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Pulai Nikoletta polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, a jegyzőnőt, a képviselő hölgyet és
urakat és az intézmények vezetőit. Elmondta, hogy az elmúlt két évben történtekről fog beszámolni, mert 2020-ban a
járványhelyzet miatt nem tudtak közmeghallgatást tartani. A beszámolóját kivetítőn szemlélteti. A lakosságszámra
vonatkozó adatok, míg 2000-ben 1.546-an laktak a faluban, addig idén január 1-jén 3.734 fő volt az állandó lakosság
száma. Ez a feladatok növekedését jelenteni és az sem titok, hogy a lakosságszám tovább fog emelkedni az
elkövetkezendő években. Az önkormányzat kötelező feladata a gyermekintézmények működtetése, a bölcsőde 3
csoportban 40 kisgyermeket tud fogadni. Jelenleg teljes kapacitással működik, 3-4 kisgyermek pedig várólistán van.
2019-ben bővült a bölcsőde további egy csoporttal a Szent István u. 11. szám alatti épületben, majd 2020-ban a Szent
László u. 3. szám alatti bölcsőde épületét egy csoporttal bővítették 57.095.630,-Ft-ból, melyre 27.939.826,-Ft pályázati
támogatást kaptak. Ide tudott költözni a Szent István u. 11. szám alatti épületben működő egyik bölcsődei csoport.
Ennek a beruházásnak a része volt három új parkoló kialakítása a bölcsőde előtt, a csapadékvíz elvezetése és a járda
térkövezése, mely 5.397.179,-Ft-ból valósult meg. Az épületben beépített tűzjelzőrendszert kellett kialakítani, melynek
költsége 2.988.494,-Ft volt. Mindkét épület udvarára játékokat szereztek be, a feladat most az, hogy keresni kell a
bölcsőde bővítésének lehetőségét. Az óvoda 8 csoporttal működik, 211 kisgyermeket nevelnek, a csoportlétszámokat
minden esetben túl kellett lépni és nem is tudtak mindenkit felvenni, a szeptember 30-a után született gyerekeket csak a
jövő nevelési évtől tudják felvenni, ez 21 kisgyermeket érintett. A 2020-as évben alakították ki teljesen önerőből a 8.
óvodai csoportot, a kiköltöző bölcsődei csoport helyén, 741.423,-Ft-ból. A Katasztrófavédelmi Izgatóság a Szent István
u. 11. szám alatti óvoda-bölcsőde épületre is előírta a beépített tűzjelzőrendszer kiépítését, ami 4.817.032,-Ft-ból
valósult meg. Új kerítés épült a Szent István út 11. alatt lévő udvarban, illetve folyamatban van a Szent István út 6. szám
alatti udvaron lévő kerítés cseréje is. Ezzel a beruházással megvalósul, hogy az óvoda körül megszűnik a palakerítés és
végig új kerítések vannak az épületek körül. Itt is feladat a bővítési lehetőségek megkeresése, szükség lesz a 9. és
hamarosan a 10. óvodai csoportra is. A konyha eredetileg 150 adagosra épült, most már több, mint 500 adag étel készül
itt naponta, a megnövekedett intézményi létszámok és a külső étkezők miatt. A NÉBIH is ellenőrizte a konyhát és meg
kellett ígérni, hogy keresik a konyha fejlesztési lehetőségeit. Ekkor kezdtek az új konyha építésén gondolkodni, melynek
a terveit a kivetítőn szemlélteti. A tervek elkészültek, a régi nagykocsma helyére, ez egy modern konyhatechnológiával
felszerelt konyharészt, közösségi teret,és két szolgálati lakás tartalmaz. Ez utóbbiakra azért van szükség, mert
óvónőhiánnyal küzdenek, illetve a jövőben jobb pozícióból szeretnének indulni az indítandó háziorvosi praxis miatt,
azzal, hogy lakást tudnak felajánlani az orvosnak. Itt kerülne még 4 üzlethelyiség is kialakításra, amit az önkormányzat
bérbe adna. Ezt a beruházást pályázati forrás bevonásával kívánják megvalósítani. A TOP Plusz pályázat valamelyik
kiírásába ez bele fog férni. A kiköltöző konyha helyén két új óvodai csoport tudnának kialakítani és ez várhatóan a
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közeli és kissé távolabbi jövőben is megoldja a gyermekek óvodai elhelyezését. Az iskola nem az önkormányzat
fenntartásában van, de nem engedték el az intézmény kezét, mert oda a győrzámolyi gyerekek járnak. Jelenleg 291
tanulója van, 2021-ben a fenntartóval, a Győri Tankerülettel közösen két tanteremmel bővítették az iskolát, mely
30.066.420,-Ft-ba került, ebből Győri Tankerületi Központ 11.000.000,-Ft-ot és a berendezést biztosította, az
önkormányzat pedig a fennmaradó 19.066.420,-Ft-ot finanszírozta. A sportcsarnok galériájában kialakítottak egy öltözőt
és egy termet a kondigépeknek az iskola részére. Hozzájárultak az iskola ajándékkönyveihez, az elsősök
ajándékcsomagjához és a díjazásokhoz. Az egészségügyi ellátással kapcsolatban elmondta, hogy a községben felnőtt- és
gyerek háziorvos, fogorvos és gyógyszertár van. Az elmúlt évben a megnövekedett létszámok miatt újabb védőnői
körzetet kellett kialakítani, amit sikeresen végigvitt az önkormányzat, így jelen pillanatban két védőnő látja el a
feladatokat.
A közlekedéssel kapcsolatban elmondta, hogy az alsó-szigetközi elkerülő út megvalósulásáért hatalmas
lobbitevékenységet fejtettek ki, összefogást szervezett az alsó-szigetközi polgármesterekkel, melyhez később
Vámosszabadi polgármestere is csatlakozott. Megkeresték a megyei közgyűlés elnökét, az országgyűlési képviselőt, Győr
polgármesterét, kérésük eljutott a miniszterelnök úrhoz és Palkovics miniszter úrhoz is. Annyit próbálnak tenni, hogy
megpróbálják „íróasztalon tartani az ügyet”, és felhívni a figyelmet arra, hogy milyen problémás az 1401-es út
közlekedése, ami gyakorlatilag kettévágja a településeket és óriási rajta a forgalom, ezért indokolt lenne, egy a
településeket elkerülő út építése. Örömhírről is be tud számolni, mert az 1401. út győrzámolyi szakaszának felújítása
folyamatban van, a Magyar Közút kiírta a közbeszerzést, amit a Strabag nyert meg. Tudomása szerint még az idén
megtörténik a munkaterület átadása és amint az időjárás engedi, a tavasszal megkezdődik a kivitelezés. Sikerült azt
elérni, hogy ebbe a felújításba belekerülhessen 2 db új gyalogátkelő hely megépítése, amiben az önkormányzatnak az
volt a feladata, hogy a lehető leggyorsabban terveztesse meg. Az egyik a Győri út felől, a másik a Határ útnál kerül
kialakítása. A tervek elkészítésének költsége 2.050.000,-Ft volt. Az önkormányzat feladata lesz majd a gyalogátkelő hely
világításának az elkészítése. Szintén nagy öröm, hogy az út felújítás keretében el fog készülni egy új járda, a CBA-tól a
buszmegállóig, így az Akác, Tölgyfa, Cseresznyefa utcákban élőknek nem kell átmenni a 1401-es úton, hanem el tudnak
jutni azon az oldalon gyalogosan az intézményekbe és a faluközpontba. Reményei szerint ez a gyerekek közlekedését
nagyban meg fogja könnyíteni. Megújul a csatorna híd is ennek a projektnek a keretében. Abban biztos, hogy sok
kellemetlenséggel fog járni, főleg reggelente, de a végeredmény miatt megéri ezt a kellemetlenséget felvállalni. Idén
megépült két új autóbuszváró 4.558.762,-Ft-ból, így jelenleg 4 egyforma buszváró van a községben. Forgalomtechnikai
tükrök kerültek kihelyezésre a Duna utcához és a Győri úthoz, ennek a költsége 216.370,-Ft volt. A 1401-es út mentén
parkolást gátló oszlopokat helyeztek ki önerőből, melynek költsége 114.300,-Ft volt, ezen kívül szalagkorlát, betonfal,
oszlopok is készültek az út mentén, szintén a szabálytalan parkolás megakadályozása érdekében a Magyar Közút
kivitelezésében. A Szerencse utcában és a Gesztenye ligetben elkészítésre került az útalap 10.097.944,-Ft összegben, sor
került a Patkó utca mart aszfaltozására és a Dergiták útja helyszínrajznak megfelelő áthelyezésére, összesen 2.507. 805,Ft összegben. A Dergiták útjának építésére pályázati támogatást nyert az önkormányzat, megtörtént a közbeszerzés
kiírása és múlt csütörtökön a Képviselő-testület eredményessé nyilvánította a közbeszerzést, megvan a kivitelező, és ha
az időjárás engedi, akkor megvalósul az út építése, a Győri út hiányzó szakaszával együtt. Ezen a részen 30-as
sebességkorlátozó táblák kihelyezése történt a tavalyi évben. A Coop boltnál lévő önkormányzati zebrát évente újra
festik.
