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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 képviselő hölgyeket és urakat, és külön 
köszöntötte Blazovicsné Varga Mariannát a Győri Tankerület Igazgatóját, egyben győrzámolyi lakost. Elmondta, hogy a 
2018. évben történtekről, a most folyamatban lévő eseményekről és a terveikről ad tájékoztatást. A bölcsőde, ami 
pillanatnyilag két csoportos, már közel 8. éve működik, 24 férőhellyel. Elmondhatják, hogy a bölcsőde munkájával 
mindenki elégedett az igénybe vevők közül. A bölcsőde iránt egyre nagyobb az érdeklődés, ezt bizonyítja, hogy közel 
két éve hozták létre a második csoportot és a harmadik csoport kialakítása is folyamatban van. Az új csoport a régi 
kultúrház alsó szintjén valósul meg sikeres pályázatból. Az óvoda vezetője olyan felvetéssel élt, hogy a valamikori 
kultúrház teljesen az óvoda rendezekésére állhasson. A kérés mérlegelésére és a képviselő-testülettel való egyeztetésre 
még nem került sor. Felkérte Erdélyi Csillát, a bölcsőde szakmai vezetőjét, hogy tartsa meg beszámolóját. 
 
Erdélyi Csilla a bölcsőde szakmai vezetője elmondta, hogy a bölcsőde két csoporttal működik és 26 gyermeket lát 
el.  A bölcsődei jelentkezés során problémát jelen, hogy a szülők nem hozzák vissza időben a jelentkezési lapot, ezért 
nagyon nehéz a csoport létszámokkal előre tervezni. Eddig még senkit sem kellett visszautasítani, mindenkinek tudtak 
ellátást biztosítani. Azt tapasztalják, hogy egyre nagyobb az igény a harmadik csoport létrehozására. A bölcsődei 
dolgozók létszáma 6 fő. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy 2015. őszén, illetve 2016. tavaszán lehetőség nyílt, hogy pályázatot 
nyújtsanak be az orvosi rendelők elhelyezésére a régi kultúrház a tetőtér beépítésével, amit a hatóság visszautasított. 
Olyan feltételeket szabtak, amiket nem tudtak teljesíteni, ezért helyszín módosításra volt szükség, ezért az orvosi 
rendelő udvarára helyezték át az új rendelők kialakítását. Egy másik pályázatnak köszönhetően létrehoztak egy új 
csoportot és emiatt meg kellett válni a régi óvoda nagytermétől, ami nagy szerepet játszott a közösség életében. Az 
orvosi rendelők építésével egyidejűleg olyan multifunkcionális terem kerül kialakításra, ami pótolni fogja a régi 
nagytermet. Az óvoda udvara körülbelül 400 m2-rel bővült, amit a plébánia udvarából kaptak. Ennek köszönhetően 
növekedett a gyermekek mozgástere. Felkérte Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezetőt, hogy tartsa meg 
beszámolóját. 
 
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy tavaly beszámolt az óvoda hatodik csoportjának 
kialakításáról, azonban idén ismét szembesültek azzal a problémával, hogy az alapító okirat szerint 145 főt vehetnek fel, 
azonban év végére 167 gyermek várható. Problémát jelent, hogy a régi óvoda nagyterméből kialakított hatodik csoport 
miatt a gyerekeknek nincs lehetőségük a megfelelő testmozgásra. Abban reménykednek, hogy óvoda megkaphatná az 
elköltözött rendelők helyét tornaszobák kialakítására. Nagy segítség az óvodás gyermekek számára az udvar bővítése. A 
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tavalyi évi óvodapedagógus hiány az idei év tavaszán megoldódott, azonban idén is szembesültek ezzel a problémával, 
mivel egyik kolléganő nyugdíjba vonul.  Azonban győri óvodákból két új kolleganő átjön a győrzámolyi óvodába, ezzel 
megszűnik az idei létszámhiány. Az óvoda főző konyhát működtet, ahol nem csak a normál étkeztetést kell megoldani, 
hanem az ételallergiás gyermekek étkeztetését is. Jelenleg 12 fő speciális étrendű gyermek jár az intézményekbe, akiknek 
az étkeztetése külső szolgáltatón keresztül van megoldva. Az óvodai normál étkezés 365,- Ft, míg külső szolgáltatás 
révén 1.200,-Ft fölött van, ez nem kis terhet ró a fenntartóra, mivel törvény írja elő a bölcsődében és az iskolában a 
tartós beteg gyermekek ingyenes étkeztetését. Nagy örömükre szolgál, hogy július óta van óvodatitkár, aki elvállalta a 
honlap kezelését, így az folyamatosan frissül és naprakész. Tudomást lehet szerezni a legfrissebb programokról, 
eseményekről, beszámolókról. 
 
Horváth Gábor polgármester megköszönte a szakmai beszámolót és az iskolával kapcsolatban elmondta, hogy 
gyermek létszám növekedése miatt tavaly két első osztály indult, amit úgy oldottak meg, hogy az ének-zene 
szaktanteremben is elhelyeztek egy osztályt, és így nem tudta betölteni azt a feladatot, amiért az megépült. Ezért 
szükségessé vált az iskola bővítése, amire a Győri Tankerület 38 millió forint támogatást nyújtott, amit az önkormányzat 
26 millió forinttal még kiegészített. Az utóbbi években a településen körülbelül 40 a születések száma, így várható, hogy 
az iskolában is újabb csoportbontás válik szükségessé. A későbbiek során úgy tudnak újabb osztálytermeket létrehozni, 
hogy a bővített részre egy emelet ráépítése történne meg, valamint a tetőtér beépítése is lehetséges. Mielőtt átadja a szót 
Németh László igazgatónak, megköszöni a tantestület munkáját.  
 
