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Győrzámoly Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 KÖZMEGHALLGATÁSRÓL  

 
Készült: 2022. december 7. napján a 16 órakor kezdődő közmeghallgatáson és képviselő-testületi ülésen  

Helye: Győrzámoly, Községháza emeleti nagyterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.) 
 
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Pulai Nikoletta polgármester, Horváth Károly alpolgármester, 
Arvanitidu-Major Éva, Karácsonyné Mayer Éva, Siska Károly képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 
 
Távolmaradását jelezte: Halmos-Polyánki Anett és dr. Sallay András képviselők 
 
Jelen van továbbá: Benkőné Krankovits Melinda intézményvezető, Harakály Annamária mb. bölcsőde vezető, 
Németh László iskolaigazgató 

Lakosság részéről: 21 fő 

Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, a közmeghallgatást és 
megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Arvanitidu-Major Éva és Karácsonyné Mayer Éva 
képviselőket kijelölte. Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, a jegyzőnőt, a képviselő hölgyeket és urakat és 
az intézmények vezetőit. Elmondta, hogy az előző közmeghallgatás óta történtekről fog beszámolni, a beszámolóját 
kivetítőn szemlélteti.  
Intézmények 

• Legfontosabb kötelező feladat az intézmények zavartalan működésének biztosítása. 

• A bölcsőde 3 csoportjában jelenleg 37 kisgyermek van, január 31-ig megérkezik az összes beíratott, így 40 
gyermekről gondoskodnak.   

• Az óvodába 209 gyermek jár. 

• Az intézményben dolgozók száma (bölcsőde, óvoda, konyha) 44 fő. 
Az energiaválság következtében jelentősen nőnek a kiadások, de mindent megtesznek, hogy ez a zavartalan működést 
ne befolyásolja. 
Az óvodában az alábbi fejlesztésekre került sor: új kazánok beszerzése a Szent István u. 11. szám alatti épületbe 
3.507.486,-Ft, takarítógép beszerzése 876.780,-Ft, a Szent István u. 6. szám alatti óvoda kerítésének építése 885.000,-Ft, 
óvodai játszótér kialakítása (2 db fészekhinta, csővázas pad, hulladékgyűjtő) 1.780.540,-Ft, polikarbonát előtető 
beszerzése 95.000,-Ft. 
2022. az útépítés éve volt Győrzámolyon. 

• A 1401-es út 3,1 kilométere mellett több önkormányzati út is szilárd burkolatot kapott. Összesen 2.123 métert 
sikerült aszfaltozni. Ez szinte csoda számba megy, a nehezített körülmények között. Rengeteg munka 
gyümölcsét arathatták le. Tavasszal elkészült a Dergiták útja és a Győri út hiányzó szakasza. Ősszel megépült a 
Nyírfa liget, a Búzavirág és Mórvető utcák, valamint a Diósi út és Határ út hiányzó szakasza.  

• Elkészült a Dergiták útjának és a Győri út hiányzó szakaszának a szilárd útburkolata. A beruházás összköltsége 
41.664.280,-Ft, ebből a Magyar Falu Programban 23.007.713,-Ft-ot nyertek, a fennmaradó 18.656.567,-Ft-ot 
önerőből biztosították. 

• Magyar Falu Programban a Nyírfa liget I. szakaszára 14.321.119,-Ft, a II. szakaszára 13.004.279,-Ft támogatást 
nyert az önkormányzat. 
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• A Búzavirág utca építésére a Magyar Falu Programban 15.908.572,-Ft támogatást kaptak, az önerő 6.344.607,-
Ft, összköltség 22.253.179,-Ft.  

Önerőből valósult meg:  

• Mórvető utca építése 22.964.839,-Ft-ból 

• Határ út hiányzó szakaszának építése 7.468.942,-Ft-ból 

• Diósi út hiányzó szakaszának építése 11.891.809,-Ft-ból 
1401-es út győrzámolyi szakaszának felújítása 
A fejlesztést a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végezte, a Magyar Falu Program kerete biztosította a fedezetet. 
A felújítási munkák 2022. március 16-án, szerdán kezdődtek meg. A projekt kivitelezésére 120 naptári nap állt 
rendelkezésre, a projektre megkötött vállalkozási szerződés értelmében a jelzett útszakasz bruttó 1,01 milliárd forintból 
újult meg. Mit kaptak a projekttől? 

- Győrújfalu-Győrladamér között egy teljesen felújított útszakaszt (3,1 km) 

- felújított, megszépült csatorna hidat 

- mind a nyolc buszmegállóöböl átépítését 

- a meglévő zebrák mellé két új zebrát, ezzel is biztonságosabbá téve az átkelést a problémás útszakaszokon (régi 
lakossági igény teljesült ezzel) 

- gyalogjárdát az Ancsali úttól a buszmegállóig (szintén régi lakossági igény volt) 

- Szent István úti csomóponttól kezdődően a csapadékvíz elvezető csatorna felújítását 

- új padkákat 

- új táblákat 
Lépések a biztonságosabb közlekedésért, javítások 
A biztonságos közlekedés megteremtésének érdekében, új közlekedési táblák kerültek ki az Iskola útra, illetve az iskola 
elé felfestésre került egy figyelemfelhívó átvezetés piros festékkel és sárga pöttyökkel. Lehetőségeikhez mérten 
szüntették meg kátyúkat az Iskola úton, a Majori úton, Szent László úton, illetve a Gesztenye ligetben és a Szerencse 
utcában. Megtörtént a Majori út padkájának a feltöltése. Április 28-án részt vett a Győri Járási menetrendi egyeztetésen. 
Jelezte a kérdőívre érkezett válaszok alapján a lakosság igényét járatsűrítésre: 5.00-7.30, illetve 18.00-21.00 közötti 
időszakban. Átgondolásra javasolta a buszjáratok útvonalát. Kérte, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy 
néhány járat az egyetem felé közlekedjen. Ígéretet kapott a kérések megvizsgálására, de a kérést elutasították, 
kapacitáshiányra és anyagi gondokra hivatkozva. 
Sportcsarnok felújítási munkái 
Az önkormányzat a 2021. évben támogatást nyert a Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása pályázaton a tornacsarnok belső felújítására, mely tartalmazta az öltözők és azok előterei, 
tusolók, szaniterek, folyosó (lépcső), és beltéri nyílászárók felújítását, valamint a világítótestek korszerűsítését. A 
pályázati támogatás 16.038.124,-Ft, ehhez 2.830.257,-Ft önerőt kellett biztosítani.  
A fejlesztés bekerülési költsége 18.868.321,-Ft (a támogatási intenzitás: 85%.). Február 25-én megtörtént a műszaki 
átadás. Kijelenthetik, hogy egy modern, korszerű, XXI. századhoz méltó környezetet tudnak biztosítani a használóknak. 
Köszönetét fejezi ki a Kalmár Építőipari Szolgáltató Kft-nek, Kalmár Ádámnak és csapatának és az Extreme Elektrik 
Kft-nek, Szanyi Péternek és csapatának – a minőségi, precíz, pontos szakszerű munkáért.  
Temető 
Ebben az évben vezették be a sírhelymegváltást. Az ebből befolyt összeget a temetőre fogják fordítani. Célként tűzték 
ki a temető kerítésének a cseréjét. Beszereztek 2 db konténert, ami sokat javított a temető rendjén. Ezek bekerülési 
költsége 514.985,-Ft volt. Októberben az önkormányzat murvát biztosított a sírok környékének a rendbetételére, a 
murva összesen: 126.416,-Ft-ba került, a zúzott kő szállítás 40.056,-Ft-ot, az építési-bontási hulladék szállítás 86.360,-Ft-
ot tett ki. 
Koronavírus 2022 
Nem kezdődött jól a 2022-es év a vírus szempontjából. Előbb az óvodában, majd a bölcsődében ütötte fel a fejét a 
fertőzés. Az óvodában több csoport volt érintett, a bölcsődében két csoport került karanténba. Az intézményeknek a 
hosszú ideje gyorstesztet biztosítanak arra az esetre, ha gyanús tünetet észlelnek. Ez az óvintézkedés a gyakorlatban 
bevált. A folyamatos fertőtlenítés mellett az érintett csoportszobákban, közösen használt helyiségeben külön 
fertőtlenítést is végeztek. Három alkalommal volt lehetőség oltást felvenni a háziorvosnál 2022-ben. Az önkormányzat 
munkatársai fogták össze az egész praxis területét, 83 fő kapott helyben oltást.A koronavírus jelenleg is jelen az 
életükben. 
Győrzámoly segített 

