem kell sokat hozzátenni. A felmerülő munkák egy részét elvégzik maguk, hiszen mindig 
vannak a községben tenni akaró emberek, akiknek a segítségével sok mindent meg tudnak oldani. A település arculatát 
meghatározó épületek energetikai korszerűsítésével kapcsolatban is volt egy pályázati kiírás, ahol 40 millió forint 
támogatást kaptak a Tornacsarnok és a Tűzoltószertár épületeire. Kicserélik a nyílászárókat, hőszigetelést végeznek, a 
fűtési rendszerben is történik korszerűsítés. Az a feladat az önkormányzatra vár, hogy a tornacsarnok padlóját 
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kicseréljék, reméli, hogy erre is előbb-utóbb sort tudnak keríteni. A Tűzoltószertár épületén is hőszigetelést végeznének, 
héjazatot cserélnének és ott, ahol beázik, a tetőszerkezetet is meg kell javítani. Itt is lesznek gépészeti munkák és 
mindkét épületen villanyszerelési munkák is. Ezen kívül tervezik tanuszoda építését és pár hete úgy döntött a képviselő-
testület, hogy a jövő év nyarán közbeszerzési eljárást írnak ki, mert hiába becsülik meg a költségeket, a tényleges árakat 
csak akkor tudják meg, amikor egy vállalkozás jelentkezik, hogy mennyiért építi meg. A kapott ajánlatok és az anyagi 
lehetőségek függvényében döntenek majd arról, hogy el lehet-e kezdeni a munkát, mert arra az időre lehet annyi forrása 
az önkormányzatnak. Ez persze nem azt jelenti, hogy csak önerőből akarják megépíteni és nem tesznek meg mindent 
annak érdekében, hogy pályázati forrást kapjanak. Jelenleg azonban nincs olyan kiírás, amire pályázhatnának. Vannak 
olyan személyek, akik felajánlották a támogatásukat, segítségüket az önkormányzatnak. Azt, hogy az önkormányzat már 
most is rendelkezik forrással, a tavaly kialakított fejlesztési területeknek köszönhetik, hiszen a telkeket eladták. 
Várhatóan az új telkek január-februárban kialakulhatnak, és már a közművesítés irányába is tettek lépéseket, az E.onnal 
és a Égáz-Dégázzal szerződtek és ki is fizették a költségeket, mert a tényleges munkát a szolgáltatók csak azt követően 
indítják meg, miután a pénzt megkapják. Így is az E.on 2019. februárra vállalta, hogy a körülbelül 1 hét alatt elvégezhető 
munkát megcsinálja, tehát másfél éves határidővel dolgoznak a közműszolgáltatók. Reméli, ahogy eddig is, ezután is lesz 
alkalmuk gyorsítani ezen. Említette már az iskola bővítést, ahol biztos, hogy hozzá kell tenni ahhoz a támogatáshoz, 
amit a tankerület ad, említette az orvosi rendelő építést, a Tornacsarnok és Falumúzeum felújítást, amihez szintén majd 
hozzá kell tenni a szükséges önerőt, amit szintén a telekértékesítés bevételéből teremtenek meg. Hiszen Győrzámolyon 
nincs olyan jelentős helyi adó bevétel, ami számottevő lenne, nem éri el a 40 millió forintot, ami elenyésző az 
önkormányzat éves költségvetését tekintve. Nem tudja magukat Kunszigethez hasonlítani, ahol a helyi adóbevétel a 200 
millió forintot is meghaladja és Dunakilitihez sem, ahol a 300 millió forintot is, tehát Győrzámoly ebből a szempontból 
szegénynek tekinthető és úgy kell segíteni magukon, ahogy tudnak, és ezt eddig is telekalakításból származó bevételből 
oldották meg. Annak idején, 2011-ben az iskola-óvoda bővítési pályázathoz is hozzá kellett tenni a szükséges mértékű 
önerőt. 
Pár szót kíván szólni a mindennapjaikról, az együttélés szabályairól. Sajnos egyre több az olyan helyi lakos, aki azt 
gondolja, hogy minden feladat az önkormányzaté. Csak becsukja maga mögött a kaput, és azzal már nem törődik, hogy 
mi van az utcán. Nagyon sokan szabálytalanul kivezetik a telkükről a csapadékvizet, ami így megáll az utcán, utána meg 
csodálkoznak és felháborodnak és azt gondolják, hogy az önkormányzatnak az a feladata, hogy ezt korrigálja. Jó lenne, 
ha mindenki azoknak a példáját követné, akik figyelnek a környezetükre és akár még a szomszédjukkal is jóban vannak. 
Jó lenne, ha az önkormányzatnak nem azzal kellene foglalkozni, hogy szomszédok veszekednek azért, mert az egyiktől 
átfújt két falevelet a másikhoz a szél. Ha ezt már hatósági útra terelik, abból sok jó nem származik, csak mérgelődés, 
jobban tennék, ha egymás között meg tudnák beszélni. Nagy szerencsének tartja, hogy részt tudnak venni a közmunka 
programban, ahol pár embert tudnak alkalmazni, akik nemcsak azért vannak itt, hogy valahol eltöltsék a napot, hanem 
nagyon szorgalmasan és komolyan, aktívan dolgoznak. Köszöni a munkájukat, meg lehet nézni a község rendjét, ami 
nekik is köszönhető, hiszen tudva azt, hogy milyen problémák vannak, általánosságban elmondható, hogy a község 
rendjéről nem alakítható ki elmarasztaló vélemény. Ez azért is fontos, mert azok, akik úgy döntenek, hogy ide akarnak 
költözni és vesznek egy telket, ilyen szemmel is megnézik a települést. A telkekhez még azt is hozzáteszi, hogy egy 
megvalósított beruházás nem jelenti azt, hogy minden rendben van hiszen az mindig maga után von rengeteg új 
feladatot. Ilyen például a közlekedés. De hozzáteszi, hogy ha Győrzámoly ebből a fejlődésből kimaradna, csak azt érnék 
el, hogy többen mennének Dunaszegre, Győrladamérra, viszont a forgalom akkor is ugyanilyen lenne itt. Ezzel előbb-
utóbb kezdeni kell valami. Megoldás lehet egy elkerülő út Dunaszegig, vagy a Győrt nyugatról elkerülő út építése, de 
arról is csak annyit lehet tudni, hogy elképzelés szintjén létezik és még senki nem nézte végig, hogy ténylegesen 
megépíthető-e, de az is biztos csökkentené a forgalmat.  
 
