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Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, a közmeghallgatást és 
képviselő-testületi ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Benes Gábor és Viola Vilmosné 
képviselőket kijelölte. Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, a jegyzőnőt, a képviselő hölgyeket és urakat és 
az intézmények vezetőit. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Közmeghallgatás 
2. Döntés a bölcsőde harmadik csoportjának eszközbeszerzéséről; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
3. Segélyezések; Előadó: Horváth Gábor 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 175/2019. (X. 8.) határozata 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Közmeghallgatás 
2. Döntés a bölcsőde harmadik csoportjának eszközbeszerzéséről; Előadó: Horváth Gábor polgármester 
3. Segélyezések; Előadó: Horváth Gábor polgármester 

 
1. napirendi pont: Közmeghallgatás 
 

Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az elmúlt évben, években történtekről ad tájékoztatást, de beszélni fog 
olyan jövőbeli dolgokról, amik befolyásolják majd a község életét. Az intézményeket illetően elmondhatja, hogy az 
óvodában megfelelő munka folyik, a szülők biztonságban érezhetik a gyerekeiket és biztosra vehetik azt is, hogy az 
óvodában és a bölcsődében is testi és szellemi téren is fejlődnek. Erre garancia az óvoda és a bölcsőde vezetése és 
személyzete. Megköszöni az intézményvezetőknek, hogy hosszú ideje olyan munkát végeznek, amire joggal lehetnek 
büszkék. A bölcsődében hamarosan három csoport lesz, remélhetőleg a 3. csoportnak is meglesz a működési engedélye. 
Pár évvel ezelőtt úgy gondolták, hogy a régi óvoda épületében lévő orvosi rendelők elhelyezése nem felel meg a mai kor 
követelményeinek, ezért pályázatot nyújtottak be ennek megváltoztatására. Ezt eredetileg a meglévő épületen, 
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emeletráépítés formájában képzelték el, ám a magastetős megoldás nem volt megvalósítható. Ekkor módosult a helyszín 
a jelenlegi háziorvosi rendelő udvarára. Erre az épületre körülbelül 100 millió forint pályázati támogatást kaptak. 
Figyelemmel arra, hogy a pályázat beadása és elbírálása között körülbelül két év eltelt, továbbá a helyszín is módosult, az 
épület megvalósításához további 100 millió forintot kellett hozzátenni, így a beruházás 204 millió forintba került. A régi 
óvoda épületében felszabaduló orvosi rendelők helyére bölcsőde kialakítására pályáztak, ehhez 28 millió forint 
támogatást kaptak. Azt tudták, hogy ez nem lesz teljesen elegendő arra, hogy a bölcsőde harmadik csoportját kialakítsák, 
továbbá az épület külső megjelenítését javítsák és az energetikai korszerűsítését elvégezzék. Ez a beruházás 80 millió 
forintba került, tehát mintegy 50 millió forintot tettek hozzá, de most van egy olyan pályázati lehetőség, ahol talán ezt a 
pénzt meg tudják nyerni, ami majd növelni fogja a község vagyonát, tartalékait, hiszen a kivitelezést már kifizették. 
Ebben a három csoportban közel 40 gyermeket tudnak fogadni, ami pillanatnyilag megfelel a község lakóinak, de egy-
két év múlva lehet, hogy gondolkodni kell azon, hogy hol tudnak bölcsődei csoportot kialakítani. Az óvodában jelenleg 
7 csoport van, közel 170 gyermek. Minden győrzámolyi óvodáskorú gyermeket el tudnak helyezni pillanatnyilag. 
Lehetőségnek tűnt, hogy a plébánia épület emeletén két óvodai csoportot hoznak létre. A Magyar Falu program 
egyházakra vonatkozó pályázata lehetőséget adott arra, hogy a pályázzanak a plébánia tetőterének beépítésére, ahol 
irodát, tanácstermet és egy kisebb méretű lakást alakítottak volna ki. Ez komoly előkészítő munkát igényelt, meg kellett 
terveztetni, engedélyeztetni. Ez a pályázat nem nyert, de elutasításra sem került, hanem tartaléklistára tették. Ezzel egy 
időben beszéltek a plébános úrral arról, hogy megadják arra a lehetőséget, hogy a plébánia emeletén alakítsanak ki két 
kisebb méretű óvodai csoportot. Megterveztették és várták a pályázati kiírást, azt gondolták, hogy bérleti szerződés 
megkötésével tudnak pályázni, de a kiírás szerint csak önkormányzati tulajdonú épületre lehetett pályázatot benyújtani a 
Magyar Falu program keretein belül. Nagyon rövid idő állt rendelkezésre, de a plébános úr nyitottnak mutatkozott arra, 
hogy a bolt melletti önkormányzati lakást felajánlják a plébánia épületéért, hogy ott lehessen plébániát kialakítani, 
továbbá az egyházi tanács fontolja meg, hogy még mennyi pénzt kérnek, amiből a templom bizonyos problémáit 
lehetett volna orvosolni. Az egyházi tanács összeült, de az adásvételhez nem járultak hozzá, így az önkormányzat nem 
tudta megvásárolni a plébánia épületét. A következő képviselő-testületnek majd gondolkodni azon, hogy hol tud óvodai 
csoportot kialakítani, és ezzel majd 5-10 év távlatában megoldható lesz az óvodáskorú gyerekek elhelyezése a 
településen. Nem rejti véka alá azt a véleményét, hogy az óvoda jelenlegi helyén nem lehet fejlesztést megvalósítani, de 
talán a bolt melletti önkormányzati lakásban igen. És, hogy miért tartja fontosnak a telkek kialakítását, abban a 
konstrukcióban, ahogy eddig? Mert lehet azt mondani, hogy nem kell, hogy a lakosságszám növekedjen, ezt ki lehet 
tűzni célul, de azt meg kell gondolnia a következő testületnek, hogy ha azt mondják, hogy ide most már ne költözzön 
senki, akkor azok, akik Győrzámolyt választanák majd elköltöznek Győrladamérra, Dunaszegre, és minden olyan 
nehézség, ami abból adódik, hogy egyre többen laknak az Alsó-Szigetközben, át fog hárulni Győrzámolyra, de annak 
semmilyen előnyét nem fogják élvezni. Ugyanannyi autó lesz, mintha itt lenne telek, mert aki Dunaszegről jön, az 
átmegy a falun, míg, aki a falu elején lakik és megy Győr felé, az nem. Azt senki nem tudja megakadályozni, hogy az 
ország másik feléből, vagy akár Győrből jöjjenek emberek, ugyanis mindenki oda költözik, ahol munkalehetőség van. 
Győr mindig nagy ipari város lesz, egyre több ember kell, az biztos, hogy Alsó-Szigetközbe ugyanannyi ember fog 
költözni, még ha Győrzámolyra egy sem, de az biztos, hogy ebben az esetben a győrzámolyiak az összes negatív 
következményt elszenvedik, de semmi hasznuk nem lesz belőle. Ezt figyelmébe ajánlja azoknak, akik később döntési 
helyzetben lesznek és úgy gondolják, hogy telkek nélkül is meg tudják oldani a község fenntartását. Meg lehet oldani 
persze, csak nem azonos színvonalon, és akkor is szidni fogják az 1401 út forgalmát, mert a forgalom növekedést nem 
tudják megakadályozni. Ezek után felkéri az óvoda és a bölcsőde vezetőit, hogy tartsák meg beszámolóikat, 
megköszönte még egyszer a munkájukat és kijelentette, hogy öröm volt velük dolgozni.  
 
Erdélyi Csilla a bölcsőde vezetője elmondta, hogy a magas gyermeklétszám miatt szükségessé vált a harmadik 
csoport kialakítása, így 40 kisgyermekről tudnak majd gondoskodni. Az alkalmazotti létszám is emelkedett, rajta kívül 
hat szakképzett gondozó és két dajka van, a vezetői feladatai mellett átveszi a hiányzó kisgyermeknevelők feladatait is. 
Jelenleg 30 felvett gyermek van, de amint elkészül a harmadik csoport, azt is fel fogják tudni tölteni, mert rengeteg 
jelentkező van. Az óvoda-bölcsőde közös alapítványát szülői segítséggel 2013-ban hozták létre, ma már az 1%-os 
felajánlásokból 500-600 ezer forint évi bevétele van. Az idei évben az egyik udvarra játéktároló kisházat tudtak 
csináltatni, illetve mindkét kisház betonalapozását tudták finanszírozni. Október 12-én – szintén alapítványi 
szervezésben – lesz egy bababörze, színes programokkal, bábszínházzal, ugrálóvárral, ahova mindenkit szeretettel 
várnak. Kolleganői nevében is szeretné megköszönni polgármester úr kedves szavait és köszönetet mond a 
fenntartónak, hogy ilyen minőségi körülmények között tudják a bölcsődei gondozást megvalósítani.  
 