• Élelmiszert gyűjtöttek a rászorulóknak. 
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• Az ukrán-orosz háború elől menekülteket támogatták: adomány szállítottak Kántorjánosira, a Katolikus 
Karitasz gyűjtőpontjára több alkalommal; egy családot ideiglenes, egy családot hosszabb távra fogadott be a 
település. 

• Részt vettek a nem luxustáska kampányon. 

• Folyamatos a kupakgyűjtés az Egy a világunk Alapítvány javára. 
Szúnyoggyérítés 
Mint ismeretes a kémiai szúnyoggyérítés a katasztrófavédelem feladata. Ennek időpontjáról a honlapjukon lehet 
tájékozódni, de az önkormányzat is időben kiértesíti a lakosságot. A képviselő-testület döntése alapján - az 
önkormányzat saját önerejéből finanszírozva - biológiai szúnyoggyérítést rendelt a községben. Eddig ez két alkalommal 
történt meg. A biológiai gyérítés a lárvákat célozza meg, megelőzésnek számít. Nincs egészségkárosító hatása sem 
emberre, sem más élőlényre. 
A lakókörnyezet tisztaságának megóvása, szépítésének érdekében az alábbi intézkedésekre került sor: 

• fenyőfák összegyűjtése 

• szemétszedés 

• elektronikai hulladékgyűjtés 

• Tölgyfa utcai játszótér felújítása 

• faültetés (újszülöttek fái), virágosítás 

• padok kihelyezése 

• dekoráció készítése a község közterületein 
Támogatások 
A belügyminiszter pályázatot hirdetett az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális 
célú tűzifa vásárlásához, melyen az önkormányzat sikeresen pályázott. A támogatói okirat szerint 77 m3/q lágy lombos 

tűzifa vásárlásához kaptak támogatást 977.900,-Ft összegben, ami azt jelenti, hogy 97.790,-Ft önerőt kell biztosítani a 
vásárláshoz. A tűzifa kiszállításának költségét az önkormányzat fizeti. Ebből a mennyiségből 24 fő kapott támogatást. 
Egyéb forrásból még 8 főnek tudtak fával segíteni. Iskolakezdési támogatást 129 fő kapott, 645.000,-Ft összegben, 135 
fő részesült 70 éven felüliek támogatásában, 540.000,-Ft összegben, segélyezésre 1.928.554,-Ft fordítottak (ebben volt 
egy köztemetés is). 
Képviselő-testületi munka 
A képviselő-testület ebben az évben 14 alkalommal ülésezett (évente 8 alkalommal kötelező), a tervezett ülések mellett 6 
alkalommal került sor rendkívüli testületi ülés összehívására és egyszer közmeghallgatást tartanak. A képviselők e-mailen 
és messengeren keresztül is tartják egymással a kapcsolatot. 
Energiaválság 
Az energiaválság kezelésére, annak érdekében, hogy a lakosság energiával való ellátása minél tovább zökkenőmentes 
lehessen, az önkormányzattól kért 25%-os mennyiség csökkentést teljesíteni tudják, és azért, hogy fizetni tudják a 
megnövekedett energiaárakat, intézkedési tervet dolgoztak ki és különböző fejlesztéseket hajtottak végre:  
Szent István út 11-ben lévő óvoda épületének tetejét szigetelték és felújították. Megtörtént a fűtés korszerűsítése, 
vizsgálják a csoportok hűtő-fűtő klímával való ellátását. Sor került a Polgármesteri Hivatal világítás- és 
fűtéskorszerűsítésére is. Felállítottak egy stratégiai sorrendet miszerint szabályozták a hőfokot: 