Horváth Gábor polgármester megköszönte a figyelmet és átadta a szót dr. Torma Viktória jegyzőnek. 
 
dr. Torma Viktória jegyző köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az önkormányzat gazdálkodásáról ad 
tájékoztatást. Az önkormányzat gazdálkodásán az intézmények, azaz az óvoda, bölcsőde, konyha valamint a hivatal 
fenntartását működtetését, a település üzemeltetését, a beruházások, felújítások finanszírozását és a lakosság ellátását 
kell érteni. Kiemelte, hogy az önkormányzat gazdálkodását összességében a takarékosság jellemzi, igyekeznek minden 
évben a kiadásokat csökkenteni. Ezeket a kiadásokat sosem lehet teljes mértékben az előző évekhez viszonyítani, hiszen 
minden évben mások a feladatok, ráadásul a település növekedése miatt az ellátandó feladatok is gyarapodnak, ami mind 
azt jelenti, hogy a kiadások emelkednek, ugyanakkor a bevételek nem nőnek ezzel arányosan.   
A 2016. évet 116.957 ezer forint pénzmaradvánnyal zárták, majdnem akkora összeggel, mint 2015. év végén, amikor 
119.719 ezer forint maradványuk volt, ugyanakkor a 2016. évben olyan nagy volumenű beruházást hajtottak végre, mint 
a Duna utca mögötti 84 db és a Győri út mögötti 58 db telek (összesen 142 db) kialakítása. Nagyon kedvezően, a 
vártnál jobban alakult a telkek kialakítása, ami a tavalyi év elején kezdődött, ugyanis már tavaly nyáron megkezdhették az 
értékesítést, így a kiadásokat követő rövid időn belül abból bevétel is származott. Az idei évben is az önkormányzati 
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bevétel nagy része a telekértékesítésből származott, hiszen az önkormányzat időben felismerve azt, hogy az állam 
támogatja az ingatlan építéseket, telekalakításba kezdett. 2017. október 31-ig 716.111 ezer forint bevételt realizáltak, ami 
a kitűzött 768.889 ezer forinthoz képest 93%-os teljesítést mutat, így a bevételek beszedése teljesen időarányosnak 
tekinthető. 2016. év hasonló időszakában, azaz szeptember 30-ig 330.922 ezer forint bevételük volt.  
Természetesen az önkormányzat nem csak saját maga teremti elő a működéshez szükséges forrásokat, hanem az állam 
is nyújt támogatást. Az állam már feladatot finanszíroz, úgy, mint hivatal működésének támogatása, 
településüzemeltetés, közvilágítás, köztemető fenntartása, óvodai dolgozók bértámogatása és óvodaműködtetés, 
gyermekétkeztetés, a bölcsődei ellátás, gyermekjóléti elláts, melynek során a lakosságszámot veszik figyelembe. Ezért is 
fontos az, hogy aki itt lakik a településen, az jelentkezzen is be állandó lakosnak, hiszen csak az ő létszámuk alapján jár a 
költségvetési támogatás, az itt tartózkodási hellyel rendelkezők után nem. Ez pedig azt jelenti, hogy ők ugyanúgy 
használják a község intézményeit, útjait, létesítményeit, de egy másik önkormányzat veszi fel utánuk a támogatást, mert 
nincsenek Győrzámolyra bejelentkezve, és az ő ellátásukat az önkormányzatnak saját forrásból kell kiegészíteni. Ezért 
felhívja a figyelmet arra, hogy mindenkinek törvény által előírt bejelentkezési kötelezettsége van az állandó lakóhelyén.  
Sajnos az állami finanszírozás nem 100%-os, azaz nem fedezi az összes költséget, tehát azt a saját bevételekből ki kell 
egészíteni. Ezért is szednek helyi adót, illetve értékesítenek telkeket, hogy legyen olyan saját bevétel, aminek egy részét 
működésre fordíthatják. A bevételek az állam által nyújtott működési támogatásokból (korábban normatív támogatás), a 
közhatalmi bevételekből (helyi adókból), a működési bevételekből (térítési díjak, kamatbevételek, áfa bevételek) és a 
felhalmozási bevételekből (telekértékesítés) tevődnek össze. 
A pénzmaradvány a takarékos és jól megtervezett gazdálkodásból származik, azaz az önkormányzat vagyonát a jó gazda 
módjára és gondosságával kezelik, a szabad pénzeszközöket korábban mindig lekötötték a kamatbevétel reményében, 
annak érdekében, hogy a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat ebből tudjuk finanszírozni, azaz a felújításokat, 
beruházásokat az ilyen módon származó pénzből fedezik. Ma már a banki kamatok alacsonyak, de a szabad 
pénzeszközöket most is befektetik, kockázatot nem jelentő, állami garancia és kezességvállalás melletti 
államkötvényekbe, ami jelenleg a legnagyobb hozamot ígéri.   
A telkek kialakítása mögött érteni kell mindenkinek azt az önkormányzati törekvést, hogy cél a lakosságszám folyamatos 
gyarapítása azért, hogy az intézmények ne ürülhessenek ki, ne kelljen a bölcsődét, az óvodát, iskolát bezárni. Győr 
közelségét ilyen módon ki kell használniuk, mert, mint tartja a mondás: aki kimarad, az lemarad. E mellett a 
telekértékesítésből származó bevételből nem csak működésre fordítanak, hanem abból végrehajthatják a fejlesztéseket 
is.  Jelenleg elmondhatja azt, hogy befejezték a telkek értékesítését, 1 db szabad telek van, amit még eladásra kínálnak. 
Ez azt jelenti, hogy 1 év alatt az önkormányzat tulajdonába került 91 db telekből 90-et értékesítettek. 
A főbb bevételeket ismertetve: a normatív állami hozzájárulás szeptember 30-ig 179.815 ezer forint volt, 
telekértékesítésből pedig 250 millió forint folyt be. Ebből is érzékelhető, hogy a telekértékesítésből származott a legtöbb 