Megvalósult a ravatalozó felújítása, a Magyar Falu Programban erre a célra 10.345.928,-Ft nyert az önkormányzat, a
felújítás határidőre elkészült. Nagyon fontos, hogy esztétikus külsőt kapott az épület és megoldódott a csapadékvíz
elvezetés, így az a probléma is, hogy az épület nem áztatja saját magát a tetőről lezúduló csapadékvízzel. Most coulé
kavicsos szikkasztók kerültek kialakításra, így saját ingatlanon belül történik a csapadékvíz elvezetés megoldása, ami
minden ingatlan esetében jogszabályi előírás. Megtörtént az ott lévő lélekharang felújítása és elektromos motorral való
ellátása, ami így most egy gombnyomással indítható lesz a ravatalozó épületéből és elkíséri utolsó útján az elhunytat. A
temetőben rengeteg a feladat még, meg kell oldani a hulladékgyűjtést. Az a terv, hogy konténereket szereznek be, és arra
kéri a lakosságot, hogy azokat használják. Az egyik hely, amit hulladéklerakás céljára használtak, erre alkalmatlan, mert
onnan nem lehet a szemetet elszállítani, hiszen nehezen megközelíthető gépjárművel és panasz érkezett, hogy a sírok
megrongálódnak a szemét összegyűjtése során. Az a kérése, hogy a nem kijelölt helyre ne helyezzenek hulladékot a
temetőben. A hátsó bejáratnál lesz majd a konténer elhelyezve, ami alkalmas lesz a hulladék összegyűjtésére. Tervek
között szerepel a temető kerítésének elkészítése és a főbb útvonalak szilárd burkolattal való ellátása, valamint az urnafal
felújítása.
A közvilágítás fejlesztése is megtörtént, elkészült a Patkó utcában, a bekerülési költség 6.205.878,-Ft volt, a Szerencse
utcában és a Gesztenye ligetben 14.062.456,-Ft, a Németh Imre úton pedig egy további oszlopot helyeztek ki. A
közvilágítás havi költsége 359.621,-Ft.
Elkészült a 21 kamerából álló térfigyelő rendszer, a beruházás összköltsége 14.379.297,-Ft, ebből pályázaton 5 millió
forint támogatást nyertek, a többi részt az önkormányzat önerőként biztosította. A kamerák segítségével a rendőrség
már több esetben tudott intézkedni a szabályszegőkkel, rendbontókkal, az illegálisan szemetelőkkel szemben. A
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hulladékgyűjtéssel kapcsolatban elmondta, hogy megduplázták a szelektív szigetek számát, de továbbra is állandó
probléma azok nem rendeltetésszerű használata. Az önkormányzat munkatársai hetente kétszer, illetve szükség esetén
takarítják, de vannak olyan helyi lakosok is, akik ebben segítenek az önkormányzatnak. A hulladékszigettel kapcsolatos
jelzéseket is mindig meg szokta köszönni, többször került sor figyelmeztetésre az illegális hulladéklerakás miatt. Az
önkormányzat többször egyeztetett a GYHG-val a hulladékudvarral kapcsolatosan, mind a nyitvatartás, mind a
községek átszervezése érdekében. Ezt lakosságszám adatokkal próbálta alátámasztani és kérte azt, hogy a
győrladamériak a dunaszegi hulladékudvart használják, de ebben a GYHG nem volt partner. A szelektív hulladék háztól
való elszállítását 2021. tavaszára ígérte a GYHG, de sajnos csúszik a megvalósítás, mert nem tudták beszerezni az ehhez
szükséges optikai válogatót. Azt a 6 települést, ahol elindult a háztól történő elszállítás jelenleg úgy oldják meg, hogy a
GYHG-nál kézzel válogatják szét az egybe gyűjtött szelektív hulladékot. Sajnos nem látja azt, hogy ez a közeljövőben el
tud indulni Győrzámolyon, de bárcsak ne lenne igaza ebben. Használt olaj gyűjtő is kihelyezésre került, illetve
megszervezték a karácsonyfák és az avar összegyűjtését. Többször is szerveztek községi szemétszedést, neki nagyon fájó
pont a kevésbé aktív lakossági részvétel, a legutóbb meghirdetett „Te szedd” akción is csak az önkormányzat vett részt,
egy lakos sem jelent meg.
Az önkormányzat célja, hogy minél több pályázaton elinduljon, ami hatalmas munkát ró a munkatársakra, mert a lehető
legritkább esetben vesznek igénybe pályázatírót, amit lehet, azt saját maguk készítik el. Az alábbi pályázati
támogatásokat nyerte az önkormányzat:
2020. évben
• orvosi eszköz beszerzésére 459.698,-Ft
• Búzavirág út építésére 15.908.572,-Ft
• a folyamatban lévő telekkialakítások közművesítésére 14.986.017,-Ft
• TOP-2.1.3-16 csapadékvíz elvezetésre (Mórvető és Búzavirág utcák, Tölgyfa és Cseresznyefa utca) 50.000.000
Ft
• szociális célú tüzelőanyag támogatásra 800.100,-Ft
2021. évben
• TOP- 2.1.3-16 (2021.) csapadékvíz elvezetési pályázat (Akác út, dr. Pécsi Gyula út) 50.000.000,-Ft
• Dergiták útjának építésére 23.007.713,-Ft
• a ravatalozó felújítására 10.345.928 Ft
• közösségi célú eszközfejlesztésre (kültéri mobil villamos elosztó rendszer) 1.007.653,-Ft
• a tornacsarnok belső felújítására és a világítás korszerűsítésére 16.038.124,-Ft, melynek keretében az öltözők, az
ajtók és a világítás kerül felújításra
• szociális célú tüzelőanyag támogatásra 811.530,-Ft
• Hungarikum pályázat (kiadvány megjelenése, fotókiállítás) 3.400.000,-Ft
• Felelős állattartás elősegítése pályázat 423.325,-Ft
• „a gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021” - című
pályázaton 551.684 Ft számítógép és nyomtató beszerzésére
Sajnos nem mehet el szó nélkül a járvány mellett. Már az 1. hullám óta működik a községben önkéntes segítőkből álló
hálózat, a helyi varrónők segítségével több, mint 2000 maszkot osztottak ki, messze megelőzve ezzel a környékbeli
településeket. A konyháról étkező időseknek házhoz szállítják az ebédet azóta is, ezzel is csökkentve a kontaktolás
lehetőségét. Aktívan vesznek részt az oltásszervezésben, két munkatársuk segítette a doktornő munkáját az egész praxis
területén, szükség esetén pedig Győrbe szállították azokat, akinek gondot okozott a közlekedés az oltópontra. A
községbe oltóbusz is érkezett. A vakcinainfóban igyekeztek folyamatos tájékoztatást adni az oltások számáról. Sajnos
most is magas a covidosok száma a községben, az óvodában és az iskolában is kerültek karanténba csoportok.