Németh László iskolaigazgató köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy idén két új tanterem került átadásra. A 
polgármester úrral egyeztetve, úgy döntöttek, hogy konténer tanterem kialakítását elvetették és felvették a kapcsolatot 
Győri Tankerülettel. Felmérték a tanulók várható létszámát. Dr. Nagy Adél igazgatási vezető, szakmai helyettes fogta 
össze a munkálatokat. Úgy érzi, hogy a Tankerület és az Önkormányzat összefogása példaérékű. Jelenleg 234 tanuló van 
az iskolában. Tömeges az átjelentkezés a környező iskolákból, de csak abba az osztályba tudják fogadni a tanulókat, ahol 
még nem érték el a maximum létszámot. Az iskola alapvető feladata, hogy felkészítse a gyerekeket a továbbtanulásra és 
a középiskolai évekre. A tavalyi évben a gyermekek 35%-a ment gimnáziumba, 55%-a szakgimnáziumba és 10%-a 
szakközépiskolába. Évek óta jellemző, hogy a kompetencia mérésen messzemenően az országos átlag felett teljesítenek. 
A tavalyi évben a 6. évfolyam szövegértésnél községi szinten csak két iskola, országos szinten 126 iskola szerepelt 
jobban. Matematikából községi szinten 22 iskola, országos szinten 141 iskola eredménye jobb. A 8. évfolyamban 
községi szinten szövegértésben egyetlen egy iskola sem végzett jobb eredménnyel, országos szinten pedig 44 iskola 
teljesített jobban a kompetencia felmérésben. Matematikából községi szinten 1 iskola, országos szinten 70 iskola ért el 
jobb eredményt. Az itt folyó szakmai munka messzemenően bizonyítja a gyermekek jó eredményeit. Az évzárón a 
gyermekek teljesítményét elismerve közel 90 oklevelet adtak át. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tehetséges 
gyermekeket elvigyék versenyekre. Körülbelül 100 gyermek ért el helyezést körzeti és országos versenyeken. A 
versenyeken helyezést elérő gyermekeket a Győri Tankerület is támogatja, színházi és balettelőadások jegyeivel.  
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az iskolában olyan oktató-nevelő munka folyik, ami a győrzámolyi 
lakosoknak a megelégedésére szolgál. Nyolc éve az igazgató úrral azt tűzték ki, hogy a tanulók létszámát 160 főre 
növeljék, ez olyannyira jól sikerült, köszönhetően elsősorban az igazgató úrnak és a tantestület munkájának, hogy a 
létszám már 230 fő. A község adottságainak köszönhetően a létszám várhatóan még további növekedést fog 
eredményezni. Az egészségügyi ellátásról néhány szót mondott. Az orvosi rendelő és a gyógyszertár épülete négy éve 
esett át nagyobb felújításon, valamint a tetőtérben három lakás került kialakításra. A felújítást az önkormányzat teljesen 
önerőből valósította meg. Megköszönte a háziorvos munkáját, amit a település lakosainak egészségi állapotának javítása 
érdekében tesz. Tavasszal elindul a gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői szolgálat megfelelő elhelyezése, mostanra a 
kivitelező készre jelentette a munkát. Néhány belső munka van még hátra. A létesítmény a törvényi előírásoknak 
megfelel. Remélhetőleg az idei éveben birtokba vehetik az épületet az orvosok és a védőnő. A 2016-ban beadott 
pályázathoz képest a beruházás duplájára emelkedett. A beruházásra 102 millió forintot kaptak, ami a 100%-os 
támogatási összeg. Másfél évvel később a beruházók nem tudtak olyan árajánlatot adni a megemelkedett építőipari árak 
miatt, ami ezt az összeget fedezte volna. Az ünnepélyes átadásra körülbelül január közepére kerül sor. További pályázat 
a tornacsarnok energetikai korszerűsítése, amire 45 millió forintot kaptunk, azonban a közbeszerzésnél nem érkezett 80 
millió forintnál alacsonyabb ajánlat, második meghirdetésre 70 milliós árajánlat érkezett, amit a képviselő-testület 
elfogadott. A tornacsarnok felújítására határidőmódosítást kértek. A falumúzeum és tűzoltószertár energetikai 
korszerűsítése befejeződött. A tornacsarnokban az ablakok cseréje megkezdődött. A község általános helyzetéről 
elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan még mindig problémát jelent a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
környékének tisztántartása. A probléma abból is adódik, hogy a lakosság nem a rendeltetésének megfelelően használja a 
hulladékgyűjtő szigeteket. Az állandó rendrakás az óvoda dolgozóira és a közmunkásokra hárul. Felmerült, hogy az 
óvoda előtti hulladékgyűjtő szigetet áthelyezzék máshova. A lakosság növekedése miatt szükségessé vált további két 
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hulladékgyűjtő sziget kialakítása a településen, aminek a helyét ki is alakították. Az önkormányzat két fő karbantartót, 
valamint három fő közfoglalkoztatottat alkalmaz a község közterületeinek tisztántartása érdekében, akik nagy 
odaadással végzik ezt a nem kis feladatot. A korábban említett beruházások önerejét csupán a helyi adókból és a 
normatívákból nem tudnák fedezni, ezért is van folyamatban a településen a negyedik telekalakítás. A szántföldeket az 
önkormányzat közművesített telkekkel fizeti ki. A kialakított telkekből 1/3-részt a tulajdonosok és 2/3-részt az 
önkormányzat kap. Ennek köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy tanuszodát építhessenek a községben.  
Gyálon 2017-ben adtak át egy hasonló tanuszodát, amit itt is építeni szeretnének, ahol úszásoktatást és iskola keretein 
belül testnevelés órát lehet tartani. A gyáli uszoda bekerülési költsége 334 millió forint volt 2017. decemberében. Ezért 
azt gondolták, hogy 300-400 millió forintból meg tudnák építeni. Mivel kiviteli tervekkel és építési engedélyekkel 
rendelkeznek, így kiírták a közbeszerzési eljárást, ahol hét cég jelezte, hogy részt kíván venni. A tervezői költségbecslés 
448 millió forint volt. Négy cég adott árajánlatot, amiből az egyik győri cég 550 millió forintos, egy másik győri cég 580 
millió forintos, egy tatabányai cég 600 millió forintos és egy kiskunhalasi cég 615 millió forintos árajánlatot adott. Ezek 
még 2018-as árak, amennyiben a szerződéskötésre a 2019-es évben kerülne sor akkor a két győri cég ezen az áron nem 
tudja megcsinálni. Abban reménykednek, hogy ezt a beruházást az állam is támogatni fogja. Ez a beruházás nem csak a 
győrzámolyi iskolásoknak, hanem a környező települések iskolásainak is könnyebbséget jelent, ugyanis a gyermekek 
legjobb testi fejlődését elősegítő testmozgás az úszás. 
 