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető elmondta, hogy polgármester úr már utalt arra, hogy az óvoda minden 
évben munkát ad a képviselő-testületnek. Ahogy az elmúlt években, úgy idén is, a hetedik csoport beindítását követően 
is csoportlétszám túllépést kellett kérni a fenntartótól, mert a beíratás csúcsot döntött, 64 gyermeket írattak be. Az 
alapító okirat szerint 165 gyermek befogadására képes az óvoda, de már most 185 gyermek van az óvodában, ez a 
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statisztikai létszám és december 31-ig még 6-7 gyermek várható. Folyamatosan jönnek azok a gyerekek, akiknek a szülei 
ide építkeznek, és más intézményekből jelentkeznek át, őket is fel kell venni. Sajnos vannak olyan körülmények, amikről 
nem tehetnek, ahogy a 2017-es évet, úgy az ideit is úgy kezdték, hogy két óvónő hiányzik. Ezt úgy oldották meg, hogy 
két fő pedagógiai asszisztens látja el a délutáni feladatokat a csoportvezető óvónő felügyeletével, a kis létszámú 
csoportokban. Örömmel mondhatja el, hogy mindkét pedagógiai asszisztens megkezdte az óvodapedagógusi 
tanulmányait, egyikük már másodéves, tehát nevelnek maguknak óvodapedagógust, ha már nem kapnak. Sokat 
gondolkodott azon, hogy mi ennek az oka, de valószínűleg az, hogy egy kezdő gyakornok bére 195 ezer forint, ahogy a 
dajkáé is, hiszen az ő bérüket is ki kell egészíteni erre a garantált bérminimumra, továbbá meg kell adni nekik a 
törvényben kötelezően előírt, oktató-nevelő munkát segítők kiegészítő támogatását. Egy dajkai fizetés nem sok, 208 
ezer forint, de egy kezdő bére még ennyivel is kevesebb, így senki nem csodálkozik azon, hogy nem mennek óvónőnek  
a fiatalok. Reméli, hogy a törvényalkotók felismerik ezt a helyzetet, főleg úgy, hogy az ő korosztálya hamarosan 
nyugdíjba megy és nem lesz, aki betöltse a megüresedő álláshelyeket. Most a pedagógiai asszisztensekkel próbálták 
megoldani ezt a helyzet, amit a szülők is elfogadtak, ugyanúgy mennek a programok, a szüret, a piaclátogatás, állatkert 
látogatás, de hiányzik a pedagógiai asszisztens, aki ilyenkor kísérte a csoportokat. Igaz, hogy most a fenntartó 
engedélyével vehetnek fel határozott időre dajkát és újabb asszisztenst, a héten talán dönteni is tudnak arról, hogy kiket. 
A 7. csoportot a régi óvoda földszintjén alakították ki, abban a csoportban, amit tornaszobaként használtak. Most 
megoldandó feladat lesz az ebbe az épületbe járó gyermekek testnevelés foglalkozásainak a megtartása. Aki nincs bent, 
az nehezen tudja elképzelni, hogy egy vegyes csoportot, ahol különböző életkorú gyermekek vannak, milyen nehéz 
átöltöztetni, átkísérni a másik épületbe, ahol a tornaszoba van, ott levetkőztetni, és visszafele ugyanez a procedúra. 
Tehát erre mindképpen kellene megoldás. Tavaly akkora érdeklődés volt az évzáró és az anyák napi rendezvény iránt, 
hogy a tornaszoba kevésnek bizonyult. Tudja, hogy van más helyszín, multifunkciós terem, de egy kicsit megzavar egy 
új környezet. Azon gondolkodott, hogy mobil színpadot csináltatnának és így a távolabb állók is láthatják a szereplőket. 
Ez megoldás lehet, de minden ötletet szívesen fogad, ami további segítséget jelenthet. Az óvoda honlapján minden fent 
van a programokról. Most október első napján volt egy pedagógus minősítés, ami az egész óvodának a jó hírét viheti, ha 
két független szakember azt mondta, hogy Győrzámolyon minőségi munka folyik. Köszöni kolleganőjének, hogy ilyen 
remekül szerepelt a minősítésen. Nem csak az intézmények, de a konyha iránt is megnőtt az érdeklődés. Naponta 400-
430 főre főznek, ez is biztos változtatásra szorul azzal, hogy ha nő a falu létszáma. Nagy segítség, hogy idén ki tudtak 
alakítani egy tálalókonyhát a plébánia alagsorán, modern asztalokkal, székekkel, itt 80 gyermek étkeztetését tudják 
megoldani. Igaz pici lépések, de mindig törekedni kell arra, hogy pici lépésekkel haladjanak előre, és hogy merjenek 
álmodni, akár nagyokat is. Igaz, hogy néha meg van kötve a kezük és nem tudnak többet csinálni, de úgy gondolja, hogy 
most a legtöbbet hozták ki abból, amit ki lehetett hozni, ebben maximálisan egyet ért a polgármester úrral, akinek az 
intézmény minden dolgozója nevében megköszönte a maximális segítséget, és megköszönte a képviselő-testületnek, 
hogy nemcsak jöttek és kérdeztek az óvodával kapcsolatban, hanem a képviselői-keretükből mindig gondoltak arra, 
hogy felajánlást tegyenek az óvoda javára, ezzel is elősegítve az eredményes nevelési munkát. Megköszönte a figyelmet. 

 
Horváth Gábor polgármester megköszönte a szakmai beszámolót és az iskolával kapcsolatban elmondta, hogy az 
elmúlt közel 10 év nagyon látványos és minőségi változást is jelentett az oktatási munka terén. Ezt nagymértékben 
köszönhetik az igazgató úrnak, aki a 10. évét kezdte meg itt igazgatóként. Ezen időszakban teljes lett a szakos 
ellátottság, hiszen a szakmai munka csak úgy biztosítható, ha a megfelelő szakmai felkészültségű emberek oktatnak. 
Mostanra 250-260 a tanulólétszám, ami nem csak annak köszönhető, hogy nőtt a község lakosságszáma, hanem a 
megfelelő szakmai munka miatt is. Szinte el sem készült az új iskola, már azzal kellett számolni, hogy kinövik, ezért 
számolni kellett a bővítéssel. Nagy büszkeség tölti el, hogy most már 12 osztályban folyik az oktatás. Építettek egy új 
szárnyat, ahol pillanatnyilag négy tantermet alakítottak ki, de a tetőtérben további két terem elhelyezhető lesz, a belső 
munkák elvégzését követően. Amennyiben tovább folytatódik a létszámnövekedés, akkor el kell gondolkodni, hogy 
hova lehet még bővülni, az a véleménye, hogy ebbe az irányba lehetne még egy szárnyat, ami nem venne el az udvarból 
területet, hanem az fölé is lehetne még egy tantermet, így meglenne a plusz 8 osztályterem, ami közép- sőt akár hosszú 
távon is megoldaná a községben az oktatás helyzetét. Már nagyon régóta van iskola Győrzámolyon, ha valaki olvasta dr. 
Karácsony István: A Szigetköz története c. kiadványát, ami megvan a könyvtárban is, abban azt írja, hogy már 1743-ban 
említést tettek arról, hogy Győrzámolyon mit tapasztaltak valami ellenőrzés során az iskolában, tehát már azóta van itt 
iskola, még akkor is, ha elpusztult, vagy az árvizek, vagy tűzvész során, de mindig újra építették. Ez is bizonyítja azt, 
hogy ez a térség mindig meg tud újulni, és az ilyen tragédiáknak mindig volt valami hozadéka az itt élők számára. Az 
emberekben itt olyan mértékű a tettre készség és a tenni akarás, hogy mindig újra tudták kezdeni az életüket. Azt 
gondolja, hogy mikor kinek a kezelésében van az iskola, még ha nem is közömbös, de mindig tudomásul vehető, most 
az, hogy nem az önkormányzat, hanem a Győri Tankerület kezelésében van, ez a gyerek-szülő vonatkozásában semmi 
olyan változást nem hozott, amire azt lehetne mondani, hogy jobb volt korábban. Nyugodtan ki meri jelenteni, hogy ez 
a fenntartó váltás semmilyen változást nem eredményezett. Erre a 4 tanteremre mintegy 150 millió forintot fordított az 
önkormányzat a tavalyi és az idei évben, melyből 38 millió forintot a Győri Tankerület adott, melyet ezúton is 



4 

 

megköszön. Nem sokszor fordul elő, hogy a tankerület osztálytermek építésére ad valahova pénzt, mert általában nem 
az gond, hogy nő a gyereklétszám, hanem az, hogy csökken, kivéve egy-két divatos győri iskolát. És hogyan teremtették 
elő a pénzt, hiszen erre nem volt pályázati kiírás? Ha nincs pénzük, amiből fejleszteni tudtak, akkor vissza kellett volna 
utasítani a győrzámolyi gyerekeket, márpedig a falusi iskolák alapfeladata, hogy lehetőséget tudjanak adni az ott élő 
gyerekeknek a tanulásra. Megköszöni az igazgató úr és a tantestület eredményes munkáját és sajnálja, hogy a jövőben 
már nem tud ilyen minőségben találkozni velük, jó egészséget és sikeres munkát kíván és reméli, hogy azok a 
fejlesztések, amiket felvázolt, meg is tudnak valósulni. Átadja a szót Németh László igazgatónak. 
 