A civil szervezetekkel kapcsolatban elmondta, hogy újjáéledt a Polgárőrség, elnöke Medgyesi Eszter, csoportvezetők
Horváth Edit és Gazdig Zsolt, folyamatos a tagtoborzás, tagfelvétel. A tagok nagyon lelkesek, részt vesznek a községi
rendezvényeken. Amikor a töltésen előfordult, hogy biciklis ütött el ott sétálókat, akkor vállalták, hogy járőröznek. Ezt a
problémát egyébként jelezte a rendőrségen, hogy ide segítséget kérnek, mert hiába jelezték biciklis szervezetek felé, azok
nem tudják azt befolyásolni azt, hogy a kerékpárosok ne versenypályának használják a töltést. Jelen pillanatban 10-12
tagja van a Polgárőrségnek, ezért biztat mindenkit a csatlakozásra, mert sokkal biztonságosabbá válhatnak a
mindennapok a rendszeres jelenlétüknek köszönhetően. Megalakult a Győrzámolyi Települési Értéktár Bizottság,
melynek elnöke Bakonyiné Pálinger Anna, tagjai Cseriné Kiss Gabriella, Kottmayer Tibor, Nádasné Váray Katalin, Pulai
Nikoletta és Turner Zoltán. Sikerült összegyűjteniük a helyi értékeket, melyek abban a kiadványban fognak megjelenni,
amire a Hungarikum pályázaton nyertek támogatást. Jelen pillanatban ennek a megszövegezésén munkálkodnak és
remélik, hogy minél több győrzámolyi lakost elérnek ezzel a kiadvánnyal, hogy meg tudják mutatni, hogy milyen
fantasztikus értékekkel rendelkezik ez a község.
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Önkormányzati támogatásban részesült a Győrzámolyi Sportegyesület, Győrzámolyi Kézilabda Klub, a Győrzámolyi
Junior Kendó Klub, a Győrzámolyi K-4 Vízisport Egyesület, a Tűzoltó Egyesület, valamint a helyi nyugdíjasklub és a
máltai csoport. Együttműködve a Győr-Moson-Sopron megyei Sporthorgász Egyesülettel, a győrzámolyi horgászokkal
sólyázót építettek a Mosoni-Duna partjára. Úgy tudja és tapasztalja is, hogy nagyon közkedvelt, ilyen nincs a környéken.
Trianoni emlékművet avattak a községben és elkészült az emlékművek díszkivilágítása. Elsők között jött Győrzámolyra
a kormányablak busz, már 3 alkalommal volt itt, közelebb hozva a lakossághoz az ügyintézési lehetőséget. Sor került a
rendezvénysátor tetőponyvájának javítására és azt új helyre állították fel, valamint ipari padlót építettek alá. Kupakgyűjtő
szívet helyeztek ki a faluközpontba. A programokat felsorlásszerűen említi: kiemeli a véradást, nagy öröm számára, hogy
egyre több embert tudnak megmozgatni. Sor került a hagyományos községi rendezvényekre, 58 fát ültettek el a tavaly
született gyermekek tiszteletére, és 30 darab fát, amit pályázaton nyertek az Agrárminisztériumtól. Megtartották a
gyereknapot, az anyák napját, köszöntötték a 25., 50., és 60. házassági évfordulójukat ünneplőket, megtartották a
falunapot, a parasztolimpiát, volt idősek napi rendezvény, köszöntötték a 90. évüket betöltötteket. Nyáron és ősszel
napközis tábort szervezett az önkormányzat, Mikulás ünnepségre, angyaljáratra, költészet napi játékra, májusfa állításra
is sor került. Idén meg tudták tartani az adventi gyertyagyújtásokat is. Lelkes önkéntesek extra méretű ugróiskolát
festettek a gyermekintézmények környékére és szépítő kezek varázsolnak minden évszaknak megfelelő dekorációt a
községbe. Beszámolója végén köszönetét fejezi ki a képviselő-testületnek, a jegyzőnőnek, a hivatal munkatársainak, az
intézmény dolgozóinak, a civil szervezetnek és a közösség jólétéért tenni akaró lakosoknak, majd átadta a szót dr.
Torma Viktória jegyzőnek.
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. 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 folyamatosan emelkednek. A bevételek azonban sajnos csökkentek a koronavírus
járvány miatt. A 2020-as évben elvonták az önkormányzatoktól a gépjárműadó bevételt úgy, hogy akkor még a
Polgármesteri Hivatal feladata volt a beszedés, az idei évtől pedig már a NAV vetette ki és szedte be az adót, viszont a
2020. év végéig keletkezett hátralékok behajtása továbbra is önkormányzati feladat maradt. Az idei évben újabb bevételi
forrás elvonás történt, a vállalkozások terheinek csökkentése érdekében a Kormány úgy döntött, hogy az iparűzési adó
felét kell a vállalkozásoknak megfizetni. A központi intézkedések azt is korlátozták a 2021-es évre, hogy az
önkormányzatok új adót vezessenek be, illetve a meglévő adók összegét emeljék. Az idei évben a pénzmaradvánnyal
együtt november 30-ig 962.396.572,-Ft bevételt realizáltak, ami a kitűzött 1.188.997.485,-Ft-hoz képest 81%-os
teljesítést mutat. Az állam már feladatot finanszíroz, úgy mint hivatal működésének támogatása, településüzemeltetés,
közvilágítás, köztemető fenntartása, óvodai dolgozók bértámogatása és óvodaműködtetés, gyermekétkeztetés, bölcsődei
és gyermekjóléti ellátás. Ez a finanszírozás nem 100%-os, azaz nem fedezi az összes költséget, tehát az önkormányzat
egyéb saját bevételéből ki kell egészíteni a költségvetési támogatást. Az önkormányzat bevételei az állam által nyújtott
működési támogatásokból, a felhalmozási célú támogatásokból (pályázati támogatások), az un. közhatalmi bevételekből
(helyi adók), a működési bevételekből (térítési díjak, kamatbevételek, áfa bevételek), és a felhalmozási bevételekből
tevődnek össze. A bevételek főbb számait ismertetve elmondta, hogy a költségvetési támogatás november 30-ig
334.100.283,-Ft összegben érkezett meg az önkormányzathoz. Felhalmozási célú támogatásként a beadott pályázatokból
az alábbi összegek érkeztek meg: a tornacsarnok-tűzoltószertár és falumúzeum energetikai korszerűsítése tárgyú
pályázat esetében, ami 2018-2019. években valósult meg és 2019-ben elszámolták, 2020-ban, 6.377.986,-Ft majd 2021ben 39.121.212,-Ft összeg érkezett meg, mivel ez utófinaszírozott pályázat volt. A térfigyelő kamerarendszer telepítésére
2.406.577,-Ft támogatást kaptak, előlegként 2,5 millió forintot már a 2019-es évben megkaptak. Megérkezett a
csapadékvíz elvezetési pályázat támogatási összege, az 50 millió forintból az önkormányzatot megillető 48.750.000,-Ft.
A 2019-es bölcsőde fejlesztési projekthez (3. csoport kialakítása) az idei évben kaptak 2.531.026,-Ft-ot a pályázati
támogatással történő elszámolást követően, utófinanszírozás keretében. A Dergiták útjának építésére 23.007.713,-Ft-ot,
a ravatalozó felújítására 10.345.928,-Ft-ot, a közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre, ami egy mobil
villamos elosztó rendszer, 1.007.653,-Ft-ot, a felelős állattartás elősegítésére 423.135,-Ft-ot nyertek a Magyar Falu
Program keretében. A Dergiták útja esetében hangsúlyozza, hogy a támogatási igényt az út teljes szakaszának körülbelül
80%-ára és a csapadékvíz csatorna egy részére tudták beadni, ahhoz, hogy a teljes szakasz elkészüljön önkormányzati
önerő szükséges. Utólag lehetett igényelni a falunaphoz is támogatást, melyre 1 millió forintot kaptak és tornacsarnok
belső felújítására és a világítótestek korszerűsítésére 16.038.124,-Ft támogatást nyertek.