- Intézmények, rendelők 21 fok 

- Hivatal 20 fok 

- Sportcsarnok 15 fok 

- Sportöltöző, Tűzoltószertár 5 fok 
A közvilágításról egyeztettek a környék településvezetőivel, az E.ON-nal, a Magyar Közúttal és Rendőrséggel. 
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. 
Elmondta, hogy a közösség életét befolyásolják a rendezvények, melyek össze tudják hozni az embereket. Készítettek 
egy kisfilmet az idei évben történtekről, melyet levetít. Ezt követően 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 2021. évet 608.404.452 forint pénzmaradvánnyal 
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zárták, ami 62%-kal nőtt a 2020-as évhez képest (375.184.545,-Ft). A pénzmaradvánnyal együtt október 31-ig 
1.147.376.790 forint bevételt realizáltak, ami a kitűzött 1.335.482.000 forinthoz képest 86%-os teljesítést mutat, így a 
bevételek beszedése jóval meghaladja az időarányos teljesítést.  2021. év hasonló időszakában, azaz október 31-ig 
894.499.553 forint bevétele volt az önkormányzatnak. 
A központi intézkedések korlátozták a 2022-es évre, hogy az önkormányzatok új adót vezessenek be, illetve a meglévő 
adók összegét emeljék. 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 október 31-ig 353.389.889,-Ft összegben érkezett meg az önkormányzathoz.  
A helyi adók november 30-ig az alábbiak szerint alakultak: a kivetett iparűzési adó szeptember 30-ig 40.235.017,-Ft, 
ebből november 30-ig befolyt 37.015.681,-Ft, azonban az előző évi bevallások feldolgozását követően, a visszautalások 
figyelembe vételével az önkormányzat bevétele 35.703.386,-Ft. Ez tavaly ilyenkor azonos nagyságrendű volt, tehát az 
iparűzési adó bevétel nem változott.  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. Magánszemélyek kommunális adójából 12.800.065,-Ft bevétele volt az önkormányzatnak, a 
kivetett adó 12.924.488,-Ft volt. Ahogy korábban is említette, 2020. január 1. napjától a beszedett gépjárműadó 100%-a 
a központi költségvetést illeti meg. A 2021. január 1-je előtt keletkezett hátralékok végrehajtása az önkormányzati 
adóhatóság feladata, de a beszedett összeget tovább kell utalni a központi költségvetés felé. A fentiekre tekintettel az 
önkormányzatnak 2022. évben nem keletkezett gépjárműadó bevétele. Felhívja a figyelmet arra, hogy az adófizetési 
morálon még javítani kell. Sajnos sokan vannak olyanok, akiknek az előző adóévekről is van hátraléka. Megkezdték a 
behajtást annak érdekében, hogy az önkormányzat 7.170.510,-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. Telekértékesítésből az önkormányzatnak az idei évben 43 millió forint bevétele származott. 
Nagyon fontosnak tartják az önkormányzat szabad pénzeszközeinek kamatoztatását, ehhez a szükséges intézkedéseket 
megteszik. A kamatbevétel ezidáig 16.081.217,-Ft-ot tett ki. 
A bevételek után a kiadások ismertetésére kerül sor. Az önkormányzat és intézményei kiadásai október 31-ig 
525.411.040,-Ft-ot tettek ki. Az előző év hasonló időszakában az összes kiadás 495.882.423,-Ft volt. A kiadások 
emelkedésének oka, hogy a nő település, nagyobbak az intézmények, több az ellátott és mindennek emelkedett az ára. 
Az idei beruházások egy részét (útépítés, csapadékvíz elvezetés) még nem fizették ki, mert nemrég fejeződtek be.  
A kiadások két részre oszthatók, vannak a működési kiadások és a felhalmozási kiadások. 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 419.465.757,-Ft-ot fordítottak, ebből a személyi 
juttatásokat, a dologi, üzemeltetési kiadásokat, és társadalom és szociálpolitikai juttatásokat fedezték. A beruházások, 
felújítások összesen 105.945.283,-Ft-ot tettek ki, de ahogy említette, még nem történt meg az összes kifizetés, mert 
nemrég zárult le a műszaki átadás.   
A községben az alábbi beruházásokra került sor: csapadékvíz elvezetése a Búzavirág, Mórvető, Cseresznyefa és Tölgyfa 
utcákban, és az észak-nyugati lakóutcák építése. Dergiták útja útépítés és csapadékvíz elvezetés, Győri út hiányzó 
szakaszának útburkolat építése, Nyírfa liget útépítés. Új utcák útalapjainak kialakítása mart aszfalttal (Gesztenye liget, 
Szerencse utca, Erdősor u. folytatása). Óvoda épület fűtés korszerűsítésének villamos munkái, informatikai eszközök 
beszerzése (hivatal, óvoda, konyha), temetői konténerek beszerzése, fűnyíró, fűkasza vásárlás. Újszülöttek fáinak 
beszerzése. A munkálatokat mindig meg kell, hogy előzze a tervezés, az alábbi tervek készültek el: 
-Győrzámoly, Szent István u. 6. szám alatti épületbe tervezett két új óvodai csoport tervei 
-Iskola úti parkolók tervei 
-Közvilágítás kiépítése a Dergiták útja csomópontjának megvilágításához  
-Csapadékvíz elvezetés az Akác u., dr. Pécsi Gyula u. esetében 
-Szerencse utcába tervezett park és játszótér tervei.  
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Felújítások a 2022-es évben: a sportcsarnokban az öltözők és vizesblokkok felújítása, az óvoda Őzike csoport 
mosdóhelyiségének felújítása, az óvodai tető hőszigetelése. A Pannon-Víz Zrt. az önkormányzat költségén a víziközmű 
rendszeren végzett jelentős felújításokat (vízmérő cserék, Akác u., Diósi u. szivattyú csere; nyomócső rekonstrukció 
Rákóczi u., Ancsali u.).  
Beadták a Futódomb utcába tervezett fitnesz park pályázatot a Leader egyesülethez, 11.297 ezer forint értékben. 
A hivatali munkáról elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatalban jelenleg heten látják el a feladatokat, a létszám évek óta 
változatlan. A képviselő-testület engedélyét követően hamarosan új kollegát keresnek, műszaki területre. Nagy a 
munkateher rajtuk, az idei évben eddig 2745 db ügyirat keletkezett, amibe 7504 db alszám került beiktatásra. A 
hivatalhoz nagyon sok kérdés érkezik naponta telefonon, e-mailben. Az idei évben több új feladatot is a jegyző 
hatáskörébe utaltak, legtöbbször úgy, hogy felkészülési idő sem volt rá. Az egyik ilyen a többgenerációs családi házak 
gázártámogatásához szükséges hatósági bizonyítvány, melynek keretében jegyzői igazolás szükséges ahhoz, hogy az 
ügyfél a szolgáltatóhoz be tudja adni a kérelmét. Ez azt jelenti, hogy azon családi házakat, ahonnan beadták a kérelmet, 
a helyszínen ellenőrizni kellett, hogy megfelelnek-e a feltételeknek. Azt, hogy mi minősül többgenerációsnak, 
központilag határozták meg. A Kormány rendelete pénteken este jelent meg, hétfőn reggel már jöttek a kérelmezők.   
Az idei évben lépett hatályba az új temetőrendelet, ami a sírhelymegváltásra vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazta. A 
temetőről rendelkeztek nyilvántartással, de a díjak pontos megállapítása érdekében újra végigjárták a temetőt a 
polgármester asszonnyal, illetve még két kolleganő. Felkészülési időt hagytak a lakosságnak, a befizetéseket ütemezetté 
tették. Eddig összesen nettó 2.520.000,-Ft folyt be, 648 db sírhely van, ebből 190 db-ot váltottak még csak meg, tehát az 
összes sír 29%-át. Azon sírokat, melyek jövő év közepéig nem lesznek megváltva, megszünteti az önkormányzat. 
Szintén új feladatként jelentkezett a népszámlálás, amire 10 évente kerül sor, de tavaly, a járvány miatt elhalasztották. 
Már június elején megkezdték a felkészülést, nagyon lassan ment a számlálóbiztosok toborzása, de végül találtak 8 lelkes 
résztvevőt. Ebből ketten visszaléptek, így végül 6 számlálóbiztos végezte el a terepmunkát, illetve Horváth Bernadett 
igazgatási ügyintéző látta el a felülvizsgálói feladatokat.  
1528 cím ellenőrzésére került sor, 1093 címen történt online kitöltés (pontos személyi kérdőív szám nem ismert), a 
számlálóbiztosok által felvett lakáskérdőívek száma 184 db, a személyi kérdőívek száma 410 db. Ezúton is szeretné 
megköszönni a számlálóbiztosoknak, hogy olyan lelkesek voltak és nem tört meg akkor sem a lendületük, amikor 
visszautasításban volt részük.  
Sokan éltek azzal a lehetőséggel, hogy az engedély nélkül létesített kutakat legalizálták. Ehhez egy vállalkozó nyújtott 
segítséget, aki felmérte a kutakat, viszonylag alacsony költségért. Akik a listára feliratkoztak, azokat felkeresték, 
elkészítették a dokumentációt és megküldték a hivatalnak a fennmaradási engedélyezési eljárások lefolyatására. 
Elmondta, hogy a Képviselő-testület a november végi ülésén módosította a helyi adórendeleteket. Az iparűzési adó 
mértéke nem változott, a magánszemélyek kommunális adója 8 ezer Ft-ról, 10 ezer Ft-ra emelkedik január 1-től 
Mentességet kérhetnek az egyedülélő nyugdíjasok, az állandó lakóhelyül szolgáló lakásuk után.  
2023-tól idegenforgalmi adót annak kell fizetni, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén 
legalább egy vendégéjszakát eltölt szálláshelyen, mértéke 400,-Ft/nap. 
Két új adónem került bevezetésre, az építményadó és a telekadó. Az építményadó mértéke 500,-Ft/m²/év. 
A helyi adókról szóló törvény 13. §-ában és 13/A. §-ában meghatározottakon felül mentes az építményadó alól: 
a) a magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építmény, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban 

lakóházként van bejegyezve,  
b) a magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építménnyel egy helyrajzi számon lévő gépjármű,- és 

egyéb tárolóépület, 
c) a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott hétvégiházas üdülőövezetben és üdülőházas üdülőövezetben lévő 