Németh László iskolaigazgató köszöntötte a megjelenteket és megköszönte az elismerő szavakat. 2013. óta állami 
fenntartásba kerültek az intézmények, és arra próbálnak arra törekedni, hogy ebből a gyerekek semmit ne érezzenek 
meg. Az évnyitón is hangsúlyozta, hogy szerinte a megyében, de az országban sincs olyan önkormányzat, ami ennyire 
támogatta volna az intézményét. Már tavalyelőtt érezték, hogy nem fognak elférni az iskolában, akkor bementek a 
tankerületbe, ahol azt a tájékoztatást kapták, hogy nézzék meg a ménfőcsanaki konténeres tantermeket. Akkor elmentek 
a polgármester úrral és megnézték, és nagyon örült annak, amikor polgármester úr azt mondta, hogy Győrzámolyon 
nem konténerekben fognak tanulni a gyerekek. Tavaly év végén vázolta a képviselő-testület előtt, hogy szükséges lenne 
a további bővítés, mert az a helyzet állhatott volna elő, hogy mivel minden győrzámolyi gyereket fel kell venni, közülük 
5-6 iskolabusszal másik iskolába járhatott volna. Az önkormányzat pedig vállalta, hogy megépíti az újabb két tantermet. 
Máshol nem ez a helyzet, általánosságban az önkormányzatok elfordultak az iskoláktól, és nagyon nehéz helyzetben 
vannak intézmények, itt azonban nem ez a helyzet és bízik abban, hogy ez a jövőben is megmarad. A képviselő-
testületnek ugyanis az az álláspontja, hogy hiába vette át az állam a fenntartást, ez az iskola akkor is itt marad helyben, és 
ide a győrzámolyi gyerekek járnak. Tavaly nagyon nehéz évük volt, 33-34 fős osztályban kellett tanítani a nevelőknek, 
már évek óta létszám túllépés van, ugyanakkor az osztályokat nem engedték megbontani. A környékbeli falvakból is sok 
megkeresés érkezik, hogy ide szeretnék íratni a gyerekeket. Nagyon jó érzés, hogy a győrújfalusiak Győr közelsége 
ellenére is ide akarják hozni a gyerekeiket és tavaly év végén hat szülő vállalta, hogy várólistára kerülnek, míg végül a 
tankerület június végén engedélyt adott arra, hogy sorsolás nélkül fel lehetett venni azokat a gyerekeket az 5. osztályba. 
Azok a szülők még azt is vállalták, hogy ha úgy alakul az osztálylétszám, akkor sorsolás alapján választanak a gyerekek 
közül, hogy kit tudnak felvenni. Ez tényleg az iskolai munka elismerése. Amikor ide került, akkor valóban át kellett 
szervezni a munkát, de nem kellett sok pedagógustól megválni, hiszen az itt lévőkben is volt szakmai érték. A 
szakmaiság abban is lemérhető, hogy az óvodából hányan iratkoznak be, amikor ide került ez az arány 50-60% volt, 
most pedig 98-99%, pedig szabad iskolaválasztás van. Az is meglepő volt, hogy akkor - 1 éven belül - heten iratkoztak 
vissza a legnagyobb két tanítási nyelvű győri iskolából a győrzámolyiba és bizony lemaradással érkeztek. Semmi más 
nem méri egy iskola eredményességét, mint hogy hányan választják és milyen eredményeket érnek el. Itt nem válogatott 
gyerekekkel dolgoznak, az ide járók a társadalom, a falu képét képezik le. Elfogadónak kell lenniük az összes gyerekkel 
és amikor egy iskolát bemutatnak, akkor általában a jobb képességű diákokkal teszik, de a szülők megérezték azt, hogy 
itt a gyengébb képességű diákokat is felkarolják. Minden iskolának az kellene lenni az alapvető céljának, hogy a 8. 
osztály elvégzése után a diák a képességének és a tudásának megfelelő középfokú intézményben folytassa a 
tanulmányait. A hagyományos oktatás elvei mentén dolgoznak, nem hisznek abban, hogy tudás nélkül lehet dolgozni. 
Továbbtanulási arányuk a legjobb a környéken, hiszen a tanulók 81%-a érettségit adó intézményben tudja folytatni a 
tanulmányait, 19% pedig szakmát választ, bár azt is tudják, ha valaki most szakmát választ és jól csinálja, lehet, hogy 
jobban fog élni, mint aki elvégez egy „büfé” szaknak nevezett felsőoktatási szakot és utána nem tud magával mit 
kezdeni. A szakképzési részt nagyon jól kezeli a minisztérium, az iskola pedig mindent megtesz, hogy segítse a diákok 
pályaválasztást. Nagyon fiatalon lett igazgató, akkor a csornai körzetben egy pici iskolát tudott sikerre vinni, miután a 
minisztériumból felkérték, hogy mutassa be ennek a módszerét. A hagyományos, tudás alapú értékeket képviseli. Igaz, 
hogy mindent meg lehet nézni az interneten, de a tudást meg kell szerezni, meg kell tanulni a verseket, az évszámokat, el 
kell olvasni a kötelező olvasmányokat. Vannak persze, akik ezt nehezen fogadják el. A kompetencia mérés megmutatja, 
hogy hol tart az iskola a körzeten belül. Azt mutatja, hogy a tanulók hogyan tudnak teljesíteni a többi iskolához képest.  
Különböző szintek vannak, min a község, városi, megyeszékhelyi, budapesti, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi szint. A 
2017/2018-as eredményük úgy alakult, hogy a 6. osztályosok a megyeszékhelyi átlag felett tudtak teljesíteni, községi 
szinten matematikából az egész országban 24 iskola tudott jobb eredményt felmutatni, magyarból elérték a budapesti 
átlagot és országosan csak kettő jobb községi iskola van, ez tehát egy nagyon szép eredmény. A 8. osztályosok a 
megyeszékhelyi átlag felett teljesítettek, matematikából 17 községi iskola lett jobb, magyarból szintén a budapesti átlag 
felett teljesítettek, és 4 községi iskola tudott csak jobb eredményt elérni, pedig a gyerekek átlaga 3,12-4,6 között van. A 
kompetencia mérés azt mutatja meg, hogy a gyerekek a megszerzett tudást tudják is alkalmazni. Kevésbé látványos, 
hogy minden évfolyamon van felzárkóztató foglalkozás, az nagy eredmény, ha egy kettesből hármast tudnak csinálni, 
ezzel nem lehet sehova kiállni, csak a diák, a tanár és a szülő tudja. Lehet, hogy ebben sokkal több munka van, mint, 
hogy valaki elér egy verseny eredményt, hiszen a jó képességű diákok sokszor még felkészítés nélkül is tudnak 
eredményt elérni. Tudtak felvenni gyógypedagógust is, bár nem olyan magas a rászoruló gyermekek aránya, összesen 
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heti 15 óra. Nem tanóráról viszik ki ezeket a gyereket, hanem délután tartják ezeket a foglalkozásokat a többi iskolával 
ellentétben, ugyanis, azt vallja, hogy egy gyereknek se sérülhet a tanórához való joga. Tavaly a 231 tanulóból 51 tanuló 
ért el valamilyen versenyen 1. – 3. helyezést, a sportban pedig 37 tanuló. Informatikából tavalyelőtti évben Németh 
Kornél az informatikai alkalmazó versenyen országos 3. helyezést ért el, idén pedig megtörtént a csoda, a győrzámolyi 
Szalai Bence lett az év informatikus diákja. A verseny 17 éve megy. Hugyecz Roland 5. lett, mert sajnos elromlott a 
számítógép, amin dolgozott, de ha még kap 10 percet, ő is megnyerte volna a versenyt. Nagyon nehéz úgy felkészítenie 
diákokat, hogy közben az igazgatói munkát is végeznie kell, nagy segítsége az igazgató-helyettes ebben. Két-három éve 
halt meg a tanára, és akkor megfogadta, hogy az ő emlékére mindig készít fel diákokat a versenyre. Körülbelül 40 külön 
órát fordított ezekre a gyerekre, több esetben hétvégén is. Ezekben a gyerekekben ugyanolyan érték van, mint a városi 
diákokban, csak ki kell aknázni. Volt egy internetes történelmi verseny, ahol csapatban országos 7. helyezést értek el, a 
felkészítő pedagógus Pulai Nikoletta volt. Az oktatás mellett nagyon fontos a nevelés, a kettőt nem is lehet 
szétválasztani. A gyerekek magatartása, a közösséghez való viszonyuk nagyon megváltozott, ezért nagyon fontos 
feladatuk, hogy ezeket alakítsák. Minden hónapban tartanak olyan rendezvényt, ahol ezeket a közösségi fejlesztéseket is 
meg tudják valósítani. Most harmadszor tudtak elmenni a „Határtalanul” program keretében, először a Felvidékre, majd 
a Szepességbe, most pedig Kárpátaljára, 1,5 millió forintos támogatást nyert az iskola. Itt olyan dolgokkal szembesültek 
a gyerekek, hogy itthon luxusban élnek. Voltak Munkács várában, egy általános iskolában és gimnáziumban, ahol 
teljesen más körülmények között tanulnak, a pedagógusok pedig átszámolva 70-80 ezer forintot keresnek. A kirándulás 
csúcspontja a Vereckei-hágó volt, azzal is szembesültek a gyerekek, hogy a magyar értékeket kamerával kell védeni, 
nagyon sokat tudtak adni a gyerekeknek történelemből.  A másik pályázatot a tankerülettel és a Mobilissel közösen 
hajtják végre, 2-8. osztályig a gyerek be tudnak menni a Mobilisbe természettudományos órákra. És, hogy mit adott az 
önkormányzat az iskolának? Kötelező feladat a mindennapos testnevelés. Csak párhuzamosan tudják megoldani az 
órákat, csak egy szavába került és az önkormányzat felrakatta a térelválasztó függönyt a tornacsarnokba. Ezen kívül 
játszóteret épített az iskola udvarára, előtte évben pavilont. Az alsó szinten lambériázásra került sor, mikor nagyon 
koszolódott a festés. Idén a tankerület úgy oldotta volna meg a festést, hogy ad anyagot és fessenek ki a tanárok és a 
szülők. Ez úgy oldódott aztán meg, hogy az önkormányzat kifizette a festő munkadíját. Ezen kívül itt van ez az új 
épületszárny, ami fáj neki, hogy ezért egy köszönömöt sem hallott senkitől. És amikor tavaly itt felvette egy szülő az 
étkezési problémát, akkor decemberben az önkormányzat megtalálta azt a megoldást, ami most emberbarátibbá tette az 
étkezést. Ennyi étkezővel nem számoltak, 195 gyerek eszik a 265 gyerekből. Ezek nagyon nagy dolgok, amiket, bár nem 
az önkormányzat feladata, de az önkormányzat helyett nem oldott volna meg senki. Három helyen volt igazgató, három 
fenntartóval dolgozott, de ilyen fenntartói hozzáállást sehol nem tapasztalt. Megköszöni a képviselő-testület tagjainak, a 
jegyzőnőnek és a polgármester úrnak ezt a hozzáállást, ami azt jelenti, hogy a győrzámolyi gyerekek helyben tudnak 
tanulni.  
 