A helyi adók november 30-ig az alábbiak szerint alakultak: iparűzési adóból november 30-ig befolyt 40.567.677 Ft,
azonban az előző évi bevallások feldolgozását követően, a visszautalások figyelembe vételével az önkormányzat bevétele
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35.778.021,-Ft. Ez tavaly ilyenkor 41 millió Ft volt, tehát az iparűzési adó bevétel csökkent. Győrzámolyon az
ingatlanok után, illetve a beépítésre szánt építési telkek után magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni, melynek
mértéke 2018. óta változatlan, évi 8.000,-Ft, amit két részletben kell megfizetni. Sokan még mindig azt hiszik, hogy ez a
„szemétadó”, de nem az. Az adókat mindig önkéntesen kell bevallani és megfizetni, tehát nem az önkormányzati
adóhatóság feladata, hogy kiderítse, hogy kié az ingatlan, illetve eladták-e. Ezt mindig a tulajdonosnak kell jelezni, azt is,
ha eladta az ingatlant, ha pedig elhunyt az ingatlan tulajdonosa, akkor az örökös feladata. Sokan jelzik az adókivetés
időszakában, hogy „de hát már eladtam, miért nekem küldik a csekket?” Azért, mert erről nem volt tudomásuk, mert
nem jelezték a változást. Arra kér mindenkit, ahogy átíratják a gáz, villany, vízórát, és egyéb közüzemi számlákat, úgy az
önkormányzati adóhatósághoz fizetendő adó esetében is jelezzék a változást, mert így csökken az adminisztrációs terhe
a hivatalnak és az adóalanyoknak is. Azt még fontos tudni, hogy mindig az fizeti az adót, aki január 1-jén az ingatlan
tulajdonosa volt, ugyanúgy, mint a gépjárműadó esetében. Magánszemélyek kommunális adójából 11.018.906,-Ft
bevétele volt az önkormányzatnak, a kivetett adó 11.287.455,-Ft volt. Ahogy korábban is említette, 2020. január 1.
napjától a beszedett gépjárműadó 100%-a a központi költségvetést illeti meg. Ez Győrzámoly esetében azt jelenti, hogy
nagyságrendileg 12 millió forint nem marad az önkormányzatnál. A 2021. január 1-je előtt keletkezett hátralékok
végrehajtása az önkormányzati adóhatóság feladata, de a beszedett összeget tovább kell utalni a központi költségvetés
felé. Felhívja a figyelmet arra, hogy az adófizetési morálon még javítani kell. Sajnos sokan vannak olyanok, akiknek az
előző adóévekről is van hátraléka. Megkezdték a behajtást annak érdekében, hogy az önkormányzat 6.733.268,-Ft
adóhátralékból adódó kintlévősége csökkenjen. 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. Ahogy említette, a 2020. év végén hozott kormányzati
intézkedés miatt idén nem lehetett adót emelni és újat bevezetni, ugyanez vonatkozott a díjakra is (pl. térítési díj). Az
egyre emelkedő élelmiszerárak mellett a térítési díjakat változatlanul kell hagyni, a jelenlegi szabályozás szerint 2022.
június 30-ig. Talán sokan olvasták a helyi újságban, hogy a képviselő-testület a jövő évtől idegenforgalmi adót vezetett
volna be községben. Ez az ide látogató, itt vendégéjszakát eltöltő magánszemélyek által fizetendő összeg. A döntést
követően jelent meg a Kormány rendelet, melynek értelmében, a 2022. évben sem lehet az adókat megemelni és újakat
bevezetni, ezért úgy döntött a képviselő-testület, hogy a rendelet hatályba lépését 2022. január 1-ről 2023. január 1-re
halasztja.
A bevételek után a kiadások ismertetésére kerül sor. Az önkormányzat és intézményei kiadásai november 30-ig
538.146.234,-Ft-ot tettek ki. Az előző év hasonló időszakában az összes kiadás 426.565.406,-Ft volt. A kiadások
emelkedésének oka, hogy a nő település, nagyobbak az intézmények, több az ellátott és mindennek emelkedett az ára. E
mellett jelentős beruházásokat valósítottak meg, többek között sor került az általános iskola bővítésére, a ravatalozó
felújítására, a Szerencse utca, Gesztenye liget közvilágításának kiépítésére, az Erdősor utca folytatásában vízszennyvízcsatorna építésére. A kiadások szintén két részre oszthatók, működési kiadások és felhalmozási kiadásokra. A
működési kiadásokat az alkalmazottak személyi juttatásai, a település és az intézmények üzemeltetési, működtetési
feladatainak, azaz a dologi kiadásoknak a finanszírozása, valamint a társadalom és szociálpolitikai juttatások teszik ki.
Sokan azt mondják, hogy semmit nem ad az önkormányzat. Ezt szeretné megcáfolni, hiszen minden évben egyszeri
támogatást kapnak a 70 év feletti kérelmezők, a beiskolázottak, illetve az önkormányzathoz forduló rászorulók, pénzben
és természetben, étkezés és szociális tűzifa juttatás formájában. Összesen a működésre 413.947.583 Ft-ot fordítottak,
ebből a személyi juttatásokat, a dologi, üzemeltetési kiadásokat, és társadalom és szociálpolitikai juttatásokat fedezték. A
beruházások, felújítások összesen 124.198.651,-Ft-ot tettek ki, ebből történt az Erdősor utca folytatásában a vízszennyvízcsatorna kiépítése, a Búzavirág, Mórvető, Tölgyfa és Csereszenyefa utcák belterületi csapadékvíz elvezetésének
tervezése, az iskola bővítés III. ütemében a tetőtér beépítése, az 1401-es országúton két gyalogátkelőhely tervezése, a
Szerencse utca és a Gesztenye liget közvilágításának kiépítése, 2 db autóbuszváró telepítése, a rendezvénysátor
padlójának elkészítése, a bölcsőde udvarára játékeszközök, párakapu telepítése, továbbá a Szent László u. 3. szám alatti
bölcsőde épületébe tűzjelző rendszer kiépítése. Sor került a térfigyelő kamerák telepítésére, informatikai eszközök
beszerzésére. Ezen ezközök is sajnos nagyon drágák. Beszerzésre került az önkormányzati traktorhoz egy hátrafelé
billenő pótkocsi is. A felújítások között megtörtént a ravatalozó felújítása és hamarosan megkezdődik a sportcsarnok
belső felújítása és a világítótestek korszerűsítése, melyre már szerződést kötöttek. Az idei évben több pályázati
támogatást nyertek. Az a jellemző, hogy ezeket a pályázatokat saját maguk készítik és a pályázatok elszámolását is a
hivatalon belül végzik, ami jelentős plusz feladatot jelent. Korábbi években a közmeghallgatáson beszéltek a kutakról, az
engedély nélkül létesített kutak legalizálásáról, melyre a jogszabály szerint 2023. december 31. a határidő. Az ezzel
kapcsolatos legfrissebb információkról szeretne tájékoztatást adni. Szakemberek a korai nyári időszakban keresték fel
azon lakosokat, akik igényt tartottak a korábban engedély nélkül létesített kutak fennmaradási engedélyezési
dokumentációjának elkészítésére. Azt kihangsúlyozza, hogy nem az önkormányzat megbízásából végezték a munkát, de
természetesen tudtak róla. A díj, amiért a felmérést végezték, a saját vállalkozási bevételük. A szakemberektől a
dokumentációt nemrég kapták meg, így akiknél voltak, számíthatnak arra, hogy határozatot kapnak tőlünk a hivataltól.
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Nagyon sokan iratkoztak fel még a listára, hogy kérnék ezt a szolgáltatást. Azt a tájékoztatást kapták tőlük, hogy
legközelebb tavasszal jönnek Győrzámolyra, akkor folytatódnak a felmérések, tehát aki feliratkozott, akkor számíthat
rájuk. Az újságban bizonyára olvasták a temetővel kapcsolatos új szabályozást, mely szerint a sírhelymegváltások
díjkötelessé válnak. A rendelet megalkotása után változott a központi szabályozás, ami a korábbi december 31-i
határidőt 2022. június 30-ra tolta ki, azaz eddig az időpontig nem lehet díjat emelni és újat bevezetni, ezért ezen rendelet
hatályba lépése január 1-ről július 1-re változott. A sírhelymegváltási díjak megfizetésével kapcsolatban tájékoztatót
fognak elhelyezni a temetőben, az újságban és a honlapon is. A 2021-es évben a Polgármesteri Hivatalban személyi
változások történtek, szeretett kolleganőik nyugdíjba vonultak, Pákozdiné Edit az igazgatási területről és Szabóné Edit a
gazdálkodási területről. Már elbúcsúztatták őket, de itt is szeretné megköszönni a lelkiismeretes munkájukat és hosszú,
boldog nyugdíjas éveket kíván nekik. Helyettük két új munkatárs érkezett Horváth Bernadett igazgatási, Horváthné
Kozma Mónika gazdálkodási területre. Megköszönte a munkatársainak, hogy egész évben mellette voltak, tették a
dolgukat, a polgármester asszonynak, intézményvezető asszonynak, igazgató úrnak és a képviselőknek az egész éves
munkát, a kitartást, az együttműködést, majd megköszönte a megtisztelő figyelmet.
Pulai Nikoletta polgármester megköszönte a beszámolót és felkéri Benkőné Krankovits Melinda intézményvezetőt a
beszámolójának megtartására. Egyúttal megragadja az alkalmat és megköszöni a jelen lévő Bognárné Koteczki Ibolya
korábbi intézményvezetőnek a hosszú évek munkáját és reméli, hogy sokáig aktív tagja marad a közösségnek.