építmény, melyben állandó lakóhelyet létesítettek. 
A mentesség nem vonatkozik a magánszemély vagy a vállalkozás üzleti célt szolgáló építményére. 
A telekadó mértéke: 50,-Ft/m²/év. 
A helyi adókról szóló törvény 19. §-ában meghatározott adómentességen felül mentes a telekadó alól: 
a) a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott településközponti vegyes területen, a falusias,- és a kertvárosias 

lakóterületen, a hétvégiházas üdülőövezetben és üdülőházas üdülőövezetben lévő, magánszemély tulajdonát 
képező telek, 

b) a Helyi Építési Szabályzat szerint beépítésre szánt területen lévő telek, melynek geometriai alakja épület 
elhelyezését nem teszi lehetővé, 

c) az a telek, melynek közterülettel vagy magánúttal közös határvonala az ingatlan-nyilvántartási térkép alapján a 
3,00 métert nem éri el, 

d) az a telek, melynek területét közművezeték vagy közműtárgy védőtávolsága oly módon érinti, hogy arra épület 
nem helyezhető el, 

e) az ingatlan-nyilvántartásban útként, magánútként nyilvántartott földterület. 
A mentesség nem terjed ki az üzleti célt szolgáló telekre. 
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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.  
 
Benkőné Krankovits Melinda intézményvezető bemutatkozott és elmondta, hogy 2021. július óta áll az intézmény 
élén. Egy esztendőre 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 fejlődött, bővült.   
Az óvoda 2020. szeptembere óta már 8 csoporttal működik, a megnövekedett gyermeklétszámhoz, igényekhez igazodva 
maximális kihasználtsággal. A gyermeklétszámot tekintve most 209 óvodás kisgyermek jár az óvodába, mely év végére 
előreláthatóan 213 főre emelkedik majd. Személyi feltételek tekintetében – hasonlóan más intézményekhez – sajnos 
évek óta óvodapedagógus hiánnyal küzdenek, mely egyre jobban megnehezíti a törvény által előírt szakos ellátottság 
biztosítását, a zökkenőmentes működést, a hosszú távú stabilitást.  Ezt a fennálló helyzetet szakképzett pedagógiai 
asszisztensek alkalmazásával próbálják áthidalni, illetve ösztönözni őket az óvodapedagógusi végzettség megszerzésére. 
Ebből következően két örömhírt is szeretne megosztani. Idén nyáron Poór Tímea - aki korábban pedagógiai 
asszisztensként dolgozott - óvodapedagógusi diplomát szerzett. Egyúttal nagy örömükre szolgál, hogy Schreiner-
Formaggini Evelin ősztől megkezdte az óvodapedagógus szakirány elvégzését. Bíznak abban, hogy központilag mielőbb 
lesz megoldás e helyzet orvoslására, javítására. Szakmai munkájukat a nehézségek ellenére próbálják továbbra is 
lelkiismeretesen, együttgondolkodó, innovatív szemlélettel végezni. Rövid távú céljaik között szerepel - többek között - 
a Zöld óvoda cím elnyerése, illetőleg szakmai munkaközösség/munkaközösségek beindítása. A tárgyi feltételekkel, 
fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, hogy évről-évre az intézmény fejlődése, fejlesztése elsősorban a fenntartó 
önkormányzat és a képviselő-testület támogatása által valósul meg, melyért nagyon hálásak. Ebben az évben a 
legnagyobb beruházás a régi épület tetőszigetelése volt, melynek kivitelezése a napokban fejeződött be. A másik 
nagyobb fejlesztés az Őzike csoporthoz tartozó mosdó helyiség teljes körű felújítása volt, mely a nyár folyamán történt 
meg. Itt szeretné megragadni az alkalmat, hogy az önkormányzat segítsége mellett megköszönje az Alaszka 
Épületgépészeti Kft-nek, Alasztics Imrének és munkatársainak a támogatást, az önzetlen munkát, melyet a kivitelezés 
során nyújtottak. Ezen felül a két új gázkazán beszerelési, üzembe helyezési munkálatainál is partnerek voltak, 
folyamatosan segítő kezet nyújtanak. A fentieken túl a fenntartó, illetve a Tündérrózsa Alapítvány és a szülők 
hozzájárulásával klímákkal gazdagodik az óvoda, amely a fűtés rásegítése mellett a nyári hónapok forróságának 
enyhítésére is szolgál majd. A csoportszobák eszközellátottsága megfelelő, szép, esztétikus környezet fogadja a 
gyermekeket, melyeket - lehetőségeikhez mérten - igyekeznek folyamatosan fejleszteni, szépíteni. 
Játszóudvaraikat is igyekeztek fejleszteni, odafigyelnek a játékok folyamatos karbantartására is, melyben a szülők 
szívesen segítenek. A főzőkonyha teljes körű festése is megtörtént a nyár folyamán. 
Néhány szóban ismertette az eseményeiket, programjaikat: a gyerekek mindennapjait próbálják színesíteni különböző 
programokkal, melyeket a tavalyi évben kezdődő járványügyi helyzethez viszonyítva nagy örömükre idén szép számmal 
meg tudtak valósítani éves munkatervüknek megfelelően, illetve igyekeztek szervesen bekapcsolódni a település által 
szervezett programokba is. Minden rendezvényük iránt nagy az érdeklődés a szülők és hozzátartozók részéről. Ezt a jó 
kapcsolatnak és nagyon jó együttműködésnek tulajdonítják. Rendezvényeik támogatója a Tündérrózsa Alapítvány, a 
Lipóti pékség, melyet nagyon köszönnek. Kapcsolatrendszerükre a mindennapokban (fenntartó, iskola, védőnő, 
gyerekorvos, gyermekjóléti szolgálat, nyugdíjas klub, környező óvodák) a folyamatos, szoros partneri viszony jellemző. 
Megköszöni a fenntartó, az intézményben dolgozók, a szülői szervezetek, a szülők, a Tündérrózsa Alapítvány, a 
település lakóinak segítségét a színvonalas, eredményes működés érdekében. 
 
Pulai Nikoletta polgármester megköszönte a tájékoztatást és felkérte Harakály Annamária bölcsőde vezetőt a 
beszámolója megtartására.  
 