Horváth Gábor polgármester szerint a nevelő testületnek és az igazgató úrnak köszönhető, hogy erre a fejlettségi 
szintre jutott az iskola. A konyhával kapcsolatban elmondta, hogy nem új konyha építésében kellene gondolkodni, 
hanem a konyha fejlesztésben, amit még ’95-ben hoztak létre. Ez akkor minden igényt kielégített, de akkor is meg kellett 
gondolni akkor, hogy hova teszik a pénzt, sok mindent kaptak a Máltai Szeretetszolgálattól Kozma Imre atyán keresztül. 
Most olyan eszközöket lenne szükséges beszerezni, ami az ott dolgozók munkáját könnyíti, gyorsítja, például egy 
modern mosogatógépet, aminek az ára nem vetekedik egy új konyha építésével. A szomszédos településeken kiadták a 
konyha működtetését vállalkozónak és a legjobb tudomása szerint ezzel meg is vannak elégedve. Amikor ezzel 
megkeresték az önkormányzatot, akkor azt álláspontot képviselte, amivel a képviselő-testületet is egyetértett akkor, hogy 
azok az embereknek, akik a konyhán dolgoztak, meg tudják tartani a munkájukat, mert ahol átvették vállalkozók a 
konyha működtetését, ugyan visszavették a személyzetet is, de nem mindenkit és abban az időben nem úgy volt, mint 
most, hogy mindenki el tudott menni több pénzért dolgozni, még ebben a térségben sem. Most viszont el lehet 
gondolkodni azon, hogy ilyen útra terelik ezt az egészet és nem a falu tartalékait kell olyan beruházásra fordítani, ami 
elvinne minden pénzt, amit viszonylag sok munkával hoztak létre. A tornacsarnokkal együtt a tűzoltószertár-
falumúzeum energetikai korszerűsítése megtörtént, a pályázattal elszámoltak, de azt a közel 40 millió forint pályázati 
támogatást még nem kapták meg. Az előbb említette a bölcsődei pályázatot, ahonnan várnak 50 millió forintot, és most 
ez, ami együtt közel 100 millió forintot jelent, amit még nem lehet kézzel fogni, de remélhetőleg hamar itt lesz a 
kasszában. A falumúzeumban elkészült a pályázat keretében a fűtés, megvalósult az épületek energetikai korszerűsítése. 
A tűzoltószertárban van egy nagyterem is, ahova most a nyugdíjasklub be tudott költözni és ott tudják tartani az 
összejöveteleiket. Ehhez a pályázathoz is közel 30 millió forintot kellett hozzátenni, tehát ha összeadják, amiket 
elmondott már közelítenek a 300 millió forinthoz, amiket az önkormányzat saját forrásból a beruházásokra fordított. 
Vasárnaptól indul a tornacsarnokban a padlófelújítás. Ez a valamikori sportpadló mára elhasználódott, állapota 
leromlott, ezt most – részben pályázatból – ki tudják cserélni. A pályázatot az önkormányzat készítette és a sportkör 
adta be, 5 millió forint támogatást nyertek, a kivitelezés közel 15 millió forintba kerül. A padlót az önkormányzat 
munkatársai felszedik, és várhatóan az őszi szünetet végére elkészül. A galériát ki kell úgy alakítani, hogy ott öltözők 
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lehessenek, mert a nagy gyereklétszám esetében probléma az átöltözés. Az orvosi rendelőkkel kapcsolatos állapot 
kielégíti a lakosság és az ott dolgozók igényeit is. Most – a korábbi képest – 70-80 m2-en van a védőnői rendelő, a 
korábbi szűkös elhelyezéshez képest, ami nagyban nehezítette a munkát. Épp a napokban kereste meg a védőnő, hogy a 
vezető védőnőtől azt a szakmai javaslatot kapta, hogy még egy védőnői körzetet ki kell alakítani úgy, hogy az 
iskolavédőnői feladatok továbbra is a kunszigeti védőnőhöz fognak tartozni, mert így is megvan a gyereklétszám a két 
körzethez. Az új rendelőben ennek megvan a helye, remélhetőleg az állást be fogják tudni tölteni. Várhatóan védőnő is 
lesz, hiszen az ő béreiket rendezték az utóbbi időben. Fontos, hogy itt maradt a fogorvosi körzet, így 5 falu esetében itt 
rendel a doktornő. Nagyon jó, hogy van helyben gyógyszertár is. Úgy építették meg ezt az új egészségházat, hogy a 
padlásterében három lakás elhelyezhető, a feljáró helye adott, de más előkészítő munka nem történt. Most annál nincs 
jobb üzlet, mint lakásokat bérbe adni, még akkor is, ha olyan áron adják ki, amit az itt élők meg tudják fizetni.   
A község rendjével kapcsolatban először a szemét kérdéssel kíván foglalkozni. Ez egy nagyon nehéz feladat. A 
körülbelül 5 éve működő rendszer képes lenne arra, hogy megoldja az egész kérdést. Az egész úgy épül fel, hogy 
Sashegyen van egy hulladéklerakó, minden településen, 800 lakosonként van hulladéksziget, vannak hulladékudvarok. 
Ez egy három szereplős rendszer, a lakosság, szállító cég és az önkormányzat részvételével. Addig, amíg 5 évvel ezelőtt 
erről nem beszéltek, most teljesen valós az a felvetés, hogy a hulladékszigetek környéke és a szelektív gyűjtés kritikán 
aluli. Azt nem tudja elfogadni, hogy ha tele van a konténer, akkor is mellé teszik a szemetet, ahogy azt se, hogy 
mindenféle szemetet odatesznek, válogatás nélkül, zsákokban és nem várják meg, hogy kiürítsék a konténereket vagy 
viszik el máshova, ahol épp üresek a konténerek. Az nem várható el az önkormányzat dolgozóitól, hogy kibontsák a 
zsákokat, a félig oszlásnak indult, ételmaradékkal teli zacskókat, kockáztatva a saját egészségüket, miközben szortírozzák 
el a hulladékot. A szolgáltatót sem szabad kifelejteni, most már több, mint 5 éve küzdenek újabb hulladékszigetért, 
mert, ahogy említette, 800 lakosra terveztek egy szigetet. Kézenfekvőnek tűnt a volt TSZ iroda előtt ilyet kialakítani, 
mert itt a szolgáltató el is tudta volna szállítani. Ez azért nem tudott megvalósulni, mert olyan irreális feltételt szabott a 
szolgáltató, amiket az önkormányzat nem tudott elfogadni. Most már több, mint egy éve annak, hogy megkeresést 
kaptak a nagytérségi hulladékgazdálkodási társulástól, hogy jelöljenek ki két új szigetnek helyet, amit megtettek, 
kialakították ezek helyét, de azóta sincsenek ott a konténerek. A hivatkozási alap, hogy nincs ember, nincs pénz. Mivel 
olyan gondokkal is küzdenek, hogy az állam szedi be a közszolgáltatási díjat, a szolgáltatóhoz hiányosan vagy késve 
érkezik, ezért nem tudnak embert felvenni, gépjárművet vásárolni, ezért a rendszer nem úgy működik, ahogy kellene. 
Lehet arról beszélni, hogy a házaktól kell elvinni a szemetet. Ez azonban már egy másik rendszer, kérdés az, hogy ezt fel 
tudják majd jól építeni? Ez csak akkor lehetséges, hogy ha az összes érintett szereplő komolyan veszi. Reméli, hogy ez a 
rendszer a jövőben egyre jobban fog működni, de ismétli, ez csak akkor lesz így, ha mindenki úgy áll hozzá, ahogy kell. 
Sokszor merül fel az is, hogy egyre több autó parkol kint az utcán, akadályozva a forgalmat, télen a hótolást, egyéb 
közlekedési eszközök mozgását. Mindenkinek arra kellene törekedni, hogy az autóit a saját udvarán tartsa, ne kint az 
utcán. Itt is kaphat az ember olyan megjegyzést, ami hosszabb időre elszomoríthatja, ha nem tudja humorosan felfogni, 
amit azért kap, mert szóvá teszi a szabálytalan dolgokat. Van tehát bőven min elgondolkodni. A falu általános rendjével 
kapcsolatban elmondja, hogy mindenkinek kötelessége a háza előtt lenyírni a füvet, a járdát takarítani. Ez valamikor 
természetes dolog volt, és nagyon sokuknak még az is, de nagyon sok embernek nem, és képesek kihagyni bizonyos 
sávokat, pedig semeddig nem tartana áttolni rajta a fűnyírót. Lehet, hogy vehetnek fel 30 embert, de ilyen hozzáállás 
mellett az is kevés lesz, ha lesz 40, az is kevés lesz, mert a lakosság nem vesz részt abban a munkában, ami az ő 
kötelessége lenne. A vízelvezetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a házak előtti közterület nem arra szolgál, hogy az 
egészet leaszfaltozzák, hogy ott 5 autó is meg tudjon állni, hanem legyen helye a szikkasztó árkoknak, amiket valamikor 