Horváth Gábor polgármester megköszönte a figyelmet és átadta a szót Kozma Rózsa hivatali dolgozónak. 
 
Kozma Rózsa igazgatási- és önkormányzati előadó köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy dr. Torma 
Viktória jegyző szavait tolmácsolja. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló tájékoztató következik. Az önkormányzat 
gazdálkodásán az intézmények, azaz az óvoda és bölcsőde, valamint a hivatal fenntartását működtetését, a település 
üzemeltetését, a beruházások, felújítások finanszírozását és a lakosság ellátását kell érteni. Mindig hangsúlyozzák, hogy a 
takarékos gazdálkodást tartják szem előtt. A kiadásokat azonban 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 A 2017. évet 371.418 ezer forint pénzmaradvánnyal 
zárták, több, mint háromszor akkora összeggel, mint a 2016-os évet, amikor a pénzmaradvány 116.957 ezer forint volt. 
Nagyon kedvezően alakult a telkek értékesítése, ami a 2016-os év második felében kezdődött, ugyanis önkormányzat 
időben felismerte a kormányzat azon irányú törekvését, mely szerint a lakáshoz, otthonhoz jutást és a gyermekvállalást 
támogatja az állam. Az idei évi bevételek alakulása a pénzmaradvánnyal együtt október 31-ig 921.414 ezer forint, ami a 
kitűzött 992.880 ezer forinthoz képest 93%-os teljesítést mutat, így a bevételek beszedése jóval meghaladja az 
időarányos teljesítést. 2017. év hasonló időszakában, azaz október 31-ig 716.111 ezer forint bevételük volt. Az állam 
már feladatot finanszíroz, úgy, mint hivatal működésének támogatása, településüzemeltetés, közvilágítás, köztemető 
fenntartása, óvodai dolgozók bértámogatása és óvodaműködtetés, gyermekétkeztetés, bölcsődei és gyermekjóléti ellátás. 
Sajnos a finanszírozás nem 100%-os, azaz nem fedezi az összes költséget, tehát azt az önkormányzat saját bevételéből 
ki kell egészíteni. 
Bevételeik az állam által nyújtott működési támogatásokból (normatív támogatás), az úgynevezett közhatalmi 
bevételekből, mint a 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 és azt mindig a lakosságot kiszolgáló intézmények, létesítmények gyarapítására használták fel, 
azaz pályázatok önrészére, vagy önerős beruházásokra, illetve a jó gazda módjára és gondosságával a szabad 
pénzeszközöket lekötik a kamatbevétel reményében, annak érdekében, hogy az intézmények működéséhez hozzá tudják 
tenni azt az összeget, amire az állami finanszírozáson felül még szükség van, továbbá a felhalmozási és tőke jellegű 
kiadásokat is ebből tudják finanszírozni, azaz a felújításokat, beruházásokat. A telkek kialakítása is annak érdekében 
történik, hogy a lakosság gyarapodjon, az intézményeik ne ürüljenek ki, ne kelljen óvodát, iskolát bezárni, másrészt az 
abból származó bevételt fejlesztésre fordíthatják. A bevételek főbb számait ismertetve a normatív állami hozzájárulás 
szeptember 30-ig 180.029 ezer forint volt. A továbbiakban ismerteti a helyi adók alakulását a 2018. november 17-i 
állapotnak megfelelően. Gépjárműadóból 24.609 ezer forint bevétel származott (ebből az önkormányzat saját bevétele 
40% 9.844 ezer forint, az állam részére a 60%-ot tovább kell utalni, ami 14.765 ezer forint). A kivetett adó nagysága 
25.381 ezer forint volt. Tavaly ilyenkor gépjárműadóból 23 millió Ft bevételük származott (saját bevétel 40% 9.252 ezer 
forint, állam részére tovább utalt 60% 13.878 ezer forint). A kivetett iparűzési adó november 13-ig 34.518 ezer forint, 
ebből november 13-ig befolyt 33.905 ezer forint, azonban az előző évi bevallások feldolgozását követően, a 
visszautalások figyelembe vételével az önkormányzat bevétele 32.379 ezer forint. Ez tavaly ilyenkor 26 millió Ft volt, 
tehát az iparűzési adó bevétel emelkedett. Magánszemélyek kommunális adójából 8.810 ezer forint bevételük 
származott. A kivetett adó 8.794 ezer forint. Felhívja a figyelmet arra, hogy az adófizetési morálon még javítani kell. 
Sajnos sokan vannak olyanok, akiknek az előző adóévekről is van hátraléka. Megkezdtüék a behajtást annak érdekében, 
hogy az önkormányzat 8.589 ezer forint adóhátralékból adódó kintlévősége csökkenjen. Azt tudni kell, hogy az állam 
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elvárja az önkormányzatoktól, hogy legyen saját bevételük, vessenek ki adót. Több településen a szokásos adókon kívül 
(építményadó, telekadó) még települési adókat is bevezettek (például a külterületi földek után). Megállapítható, hogy 
Győrzámoly lakosságát terhelő adók mennyisége és mértéke országos szinten alacsonynak tekinthető. 
Telekértékesítésből az önkormányzatnak az idei évben 127 millió forint bevétele származott, tehát ez képezte a 
legnagyobb bevételi forrást. Említette, hogy nagyon fontosnak tartják az önkormányzat szabad pénzeszközeinek 
kamatoztatását, ehhez a szükséges intézkedéseket megteszik. A tavalyi évben államkötvényt vásároltak, mert a 
pénzintézetek által kínált kamatok alacsony mértékűek. A kiadásokat 992.880 ezer forintra tervezték és összesen 