Harakály Annamária bölcsőde vezető elmondta, hogy a bölcsőde az elmúlt évek során bővült, valamint számtalan 
ponton megújult. Immár 3 csoportban tudják fogadni a legkisebbeket. Jelenleg 40 férőhelyen 37 gyermek napközbeni 
ellátása biztosított, és 2023. január közepéig a 3 üres hely is feltöltődik. A bölcsődében 9 fő dolgozik, 6 szakképzett 
kisgyermeknevelő, 2 bölcsődei dajka, valamint egy bölcsődevezető személyében. A munkatársak több éve együtt 
dolgoznak, nagy összhangban gondozzák-nevelik a rájuk bízott gyermekeket. Személyi változás az év elején történt, egy 
kolléganő gyesre ment, helyette januártól határozott időre másik dajkát foglalkoztatnak. Az előző évben nagy 
beruházások valósultak meg a bölcsődei élet tekintetében, átadásra került az új gondozási egység, ahol egymás mellett 
kapott helyet 2 bölcsődei csoport – ezzel is a nevelői munkát segítve. Ezen felül az udvar is megújult, füvesítés és 
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telepített játék kapott helyet a gyermekek örömére. Csoportjaik bútorzata is megújult, kanapét, térelválasztó polcokat 
szereztek be. Valamint – ami most még kifizetődőbb döntésnek tekinthető - 2 split klíma is kiépítésre került. 
Ebben az évben is történtek nagyobb beruházások, a legnagyobb hangsúlyt jelenleg a játékkészlet bővítésére, cseréjére 
irányították. Mindhárom csoportba vásároltak különböző funkciósarkokat, mint fésülködő sarok, barkács sarok, ahol a 
lányok és fiúk is megtalálhatják a számukra megfelelő tevékenységet. Az udvari játékkészletet is bővítették, 
gyermekpadot, kisházat, csúszdát, motorokat vásároltak. 
A 2022-2023-as nevelési évben szinte minden gyermeket fel tudtak venni, ami az előző évhez képest nagy változás. 
Jelenleg még lehet jelentkezni a következő nevelési évre, amely 2023. szeptemberétől indul, de már csak néhány szabad 
hely van, ezért érdemes időben jelentkezni. Megköszönte a bölcsődei dolgozók, a fenntartó munkáját, amit a minőségi 
bölcsődei munka érdekében végeztek. 

 
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. Megköszönte az önkormányzatnak, hogy ugyan nem fenntartó, de 
folyamatosan támogatja az intézményt. Érinti a 2021/2022-es és a 2022/2023-as tanévet. A tavalyi évet 290 tanulóval 
zárták, 13 tanulócsoportban. A tanulmányi eredmény 4.37, ebben benne vannak a készségtárgyak is. Közismereti 
tárgyakból 3,9 körüli az átlag. Az iskola felvételi körzete Győrzámoly, így az iskolában nem válogatott gyerekek vannak, 
hanem mindenféle képességűek. Legfontosabb cél, hogy a gyerekek tovább tudjanak tanulni. Kitűnő 59, jeles 
eredményű 44 tanuló lett, az iskola tanulóinak harmada 4,75 felett teljesít. Érdemes diák lett Kín Boglárka, aki 8 éven 
keresztül legalább jeles eredményt ért el és példamutató volt a magatartása és a szorgalma. Nem a tananyag lett 
nehezebb, sokkal kevesebbet kell tudni a gyerekeknek, mint 10 évvel ezelőtt. Már nem merik megíratni az 5 évvel 
ezelőtti dolgozatokat, mert a gyerekek nem tudnák megírni. Azt az elvét viszont nem adja fel, hogy a tudásnak hatalmas 
értéke van. A hagyományos értékeken nyugvó iskolát hoztak létre. Ezt a továbbtanulással is lehet mérni, ennek mutatója 
az, hogy matematikából 7 ponttal, magyarból 5 ponttal tudtak az országos átlag felett teljesíteni, tehát minden tanuló a 
tudásának és a képességének megfelelően tudott tovább tanulni. A 27 fős osztályból hatan gimnáziumba, 18 fő 
technikumban - ebből 6-an az ország legjobb középiskolájába a Jedlikbe került - hárman szakképző iskolában folytatták. 
Ez köszönhető a magas szintű tanórai munkának, annak, hogy 8. osztályban tudják biztosítani a középiskolai felkészítő 
foglalkozásokat magyarból, matematikából és fizikából.  A másik mérés a kompetenciamérés, amikor azt nézik, hogy a 
gyerekek hogyan tudták elsajátítani a tananyagot és azt hogyan tudják alkalmazni a feladatokon keresztül. 2200 iskola 
van az országban, a 2021-es mérésen a 6. osztályosok a 106. helyen végeztek, községi szinten 29-ek lettek 
matematikából, szövegértésből az 51. helyen végeztek, 3 községi iskola előzte csak meg őket. Az iskola 
képességpontszáma mind matematikából, mind szövegértésből meghaladta nemcsak a megyeszékhelyi, de a budapesti 
átlagot is. A 8. évfolyamosok esetében 18 községi iskola lett jobb, országos szinten 199 iskola, de ez azt jelenti, hogy a 
felső 10%-ban vannak országos szinten.  
Két év után újra elindultak a tanulmányi versenyek is, ahova elviszik a gyerekeket. A versenyek nemcsak az eredmények, 
hanem a későbbi továbbtanulás szempontjából is fontosak. Megyei angol versenyen 5. helyezést ért el egy tanuló, 
győrladaméri körzeti matematika versenyen három első és három második helyet értek el a tanulók. Zrínyi Ilona 
matematika versenyen a 2. osztályosok csapata a 2. helyen végzett, az egyik csapattag egyéniben megyei 3. helyezést ért 
el, illetve egy 8. osztályos tanuló a 4. helyen végzett. A kisbajcsi matematika versenyről egy első, két második és két 
harmadik helyet hoztak el a diákok. Az informatika versenyen évek óta az országos döntőben vannak, még a Révai és a 
Kazinczy Gimnáziumokból sem találkoztak ott versenyzővel, de a megyéből máshonnan sem. Egy 6. osztályos tanuló 
országos 2. lett, fél ponttal maradt le az „év informatikusa” címről, a nyolcadikos csapat pedig az országos 4. helyen 
végezett, mindhárman a Jedlikben tanulnak tovább. Most már 4 éve, hogy ennek a versenynek a győrzámolyi iskola 
állandó résztvevője és nagy szeretettel fogadták őket. A Tilai-emléktornán 3. helyezettek lettek labdarúgásban, a játékos 
sportversenyen és a területi fordulóban az 5. helyezést hozták el.  
Újra beindult a diákélet, megtartották a bakonyi tanulmányi kirándulást, az európai sport napot, kihelyezett órákat 
tartottak a Mobilisben. Színvonalas megemlékezéseket tartottak, megvalósultak az osztálykirándulások és az 
osztályprogramok. Nyáron erdei iskola, sporttábor volt és már harmadik éve részt vesznek az Erzsébet-programban, 
melynek keretében 4 turnusban 132 gyerek táborozását biztosították, több, mint három millió forintot nyertek rá, a 
gyerekeknek pedig 500 forintba került. A balatoni táborban 60 fő vett részt.  
Idén 320 fő jár az iskolába, elérték a maximális létszámot. Hatalmas az érdeklődés az iskola iránt, sorban jelentkeznek 
be a községbe ezért, de ez nem járható út, mert a védőnőtől kell igazolás, hogy tényleg itt laknak-e. A környékbeli 
iskolákból is próbálnak átjelentkezni. Jó érzés, hogy ennyien jelentkeznek, de az a tapasztalatuk, hogy aki másik 
iskolából jön, nem azonos a tudásszintje az ide járókkal. Az iskolát is elérte a pedagógushiány, 14 osztály van, szükség 
volt új tanárok felvételére, azonban sajnos matematika-kémia szakos tanárt nem találtak. Ő is beállt matematikát tanítani 
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magas óraszámban, a szakos ellátottság 100%-os. 33 fő dolgozik az iskolában és van 3 hitoktató, logopédus és 
szomatopedagógus. Köszöni azoknak a szülőknek, akik támogatják az iskolát és a jó hírüket keltik. Vannak olyan is, és 
ezt el is fogadja, akiknek nem tetszenek a módszereik, de az elért eredmények az itteni munkát igazolják. 
 