kialakítottak. Persze, hogy probléma, ha esik két óra alatt 40 mm eső, hogy nem tud elfolyni a víz 1 perc alatt, márpedig 
ha nem lenne letérkövezve, akkor el tudna szikkadni a víz, és nem folyna rá az úttestre. Arról már nem is beszél, hogy 
hány házról kivezetik a csapadékvizet az utcára, ami teljesen szabálytalan, hiszen a telken belül kell az építési szabályok 
szerint az esővizet elszikkasztani. Ezek mind olyan problémát jelentenek, amik a nyugodt és békés életet keserítik. Van 
most egy olyan pályázati lehetőség, amit beadnak, a Tölgyfa, Cseresznyefa és a Búzavirág, Mórvető utcák 
csapadékvizének elvezetésére. Ez azt jelenti, hogy a bejáratokhoz elhelyeznek átereszeket, és szikkasztó árkokat 
hoznának létre, ami biztos, hogy ott sok ember akaratával fog ellenkezni, mert nehezen fogják elfogadni, hogy fel kell 
szedni pár négyzetméter térkövet, de akkor is fel kell szedni és lesz egy kis szikkasztó árok, továbbá lesz egy kapcsolat 
az erdő felé és a csatorna felé is, ezen vizek elvezetésére. Reméli, hogy a pályázatot megnyerik, és a munka jövőre 
elkészülhet, hacsak nem éveket kell várni a pályázat elbírálására. Sokan felvetették a termelői piacot, amire az 
önkormányzat már több, mint két éve pályázott, de megakadt ott, hogy a pályázat bírálatakor, tavaly bizonyos 
munkanemeket nem ismertek el, ami miatt észrevétellel éltek. Azóta viszont nem történt semmi, hiába próbálnak 
érdeklődni, ez a dolog azóta megállt. A piacot a futballpálya bejáratánál helyeznének el, ott, ahol kiszélesedik és 
parkolónak használják. Ennek a pályázatnak a keretében is alakítanának ki szelektív hulladékszigetet ott, de az is biztos, 
hogy ha még csak most fogják elbírálni a pályázatot, akkor az időközben történt áremelkedések miatt biztos ahhoz is 
hozzá kell tenni jelentős mértékű önerőt. Pillanatnyilag 250 millió forintja van az önkormányzatnak, bár hallottak olyan 
bírálatot, hogy 100 millió forint mínusz van, nem tudja egyesek honnak vesznek ilyeneket, de nem tőlük, sőt nem is 
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innen, mert ha tavaly itt lett volna, aki ilyet mond, akkor is hallhatta volna, hogy már évek óta százmilliókkal fordul az 
önkormányzat év végére. Ha azt a két tételt hozzáveszik, amiket említett, akkor már közel 350 millió forintról 
beszélnek. Az Erdősor utcában is hamarosan elindulhat a telkek adásvétele, így január végére 500-550 millió forintja 
lehet az önkormányzatnak. Az a konjuktúrát, ami a telkek iránt van, minél előbb ki kell használni, mert az a kitelepedés, 
ami van, megszűnni nem fog, de várhatóan csökken majd, de azt nem lehet megjósolni, hogy mikor. Ez a pénz tehát a 
következő önkormányzatnak átadásra kerül, az a kérése, hogy ezzel bánjanak felelősen. Vegyék figyelembe, hogy 
minőségi változást tudnának előidézni Győrzámolyon és az oktatás helyzetén is tudnának javítani, ha építenének egy 
tanuszodát ott, ahol egyesek konyhát és rendezvénytermet akarnak csinálni. Ez még ebből a pénzből kijönne, hiszen a 
lefolytatott közbeszerzésen ilyen árakat kaptak és a vállalkozók ezt tudnák is tartani. Időközben tájékozódott nemrég 
megvalósult tanuszodákról, legutóbb Balassagyarmaton adtak át egyet szeptember 9-én, aminek a bekerülési költsége 
nettó 409 millió forint volt. Megkereste a beruházót és a kivitelezőt is. Remélhetőleg most van idejük és pénzük, hogy 
megtegyenek olyan lépéseket a télen vagy tavasszal, ami ezt az álmot megvalósítaná. Személyes kudarcnak fogja fel, 
hogy nem sikerült a képviselő-testület több tagját meggyőznie arról, hogy ez még úgy is fontos, hogy nem kapnának 
hozzá támogatást, de hozzáteszi, hogy van támogatási ígéret, és ha bármilyen lépést tennének, akkor az nem csak ígéret 
lenne, hanem meg is kapnák, így ebből a pénzből még maradna is. Belevághattak volna, de nem tudott mindenkit ebbe 
az irányba meggyőzni, ezt nagyon sajnálja és nehezen viseli ezt a kudarcot, de el kell tudnia viselni.  
A tervezett elkerülő úttal kapcsolatban elmondta, hogy a három változatból kettőt vittek környezeti hatásvizsgálatra, az 
egyik a GY1-es, ami Győr és Győrújfalu között menne. Erre sokan azt mondják, hogy az minek, mert Győr nem akarja. 
Abban nem biztos, hogy Győrnek most ugyanaz a véleménye, ami ezelőtt két hónappal volt, hiszen az az út a Szent 
István út tehermentesítését szolgálná. Azt a teherforgalmat, ami a városon keresztül megy, teljes egészében levenné, sőt 
a személygépjárműforgalom egy részét is. Az pedig nem lehetetlen, hogy úgy építsék meg az utat, hogy az esővíz ne 
kerüljön bele a talajba, ez műszakilag kivitelezhető. A GY16-os változat elindul Vámosszabaditól és teljes egészében 
Győrzámoly közigazgatási területén húzódna. Azt még a vizsgálatok döntik el, hogy milyen csomópont épülne az 1401-
es úton, szintbeli, vagy kiemelt. Az út a rendőrbánya sarkánál menne és itt menne át a Mosoni-Dunán, és érne ki 
Abdánál annál a csomópontnál, ami felvisz az M1 autópályára és a 85-ös útra. Miért nem jó ez Győrzámolynak? Azt 
mindenki tudja, hogy ez úgy épülne meg, hogy árvíz szint fölé vinnék a koronáját, tehát töltés lenne lényegében. 4-5 
méter magas lenne, és bele kell abba gondolni, hogy micsoda monstrum lenne, ahogy a Dunán átvezetik. Ez látványban 
sem éppen kívánatos. Két fórum volt ezzel kapcsolatban Győrzámolyon, ahol sokkal többen voltak, mint itt most, még 
a NIF Zrt. meg is lepődött, mert azt hitték, hogy csak ő lesz ott. Mindkét alkalommal kialakult az az álláspont, hogy ez 
Győrzámolynak nem jó és van egy olyan lakossági elvárás, hogy az önkormányzat ne támogasson egy olyan megoldást, 
amit rá akarnak erőltetni. Ez az út nem visz le teherforgalmat az 1401-es útról, ami nem más, Darnózseli-Halászi 
térségéből történő kavicsszállítás, hiszen azok az autók nem fognak kimenni az M1-es irányába. Az ezután is itt fog 
menni. Sem a térség országgyűlési képviselője, sem a megyei közgyűlés elnöke nem támogatja a GY16-os nyomvonalat, 
ez több fórumon is elhangzott, nem ő mondja. Németh Zoltán elnök szerint nem szabad, hogy ez az út itt épüljön meg, 
hiszen már több, mint 30 éve bent van az országos rendezési tervben a Győr és Győrújfalu között húzódó nyomvonal. 
Akik úgy épültek oda ezt-azt, hogy ezt a nyomvonalat nem vették figyelembe, most meg azt mondják, hogy nem kell 
oda az elkerülő út, azok hibáztak, sőt még az építési hatóság is. Ennek az útnak továbbá része lenne egy kétszer 
kétsávos híd építése a nagy Dunán, ami viszont nem kell a szlovákoknak. Volt olyan megbeszélésen, ahol a 
minisztérium képviselője elmondta, hogy Palkovics miniszter úr járt a szlovák kollégájánál, de nem tudta meggyőzni 
ennek a szükségességéről, meg arról, hogy a 14-es utat fel kell bővíteni. Őnekik nem kell, lehet, hogy emiatt a hidat meg 
sem tudják építeni, hiszen ez egy közös Duna szakasz és a szlovákoknak is köze van ahhoz, hogy itt mit építenek. A 
szlovákoknak nem kell a kivezetés Medvénél, elég Komáromnál és Pozsonynál. Ez ellenkezik a szlovák érdekekkel és 
akarattal. A győrzámolyi önkormányzat bírósághoz fordult a környezetvédelmi hatásvizsgálat tárgyában született 
határozat ellen, ott kifejtették az ezzel kapcsolatos érveiket. Már a ’80-as években felmerült a győri elkerülő út 
megépítése, amit Győrújfalu és Győrzámoly között gondoltak megépíteni. Az akkori megyei tanács általános 
elnökhelyettese ezt az elképzelést nem támogatta és természeti értékek sérülésére hivatkozva el is vetették, akkor épült 
Ménfőcsanak térségében az elkerülő, amit ’92-93 körül adtak át. A természeti értékek most is azok és ha akkor 
tekintettel voltak ezekre, akkor most is tekintettel kellene lenni rájuk. Megköszönte mindazt a támogatást, amit eddig 
kapott és átadta a szót a jegyzőnőnek. 
 