Benkőné Krankovits Melinda intézményvezető bemutatkozott és elmondta, hogy július óta áll az intézmény élén.
Most két évre visszatekintve ismerteti az intézményt érintő legfontosabb történéseket, eseményeket, fejlesztéseket.
A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde többcélú, közös igazgatású intézmény, melyben óvoda, bölcsőde,
illetve konyha működik. Az intézmény az elmúlt évek során folyamatosan bővült, számtalan ponton megújult.
Az óvoda az utóbbi két évben egy-egy gyermekcsoporttal bővült, a megnövekedett gyermeklétszámhoz, igényekhez
igazodva. 2019-ben beindították a 7. óvodai csoportot, mely 20 fő befogadására alkalmas. 2020. szeptemberében újabb
1 csoporttal bővült az óvoda a gyermeklétszám folyamatos emelkedésével párhuzamosan, mely 25 fő befogadását teszi
lehetővé. Így jelenleg 8 óvodai csoporttal működik az intézmény. A gyermeklétszámot tekintve most 211 óvodás
kisgyermek van. Személyi feltételek tekintetében – hasonlóan más intézményekhez – sajnos óvodapedagógus hiánnyal
küzdenek, melyet szakképzett pedagógiai asszisztensek alkalmazásával próbálnak áthidalni, ösztönözni őket az
óvodapedagógusi végzettség megszerzésére. A tárgyi feltételekkel, fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a
csoportszobák eszközellátottsága megfelelő, szép, esztétikus környezet fogadja a gyermekeket. 2019-ben a
telekszomszédos plébánia udvarának nagy részét megkapta az óvoda az önkormányzat segítségével, ahova új udvari
mozgásfejlesztő játékokat vásároltak. 2019. szeptemberétől új tálaló konyha nyílt az iskolások étkeztetésére a plébánia
alagsorában, 2020-ban megszépült a régi óvoda épület udvari kerítése az önkormányzat sikeres pályázatának
köszönhetően, illetve éppen most valósul meg a másik óvodai udvar szomszéd felőli kerítésének cseréje. Ezen felül év
végéig mindkét óvodai udvar egy-egy fészekhintával, kerti padokkal, hulladékgyűjtővel gazdagodik. Néhány szót ejt a
programokról: a gyerekek mindennapjait próbálják színesíteni különböző programokkal, melyeket a tavalyi évben
kezdődő járványügyi helyzet miatt sajnos csak részben tudtak megvalósítani. Idén már több programra is sor
kerülhetett: június elején megtartották a ballagási ünnepséget, október elején őszköszöntő családi napot tartottak, melyre
nagy volt az érdeklődés a szülők és hozzátartozók részéről. Bizony már nagyon vártak az együtt töltött, felejthetetlen
percekre, élményekre. Megszervezték az őszi kirándulásokat, bábszínházat a gyerekeknek. Márton-napi hagyományőrző
rendezvényüket is megtartották, illetve készültek a Mikulásra és az adventi gyertyagyújtásra is a gyerekekkel. Minden
rendezvényük iránt nagy az érdeklődés a szülők és hozzátartozók részéről. Ezt a jó kapcsolatnak és nagyon jó
együttműködésnek tulajdonítják. Jelenleg az év végi programjaik közül az ovis karácsonyra készülnek.
A bölcsőde szintén bővült. 2019. augusztusában került átadásra a harmadik bölcsődei csoport, amely a régi
gyermekorvosi rendelő épületrészben kapott helyet. A Mókus csoport a gyermekek életkorához igazodva került
berendezésre, korszerű és kitűnő állapotú játékokkal van felszerelve. Egyidőben került kialakításra a csoporthoz tartozó
bölcsődei udvar is, amely az önkormányzat és a Tündérrózsa Alapítvány hozzájárulásával készülhetett el. 2020. második
felében ugyancsak elkezdődtek a munkálatok annak érdekében, hogy két bölcsődei csoport egy telephelyre kerüljön. A
gyermekek érdekeit figyelembe véve, és a bölcsődei dolgozók munkáját segítve készült el az új gondozási egység, ahol a
Méhecske és Zsebibaba csoport várja a gyermekeket. Az építkezés miatt az eddig használt udvar teljesen átalakult, amely
2021. nyarán kapott új köntöst. A gyermekek élvezettél vették birtokba az új udvart, az új játékokat. 2021. nyarán a
Tündérrózsa Alapítvány és a szülők hozzájárulásával 2 bölcsődei csoportba került beszerelésre klíma, amely a nyári
hónapok forróságának enyhítésére szolgál. Ezzel egyidőben a csoport bútorzata is megújult, új konyhát, polcokat és
kanapét kaptak a csoportok az önkormányzat hozzájárulásával. A személyi feltételeket illetően, a bölcsődében 6
szakképzett kisgyermeknevelő, 2 bölcsődei dajka és 1 bölcsődevezető dolgozik. Jelenleg 40 gyermek ellátása biztosított,
és maximális kihasználtsággal működik. Megköszöni a fenntartó önkormányzat, az intézményben dolgozók, a szülői
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szervezetek, a szülők, és a Tündérrózsa Alapítvány segítségét melyet a színvonalas, eredményes működés érdekében
nyújtottak és megköszönte a figyelmet.
Pulai Nikoletta polgármester megköszönte a tájékoztatást és felkérte Németh László iskolaigazgató urat beszámolója
megtartására.
Németh László iskolaigazgató köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy az iskola iránt óriási érdeklődés van,
az elmúlt 10 év alatt kinőtték az épületet. Jelenleg 13 tanulócsoportban 291 gyerek tanul. A sajtóban megjelent, hogy
országosan pedagógushiány van, szerencsére ez az iskolára nem jellemző, amikor állást hirdetnek, tudnak válogatni a
jelentkezők közül, a szakos ellátottság 100%-os. Alapvető céljuk, hogy a 8. évfolyam végére a gyerekeknek azt
biztosítsák, hogy középiskolában tudják folytatni a tanulmányaikat, olyan intézményben, ami a képességeiknek megfelel.
Elmondhatja, hogy a tanulók 80%-a érettségit adó intézményben tanul tovább. Két objektív mérés van, ami igazolni
tudja az oktatás értékét, az egyik a továbbtanulás, a másik pedig a kompetenciamérés. Az innen felvételiző gyerekek
felvételi teljesítménye évek óta az országos átlag felett van és így be tudnak jutni az általuk választott intézményekbe.
Sajnos a tavalyi tanévben a kompetencia mérés elmaradt a járvány miatt, de a mostani tanévben megvolt, az eredmény
majd 2022. januárban lesz meg. A tavalyelőtti mérésről elmondta, hogy 2800 intézményben írják meg, a 8. osztályosok
országosan, községi szinten matematikából a 4. helyen, szövegértésből az első helyen szerepeltek. Ez azt jelenti, hogy a
megyei székhelyi átlagot meghaladták, a budapesti átlagot megközelítették, matematikából a 78. helyezést, magyarból a
30. helyezést érték el. A 6. osztályosok szövegértésből a legjobb 5%-ban vannak, matematikából pedig a legjobb 15%ban szerepelnek, ez mind objektív eredmény. A covid alatti oktatás megszervezése nagy kihívás elé állította az
intézményt, de elmondhatja, hogy az elsők között tudtak átállni. Nagyon sok programot le kellett mondaniuk, a belső
vizsgát le kellett mondani, pedig ez is fontos, hogy a 6. és 8. osztályosok, magyarból, matematikából és egy általuk
választott tárgyból vizsgát tegyenek, de erre a gyerekeket nem tudták felkészíteni, illetve nem szerették volna az online
oktatás mellett még ezekkel is terhelni a diákokat. Abban bízik, hogy ebben a tanévben a vizsgát meg tudják tartani.