Pulai Nikoletta polgármester megköszönte a beszámolót és lehetőséget biztosít a lakossági kérdések feltételére. 
 
Pere Hilda helyi lakos megkérdezte, hogy térségükben a Patkó, Gesztenye liget, Szerencse utca tervezve van-e 
útépítés. Tavaly arról volt szó, hogy a Patkó lesz a következő, aztán a Szerencse, aztán a Gesztenye liget. Terveznek e 
erre valamit pályázni? 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy igen. A Képviselő-testület felállította ezt a sorrendet, abból elmondta, 
hogy eddig mi valósult meg. Amint lesz pályázati lehetőség a Patkó utca most már az első, utána egy körben gondolják a 
Szerencse utca és a Gesztenye liget útjának építését. Önerőről nem tudnak most mondani semmit. 
 
Pere Hilda helyi lakos szerint alapvetően, abból tudnak tájékozódni, amit az önkormányzat közzé tesz, 16 
önkormányzati gyűlésről vagy közgyűlésről volt szó. 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy 14, a közmeghallgatás is annak számít, ez lesz a tizenötödik. 
 
Pere Hilda helyi lakos kéri, hogy a jegyzőkönyvek kerüljenek fel időben, abból tudnak tájékozódni és sok minden 
kiderül, ami aztán jó gondolatokat fog szülni, lehet, hogy csak neki, nem tudja. Az az újság, ami van a faluban 
alapvetően nagyon klassz dolog. Nem tudja, hogy másnak feltűnt-e, egyrészt, hogy iszonyatosan drága papírra van 
nyomva, a tördelése olyan, hogy az iskolában egy gyerek különbül megtördeli és a férje, aki pedagógus is volt valamikor, 
de most nem praktizál, mindig piros tollal kijavítja. Tudja, hogy apróság, de mégis. Fogalma sincs, hogy mennyibe kerül, 
de látja, hogy ki szerkeszti, hol nyomtatják. Ennek is biztos van egy költségvetése. Ha erre költenek, akkor legyen már 
korrekt, főleg, ha már annyi pedagógus van ebben a térségben, akkor valaki ellenőrizze. Aztán, ami neki feltűnt, ennél az 
útszabályozásnál, azt nem értette, rengetegen építkeznek, miért csak itt van ez a súlykorlátozás. Előtte sincs, meg utána 
sincs, ez mért pont itt van? 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy ezt senki nem érti. A 1401-es út a Magyar Állam tulajdona, tehát a 
Magyar Közúthoz tartozik. Pénteki napon kaptak a térség polgármesterei (Győrújfalutól, Dunaszentpálig) egy emailt, 
hogy hétfőn kihelyezik a súlykorlátozó táblákat. Ezzel idezúdítottak rengeteg telefont, emailt, személyes megkeresést. 
Igazából nem is tudtak rá válaszolni. Napok teltek el, mire kaptak egy tájékoztatást, hogy mi a teendője a hivataloknak 
ezzel kapcsolatban. A jegyzőnő feladata lett, hogy igazolást adjon arról, hogy az adott cégnek vagy bárkinek, aki át 
szeretne itt haladni, valamilyen tevékenysége, telephelye van Győrzámolyon. Ugyanezt kell csinálnia a többi település 
jegyzőjének is. Az igazolással kell menni a Magyar Közúthoz, ahol 21 nap az ügyintézési határidő. 
 
Pere Hilda helyi lakos szerint a tavalyi években, az őszi, téli, illetve az idei jegyzőkönyvekben is van arról szó, hogy 
vezessenek be súlykorlátozást. Biztos, hogy nem volt hozzá semmi köze az önkormányzatnak? 
 
Pulai Nikoletta polgármester kijelenti, hogy nem, ez 100%-ban biztos. (Megjegyzés: a jegyzőkönyvekben nem volt 
szó a 1401-es úton kihelyezendő súlykorlátozó táblákról, hanem a külterületi önkormányzati tulajdonú utakra való 
súlykorlátozó táblákat tárgyalta több ízben a képviselő-testület.) Eddig kint volt a 22 tonnás súlykorlátozó tábla a 
győrzámolyi csatornahídnál, az oka a híd rossz műszaki állapota volt. Mivel a hidat ebben az évben felújították, így a 
súlykorlátozó tábla indokolatlanná vált. Vállalkozók azzal a kéréssel fordultak a Közúthoz, hogy vegyék le a táblát. A 
Közút egyeztetést hívott össze az érintett településeknek, Kimléig bezáróan. Tájékoztatást adtak a kialakult helyzetről. 
Arra kérték az önkormányzatokat, hogy vizsgáltassák meg a településeiknek a zaj- rezgésterhelését és a 
légszennyezettség mértékét. Ebből nyáron nem lett semmi, ezért november elején újabb egyeztetésre kerül sor, előbb a 
Magyar Közútnál, majd itt a községben. Most ott tart a folyamat, hogy árajánlatot kértek az egyetemtől, és döntöttek 
arról, hogy megrendelik a zaj- és rezgés vizsgálatokat. A vizsgálati eredmények után következik a döntés a súlykorlátozó 
tábláról. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat nem tehet ki táblát az állami közútra. Javasolja, hogy a kérdező kérjen 
tájékoztatást a Magyar Közúttól. 
 
Pere Hilda helyi lakosnak még egy kérdése van és tényleg ne vegye sértésnek senki sem. Van egy olyan gazdasági 
helyzet és volt is már tavaly is Magyarországon, ami indokolttá teszi a spórolást minden fajta szinten. És azt gondolja, 
hogy már annak is örülnie kell mindenkinek, ha van munkája és végezheti helyesen és jól dolgát, hogy tavaly, az 
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októberi testületi ülésen megszavaztak a polgármester asszonynak kettő havi illetmény jutalmat, ez idén mennyi lesz? 
Miből gazdálkodják ki? Nincs ennek jobb helye? 
 