dr. Torma Viktória jegyző köszöntötte a megjelenteket. Az önkormányzat gazdálkodásáról ad tájékoztatást. Az 
önkormányzat összesített költségvetése, ami három költségvetésből tevődik össze – az önkormányzat, a hivatal és az 
intézmény költségvetéséből – meghaladja az 1 milliárd forintos főösszeget. 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, polgármester elmondta, hogy milyen pénzkészlete van az önkormányzatnak a 
megvalósított beruházások mellett is. A kiadásokat azonban sosem lehet teljes mértékben az előző évekhez viszonyítani, 
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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 2018. évet 228.588.000 forint pénzmaradvánnyal zárták, ami köszönhető annak, hogy nagyon kedvezően alakult a 
telkek értékesítése, ami a 2016-os év második felében kezdődött, ugyanis a polgármester úr és az önkormányzat időben 
felismerte a kormányzat azon irányú törekvését, mely szerint a lakáshoz, otthonhoz jutást és a gyerekvállalást támogatja 
az állam, és eredményes tárgyalásokat tudott folytatni a földtulajdonosokkal a telkek kialakítása érdekében. Korábban is 
voltak telkei az önkormányzatnak, elég, ha a Tölgyfa, Cseresznyefa, Németh Imre és Hunyadi utcákra gondolnak. Az 
idei évi bevételek a pénzmaradvánnyal együtt szeptember 30-ig 627.654.000 forintban teljesültek, ami a költségvetésben 
kitűzött 1.281.250.195 forinthoz képest 48,9%-os teljesítést mutat. A tervezett bevételek között vannak olyan tételek, 
amik nem teljesültek, mint az Erdősor utcai telekértékesítés, illetve a már említett tornacsarnok-tűzoltószertár 
megvalósított pályázatból származó bevétel. 2018. év hasonló időszakában, azaz szeptember 30-ig 646.652.000 forint 
bevételük volt, tehát nagyságrendileg ugyanennyi. 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 önkormányzatnak a saját bevételeiből 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. Hozzátette, hogy 
gazdálkodhattak volna úgy is, hogy a szabad pénzeszközöket a folyószámlán tartják, de akkor az nem kamatozott volna 
semmit. E helyett teljesen biztonságos államkötvényt vásároltak a 2017. évben, kétszer 100 millió forint értékben, hogy 
a pénzük gyarapodjon, amiből ezidáig 15,5 millió forint kamat származott, amit majd a lakosságot kiszolgáló 
intézmények, létesítmények gyarapítására használhatnak fel, azaz pályázatok önrészére, vagy önerős beruházásokra, 
illetve az intézmények működéséhez is hozzá tudják tenni azt az összeget, amire az állami finanszírozáson felül még 
szükség van. A telkek kialakítása is annak érdekében történik, hogy a lakosság gyarapodjon, az intézményeink ne 
ürüljenek ki, ne kelljen óvodát, iskolát bezárni, másrészt az abból származó bevételt fejlesztésre fordíthatjuk. A 
településen nem csak az önkormányzat alakít ki telkeket, hanem a magánszemélyek is, akik megosztják a telkeit, jó példa 
erre a Rákóczi út, ami szinte teljesen beépült már úgy, hogy az emberek megosztatták a kertjeiket, vagy a Szent István 
utcai kertek vége és ilyen lesz majd a zámolyi csatorna partja is. A bevételek főbb számait ismertetve, a normatív állami 
hozzájárulás szeptember 30-ig 179.242.000 forint volt. Gépjárműadóból 24.896.000 forint bevétel származott (ebből az 
önkormányzat saját bevétele 40%, azaz 9.958.000 forint, az állam részére a 60%-ot tovább kell utalni, ami 14.938.00 
forint). A kivetett adó nagysága 27.365.000 forint volt. Tavaly ilyenkor gépjárműadóból 25 millió Ft bevételünk 
származott (saját bevétel 40%, azaz 9.844.000 forint, az állam részére tovább utalt 60%, azaz 14.765.000 forint). A 
kivetett iparűzési adó szeptember 30-ig 37.010.000 forint, ebből szeptember 30-ig befolyt 34.916.000 forint, azonban az 
előző évi bevallások feldolgozását követően, a visszautalások figyelembevételével az önkormányzat bevétele 34.184.000 
forint. Ez tavaly ilyenkor 32 millió Ft volt, tehát az iparűzési adó bevétel emelkedett, igaz csekély mértékben. 
Magánszemélyek kommunális adójából 10.636.000 forint bevétel származott, a kivetett adó 10.090.000 forint volt. 
Nagyon sok az adóhátralék, a korábbi évek közmeghallgatásain, amiket novemberben tartottak, 7 millió forint körül 
szokott lenni, most 15.616.595 forint, amit nem fizettek be az adózók, ezért megkezdték a behajtásokat annak 
érdekében, hogy az adóhátralékból adódó kintlévőség csökkenjen. Remélhetőleg novemberre le tudják ezt csökkenteni 
7 millió forintra, január-februárra pedig 3 millió forintra, ahogy az idei évben is. Tehát mindenki számíthat felszólításra, 
inkasszóra és munkabérből letiltásra is, ha nem fizette meg az őt terhelő adót. Azt tudni kell, hogy az állam 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 245 millió forint bevétele származott, tehát ez képezte a 
legnagyobb bevételi forrást. Beszélt a bevételekről, most ismerteti a kiadásokat. A kiadásokat 1.281.250.195 forintra 
tervezték és összesen 555.433.000 forintot használtak fel, azaz a kiadások teljesítése 43%-os szeptember 30-ig. Az előző 
év hasonló időszakában a kiadások 501.009.000 forintot tettek ki. A kiadások emelkedésének oka, hogy a nő település, 
nagyobbak az intézmények. E mellett jelentős beruházásokat valósítottak meg, mint az általános iskola bővítése, 
befejezték az új egészségházat, valamint újabb 72 db építési teleket alakítottak ki, aminek a közművesítése érdekében a 
gázhálózat kialakítását és a víz-csatorna építéseket az idei évben fizették ki. 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 259.709.000 forintot fordítottak, ebből a személyi 
juttatásokat, a dologi, üzemeltetési kiadásokat, és társadalom és szociálpolitikai juttatásokat fedezték. A beruházások, 
felújítások összesen 258.639.000 forintot tettek forintot tettek ki, ebből történt az új egészségház építésének befejezése, 
az általános iskola további bővítése és emeletének kifestése, a tornacsarnok, a tűzoltószertár, falumúzeum energetikai 
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korszerűsítésének befejezése, a bölcsőde 3. csoportjának kialakítása, a plébánia alsó szintjének étkezővé alakítása, oda 
bútorzat és mosogatógép beszerzése, a konyhai étkezőszékek cseréje, valamint a közvilágítás kiépítése az új utcákban. 
Az elmúlt időszakban több pályázatot adtak be a Magyar Falu program keretében: új lakóutcák megépítésére (Dergiták 
útja, Nyírfa liget), közterület karbantartási célokat szolgáló 24 lóerős, közel 15 millió forint értékű kommunális 
kistraktor vásárlásra, ami nyáron a fűnyírásban, télen a hóeltolásban segíthet, továbbá pályáztak a ravatalozó épületének 
felújítására és a temető akadálymentesítésére és a régi óvoda udvaron lévő palakerítés újjáépítésére. Ezen kívül 
előkészítés alatt áll egy belterületi csapadékvíz elvezetését célzó pályázat is, négy lakóutcára, ahogy azt már polgármester 
úr említette. Bízik abban, hogy a beadott pályázatokat kedvezően bírálják el és tovább gyarapodik Győrzámoly.  
Folyamatban van a 2017-ben beadott konyha fejlesztését célzó pályázat, 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, melyet a sportpályára terveztek. A két projekt várható összköltsége 62.810.000 forint, a megpályázható összeg 
ennek 75%-a volt, 47.107.000 forint. A pályázat támogatást nyert, de nem a teljesen megpályázott összeg erejéig, így a 
pályázatíró javaslatára észrevételt tettek még 2018. nyarán, azóta is várják annak bírálatát, ahogy azt polgármester úr 
említette. A tavalyi évben pályázatot nyújtottak be a települési térfigyelő kamerarendszer telepítésére, továbbá a 
sportegyesület az önkormányzattal közösen a tornacsarnok padlójának felújítására. A pályázatokat kedvezően bírálták el, 
jelenleg a kamerarendszer pályázathoz előleget igényeltek, melynek elbírálása folyamatban van, remélhetőleg hamarosan 
megkapják azt és elindulhat a kamerák telepítése, már az új önkormányzati ciklusban. A tornacsarnok padlócsere a jövő 
héten kezdődik, a munkát megrendelték, a kivitelezés költsége a tavalyi, pályázat beadáskori 13,8 millió forintos 
ajánlathoz képest 14,8 millió forintra emelkedett. A kivitelezés várhatóan 3 hetet vesz igénybe, ami alatt a tornacsarnok 
nem használható, ezt követően viszont valódi sportpadló várja az iskolásokat és a sportolni vágyókat. Mindenkitől 
türelmet és megértést kérnek. Mosonmagyaróvár gesztorságával 26 településsel közösen részt vettek a Bike&Boat 
projektben, aminek a keretében Győrzámolyon megépült az úszóműállomás a Mosoni-Dunán.  
Ezt követően összefoglalja a 2015-2019. között történteket: 
Győrzámoly Község Önkormányzata 2015-2019. között több olyan beruházást hajtott végre, amivel korszerűsítette 
intézményeit és javította az itt élők életkörülményeit. Az önkormányzat élt a pályázatok nyújtotta lehetőségekkel, illetve 
saját önerőből is megvalósított beruházásokat, hiszen nem mindig és nem mindenre van pályázat, viszont vannak 