549.380 ezer forintot használtak fel, azaz a kiadások teljesítése 55%-os október 31-ig. Az előző év hasonló időszakában 
a kiadások 454.456 ezer forintot tettek ki. A kiadások emelkedésének oka, hogy a nő település, nagyobbak az 
intézmények. E mellett jelentős beruházásokat valósítottak meg: általános iskola bővítése, új egészségház építése, 
valamint a tavaly kialakított 40 db építési telek közművesítése idén fejeződött be, amiből a villamos hálózat kialakítását 
és a víz-csatorna építéseket az idei évben fizették ki. Tekintve, hogy a telkek elfogytak, az idei évben újabb telekalakítást 
kezdtek és megállapodtak a földtulajdonosokkal. A kiadások szintén két részre oszthatók. Vannak a működési kiadások 
és vannak a felhalmozási kiadások. A működési kiadások egy része a település és az intézmények üzemeltetési, 
működtetési feladatai, azaz dologi kiadások finanszírozását jelenti, másik részét az alkalmazottak személyi juttatásai 
teszik ki. Összesen a működésre 282.823 ezer forintot fordítottak, ebből a személyi juttatásokat, a dologi, üzemeltetési 
kiadásokat, és társadalom és szociálpolitikai juttatásokat fedezték. A beruházások, felújítások összesen 215.841 ezer 
forintot tettek ki, ebből történt az új egészségház építése, az általános iskola bővítése, a tornacsarnok, a tűzoltószertár, 
falumúzeum energetikai korszerűsítése, az óvoda udvarhoz területvásárlás, a Majori, a Határ u., valamint a Dr. Pécsi 
Gyula-Szabadság utca közötti útszakasz felújítása és a volt takarékszövetkezet épületének megvásárlása. A tavalyi év 
végén nyertes lett a bölcsőde harmadik csoportjának kialakítását célzó pályázat, melynek keretében a Szent István utcai 
épületből kiköltöző orvosi rendelők helyén új bölcsődei egység létesül és az épület külső hőszigetelése is megtörténik. A 
megvalósításra a 2019. évben kerül sor. Tavaly adták be a konyha fejlesztését célzó pályázatot, melyben az ott lévő 
vizesblokk teljes körű felújítását és nagy teljesítményű konyhai gépek beszerzését tűzték ki célul. Ezzel egyidőben a helyi 
piactér létesítésére is pályáztak. A két projekt várható összköltsége 62.810 ezer forint, a megpályázható összeg ennek 
75%-a volt, 47.107 ezer forint. A pályázat támogatást nyert, de nem a teljesen megpályázott összeg erejéig, így a 
pályázatíró javaslatára észrevételt tettek még a nyáron, jelenleg is várják annak bírálatát. Reményeik szerint érveiket 
elfogadja a döntéshozó és az általuk megpályázatott teljes összeget megítélik az önkormányzat számára. Az idei évben 
pályázatot nyújtottak be a települési térfigyelő kamerarendszer telepítésére, továbbá a tornacsarnok padlójának 
felújítására. A pályázatok elbírálása jelenleg folyamatban van, remélhetőleg még ez év végéig megszületik a döntés. Két 
éve a közmeghallgatáson beszéltek a kutakról, az engedély nélkül létesített kutak legalizálásáról, melyre a jogszabály 
szerint 2018. december 31. a határidő. Az ezzel kapcsolatos legfrissebb információról adnak most tájékoztatást. Amíg a 
fúrt kutak legalizálására vonatkozó eljárásrendet rögzítő jogszabály nem jelenik meg, addig a tulajdonosoknak 
semmilyen kötelezettsége nincs. A korábbi moratórium-határidőt két évvel meghosszabbító jogszabályt pedig heteken 
belül elfogadhatja az Országgyűlés. Az agrártárca október 20-án közölte, hogy meghosszabbítanák a fúrt kutak 
bejelentésének december 31-ig tartó türelmi idejét az Országgyűlésnek benyújtott kormányjavaslat szerint. A javaslat 
értelmében mentesülne a vízgazdálkodási bírság alól, aki 2020. december 31-ig kérelmezi az engedély nélkül, vagy 
engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt. A türelmi idő 
meghosszabbítása a házi vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági öntözési célú fúrt kutakra egyaránt vonatkozna. A 
legalizált mezőgazdasági hasznosítású kutak tulajdonosai így uniós vidékfejlesztési pályázatokon is indulhatnának. A 
kormányzat szeretné, ha tulajdonos- és gazdabarát megoldás érvényesülhetne a fúrt kutak bejelentésénél, és ezt szolgálja 
az Országgyűlés előtt lévő törvénymódosítás is, amelyet várhatóan december első hetében fogadhatnak el. A 
moratórium két évvel való meghosszabbítását a Kormány is támogatja. A jogalkotó feladata még az eljárási rend 
tisztázása, azaz, hogy mit kell pontosan tenniük 2020. december 31-ig az ilyen kutak tulajdonosainak. A Kormány 
álláspontja szerint, ha bármilyen díjkötelezettséget rónak ki a bejelentéshez kapcsolódva, akkor ezeket a kutakat nem 
fogják a tulajdonosok bejelenteni, és nem érik el az eredeti célt, hogy megtudják, mennyi ilyen kút létezik 
Magyarországon, viszont a legérzékenyebb vízbázisok védelme érdekében erre az információra ugyanakkor a további 
jogalkotáshoz szükség van. Tehát, amíg az eljárásrendet tisztázó jogszabály nem jelenik meg, addig a tulajdonosoknak 
semmilyen kötelezettsége nincs. Az eljárási rendet várhatóan a jövő tavaszi jogalkotási időszakban határozzák meg. 
Megköszönte a megtisztelő figyelmet.  
 