bevétel. November 17-ig az iparűzési adóból 26.405 ezer forint bevétel származott, ez tavaly ilyenkor 30 millió forint 
volt, tehát az iparűzési adó bevétel csökkent. A gépjármű adóból 21.851 ezer forint bevételt realizáltak, ebből saját 
bevétel a 40%, azaz 8.740 ezer forint, az állam részére tovább kell utalni a bevétel 60%-át, 13.111 ezer forintot. Tavaly 
ilyenkor 20 millió forint bevétel származott a gépjárműadóból, tehát az emelkedett. Ebből is látszik, hogy nő a község 
lakosságszáma, illetve cserélődnek a gépjárművek. Magánszemélyek kommunális adójából, amit az ingatlanok után kell 
fizetni, 6.752 ezer forint bevételük származott. A kivetett adó 6.682 ezer forint volt. Felhívja a figyelmet arra, hogy az 
adófizetési morálon még javítani kell. Sajnos sokan vannak olyanok, akiknek az előző adóévekről is van hátraléka. 
Megkezdték a behajtást annak érdekében, hogy az önkormányzat 7.463 ezer forint adóhátralékból adódó kintlévősége 
csökkenjen. Ez tavaly ilyekor 6.096 ezer forint volt, tehát a hátralék jelentősen emelkedett. Ez adódhat 
feledékenységből, mert valaki elfelejti befizetni, ezért nem kell megsértődni, ha valaki kap egy felszólító levelet a 
hivataltól. Természetesen, ha arra sem történik befizetés, akkor a végrehajtás minden eszközével élnek, és letiltják a 
munkabérből, leinkasszálják az adózói bankszámlákat, ugyanis kötelességük a kivetett adó beszedése. Az állam is elvárja 
az önkormányzatoktól, hogy legyen saját bevételük, vessenek ki helyi adókat. Több településen a szokásos adókon kívül 
(építményadó, telekadó) még települési adókat is bevezettek, például a külterületi földek után. Megállapítható, hogy 
Győrzámoly lakosságát terhelő adók mértéke országos szinten alacsonynak tekinthető, kér mindenkit, hogy tegyen 
eleget az adófizetési kötelezettségének. Ezt aztán az önkormányzat vissza tudja forgatni, tud belőle utat javítani, 
gyermekintézményt fenntartani, tehát a község lakosságát szolgálja az a bevétel, amit az adókból befolyik.  
A kiadásokat 921.679 ezer forintra tervezték és összesen 454.456 ezer forintot költöttek, azaz a kiadások teljesítése 
49%-os október 31-ig. Az előző év hasonló időszakában a kiadások 399.355 ezer forintot tettek ki.  
A kiadásokat szintén két fő részre lehet osztani. Vannak a működési kiadások és vannak a felhalmozási kiadások. A 
működési kiadások egy része a település és az intézmények üzemeltetési, működtetési feladatok, azaz dologi kiadások 
finanszírozását jelenti, a másik részét az alkalmazottak személyi juttatásai teszik ki. Összesen a működésre 288.681 ezer 
forintot fordítottak, ebből a személyi juttatásokat, a dologi, üzemeltetési kiadásokat, és társadalom és szociálpolitikai 
juttatásokat fedezték. Azt tudni kell, hogy minél nagyobbak az intézmények, annál több ráfordítást igényel a 
fenntartásuk. Természetesen a kiadásokat a község gyarapítására is fordították, hiszen a beruházások, felújítások 
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összesen 157.996 ezer forintot tettek ki, ebből történt ebből történt az óvoda kapacitásbővítése, melynek során a régi 
óvoda, volt kultúrház épületének felső szintje megújult, és ősztől elindult a 6. óvodai csoport. Az erre nyert pályázati 
támogatást tavaly év végén megkapták és azt az idei évben használták fel. Ezzel párhuzamosan ezen épület alapját is 
megerősítették, mert a 70-es években nem a terveknek megfelelően építették meg az épületet, az alapot elnagyolták, így 
szükséges volt az épület és az abban tartózkodók biztonsága érdekében az alap megerősítése. Megtörtént a szükséges 
építészeti és úttervek tervek elkészíttetése, mert terv nélkül semmilyen beruházásba nem lehet belekezdeni, a Németh 
Imre utca megépítése, aszfaltozása, a konyhai tároló épület beszerzése, és a konyhába új eszközök beszerzése. Az 
engedélyezési eljárások során a különböző közreműködő szakhatóságok díjait minden esetben meg kell fizetni, legutóbb 
a Németh Imre utca építési engedélyezési eljárásért fizettek 400 ezer forintot. Ha ezek a díjak nincsenek befizetve, a 
hatóság megszünteti az eljárást és az utat nem lehet megépíteni engedély nélkül. Az idei évben két pályázatuk lett 
nyertes, mindkettőt még a 2016. évben adták be: a gyermekorvosi rendelő, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat 
megújítására beadott TOP-os pályázat, melyre 100.814 e forint támogatást kaptak, valamint a Tornacsarnok-
Tűzoltószertár és Falumúzeum energetikai korszerűsítésére beadott pályázat, melyre 40.157 ezer forint támogatást 
ítéltek meg, a megpályázott 42.977 ezer forinthoz képest. Ehhez 25% önerőt kell biztosítani, mert Győrzámoly nem 
tartozik a kedvezményezett, hátrányos helyzetű térségekhez. Idén pályázatot nyújtottak be bölcsőde bővítésére, 32 
millió forintos összegre, Szent István u. 11. szám alatti épületben, mely a 3. csoport kialakítását célozta, illetve az épület 
teljes hőszigetelését. Pár napja kapták meg a tájékoztatást, hogy a minisztérium nem támogatja, nem azért, mert 
megalapozatlan volt a pályázat, hanem forráshiány miatt nem tudják támogatni. Ugyanez volt a helyzet 2015-ben a 
konyhai tároló és konyhai eszközbeszerzésre irányuló pályázattal is, melyet a következő évben, 2016-ban újra beadtak és 