azonnal megoldandó feladatok. 2015-ben a régi és az új óvoda épületére, valamint a tornacsarnokra napelemek kerültek, 
amivel az épületek villamosenergia költsége nagymértékben csökkent. Megvalósult a közvilágítás korszerűsítése, a 
bölcsőde második csoportjának kialakítása, a Fenyő utca aszfaltburkolatának felújítása. A tornacsarnokba térelválasztót 
szereltettek, hogy egyszerre két iskolai osztály is használhassa. Bár az általános iskola 2013. óta nem önkormányzati, 
hanem állami fenntartás alá tartozik, az önkormányzat sosem engedte el az intézmény kezét, hiszen jól tudják azt, hogy 
győrzámolyi gyerekek tanulnak itt. Szinte minden évben végrehajtottak az iskolában valamilyen fejlesztést, ezen kívül az 
önkormányzat finanszírozza minden évben az összes tanulmányi verseny költségét (Szigetköz kupa, népdaléneklési 
verseny, versmondó verseny) és az év végi jutalomkönyvekre adott tankerületi keretet is kiegészíti, hogy minden 
tehetséges diák év végén átvehesse a megérdemelt kitüntetést. 2015-ben az iskola alsó szintjét és az új óvodában lévő 
csoportokat lambériáztatták. Az iskola udvarára játékokat telepítettek. Hótolólapot és utánfutót szereztek be, ezen kívül 
eredményesen pályáztak egy Skoda Yeti gépjárműre, amit azóta a kendo egyesület használ, továbbá az önkormányzat 
által készített pályázattal és támogatással a sportegyesület hozzájutott egy Opel Vivaro 9 személyes kisbuszhoz. Ebben 
az évben az önkormányzatnak a telkekből 58.574 ezer forint bevétele volt, az adókból pedig 55.077 ezer forint. A 
beruházások, felújítások értéke: 120.831 ezer forint volt.  
2016-ban az önkormányzat megvásárolta a volt „nagykocsma” területét a község legértékesebb részén, a Rákóczi út egy 
szakaszán felújította a járdát, elvégeztette a településrendezési terv teljeskörű felülvizsgálatát, és kialakította a Duna utca 
mögötti részen (Búzavirág és Mórvető utcák), és a Győri út mögötti részen (Nyírfa liget és Dergiták útja) az építési 
telkeket, ezen kívül a közfoglalkoztatás keretében a munkához szükséges eszközöket szerzett be. Pályázatot nyújtottak 
be a tornacsarnok, a tűzoltószertár és a falumúzeum energetikai felújítására. Ebben az évben a telek értékesítéséből 
145.318 ezer forint bevétele származott az önkormányzatnak, az adókból pedig 46.852 ezer forint. A beruházások, 
felújítások értéke: 229.262 ezer forint volt.  
2017-ben megvalósult az óvoda kapacitásbővítése (pályázati támogatással a 6. csoport kialakítása) és a bútorzatának, 
eszközeinek beszerzése a régi óvoda épületben, továbbá az épület alapját meg kellett erősíteni. Megépült a Németh Imre 
utca és folytatódott a telekalakítás a település déli részén (Patkó utca). Pályázatból létesült egy konyhai tároló, továbbá 
konyhai gépeket és eszközöket szereztek be. Elkészítették a helyi termelői piac és a konyha vizesblokk felújítás terveit és 
pályázatot nyújtottak be ezek megvalósítására, valamint nagykonyhai gépek beszerzésére. Elkészültek az új egészségház 
tervei. Az önkormányzat, felismerve az iskolai tanulók számának növekedését, úgy döntött, hogy új tantermeket létesít, 
aminek terveit szintén elkészíttette. Pályázatból a hivatal informatikai eszközeit lecserélhették és vásároltak egy 
kistraktort. Ebben az évben a telek értékesítéséből 270.344 ezer forint bevétele származott az önkormányzatnak, az 
adóbevétel 45.109 ezer forint volt. A beruházások, felújítások összege 231.169 ezer forintot tett ki.  
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2018-ban megépült az új egészségház és beszerezték annak eszközeit, berendezéseit. A pályázati támogatásból 
defibrillátort is tudtak vásárolni, jelenleg még keresik azt a helyet, ahol az életmentő készüléknek megfelelő helye lehet. 
Ezzel végre megoldódott az a gond, hogy a védőnő és a gyermekorvos közös helyiséget volt kénytelen használni. Az új 
épületben külön rendelője van a gyermekorvosnak, a fogorvosnak és a védőnőnek, továbbá elkészült egy közel 100 m2-
es multifunkciós terem is. Megkezdődött a tornacsarnok, a tűzoltószertár és falumúzeum energetikai felújítása. Az 
önkormányzat megvásárolta a volt takarékszövetkezet épületét, tovább az óvoda udvarának bővítéséhez területet 
vásárolt az egyháztól, így az óvodások részére megfelelő méretű udvar áll rendelkezésre. Az iskola épületének bővítése 
érdekében két tantermet építettek, részben a tankerülettől kapott támogatásból, részben önerőből, a győrzámolyi iskolás 
gyermekek megfelelő elhelyezése érdekében. Folytatódtak a telekalakítások, közművesítések. Az óvodai csoportszobákat 
lambériáztatták a régi óvoda épületben és felújították a Majori út burkolatát, a Határ út egy szakaszát, továbbá a 
Szabadság utca és Dr. Pécsi Gyula utca közötti útszakaszt. Elkészültek a bölcsőde harmadik csoportjának kiviteli tervei, 
a volt fogorvosi rendelő/védőnői szolgálat helyére. Pályázatot nyújtottak be települési térfigyelő kamerarendszer 
telepítésére, továbbá az önkormányzat által készített pályázatot a sportegyesület benyújtotta a tornacsarnok padlójának 
cserjére. Fűnyírókat, fűkaszákat tudtak beszerezni a közfoglalkoztatási program keretében. Ebben az évben a telkek 
értékesítéséből 149.878 ezer forint bevétel származott, az adókból 54.879 ezer forint. A beruházások, felújítások 
összege: 442.284.000,-Ft 
2019-ben megtörtént a bölcsőde harmadik csoportjának kialakítása, jelenleg folyik a használatba vételi, majd működési 
engedélyezési eljárás. Az önkormányzat már 10 éve felismerte, a környékbeli települések között szinte elsőként, hogy 
milyen fontos az anyák, családok segítése azzal, hogy gondoskodnak a gyermekek napközbeni ellátásáról. Az idei évtől - 
hamarosan már három csoportban - 40 kisgyermeket fogadhat az intézmény. Ősztől bővült az óvodai csoportok száma, 
jelenleg 7 csoportban gondoskodnak a gyermekekről. Befejeződött a tornacsarnok, tűzoltószertár és falumúzeum 
energetikai korszerűsítése, a pályázattal kapcsolatos kifizetési kérelmek benyújtásra kerültek. Az egyházzal kötött 
megállapodás alapján az iskolai étkeztetés gondjain enyhítettek, és a plébánia alsó szintjén étkezőt és melegítő konyhát 
alakítottak ki, amit új étkezőbútorokkal és konyhai gépekkel szereltek fel. Ezzel egyidejűleg a konyhán is lecserélték a 
régi étkező székeket. Jelenleg tehát két helyen étkezhetnek az iskolás gyermekek, így csökkent a várakozási idő. Az 
egészségházba beszerezték azokat az eszközöket, amiket a fogorvos pótlólag kért, illetve amit a hatóságok még előírtak. 
Négy új utcában kiépült a közvilágítás és folytatódott a telekalakítás a település déli részén, a Patkó utca mellett 
(Szerencse utca és Gesztenye liget), továbbá az Erdősor utca folytatásában. Megépült a sportpálya körüli kerítés és 
megtörtént a tornacsarnok belső festése. A gyermeklétszám emelkedése miatt az önkormányzat úgy döntött, hogy 
tovább kell folytatni az iskola bővítést, ezért az előző évben épített két tanterem fölé újabb két tantermet építtetett és az 
új szárny tetőterét úgy alakíttatta ki, hogy ott viszonylag kis ráfordítással újabb két tanteremet lehessen nyitni, 
amennyiben az szükségessé válik. Az iskola emeleti része a 2011-es átadás óta nem volt kifestve, és bár nem az 
önkormányzat az iskola fenntartója, mégis úgy döntöttek, hogy az emeletet és a lépcsőházat kifestetik, hogy a gyerekek 
megújult környezetben kezdhessék meg a tanévet. A tornacsarnok új nyílászáróira védőhálót szereltettek és az óvodások 
örömére új udvari játékokat vásároltak. A térfigyelő kamerarendszerre tavaly beadott pályázat nyertes lett, a pályázati 
támogatásra az előleg igénylést elindították, ezt követően megkezdődhet a kivitelezés. A tornacsarnok padlójának 
felújításra tavaly beadott pályázat is támogatást nyert, a felújítás október 14-én kezdődik és várhatóan három hetet vesz 
igénybe. Ezt követően valódi sportpadló várja a gyerekeket és a sportolni vágyókat. Beadták a korábban már ismertetett 
Magyar Falu program pályázatokat, melyekhez szintén elkészíttették a szükséges terveket. A telek értékesítéséből 
származó bevétel ezidáig 245.310 ezer forint volt, de további bevételek várhatók, ha megkezdődik az Erdősor utcai 
telkek értékesítése, a beruházások, felújítások összege 294.791 ezer forintot tett ki. 
Ezúton szeretné megköszönni polgármester úrnak a település érdekében 25 éven át végzett odaadó, gondos munkáját, 
figyelmét, törődését, a remek ötleteit és a szorgalmát. Munkatársainak megköszönte, hogy egész évben mellette voltak, 
tették a dolgukat és így tudott ő is dolgozni ez év során. Végül, de nem utolsó sorban külön köszöni és köszönti Szabó 
Imréné Teri hivatalsegédet, aki 35 évig tartó, községet szolgáló munkáját befejezi és nyugdíjba vonul. További szép 
éveket és jó egészséget kíván mindkettőjüknek. Megköszönte a megtisztelő figyelmet. 
 