Pulai Nikoletta polgármester megköszönte a kérdést. Biztos látta a tavalyi jegyzőkönyvben, hogy nem vett részt ezen 
a megbeszélésen. Nagyon szépen köszönte a testületnek. Idén is volt erről szó a november 29-ei ülésen, ahol ennél a 
résznél ismételten elhagyta az üléstermet. A testület megszavazott neki két havi jutalmat, amiből egy havit nagyon 
szépen megköszönt, a másik havit pedig felajánlotta jótékonysági célra, a lakosság megsegítésére. A beszámolóban 
elmondta a tűzifa támogatásnál, hogy egyéb forrásból kap 8 fő. Nem nevezte meg mi az egyéb forrás, mert nem szokta 
nagydobra verni, de az volt az egy havi jutalma. Azt hangsúlyozza mindenkinek, hogy az önkormányzat maximálisan 
igyekszik takarékoskodni. Rengeteg értekezleten vett részt, ami ezt szolgálja, sőt településük központja lett a folyamatos, 
öt polgármesteres egyeztetésnek. Együtt igyekeztek keresni a legjobb megoldásokat, hogyan tudnak a legjobban 
spórolni. Ez létkérdés. Mesélhetne arról is, hogy most lekapcsolták a fűtést itt az emeleten, de könnyen előfordulhat, 
hogy egy hónap múlva melegedőt kell kialakítani ugyanitt. A cél, hogy minél tovább tudják zavartalanul működtetni 
intézményeket és a lakosságot tudják segíteni. Köszöni, van-e egyéb kérdés? 
 
Szalai Tamás megkérdezte, hogy ezzel az útkorlátozással kíván-e az önkormányzat valamit tenni? Szeretne-e a 
Közúttal vagy akárkivel, vagy a közlekedési hatósággal egyeztetni, annak érdekében, hogy a településen, környéken 
dolgozóknak könnyítsen a szállításban? 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy minden alkalommal, amikor olyan megkeresést kaptak, felvették a 
Közúttal a kapcsolatot. Jelezték a problémákat, gondokat. A Közlekedési Hatóság az, ami dönthet a táblákról. 
 
Szalai Tamás ma reggel beszélt Gortva Tamás úrral ez ügyben, ők nem tudják ezt kezelni, ugyanis budapesti központú, 
de mindegy, a hátterét nem szeretné elmondani. 
 
Pulai Nikoletta polgármester akkor megerősíti abban, hogy ezt nem az önkormányzat kezdeményezte? 
 
Szalai Tamás nem szeretne ebben semmilyen állást foglalni. Azt gondolja, aki kitette a táblát egy valamivel nem 
számolt az ő esetükben, hogy nekik még akkor is rentábilis kivinni, ha 20 tonnás autókkal mennek, sőt még 7,5 tonnás 
autókkal is. A bányakitermelő és ő, mint bányatulajdonos között van egy egyezség, és ő lemondott a részéről azért, hogy 
rentábilis legyen. Sőt mi több, az anyagot, mivel ezt elmondta több fórumon vagy több alkalommal is, hogy mivel neki 
bányászati ambíciói egyáltalán nincsenek, neki a területnek a tovább hasznosítása rendezvényközpont, üdülőközpont, 
tök mindegy, teljesen mindegy, tehát a falu életébe egy kicsit jobban beilleszkedő dolog stb. Ezt is mindig hangsúlyozta, 
hogy ez egy 50 éves dolog. Ebben a pillanatban, ami ki van rakva a partra, tehát, ha a bányászati engedélyét holnap 
visszavonják, a jövő évet még akkor is ki tudnák vinni 7,5 vagy 20 tonnás autókkal, hogyha nem csinálnak semmit. A 
helyzet pikantériája az, hogy amíg egy 15, ezt is sokszor elmondta, hogy a bányának van egy technológiai kapacitása, ami 
napi 10-15 autó, maga az engedélyük 50 vagy 55 autóra szól naponta, de nem tudnak ennyivel menni. Viszont, hogyha 
20 tonnára váltanak, két lehetséges változat van és azért egy rettenetes öncélú dolog volt ezt a táblát kihelyezni oda, 
ahova, ugyanis most csak Győr fele nem tudnak menni, de ugye a kihordási útvonaluk, ezt is rendelkezésére bocsátották 
az önkormányzatnak, a kormányhivatal áthelyezte az útvonalukat a Majori útra. A Majori út az utolsó utcája 
Győrzámolynak. Viszont, ha egy szerződés keretein belül egy területet feltöltenek, mint volt is róla szó Héderváron, 
akkor nekik a 40 tonnás autókkal, mivel ma már nem tiltja semmi, mivel a hídról már lekerült a tábla az egész falun 
végig kell menni a Majori úttól. Eleget veszekedtek már a Majori úton, ahol már ajánlották a padka meg a stb., 
egyébként fel is ajánlották, hogy mindent rendben tartanak, karban tartanak, ha 7,5 fél vagy 20 tonnásra váltanak, akkor 
ki kell menni 40-50, tehát még mindig benne vannak az 55-ös kvótában. Csak ugyanazt a mennyiséget kényszerűségből 
le kell váltaniuk, a 15 autót 50-re. És egy 20 tonnás és egy 40 tonnás között hatás különbség meg annyira nagyon 
nincsen. Neki az az információja, szintén Gortva Tamás, akivel tegező viszonyban van és sokszor hangzik el a szájából, 
hogy négy fül közé szereti hallani, amit mond, még a teendőket is így mondja, hogy akkor, amikor abban a pillanatban, 
amikor be volt adva az engedélyünk, négy darab volt rajtunk kívül még beadva, az övékét még nem, de mind a négyet 
elutasították. Jelen pillanatban senki nem kap, ez azt jelenti, lefordítja sokkal egyszerűbbre, ha holnapután építkezik 
valaki, akkor esetenként kell megkérni a behajtási engedélyt. Ez azt jelenti, hogy a betonnál, a vasnál, a téglánál, 
cserépnél külön-külön. Gyűjtő fogalmat nem engednek megfogalmazni, azért mivel különböző rendszámú autók fogják 
hozni, azért mivel ezeket logisztikai cégek végzik, ezért nem tudnak olyat csinálni, hogy például a mellette ülő Magyar 
Gábornak a testvére, azt mondta, hogy majd úgy fogja megkérni, hogy az elejétől a végéig. Ezt el fogják utasítani. Ez azt 
gondolja, hogy ez egy. Ő, amikor véleményt fogalmazott meg valakivel szemben, mert azt mondta, hogy elindult ez az 
eljárásforma valahogy, ami túl nőtt a kezdeményezőn, a kezdeményező is be lett csapva. Mert ez már mindenkit sújt és 
nem is akárhogy. Jelen pillanatban ez úgy működik majd most, hogy senki nem visz sehova semmit. Mert el fogják 
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utasítani és ezt a Gortva Tamás mondja, hogy akárki, tehát az ömlesztett árus is el lett utasítva, azt hiszi a BOS is úgy 
oldja meg, hogy elmegy körbe. Azt a lehetőséget még nem zárták el, egyelőre. Most lehet menni Halászi vagy Kimle 
felé. Van-e gazdasági számítása ennek a dolognak? Az ő esetükben egy valamivel nem tudtak számítani, a kavicsot még 
ingyen is megéri odaadni, teljesen ingyen. A kitermelés mindenkinek pénzbe kerül, de a piacon még így is jelen lehet 
lenni, hogy az anyagot ingyen oda lehet adni. A bányakitermelő gyakorlatilag minimális profittal, de életképes marad, de 
viszont a falu életében és ezt viszont mindig hangoztatta, hogy a faluval kibabrálni nem szeretne, de azzal vitatkozni 
nem lehet, hogy 15 ilyen autó vagy 55 olyan autó az sokkal rosszabb. Viszont azt mondta neki a Gortva úr, amit 
Vikinek meg is írt, hogy az ilyenekkel érdemes operálni, hiába egy állami dologról beszélnek, mindennek megvan egy 
állami szerve, hogyha a falu nyilatkozik arról, márpedig ezek a cégek fontosak, mert iparűzési adót fizetnek stb. És ők 
sem fognak a világvégéig bányászni, mert neki az a cél, csak a terület kialakítás, ezért ez egy nagyon nyomatékos indok 
lenne. És ezért kérdezte azt, hogy mi az, amit szeretnének tenni, ezt most így hagyják és akkor az ő saját esetüket tudják 
mondani, megoldják, ahogy tudják, hogy 10 km-t kell össz-vissz vinniük, de deficites, ő, mint tulajdonos saját profitjáról 
lemond ezért, ez a tábla logisztikailag átalakítja, a falu életének megítélése szerint lényeges kellemetlenséget fog okozni, 
ha úgy adódik megint az útpadkán vitatkozhatnak, amit megint csak nem szeretne, meg inkább a gyerekeivel törődik. 
Kívánnak-e valamit tenni, mert azt javasolja a Gortva úr, hogy okvetlen és mindenképpen forduljanak bírósághoz, mert 
ezt a bíróság meg fogja semmisíteni. 
 