akkor már támogatást nyertek. A munka tehát most sem volt hiába való, van egy kész pályázati anyag, amit maguk 
készítettek a hivatalban, ha lesz ilyen kiírás, akkor újra be lehet adni. A másik pályázat, amivel idén nagyon sokat 
dolgoztak a tavasz folyamán jelent meg. Ennek egyik része a konyha fejlesztést célozza, az ott lévő vizesblokk teljes 
körű felújítását és nagy teljesítményű konyhai gépek (pl. ipari mosogatógép, kombinált sütő ) beszerzését. Ezzel 
egyidőben helyi termelői piactér létesítésére is pályáztak, ami a sportpálya mellett kapna helyett és ott biztosított lenne a 
parkolás is. Első körben a pályázati kiírás csak helyi piacok felújítására vonatkozott, melyet a beadási határidő előtt 
módosítottak és lehetővé tették új piactér létesítésére is a pályázat beadását. Nagyon nehezen, de találtak tervezőt, így 
végül a pályázatot határidőben be tudták adni, azóta pedig a piactérre már megkapták az építési engedélyt is. A két 
projekt várható összköltsége 62.810 ezer forint, a megpályázható összeg ennek 75%-a volt, 47.107 ezer forint. A helyi 
piac pályázat tartalmazza egy újabb szelektív hulladékgyűjtő sziget létesítését is, ami talán megoldaná az ezzel 
kapcsolatos problémákat, ami a közösségi média állandó témája is, ugyanis sokan nem a rendeltetésének megfelelően 
használják ezeket a hulladékgyűjtőket. Reméli, hogy a pályázat nyertes lesz, és az elképzeléseik megvalósulhatnak. 
Hozzátette, hogy nálunk nincs pályázati referens, illetve külön személy, aki ezzel foglalkozik, első sorban polgármester 
úr és saját maga bonyolítja és járja körül ezeket a pályázatokat. A hivatal életében az idei évben nagy változás állt be, 
ugyanis az önkormányzat csatlakozott az ASP rendszerhez és a munkatársaknak meg kellett tanulni az új szakrendszerek 
használatát. Így a napi munka mellett továbbképzésekre jártak, és kitanulták, nagy szorgalommal elsajátították a 
programok működését, úgy, hogy az az ügyfélforgalomban semmilyen fennakadást nem okozott. Az ASP kiterjesztése a 
következő évben folytatódik, újabb szakrendszerek kerülnek bevezetésre, így a továbbképzések és az önképzés is 
folytatódik, továbbá jövőre lehetőség lesz elektronikus ügyintézésre is. Az idei évben nagyon szép feladat előtt álltak, el 
kellett készíteni a településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet. Megbízták Tétényi Évát a főépítészi 
feladatok ellátásával, így a munka időben elindulhatott és annak már a végén tartanak. Még egy-két államigazgatási szerv 
véleményére várnak, de várhatóan decemberben elfogadhatja a Képviselő-testület ezeket a dokumentumokat. Az 1401 
sz. főút állapota miatt az idei évben több illetékest is megkerestek. Az állami közútkezelő győri szervezete azt a választ 
adta, hogy nem náluk van a döntési jogkör, ezért a budapesti központhoz fordultak, ahonnan az a válasz érkezett, hogy 
a fejlesztési minisztérium határozza meg a források elosztását és az út felújítások ütemét. Ezért a Nemzeti Fejlesztési 
Miniszternek írtak levelet, fényképekkel bemutatva az út állapotát. Bízik abban, hogy kedvező válasz érkezik, és az út 
felújítása megtörténik, vagy sor kerül egy elkerülő út építésére, mert a forgalom szempontjából ez lenne a legkedvezőbb. 
Az utóbbi időben azt tapasztalják, hogy sokan a legutolsó pillanatban jönnek be a hivatalba elintézni az ügyeiket, akkor, 
amikor már más hatóság várja azt a dokumentumot, amit a hivatalból kell vinni. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Polgármesteri Hivatalban is van ügyintézési határidő, ezért senki ne várja ki az utolsó pillanatot. Egyébként kedd 
kivételével minden nap van ügyfélfogadás, és kéri azt, hogy a keddi szünnapot tartsák be az ügyfelek. Ez nem azt jelenti, 
hogy ilyenkor a hivatalban nem dolgoznak, de ez a nap szükséges a különböző operatív feladatok ellátására. Azt észlelik, 
hogy a lakosságszám emelkedett, hiszen nagyon sok az ügyfél, rengeteg a telefon, szinte egész nap csörög, és az ügyfelek 
gyakran keresik fel a hivatalt, hogy az ügyes-bajos dolgaikban segítséget kérjenek. Ezzel nincs is semmi probléma, 
mindenkit szívesen fogadnak, de kéri, hogy a keddi ügyfélmentes napot mindenki tartsa be. Megköszöni a 
munkatársainak, hogy most is itt vannak, azt, hogy egész évben helyt álltak és színvonalas munkát végeznek.  
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Horváth Gábor polgármester megköszönte a beszámolót és elmondta, hogy gyakorlatilag ugyanazzal a létszámmal 
dolgozik a hivatal, mint a ’90-es évek elején, azóta a lakosságszám megduplázódott, a feladatok pedig megtriplázódtak. 
Megköszönte a hivatali ügyintézők munkáját és reméli, hogy érzik azt, hogy megteszik mindazokat a lépéseket, hogy 
megfelelő munkakörülményeket teremtsenek számukra és ne akarjanak máshol munkát vállalni. A helyi piaccal 
kapcsolatban elmondta, hogy a pályázat nyertessége esetén a sportpálya bejáratnál valósul meg a létesítmény, lesz fedett 
elárusító hely, szociális létesítmény, ahol a piacfelügyelő irodája és mosdók lesznek, lesznek kerékpártárolók, parkolók és 
sportpályához vezető út is felújításra kerül, továbbá létesül egy szelektív hulladékgyűjtő sziget is. Megköszönte 
mindenkinek a beszámolóját és átadta a szót a megjelenteknek. 
 