Horváth Gábor polgármester megköszönte mindenkinek a beszámolót és átadta a szót a megjelenteknek. 
 
Horváth Norbert helyi lakos elmondta, hogy nincs a tanuszoda ellen és ezt már többször is elmondta, illetve levélben 
többször is tájékoztatta a Képviselő-testületet. Műszaki ember, karbantartással, csarnok üzemeltetésével foglalkozik, 
amikor meghallotta, hogy lesz egy uszoda nagyon örült neki. Elkezdett gondolkodni, hogy a tanuszoda építése és 
üzemeltetése teljességgel fenntarthatatlan. Andorka Kálmán képviselő úr javaslatára levette a facebook szemüveget, és 
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felhívott 13 db uszodát. Az uszoda fenntartási költsége 50 millió forint. 16 millió forint volt a legnagyobb bevétel, amit 
fel tudtak mutatni. A 13 uszodából már kettő megszűnt és megkereste még 20 uszoda honlapját, totálisan csőd, nem 
tudják fenntartani. Az a kérdése, hogy hogyan képzeli az önkormányzat az uszoda megvalósítását, fenntartását, eddig 
mekkora összeget költöttek rá és a következő 20 évben hogyan fogják fenntartani. Várja a válaszokat az elképzelésekről, 
mivel 4 éve ezen dolgoznak és állítólag ő leócsárolta a munkájukat. Elmondja, hogy 5% pontossággal két hónap alatt le 
tudná tenni az asztalra az adatokat. Nem hiszi el, hogy a jövőre vonatkozóan nincs egy egyszerű terv, hogyan lesz 
megépítve, milyen nyitvatartással működik, milyen üzemeltetési személyzettel fog működni. Csak a személyzet 40 millió 
forint a Gönci Tanuszodában és nem tudják fenntartani. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a tanuszodával kapcsolatos elképzeléseket már most is elmondta és már 
korábban is sokszor elmondta ugyanezeket a dolgokat. 
 
Horváth Norbert helyi lakos elmondta, hogy ne haragudjon a faluban ő javítja a kanális hidat és megkérdezte, hogy ez 
az ő feladata. 
 