Köszöni azoknak a támogatást, akik a hátrányos helyzetű gyerekeknek az önkormányzaton keresztül informatikai
eszközöket adtak, ez körülbelül 10 családot érintett, így mindenki hozzáfért a digitális oktatáshoz. Az iskola másik
értéke az oktatáson kívül a közösség, annak építése, nagyon sok programot el kellett halasztani a covid miatt. Az idei
tanévben eddig két osztály került karanténba, ami megyei, országos átlagot tekintve jónak tekinthető. A tankerület
járványkezelése kiváló, és az iskolában is mindent megtesznek annak érdekében, hogy járvány ne tudjon még jobban
elterjedni. Ebben a tanévben idáig a közösségi programokat is sikerült megvalósítani, legfontosabb az európai diáksport
nap, a tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások, és a bakonyi kirándulás. A Lázár Ervin programnak köszönhetően
3 osztály jutott el színházba és a 8. osztályosok a Hadtörténeti Múzeumba is. November 1-jével a közösségi
programokat fel kellett függeszteni, de az osztályprogramokat továbbra is tudják tartani. Nyáron is biztosítanak a
gyerekeknek programokat. Örült, hogy májusban a gyerekek vissza tudtak térni az iskolába, nyáron napközis tábort és
sport tábort szerveztek nekik. Ez 100 tanulót érintett, melyre 2 millió forint támogatást nyertek. A versenyekről
elmondta, hogy többször eljutottak informatikából országos szintre, tavaly egy tanuló 2. helyezett, egy másik tanuló 7.
helyezett lett az országos versenyen. A Czuczor anyanyelvi versenyen egy 7. osztályos országos helyezést ért el, a Zrínyi
Ilona matematika versenyen csapatban az első helyezettek lettek, egyéni versenyben egy 2. és 5. helyet szereztek. Ezek a
nagyobb eredmények, de minden eredmény megtekinthető az iskola honlapján. Ezek azok az eredmények, amivel egy
intézményvezető ki tud állni a közösség elé. Informatikából olyan szintre jutottak, hogy az informatika tanárok
egyesületének elnöke és titkára nyáron felkeresték az intézményt Budapestről, előadást tartottak a tantestületnek és
megállapították, hogy egy községi iskolában is lehet magas szintű szakmai munkát folytatni. Az átlagos tanulókról és a
lemaradó tanulókról sem szabad elfeledkezni, nekik is tudják azt biztosítani, hogy tovább tudjanak tanulni ebből az
intézményből, hisz mind, felzárkóztató, mind tehetségfejlesztő foglalkoztatások is vannak. A kompetencia mérések azt
is mutatják, hogy a lemaradó és az átlagos képességű tanulók is el tudják sajátítani azokat az ismereteket, hogy a
középiskolában megállják a helyüket és minimum azzal az eredménnyel tudják elvégezni, amit itt elértek, de a
visszajelzések alapján, amit a középiskolából kapnak, a legtöbb tanuló javít. Köszönetét fejezi ki az önkormányzatnak a
támogatásért, amit annak ellenére nyújt, hogy nem fenntartója az intézménynek, megköszöni a szülőknek, hogy ide
íratják a gyerekeiket. Nagyon sokan érdeklődnek az iskola iránt, jelenleg a tanulók körülbelül 10%-a nem körzetes, de a
tavalyi tanévtől kezdve már nem tudnak átvenni senkit másik intézményből, mert már nem férnek el az iskolában.
Jelenleg 330 fő a felvehető tanulók száma, és számításaik szerint ezt pár éven belül meg is haladják. Nagyon rossz azt
mondani intézményvezetőként más településről jelentkezőnek, hogy nem tudja felvenni, mert nem győrzámolyi lakos.
Az ritka, hogy egy községi iskola iránt ekkora legyen az érdeklődés, ilyen beiratkozási arány sehol nincs. Ez azt jelenti,
hogy az itt élő gyermekek 80%-a ezt az intézményt választja. Megköszönte a figyelmet.
Pulai Nikoletta polgármester megköszönte a beszámolót és lehetőséget biztosít a lakossági kérdések feltételére.
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Pere Hilda helyi lakos elmondta, hogy az új részen, a Patkó utcában lakik. 56 család kérte, hogy közvetítse a szavaikat,
akik azért nem tudtak eljönni, mert kisgyermekesek, vagy nincs oltási kártyájuk. Örül annak, hogy sok kérdésére választ
kapott, és azt gondolja, hogy azért lenne jó, ha lenne több ilyen megbeszélés, vagy közlés, akár az útfelújítás,
csapadékvíz elvezetés, közvilágítás témában, mert akkor nem születnének az emberben rossz kérdések és nem érezné
azt senki, hogy őt magára hagyták a kérdéseivel. Szeretné kérni, hogy az intézmény weboldalára kerüljön fel a fogadóra,
az önkormányzati szmsz és a pályázatok.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a fogadóórája fent van az önkormányzat honlapján, ezt a veszélyhelyzet
alatt sem állította le, de ha valaki más időpontot kért, akkor is mindig a rendelkezésére áll. Annak utána kell néznie, hogy
az önkormányzati szmsz fent van-e a honlapon.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az önkormányzati szmsz a képviselő-testület működését szabályozza, ez a
Nemzeti Jogszabálytárban elérhető, valamennyi önkormányzati rendelettel együtt. Felteszik honlapra az elérhetőségét.
Pere Hilda helyi lakos megkérdezte, hogy ki fogja építeni a Dergiták útját és mikor kezdik.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a Strabag Általános Építő Kft. nyerte a közbeszerzést, elvileg március
15-ig nem lehet utat építeni, de azt az ígéretet kapta a vezetőtől, hogy amint az időjárás engedi, el fogják kezdeni a
munkát. Többször beszélt velük, felhívta a figyelmet a balesetveszélyes helyzetre, elmondta nekik azt is, hogy hiába
teszik rá a mart aszfaltot, sajnos nem tartós.
Pere Hilda helyi lakos megkérdezte, hogy milyen ütemezésben fognak elkészülni az ott lévő utcák, a Szerencse, Patkó
utcák, illetve a Gesztenye liget és a Nyírfa liget, készülnek-e egyéb pályázati források bevonására?
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy sokat gondolkodtak a Dergiták útján is, mert biztosak abban, hogy a
teherforgalom miatt hamar tönkre fog menni. Ma, amikor ott járt, abban az időben 4 mixer jött vele szembe, tehát ez az
út hamar el fog használódni. Körülbelül két hónapja kapták az információt, hogy van maradvány a Magyar Falu
Programban, ezért beadták a Nyírfa liget hosszabbik szakaszára a pályázatot, mivel erre volt elég forrás. Ez az a rész,
ahol jobbra fordulnak, egészen az utca végéig, a „körforgalomnak” hívott részig, majd az utca további részéről a
képviselő-testület fog dönteni az akkori anyagi lehetőségek függvényében. Ezután következik a Patkó utca és ezt
követően, a beépítés függvényében, a Szerencse utca és a Gesztenye liget, mivel ezen utcáknál a beépítés még nem tart
ott, hogy a 80-90%-ot elérte volna. Azt tudni kell, hogy 7 utca nincs aszfaltozva, ezért próbálnak minden pályázati
forrást megragadni. Ugyan nem ez a térség, de a Búzavirág és Mórvető utcák, valamint a Diósi út és a Határ út
megépítésére is hamarosan sor kerül.
Pere Hilda helyi lakos megkérdezte a mart aszfaltozás pótlását, illetve ennek van-e felelőse, aki két hetente ellenőrzi,
mert ők jelzik, de eddig egy mart aszfaltozás történt, novemberben, amikor lerakták a kupacot, ami 2 napig tartott, azóta
ilyen nem történt. Ki a felelős a falu részéről, aki kimegy, végigmegy, jelzi a szervnek, hogy azt meg kell javítani?
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy ő nem kéthetente, hanem napi szinten végigmegy azon a részen, és
tapasztalja a problémát és sürgeti a javítást. Nem az történt, amit mondott, hanem épp készült az Erdősor utcában az
útalap és megkérte a munkát végző Strabagot, hogy az eszközeikkel segítsenek, mivel az önkormányzatnak nincsenek
ilyen eszközei, hanem van egy kis traktor, amit megraknak mart aszfalttal és kézi erővel tömik be a kátyúkat, idén már
többedszerre. Miután a Strabag megcsinálta a mart aszfaltozást, az önkormányzat által vásárolt mart aszfalt másnap
érkezett meg, és ahogy hordták a teherutók, úgy kikátyúsodott ismét az őt, de pótolni fogják, azért is vásárolták a mart
aszfaltot. Megcsináltatják, amint rá tudnak menni a területre.
Pere Hilda helyi lakos megkérdezte, hogy mi az akadálya a pótlásnak?
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy nincs eszközük, és a Strabag is abbahagyta az útalap elkészítését az
Erdősor úton az időjárás miatt.