Szendi Sándor helyi lakos szerint a nagybolt mellé lámpás gyalogátkelőhelyet kellene létesíteni és a kanális híd 
padlózatát felül kell vizsgálni. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy nem az önkormányzaton múlik a lámpás átkelőhely, hiszen az út a 
közútkezelőhöz tartozik, de kezdeményezni fogják a közútkezelőnél és meglátják, hogy mit válaszolnak. Annak idején, 
amikor a két gyalogátkelőhelyet kijelölték, azt is hihetetlen hosszú időbe telt elintézni. Sajnos ez sem fogja megoldani azt 
a problémát, amiről beszéltek, mivel az igazi gondot a nagy forgalom jelenti. A csatorna híd padlója sajnos kezdetektől 
mozog a nagy forgalom miatt, nem egyszerű kérdés, de megnézik, hogy mit lehet vele tenni. 
 
Seres Paszkál helyi lakos jelezte, hogy a Szabadság utcából nehéz kifordulni, mert a sarki háznál ültetett növények 
gátolják a kilátást, illetve tudja, hogy a kerékpárúton a bicikliseknek elsőbbsége van, de annyira gyorsan hajtanak, és 
megkérdezte, hogy lehetne-e oda tükröt rakni.  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a tükörrel kapcsolatban az az álláspontja, hogy nagyon megtévesztő tud 
lenni, nem jól mutatja a távolságokat, ezért azt személy szerint nem tartja jó megoldásnak. A sarki ház tulajdonosával 
beszélni fog és megkéri, hogy méter magasságban vágja le a tujákat, háromszög alakban, hogy ne akadályozza a kilátást. 
Folyamatban van a kerékpárúttal kapcsolatos táblázás és felfestés is, melyre a jövő év közepe táján kerül majd sor, de az 
is a bicikliseket teszi majd még bátrabbá, hiszen a kerékpárúton nekik van elsőbbségük, ezt fogja a táblázás is 
kihangsúlyozni.  
 