Horváth Gábor polgármester megadta a szót a lakossági érdeklődőknek. 
 
Koteczki Imre helyi lakos „megköszönte”, hogy 25 évig nem sikerült megcsinálni a csatornát, már bedől a kerítésük.  
 
Horváth Gábor polgármester megköszönte, amit Koteczki Imre mondott, nyugodtan megnézheti mindenki, hogy ez 
nem valós probléma.  
 
Kadlerné Szabó Marianna helyi lakos szerint ennek nem itt van a helye, azért jöttek ide, hogy meghallgassák az 
elmúlt évekről szóló beszámolót, ami meg is történt.  
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Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy nincs több hozzászólás, így a közmeghallgatás végére 
értek. Megköszönte a megjelentek részvételét. Mindenkinek jó egészséget kívánt, a közmeghallgatást 
berekesztette 19.29 órakor és képviselő-testületi ülés tartását rendelte el. 
 
A lakossági érdeklődők és az intézmények vezetői elhagyták az ülés helyszínét.  
 
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes és elmondta, hogy a 2. 
napirendi ponttal folytatják. 
 

2. napirendi pont: Döntés a bölcsőde harmadik csoportjának eszközbeszerzéséről 
 

Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 

Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a harmadik bölcsődei csoport eszközeit be kell szerezni, erre 
lefolytatták az ajánlatkéréséket. A nyáron beadott TOP-os pályázat keretében, melynek még várják az eredményét, 
pályáztak a bölcsődei eszközök, berendezések beszerzésére, amiket az intézmények vezetők választottak ki. Az 
eszközöket be kell szerezni, hogy a csoport el tudjon indulni. Amennyiben a pályázat nyertes lesz, akkor az 
eszközbeszerzés abból elszámolható. Három ajánlatot kértek, az Alfa Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. ajánlata 
bruttó 6.161.471,-Ft, a Regin Kft. ajánlata bruttó 6.131.191,-Ft, a K.W.H. Kft. ajánlata bruttó 5.986.026,-Ft. Javasolja a 
legkedvezőbb ajánlat elfogadását az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Döntés a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00022 azonosító számú pályázat („Bölcsőde bővítése Győrzámolyon”) 
megvalósításához szükséges eszközök beszerzéséről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00022 
azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges eszközök beszerzése tárgyú eljárásban beérkezett ajánlatokat és 
úgy határozott, hogy a K.W.H. Kft-t hirdeti ki az eljárás nyertesének és elfogadja a megajánlott bruttó 5.986.026,-Ft 
vállalási árat. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a szállítási szerződés megkötésére. 
Felelős: Horváth Gábor 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 a következő határozatot hozta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 176/2019. (X. 8.) határozata 
Döntés a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00022 azonosító számú pályázat („Bölcsőde bővítése Győrzámolyon”) 
megvalósításához szükséges eszközök beszerzéséről 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00022 
azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges eszközök beszerzése tárgyú eljárásban beérkezett ajánlatokat és 
úgy határozott, hogy a K.W.H. Kft-t hirdeti ki az eljárás nyertesének és elfogadja a megajánlott bruttó 5.986.026,-Ft 
vállalási árat. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a szállítási szerződés megkötésére. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést 
berekesztette 19.49 órakor és zárt ülés tartását rendelte el. 
 

kmf. 

    Horváth Gábor                                                                                             dr. Torma Viktória  
    polgármester                                                                                                          jegyző 
 
 
            Benes Gábor                                      Viola Vilmosné  
              képviselő                                                                   képviselő  