Dara László helyi lakos elmondta, hogy tudja ő is, hogy olyan emberek vannak, akik tönkre teszik a hidat, munkájából 
kifolyólag ő is javította már, de a faluban sok a teendő, a temető karbantartása, szemétszedés és így nincs elég idő az 
azonnali intézkedésekre. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy egy kicsit mindeniknek magába kellene szállnia. Elmondta, hogy ha 
nem elég, hogy miből lehet megépíteni az uszodát, milyen forrásokból, akkor ennél többet nem tud mondani. A 
fenntartási költségek számai majdnem megegyeznek, de ő valamivel kevesebbet remél. A tavalyi évben 30 millió forint 
fenntartási költségről beszélt. A nyitvatartás az iskola szorgalmi idejében az iskola rendelkezésére állna, ahogyan az igény 
jelentkezik. Számít arra, hogy a Tankerület is igénybe venné a létesítményt és kitöltené azt az öt napot az uszodában az 
iskolai foglalkoztatás. A Tankerületnek segítenénk azzal, hogy a környező iskolák tanulói is igénybe vehetnék az 
uszodát. 7 órától 15 óráig az iskolások veszik igénybe, utána a község lakói, vagy aki igénybe kívánja venni, annak 20 
óráig rendelkezésére áll. Két medencéről lenne szó, az egyikben az úszásoktatás történne meg, ami 20x6 méteres, 120 
m2-es medence, melynek vízmélysége 80 cm. A másik 20x25 méteres medence, aminek a vízmélysége 180 cm. Tartozik 
hozzá megfelelő létszámú öltöző, kiszolgáló helyiségek, valamint lenne benne szauna is. Többször hangoztatta, hogy ha 
ekkora településnek a költségvetése nem bír el pár 10 millió forintot ilyen célra, akkor ott valami baj van azokkal az 
emberekkel, akik a községet vezetik. Nem tud róla, hogy a környéken bezártak volna tanuszodát. A fenntartással 
kapcsolatos költségek részint megoszlanának, részint lenne bevétele és ez így együtt nem szabad, hogy gondot okozzon 
a községnek, aminek jelenleg 3.120 lakosa van. A kanális híd rongálásával kapcsolatban elmondta, hogy ha jelzés érkezik 
az önkormányzat felé, akkor azt tudják orvosolni. A közösségi munkát megköszönte, de ha ebből csak felhánytorgatás 
lesz, akkor nem kérnek ebből a munkából.  
 
Horváthné Fazekas Erika helyi lakos megkérdezte, hogy a tanuszoda hol fog létrejönni, mert először talán az utakat 
kellene javítani és parkoló lehetőséget biztosítani. Szent István és Szent László utcákból nehéz kikanyarodni, mivel 
beláthatatlan. Győrladamér felé nehéz a kilátás, mivel a bokrok nincsenek levágva, autók állnak az út szélén. Ha valaki a 
Futódomb utca felől akar a CBA üzlethez eljutni, akkor egyik oldalon sincs zebra és jobb oldalon nincs gyalogút. 
Megkérdezte, hogy a közlekedést hogyan akarják megoldani az uszodánál, amikor minden gyereket autóval hoznak-
visznek az iskolába, óvodába és a bölcsődébe. Úgy gondolja, hogy elsősorban az utakra kellene odafigyelni, mert jó 
dolog az uszoda, de a falut is kicsit rendben kellene tartani, ha már ilyen mértékben megnövekedett a falu létszáma. Ha 
a közmunkások becsületesebb gépeket kapnának, amivel dolgoznak, akkor többet el lehetne érni vele. Az árkok és a 
járdák botrányosak és a fák nincsenek visszavágva, a járdákat nem lehet használni, mert bukdácsolnak rajta. A Szent 
László utcai liget fái még szakszerűen nem voltak visszavágva, ezért a lehullott ágakat, leveleket a szomszéddal együtt ők 
takarítják. Megkérdezte, hogy miért nem lehet a sebességkorlátozást elérni a fő úton és a falun belül 30 km/h-ra. 
 
Blazovicsné Varga Marianna tankerület vezető megkérdezte Horváth Norbert helyi lakost, hogy hol kérdezte meg 
az uszodákat, mert Győrben nagy az igény az uszodákra. A Győri Tankerületi Központhoz négy járás tartozik, 70 
iskolából, 109 feladatellátási hellyel, 25.000 tanulóval. A Pannonhalmi és a Téti Járás nem tudott évekig úszni és nem 
tudták a törvény által előírt úszó órákat biztosítani, mert nincs hely, akkora az igény rá. 2013. óta Győrben négy uszodát, 
Mosonmagyaróváron egyet működtettek, ami iskolához tartozó tanuszoda. Győrben már csak egy van, mert 2015. 
nyarától szakképző centrumok vannak, nincs náluk a két szakképző iskolának az uszodája. A bevételek mindig fedezték, 
soha nem volt veszteséges, most csak a Fekete iskolát működteti a Tankerület, de az sem veszteséges. Győrben biztos, 
hogy nem zártak be uszodát, mert nem fértek be, nemcsak a tankerületi, hanem az állami fenntartású iskolák sem. A 
törvényi szabályozás alapján a 4. és 6. osztályokat viszik úszni, mert kötelező. Az uszoda bérlés 48 millió forint évente. 
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A gyerekek foglalkoztatását 16 óráig meg kell oldani és sok úszás oktató szívesen vállalná a gyerekek úszás oktatását, de 
nincs pálya, amit bérelhetne. A Tankerületnek is problémát jelent, hogy nem tud uszodára pályázni, mert annyi van 
Győrben és mégsem férnek be. Ezt szerencsére a győrzámolyi iskola még nem érezte meg, mert eddig mindig tudtak 
helyet biztosítani nekik. 
 