Helyi lakos jelezte, hogy az utcanévtáblák néhány helyen annyira kint vannak, hogy akadályozzák a balra nagy ívben 
kanyarodást, azokat 1-1,5 méterrel beljebb kellene tenni.  
 
Horváth Gábor polgármester arra hivatkozik, hogy az a cég, aki annak idején ezeket a táblákat telepítette úgy ítélte 
meg, hogy ott vannak a legjobb helyen. Most van folyamatban a község útjelző tábláinak a felülvizsgálata, ahol 
szükséges, cserélik ezeket a táblákat, ahol nincs, oda tesznek, meg fogja nézetni majd Alfa-Girod Kft-vel, akik ezt a 
munkát végzik.  
 
Tóth Gábor helyi lakos megkérdezte, hogy van-e lehetősége a Képviselő-testületnek, hogy a belső migrációt 
rendeletben tiltsa meg, mert ami a szomszédjukban van, az már élhetetlen. Jegyzőnő és a Polgármester Úr maximálisan 
segített nekik tavaly és az idén is, megtettek mindent, amit jogilag meg lehetett tenni, de lehetne-e olyan helyi rendelet, 
amivel szankcionálni lehetne az ideiglenesen itt tartózkodó embereket, vagy valahogy jó szóra bírni őket, mert ők már 
ott tartanak, hogy el kell költözniük, mert nem lehet élni mellettük, tőlük.  
 
Horváth Gábor polgármester roppantul sajnálja, amit tudnak, természetesen megtesznek, ami lehetőség van az 
önkormányzat kezében, azzal élni fognak. 
 
dr. Torma Viktória jegyző azt gondolta, hogy javult a helyzet.  
 
Tóth Gábor helyi lakos elmondta, hogy sajnos nem, se éjjelük, se nappaluk, se hétvégéjük. Ezek az emberek se istent, 
se embert nem tisztelnek.  
 