Pere Hilda helyi lakos elmondta, hogy egy helyi lakos az interneten felajánlotta a segítségét munkagépekkel és
munkaerővel is.
Pulai Nikoletta polgármester beszélt vele, mondta neki, hogy oda nem vihet kavicsot, azért van a mart aszfalt, nem
szeretné az útalapot tönkre tenni. Szakemberek azt mondják, hogy nem szabad a mart aszfaltra kavicsot tenni.
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Pere Hilda helyi lakos megkérdezte, hogy mikorra várható az út javítása, mert járhatatlan személyautóval és
gyalogosan is.
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy abban a pillanatban, ahogy találnak egy teherautóst és egy markolóst,
aki oda tudja vinni az anyagot. Azt nem tudja mondani, hogy holnap vagy holnapután, de legyen szíves elhinni, hogy
azon dolgoznak, hogy találjanak vállalkozót. Ma tárgyalt 2 vállalkozóval is.
Pere Hilda helyi lakos megkérdezte, hogy most sok pályázati forrás van, ami kiosztásra vár. Említette a polgármester
asszony a Nyírfa ligetet, de mi várható még, amit megpályáznak.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta a sorrendet, ha odáig eljutnak, akkor még a Szerencse utcát és a Gesztenye
ligetet is. Amit lehet, azt megpályázzák. Most jött a hír, hogy a Magyar Falu Programban is lehet majd utakra pályázni.
Mindent megpróbának, ezt hangsúlyozza folyamatosan.
Pere Hilda helyi lakos kéri, hogy a pályázások elindítását hozzák nyilvánosságra, az önkormányzat Facebook oldalán,
ne csak egy-egy ciklus végén, vagy hosszas e-mail váltások árán, hogy lássák a lakók, hogy beadták a pályázatot, nyertek,
itt a pénz, már csak két hetet, 3 hónapot kell várni.
Pulai Nikoletta polgármester szerint nyitott ajtókat dönget, mivel a Nyírfa ligettel kapcsolatos pályázatot is már
közzétették az újságban. Nagyon jó alkalom volt a faültetés, rengeteg lakót helyben, személyesen tudott információhoz
juttatni. Akárhány telefon kap, mindig azt kéri, hogy mondják el a szomszédaiknak, illetve írják meg a messenger
csoportokban, hogy minél többekhez eljusson az információ. A honlap a hivatalos tájékoztatási felület, a Facebookon a
címeres oldalon vannak jelen, amit főleg közösségi dolgokra használnak.
Pere Hilda helyi lakos megkérdezte, bár ez nemcsak őt érinti, hogy miért éri váratlanul a falu vezetését minden évben
a parlagfű és szúnyog. Hogyan lehetne erre előre felkészülni?
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy ez nem éri váratlanul, főleg a szúnyog, mivel a Szigetközben vannak.
Erre külön mindig fel is hívja a telekvásárlók figyelmét. A szúnyoggyérítés nem önkormányzati feladat, a
katasztrófavédelem végzi. Arról beszélhetnek, hogy mennyit ér a földi gyérítés, sajnos a légi, kémiait betiltották. A
parlagfűvel kapcsolatban elmondta, hogy pont most vett részt egy megbeszélésén. Ha parlagfűvel szennyezett terület
van, azt feljelentik. Ilyen Győrzámolyon nem volt, sajnos sokan összekeverik a parlagfüvet egy másik gyommal, ami
ugyanúgy szárad le.
Pere Hilda helyi lakos elmondta, hogy ő is két esetben tett feljelentést parlagfű miatt, ki is jött az ÁNTSZ. A
mögöttük lévő telkeknek, amiket az önkormányzat adott el, és beszedi a kommunális adót, lehetne hatni a
tulajdonosaira, hogy tartsák rendben a területüket. A faültetés előtt az önkormányzati területeken is nagy gaz volt, az
utcanév táblákat nem lehetett látni, a faültetés reggelén, vagy előtte nap lett levágva.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a jegyzőnő tudna arról bővebben mesélni, hogy hány alkalommal volt
kint és hány felszólítást küldött. Nyáron az önkormányzatnak komoly létszámproblémái voltak, pont a fűnyírás
időszakában, nem találtak embert, és az önkormányzatnak csak egy traktorja van. Azt a területet, amit említett, a saját
testvérével vágatta le. Elkészítették az önkormányzat fűnyírási tervét, hogy végigérjenek az egész községen, mert nagyon
sok a karbantartandó terület és itt ragadja meg az alkamat, hogy köszönetét fejezze ki az örökbefogadóknak, hogy
rendben tartják a területeket. Tudja, hogy van fejlődnivaló ezen a területen, és erre ígéretet is tesz.
Pere Hilda helyi lakos megkérdezte, hogy milyen jogi lépéseket tettek azokkal, akik nem vágták le a gazt és már előző
évben sem.
dr. Torma Viktória jegyző konkrét helyrajzi számot szeretne kérni. Hozzá több bejelentés érkezett a gazos telkekről, a
tulajdonosok minden esetben kaptak felszólítást a kötelezettség teljesítésére és aztán kimentek ellenőrizni. Olyan is
előfordult, hogy telefonon kellett felhívnia a tulajdonost, mert a felszólító levelekre nem válaszolt, azokat nem vette át.
Ilyen esetben másnapi határidőt kaptak, és addigra le is volt kaszálva az ingatlan. Parlagfüves területtel nem találkozott.
Pere Hilda helyi lakos találkozott parlagfűvel, le is fotózta, ismeri a parlagfüvet, a szúnyogot is ismeri, azt is tudja,
hogy lesz szúnyog, már előtte is járt ide, mielőtt ide költözött volna. Parlagfű van és főleg azokon a területeken jön elő,
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ahol mezőgazdasági termelés folyt, és eladták lakóterületnek és nem tartják karban. Az ÁNTSZ-szel kétszer találkozott
ezen a területen. Megköszönné, ha jövőre ennek nem akkor állnának neki, amikor már méteresre nő. Ha a vállalkozó
nem tudja, hogy mi a dolga, hogy le kell gazolni a területet, akkor abban a kis borítékban, amiben kimegy a kommunális
adó, mehetne egyből a figyelmeztetés.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a vállalkozók nem fizetnek magánszemélyek kommunális adóját. Sok
esetben előfordult, hogy a felszólításra nem reagáltak, nem vették át a hivatalos küldeményeket, sem elektronikusan,
sem postai úton. Ilyen esetben személyesen telefonált nekik és hívta fel a figyelmüket a kötelezettségük teljesítésére.
Pere Hilda helyi lakos megkérdezte, hogy ha a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének, akkor az önkormányzat
kényszerkaszálást is végezhet?
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy igen, de ahogy polgármester asszony mondta, nyáron nagyon nehéz
helyzetben volt az önkormányzat, mert nem volt zöldterület karbantartó munkatársuk, akivel ezt el tudták volna
végeztetni és vállalkozót sem találtak.
Pere Hilda helyi lakos megjegyezte, hogy többen jelentkeztek, de ezek szerint nem az önkormányzatnál. Ilyen esetben
a megoldást kell keresni, úgy tudja, hogyha kényszerkaszálást kell végezni, akkor annak a költségét rá lehet terhelni a
telekre.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy ebben igaza van, de minden ilyen ingatlannyilvántartási bejegyzés
költséggel jár, amit a kérelmezőnek, jelen esetben az önkormányzatnak kell megfizetni.
Pere Hilda helyi lakos elmondta, hogy amikor két éve ideköltözött még nem szavazhatott, de lefotózta mindenkinek
az ígéretét. A polgármester asszonyéba bent van a virágos, tiszta Győrzámoly, ami vonzóvá teszi az emberek számára,
hogy itt éljenek, viszont jelen pillanatban azok a dolgok, hogy nincs gép, nincs ember, nincs kasza, ezekre megoldást kell
keresni és van az a pénz, amiért van, vagy van az a hely, ahol meg lehetne keresni. Nagyon fontos lenne, mert itt élnek.
Megköszönte a lehetőséget.