Andorka Kálmán János képviselő elmondta Horváth Norbert helyi lakosnak, hogy ő nem facebook szemüvegen 
keresztül nézi a világot. Az uszoda működtetését ők sem gondolták, hogy nyereséges lesz teljes mértékben, azonban 
Horváth Norbert ott téved ebben, hogy úgy nézi a világot, hogy nyereséges vagy veszteséges. Ez az ő szempontjából 
teljesen érthető. A tanuszoda egy közösségi feladatot lát el, tehát nem lehet azt mondani, hogy ha nyereséges akkor 
tudják működtetni, ha veszteséges, akkor nem tudják működtetni. A közösségnek rész kell abban vállalni, hogy ebben a 
faluban egy évben 20 gyerek megtanuljon úszni. Nagyon jól tudták azt, hogy valószínűleg nem lesz nyereséges. Egy 
olyan önkormányzatnak, aminek több száz millió az éves költségvetése és azt egy polgármester működteti, aki ezt az 
összeget nem tudja majd kigazdálkodni az valóban ne is próbálkozzon polgármester lenni. 
 
Horváth Gábor polgármester válaszol Horváthné Fazekas Erika helyi lakos felvetésére és azzal egyetért. Elmondta, 
hogy inkább az a kérdés, hogy milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak. A hepe-hupás utak nem az 
önkormányzat kezelésében vannak, hanem az államéban és rajta semmiféle dolgot eszközölni nem lehet. Sokat küzdött 
az önkormányzat a két buszmegálló létrehozásával és a zebrák felfestésével. A fák gondozásával kapcsolatban elmondta, 
hogy nincs kertészünk, azonban van két szorgalmas karbantartójuk és a közmunkások, akik közterületeket 
lelkiismeretesen karbantartják. Amikor azt akarják elültetni az emberekben, hogy a településen minden rossz, akkor 
ezzel nem tud mit kezdeni. 
 
Kadler Kata helyi lakos elmondta, hogy gyermeke a helyi iskolába jár. A tanuszodával kapcsolatban elmondta, hogy 
nem csak az iskolásoknak van pálya hiánya, hanem mindenki másnak is. A győri kajak-kenusoknak is sokat kell edzeni, 
mert eredményesek és a pályabérletet is ki tudnák fizetni. Azonban nem tudnak pályát szerezni, pedig a város előtérbe 
helyezi őket, a reggeli és a késő esti órákban. Tehát nem csak az iskolások bevételei lennének pluszban, hanem egyéb 
források is. Lennének oktatók, akik idehoznák a délutáni csoportjukat. Győr környékén nem beszélhetnek 
kihasználatlanságról. Azt, hogy gazdaságos vagy veszteséges lesz-e azt nem tudja, de az, hogy a kihasználtság 100 %-os 
lesz, abban biztos. Elmondja, hogy nem a facebook csoport tagja, de ha a közösség összetartóbb lenne, és mindenki 
beletenné a sajátját, jobb lenne. Örül, hogy a kanális hidat megjavították, de ezt ne azért csinálja meg, mert el lehet 
mondani, hanem azért, mert ez a közösségük érdeke. Az önkormányzatnak megvan a saját feladata és teljesíti azt, ahogy 
teljesíti, de a közösségnek is kell tenni azért, hogy kicsit élhetőbb legyen. 
 
Andorka Kálmán János képviselő elmondta, hogy a szépészeti korrekciókat meg tudják oldani. A következő 
képviselő-testületi ülésen javasolni fogja, hogy vessenek ki adót mindenkire és akkor tudnak felvenni két alkalmazottat, 
akik meg fogják nyírni a fákat és még sok mindent meg tudnak csinálni. Kíváncsi arra, hogy a falu lakosai mit 
mondanának erre. Ez nagyon fontos tényező, ugyanis valaki elvárja, hogy a bokor legyen szépen megnyírva, de ha nincs 
rá anyagi lehetőség, akkor ez van. 
 
Herczegné Nagy Katalin helyi lakos elmondta, hogy fel lehetne hívni a lakosságot önkéntes munka teljesítésére. 
Egy-egy adott településnek a lakosságától elvárás az, hogy a község érdekében a lakosság önkéntes munkát végezzen. 
Az önkormányzat ebben annyi szerepet vállalhatna, hogy hívja fel a lakosság figyelmét, hogy ilyen önkéntes munkára 
várják a jelentkezéseket. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondja, hogy egyetért ezzel, sőt erre vannak a közelmúltból jó példák. Az iskola 
bővítésnél a pala bontásakor a társadalmi munkában az önkormányzati karbantartók és a futball csapatból egy-két 
ember részt vett. A pala egy része felhasználásra került az óvoda bővítéshez, ennek az árát megspórolva tudták a tanárit 
és az osztálytermekben a szekrényeket megcsinálni. Felolvasta Horváth Norbert helyi lakos facebook-os bejegyzést: „Mi 
még csak hatodik éve élünk itt, ezért túl sok jogunk nincs belepofázni a dolgokba, de már ennyi idő alatt is látszik, hogy nem jó az irány. 
Nem szépül, nem fejlődik a település, hanem omlik össze minden. Bezár, elgazosodik, törik, szakad, szomorú ezt látni és én ezt nem 
tudom erre azt mondani, hogy sebaj, mert mi úgyis Győrhöz kötődünk mindenben.” Elmondja, hogy ezt a mocskolódást nehezen 
tudja elviselni. Mindenféle jelzést szívesen vesznek és próbálnak változtatni, de az ilyen jellegű dolgokat nem tudja 
elviselni. Megmérgezik az egész falu életét és szeretné, hogy ez ne történjen meg. 
 
Horváth Norbert helyi lakos elmondja, hogy ezt nem ő írta, át tudja küldeni, hogy az ki volt. 
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Andorka Kálmán János képviselő elmondja, hogy ne legyen plagizálás, akkor írja le, hogy kinek a véleménye a 
bejegyzés, de ezt sem tette meg. 
 