Horváth Gábor polgármester átérzi és ismeri a problémát, többször beszéltek róla, sajnos ezeket az embereket oda 
telepítették a különböző fejvadász cégek, akik hozzák ide a munkaerőt a környékbeli gyárakba, és a családi ház nem is 
munkásszállásként üzemel, hanem ágyra járóknak mondaná őket. Ráadásul nem erről a vidékről valók, és egy házban 
laknak 30-an is. 
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Morocutti Borbála helyi lakos örül annak, hogy a temető kerítését az idei évben szépen rendbe tették, és 
megkérdezte, hogy tervben van-e, hogy a főbb utakat megcsinálják a temetőn belül, azért, hogy könnyebben lehessen 
közlekedni, balesetveszély nélkül, mert a füvet a vakondok gyakran feltúrják. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat munkatársai sokat dolgoznak a temetőben, de ezek 
szerint nem eleget. A felvetés jogos, de azt tudni kell, hogy nem olyan könnyű az utakat kialakítani, hiszen több helyen 
az belemenne a sírokba. Kialakult már egy temetői kép, ami nem két méter széles utakat jelent, hanem hol szélesebb, 
hol keskenyebb. Van olyan, aki már az utat is igénybe vette a sír mellett, és azt is beültette. Javítani tudnak valamennyit, 
de teljesen korrekt megoldást nem, mert a korrekt megoldás az lenne, hogy azt mondják, hogy két méter széles az út, és 
nem törődnének azzal, hogy ki mit csinált a sírral. Természetesen erre nem fog sor kerülni, a meglévő állapotból ki 
fogják hozni a legjobbat, köszöni a felvetést.  
 
Gáli Győző helyi lakos elmondta, hogy már a jegyzőnő és a polgármester úr is érintette az út kérdését. Az biztos, hogy 
elviselhetetlen a forgalom, főleg a kavicsszállítók miatt is. Tudja, hogy ez nem a testület hatásköre, de ennek már sosem 
lesz vége? 
 
Horváth Gábor polgármester tart attól, hogy nem, de abban biztos, hogy ez a helyzet 5 év múlva már nem lesz 
fenntartható. Ha jól tudja, a győri közútkezelőnek 200 millió forintja van arra évente, hogy utat javítson. Az mire elég? 
Körülbelül egy 2 km-es szakaszra, és körülbelül 4 ezer kilométeres úthálózatot kezel. A megoldás az lenne, ha 
megépülne az elkerülő út, ami még csak egy vonalként létezik, és elkerüli Győrzámolyt, Győrladamért és Győrújfalut, de 
senki nem tud róla semmit, megtervezve nincs, senki nem tudja, hogy milyen területen megy át. A másik megoldás, a 
Győrt nyugatról elkerülő út lenne, ami a Mosoni-Dunán egy hídat jelentene, és nagyon jelentős útépítést feltételez. Ha a 
keleti elkerülő 8-9 milliárd forint volt, akkor ez megítélése szerint 40-50vmillárd forintba kerülne. Ha azt a megoldást 
választják, hogy polgári engedetlenséggel próbálnak érvényt szerezni, azt lehet, hogy elérik, hogy az utat megcsinálják, 
de attól még a forgalom nem megy el a településről. A jó úton még gyorsabban mennek az autók. Kavicsbánya csak 
Darnózselin van ebben a térségben, onnan hordják a győri építkezésekhez a kavicsot, mert csak az alkalmas szerkezeti 
beton készítésére.  
 
Gáli Győző helyi lakos elmondta, hogy ott, ahol az utat átfúrták a közművek miatt, nagy a bukkanó, megrepedt a 
hátsó beton kerítése és asztalán rezeg a tányér. Megmérte, 11 cm mélyen be van szakadva az út, bukkanót jelző táblát 
kellene kirakni, hogy ezek a járművek lassítsanak és ne 65-70-el menjenek, hanem 40-nel. Ezen a szakaszon csökkenteni 
kell sebességet.  
 
Gruttó György helyi lakos megkérdezte, hogy mit lehetne tenni azért, hogy a főút fel legyen festve, mert szürkületkor 
semmit nem lehet látni és így nem biztonságos, főleg Győrzámoly és Győrújfalu között. Ígéretet kaptak az utcájuk 
leaszfaltozására, de abból már nem lesz semmi. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy erre sajnos nincs ráhatásuk, de információja van arról, hogy a közút az 
Alfa Girod Kft-nél megrendelte az út felfestését, de nem biztos, hogy azt ebben az évben meg tudják csinálni. Azt nem 
tudja, hogy kitől kaptak ígéretet az aszfaltozásra, tőle biztos, hogy nem. Majd meglesz valamikor, de az biztos, hogy nem 
most. 
 
Morocutti Borbála helyi lakos megkérdezte, hogy nincs az tervbe véve, hogy a helyi adót csoportos beszedési 
megbízással szedjék be, hogy az ember ne felejtse el befizetni? 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy nincs, az adót mindig önkéntesen kell teljesíteni. Hatósági eszközökkel 
akkor élhet az adóhatóság, ha nem történik önkéntes teljesítés.  
 