Kadlerné Szabó Marianna helyi lakos a hozzászóló hölgynek felhívja a figyelmét, hogy elhangzott az is, hogy örökbe
lehet fogadni közterületeket, ha annyira virágos Győrzámolyt szeretne és van egy nagyon aktív, lakosokból álló csoport
is, akikhez lehet csatlakozni és ezt a témát ezzel el is eresztené. Aziránt érdeklődik, hogy a háziorvosi rendelés
bővítéséről mit lehet tudni, a doktornő nagyon leterhelt, akiknek szükségük lenne rá nehezen érik el, jön a tél, az
időseknek kint kell állni a hidegben, lehet-e ezzel kapcsolatban tenni valamit.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy folyamatosan a megoldáson dolgoznak. Maguk a háziorvosok és a
gyermekorvos fordultak az érintett 5 település önkormányzataihoz a praxismegosztás miatt. Jelenleg GyőrzámolyGyőrújfalu egy háziorvosi körzetet alkot, 4 ezer körüli betegkártyája van a doktornőnek, szinte fizikai képtelenség olyan
ellátást biztosítani, amire valójában szükség van. A szomszédos polgármesterekkel többször is folytattak megbeszélést,
az lenne a cél, ha Győrújfalu teljesen önálló praxist hozna létre, Győrzámolyon pedig két háziorvosi körzet alakulhatna
ki, mert normál esetben 800-1500 közötti kártyaszám van egy orvosnál. Győrladamér is önálló körzetté alakulna,
Dunaszeg-Dunaszentpál pedig szintén két körzet lenne. A gyermekorvosi praxist is megosztanák két részre. Megkérték
a hivatalos állásfoglalást is, de sajnos nem egyszerű a helyzet, mert a törvény ilyen esetben előírja, hogy az
önkormányzatok a háziorvos irányába kártalanítási kötelezettséggel tartoznak. Ez magánpraxis, amit ki is hangsúlyoz,
mert nagyon sok telefon kap, de a doktornő nem tartozik az ő hatáskörébe. A doktornő vállalkozó, annak idején úgy
vásárolta a praxist. Minden polgármesternek az a szándéka, hogy megvalósuljon a praxismegosztás, de ahhoz, hogy új
praxist létre lehessen hozni, az orvosokat kártalanítani kell és hatalmas összegeket kérnek az önkormányzatoktól. Mivel
az egészségügyi alapellátást kötelező feladatként jelöli meg az állam az önkormányzatok számára, ezért fontos lenne, ha
ezt meg is finanszírozná. Pénteken beszélt erről dr. Nagy István országgyűlési képviselő úrral is, aki ígért segítséget
ebben. Azt is tudni kell, hogy az önkormányzat hozza létre a praxist, de aztán nem adhatja el az új orvosnak. Ez persze
nem oldja meg a mostani problémákat, többször is beszélt a doktornővel, aki emberfeletti munkát végez. Kétszer vettek
az épület elé sátrat, mind a kétszer két nap alatt a szél széttépte. Mást, mint ahogy az oltásoknál is megpróbálták
megkönnyíteni a munkáját, sajnos nem tudtak tenni.
Gellér Ágnes helyi lakos a Határ utcában lakik, abban, amit semmi nem mutat. Ha valamit rendel, akkor nem találják
meg, mert elviszik balra, de ő jobbra lakik. Sehova nincs kiírva az utca neve.
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Pulai Nikoletta polgármester úgy emlékszik, hogy a 1401-es úton kint van a tábla.
Gellér Ágnes helyi lakos szerint balra igen, de jobbra nem.
Pulai Nikoletta polgármesternek ezt meg kell néznie, de úgyis most van folyamatban egy utcanév tábla pályázat,
akkor ezt is meg tudják valósítani, köszöni a figyelemfelhívást, eddig nem is figyelte ezt, hogy nincs kint a tábla.
Gellér Ágnes helyi lakos jelezte, hogy ha abból az utcából balra nagy ívben kanyarodik Győr irányába, akkor nem
lehet belátni az utat a sok táblától, mert Győrladaméron jobbra van kitéve egy halom tábla.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy ez Győrzámolyon is probléma több helyen, arra ígéretet kapott
szakembertől, hogy ezeket a táblákat hátrébb teszik, azt tudja mondani, hogy jelzi a győrladaméri polgármester
asszonynak a felvetést.
Gellér Ágnes helyi lakos megkérdezte, hogy nagyon jó rendelője van a doktornőnek, miért nem lehet a rendelő ajtót
kinyitni. Kihez tartozik a rendelő?
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy erről a doktornőt kell megkérdezni, hozzá kell fordulni, ő is többször
megkérdezte ezt. Az épület az önkormányzaté és a doktornő bérli.
Gellér Ágnes helyi lakos szerint nonszensz, hogy az emberek állnak az esőben, kiváltják a receptet, majd hazamennek
egy tüdőgyulladással.
Pulai Nikoletta polgármester egyetért, van tapasztalata a győri betegellátásban, a kórházban is használhatják a várót.
Kérte a doktornőt, hogy nyissa meg a várót, ráadásul időpontra kell menni, ott egyszerre 3-4 embernél több nem
tartózkodna. A betegjogi képviselőt kell megkeresni.
Gellér Ágnes helyi lakos megkérdezte, hogy miért építettek ilyen őrületesen keskeny országutat Győrzámolyon?
Pulai Nikoletta polgármester erre nem tudja a választ, az országút már azelőtt megvolt, hogy ő megszületett.
Gellér Ágnes helyi lakos szerint az utcákban olyan keskeny autóutakat építettek, hogy nem fér el rajta két autó,
nincsenek járdák, állandó a harc a babakocsis anyukák és az autósok meg a biciklisek között, pici gyerekek futkosnak az
országúton. Miért nincsenek járdák az új utcákban, holott a távolság meglenne, mert gyönyörű széles utcák vannak.
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy elsődleges cél az, hogy minden úton aszfalt legyen és utána tudnak
haladni a járdák irányába. Nagyon szeretné, ha a járdák is bővülnének, mert a falu képét is javítaná, de először utat kell
csinálni. Fel kell állítani a sorrendet.
Gellér Ágnes helyi lakos szerint a játszótér borzalmasan néz ki.
Pulai Nikoletta polgármester szerint ez erős túlzás, de most jött el a felújításának az ideje. A munkatársaik múlt héten
tették rendbe, összeszedték a falevelet, az a borzalmas, hogy feles üvegeket szednek onnan össze, mert egy olyan
korosztály használja esti szórakozásra, akinek nem ott lenne a helye. Erre felhívta a körzeti rendőr figyelmét és meg is
történt egyesek figyelmeztetése.
Gellér Ágnes helyi lakos talált ott ásványvizes üvegbe töltött higítót is.
Pulai Nikoletta polgármester meg tudja mutatni, hogy mit hoznak el onnan. Van miben fejlődni a lakosságnak is.
Zoltai Diána helyi lakos a kérdései nagy részére megkapta a választ a járdákat illetően. Az Iskola út mögötti részen, a
bicikliúttal szemben használhatatlan a járda, épp ezért mindenki a bicikliutat használja. A Győri úttól felfele, ahol az új
házak épültek az autószerelő műhelyig, ott már a bicikliút is használhatatlan, mert feltöredezett, azon biciklivel nagyon
figyelmesen lehet haladni, ha ezt is bele lehetne venni a sorrendbe, akkor azt nagyon megköszönnék. Nagyon örülnek,
hogy a zebra meg fog valósulni, nagy szükség van rá.
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Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy az Iskola út mögötti járda a Major útig már a látókörükben van, a Győr
felőli leszálló oldalon. Akik eladták a telkeket az Iskola út mögött és építkeztek, nem gondolták azt át, hogy a
munkagépek tönkre teszik, akik meg nem adták el, olyan növényeket telepítettek, hogy nincs hely közlekedni. Őket fel
fogják szólítani, hogy vágják vissza növényeket. Egy akácfa volt az önkormányzat hatáskörében, azt visszametszették. A
Dergiták útjának építése kapcsán nem fog beleférni a bicikliút javítása, de van egy ilyen terve a képviselő-testületnek,
hogy ezt meg kell csinálni, mert ez áldozatul esett a kereszteződés kialakításának. Elmondta, hogy az önkormányzat fog
járdát építeni a Győri útnál a zebrához.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester áldott ünnepeket kívánt és szeretné,
ha minél nagyobb számban eljönnének a gyertyagyújtásra. Idén nem lesz falukarácsony a Tornacsarnokban a
járványhelyzet miatt, ezért advent utolsó vasárnapján lepnék meg a gyermekeket egy kis aprósággal. Áldott ünnepeket és
egészséget kíván mindenkinek az új évre.

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester a közmeghallgatást
berekesztette 17.55 órakor.
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