Németh László iskolaigazgató elmondja, hogy nem szabad egy létesítményt úgy nézni, hogy hasznot hoz-e. A 
Tankerületi értekezleten ezeket a problémákat érzékelik. Nem anyagi okai vannak annak, hogy az iskolások nem tudnak 
elmenni úszni, hanem fizikális. Ez a falu akkor fog fejlődni, ha tanuszoda megépül és így az iskolának is megtartó ereje 
lesz. 
 
Kadler Viktor helyi lakos elmondta, hogy egyet ért az igazgató úr szavaival. Az úszás az egyetlen olyan sport, 
amelynek a hiánya katasztrófához vezet. Itt a Duna partján senki sem akarja, hogy tragédia legyen abból, hogy nem 
tudnak úszni. A Győri Vizisport Egyesület körülbelül 7-8 millió forintot költ egy évben uszoda használatra úgy, hogy 
csak novembertől márciusig járnak úszni. Csak a Móra uszodában szombaton kapnak helyet és ez 2 millió forintba 
kerül. Egy okos szervezéssel nyereségessé lehet tenni az uszodákat. Támogatja az uszoda megépítését és véleménye 
szerint nem lehet gond a fenntartása. El fogják bontani a sátras uszodát, valószínű meg fogják szüntetni az úszás 
oktatást. Ezért azt gondolja, hogy még több uszodára lesz szükség.  
 
László Tamás helyi lakos megkérdezte, hogy a temetőben megoldható-e a szemétszállítás, mert az ünnepek idején 
hegyekben áll a szemét. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy minden évben meg van oldva. Most hozták a konténert, a szemetet 
bele kell rakni és elszállításra kerül. Ahogy a szemét felgyűlik, akkor rendelnek konténert. 
 
Majorné Szabó Bernadett helyi lakos elmondta, hogy 1976-ban jött ide dolgozni és azóta rettenetesen megváltozott a 
falu lakosságának a képe összetartás szempontjából, ami szomorúsággal tölti el. A facebook-os bejegyzéseknek adják 
meg a formáját, mert ez elkeserítő. Ő soha nem ír kommentet a facebook cikkekbe, de elolvassa és elkeseríti, hogy az 
emberek leírják saját magukat. Azok a szavak, amik megjelennek, egyszerűen lesújtó. Nem a másikat kell szidni, főleg 
ilyen szavakkal. Jó lenne, ha inkább valami tevőleges dolog történne és pozitívan néznénk a dolgokat, hogy min lehetne 
változtatni. 
 
Ruff Gábor helyi lakos megkérdezte, hogy a beszámolóban szereplő konyha pályázat csak a berendezések felújításáról 
szól-e. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy jó lenne nagyobb étterem, nagyobb konyha. A pályázatból az étkező 
melletti WC blokk felújítása történne meg és konyhai eszközök beszerzése. Az étterem nem alkalmas, ezt tudják, de 
foglalkoznak vele, hogy milyen megoldást tudnak rá találni. 
 
Herczegné Nagy Katalin helyi lakos megkérdezte, hogy a falunak van-e a tűzgyújtásra vonatkozó rendelete. 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy nincs. A rendelet az, hogy nincs tűzgyújtás. Semmilyen formában 
nem támogatja, ennek több oka van. Elsősorban egészségügyi. A kerti hulladékot például a gyomot, füvet lehet 
komposztálni vagy a zöld kukába is lehet rakni, mert azt elviszik. A fanyesedéket ki lehet vinni a hulladékudvarba. 
 
Herczegné Nagy Katalin helyi lakos elmondja, hogy a környező településeken van ilyen rendelet, amiben egy napot 
meghatároznak tűzgyújtásra. 
 
Horváth Gábor polgármester nem ért vele egyet, mert ha az nap szélvihar van, akkor hogyan tüzelnek.  
 
Herczegné Nagy Katalin helyi lakos elmondja, hogy konyhakertet művel és gyümölcsfái vannak. Ott kártevők 
előfordulnak és a lenyesett, beteg ágakat el kell tüzelni.  
 
Horváth Gábor polgármester elmondja, hogy ezeket a beteg ágakat a hulladákudvarba kell vinni. 
 
Kovács Antal helyi lakos elmondja, hogy a közlekedéssel kapcsolatban, hogy az útjelző táblákat lejjebb vagy feljebb 
kellene rakni, mert ezek miatt nehéz a kilátás. A hátsó útról rengetegen jönnek, azon az úton, ami ellen sokan 
tiltakoztak, hogy miért kellett leaszfaltozni. A szemeteléssel kapcsolatban elmondta, hogy sokan a szemetet kihordják a 
legközelebbi erdős részre vagy a kanális partra. Hiába szabályoznánk a sebességkorlátozást 30 km/h-ra, akkor is 
száguldoznának az utakon. 
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ez napirenden is van, de a táblákat egy szakcég helyezte ki és ott találták 
a legalkalmasabbnak, de valóban ezen igazítani kell. 
 
 
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 19.38 órakor. 
 
 

kmf. 

 

 

   Horváth Gábor                                                                                                 Pákozdi Ottóné  
    polgármester                                                                                                          igazgatási előadó 
 
 
 
 
 
 
          Arvanitidu-Major Éva                                   Horváth Károly  

  alpolgármester                                                               képviselő  
   
 