Majorné Szabó Bernadett helyi lakos szerint nagyon etikátlan, hogy egyesek a közösségi oldalon beszélik meg, hogy 
mi történik a játszótéren, mit tapasztaltak ott, miért van ott üveg, meg ott tesznek fel kérdéseket, kritizálnak másokat, 
hogy ez, meg az kinek a dolga. Menjenek be az önkormányzathoz, vállalják az arcukat és jelezzék személyesen, ha 
problémájuk van. Egyébként meg Győrzámoly olyan, amilyenné teszik az itt élők. 20 éve semmilyen játszótér nem volt, 
mégis felnőttek a gyerekek. Most van két játszótér, van bicikliút, a töltés le van aszfaltozva, nem lesznek sárosak, ez 
régen nem volt, mégsem jártak panaszra, de úgy tűnik, hogy semmi sem elég, pedig minden van. Miért azzal az 5-6 
emberrel akarnak mindent megcsináltatni? Lassan már csak egy ember hiányzik, aki legyezi az anyukákat a játszótéren. 
Rendszeresen látja az anyukákat, hogy tolják a babakocsit és nyomják a telefonjukat. Okos hozzászólások helyett 
lehetne segíteni, mint ahogy a néhány éve alakult Máltai csoport is segíti a falu hátrányos helyzetű embereit. A fiatal 
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apukák beoszthatnák egymást, hogy felügyeljék a játszóteret és maguk után el is rakodhatnának, aki oda járnak, meg 
össze is szedhetik a szemetet, de nem úgy van, hogy az önkormányzat mindent ingyen odaad, ők meg elüldögélnek. 
Annak idején ők is futottak a gyerekek után, együtt játszottak velük. Most minden van: babamasszázs, baba-mama klub, 
bölcsőde, óvoda, játszótér, mégsem elég. Olyan lesz Győrzámoly, amilyenné teszik. Nem csak az önkormányzatnak kell 
megszakadni, hanem mindenkinek tenni kell, aki itt él, mindegy, hogy Csornáról vagy Szegedről jött, vagy Győrből. 
Lehet hozzátenni, és akkor jobb lesz. Az, aki a kocsiból észrevette, hogy az árus otthagyta a kötelet a boltnál, amíg ezt 
leírta, kiszállhatott volna és le is szedhette volna. És ott van a kanális híd. Bárki oda mehet és megszögelheti. El lehet 
mondani mindent, de intelligensen és lehet segítséget kérni. Mindenkinek hozzá kell tenni valamit a faluért, hogy az 
jobb legyen.  
 
Horváth Gábor polgármester megköszönte a hozzászólást. Elmondta, hogy a játszótéren annak kell a felügyeletet 
biztosítani, aki oda viszi a gyermekét, nem az önkormányzatnak. 40 fokos melegben nem tudnak árnyékot csinálni. 
Ültettek fákat is játszótérre, ezek majd megnőnek, de akkor meg majd az lesz a gond. Azt be kell látni, hogy az nem 
biztos, hogy jó a gyereknek, ha 40 fokban kiviszik a játszótérre. A játszóteret nem fogják bezárni kapuval, mert akkor 
minek van, ha nem engedik oda az embereket? A pelenkát nem a játszótéri szemétgyűjtőbe kellene tenni. Ez a település 
olyan, amilyenné teszik, és jó lenne, ha mindenki úgy érezné, hogy amit lát, annak úgy is részese, hogy ő is valamilyen 
formában okozója, hogy az ilyen. Mindenki helyett az önkormányzat nem lehet rendes, mindenkinek magának kellene 
azt érezni, hogy mit és hogyan lehet csinálni.  
 
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy nem elég csak ezekről beszélni, valakinek mindig fel 
kell vállalni, hogy megszervezi ezeket, mint ahogy az óvodában is megszervezték a játszótér rendbetételét. Azt mindig 
meg kell dicsérni, aki tesz a közösségért, arra a csapatra is büszke volt, akik részt vettek a játszótér rendbetételében és 
ezt az egész óvoda előtt kiemelte. Nem csak beszélni, hanem példát mutatva tenni is kell. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy idén két alkalommal hirdettek községi szemétgyűjtést, az elsőre többen is 
eljöttek, de amit most ősszel hirdettek, összesen csak 4-en voltak. Kér mindenkit, hogy vegyen részt a jövőben ezekben 
az akcióban és ezzel is mutasson példát, tegyen a közösségért. 
 
  
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy nincs több hozzászólás, így a közmeghallgatás végére 
értek. Megköszönte a megjelentek részvételét. Mindenkinek kellemes ünnepeket és sikeres új évet kívánt és a 
közmeghallgatást berekesztette 19.10 órakor. 
 
 

kmf. 
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