Pulai Nikoletta polgármester megkérdezte, hogy akkor Gortva Tamás neki elmondta a választ? Két részre választja a 
hozzászólást. Az egyik, hogy a Magyar Közút mire ad engedélyt, ahhoz nekik semmi közük, tehát nem tudnak 
beleszólni, nem tudják befolyásolni ezt a dolgot. Gyakorlatilag napi kapcsolatban vannak Gortva Tamással, és nyilván az 
önkormányzat is jó kapcsolatot tart fenn vele. Azt gondolja, hogy ennek a helyzetnek ő is elszenvedője. 
 
Szalai Tamás ő azt mondta, hogy nagyon szomorú tőle. 
 
Pulai Nikoletta polgármester igen, mint ahogy az önkormányzat, meg a vállalkozók is. Felhívta a figyelmét arra, hogy 
kitették hétfőn a 20 tonnás táblát, de nem vették le a hídról. Egy héten keresztül gyakorlatilag be voltak zárva. Mondta 
Gortva Tamás, hogy kiadja munkaközi utasításba, hogy vegyék le, de az idő, míg megvalósul. Most már levették. Jelezte 
felé, hogy innentől fogva Győrzámoly még rosszabb helyzetben van, amit a kérdező is elmondott, hogy erre fognak 
járni az autóik. Ő számít arra, hogy vállalkozók bíróságra mennek, majd a bíró eldönti, hogy jogos vagy nem. Teljesen 
megérti a vállalkozók problémáját Magyar Balázzsal, a Potyka Kft. vezetőjével sokszor beszéltek, amit tudtak megtették 
érte, jegyző asszony kiadta az igazolást. A bányával kapcsolatos rész: ugye a bánya környékén 7,5 tonnás súlykorlátozó 
tábla van, ami azt jelenti, hogyha betartanák, akkor ki sem jöhetnének a bányából. Ennek ellenére – ugye ebben nem 
hatóság, nem tudnak kimenni mérni, büntetni, felelősségre vonni senkit – a bánya továbbra is közlekedik, immár a nyár 
eleje óta. Tőlük a bánya semmilyen engedéllyel nem rendelkezik, hogy használhassa az útjaikat. Ezt már nagyon sokszor 
lefuttatták. Az önkormányzat álláspontja nem változott, nem engedélyezték az úthasználatot és nem is kérelmezték ezt 
az önkormányzattól.  
 
Szalai Tamás igen, a többségnek azért itt elmondja, hogy kormányhivatali engedélyük van és, hogy azon vitatkoznak, 
hogy melyik erősebb stb. Sőt a kormányhivatali engedélyt le is módosították, sőt egy felülvizsgálati kérelemmel éltek a 
bányahivatalnál és a kormányhivatalnál, aminek itt vannak a dokumentumai nála, ezt többször vitatták, de szerinte nem 
a táblához tartozik, de ha már itt van, akkor elmondja, hogy 2016-ban keletkezett a legújabb bányaengedély, széleskörű 
környezetvédelmi hatástanulmánnyal, aminek kapcsán aztán volt közmeghallgatás stb., ezt a jegyző asszony tudomásul 
vette stb. Gyakorlatilag erről beszélt a legelején, hogy nem egy újkeletű bányáról beszélnek, hanem ez egy 20 éve 
folyamatosan engedéllyel rendelkező bánya. A 20 tonnás táblával egyetértenek? Kívánnak ellene tenni, vagy nem 
kívánnak ellene tenni? 
 
Pulai Nikoletta polgármester egyelőre nem tudnak, azt a tanácsot kapták, hogy várják meg a Közlekedési Hatóság 
állásfoglalását, mert az lehet az eredmény, hogy kötelezni fogják a Magyar Közutat, hogy vegyék le a táblát. 
 
Szalai Tamás még a pereskedésre visszatérve, ugye itt nagyon huncut módon került kihelyezésre a tábla, egy éves 
hatálya van.  
 
Pulai Nikoletta polgármester szerint a kérdező azt mondta, hogy pontosan ismeri az előzményeket, nem érti, hogy 
ezt miért rajta kéri számon, az önkormányzat épp olyan elszenvedője, mint ők. 
 
Szalai Tamás nem a polgármester asszonyon kéri számon, csak kérdezte, hogy kívánnak-e e valamit tenni. 
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Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy rögtön tettek. Összeültek öten polgármesterek és tettek 
észrevételeket, amivel szeretnék alátámasztani, hogy kell vagy nem kell. Ehhez szükségesek a mérések, amiket 
megrendeltek. 
 
Szalai Tamás mi van azzal, amit a Gortva Tamás mond, hogy adnak nekik olyan igazolásokat, hogy az itt dolgozó 
vállalkozások fontosak a település életében, gazdaságilag is? 
 
Pulai Nikoletta polgármester ezt csinálták idáig is. Igazolták a működési tevékenységet, annak ellenére, hogy nem itt 
van a telephely. Ha pl. ide mondjuk betont akarnak hozni, akkor igazolják, hogy az x utcába, x házszámra, az 
építkezésre akarja hozni a betont. Itt a jegyző asszonynak nagyon nagy a felelőssége, hogyan tudja biztonsággal, 
felelősen kiadni. Rengeteg céges megkeresés van, el sem tudják képzelni. 
 
Szalai Tamás de el tudja képzelni, mert sok mindenkivel beszél erről. Többek között a gazdákkal. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elsők között jelezték, hogy ez a gazdáknak hatalmas probléma lesz. A gazdákat 
alpolgármester úr maximálisan képviseli, azt sem tudják előre, hogy ki jön a kamionnal, mikor jön, milyen rendszámmal. 
Honnan tudná a jegyző asszony ezt leigazolni? Ez egy lehetetlen helyzet. Ugyanez a helyzet pl. azzal, aki Dániából hozat 
mezőgazdasági gépeket. Honnan tudja előre, milyen rendszámmal érkezik? 
 
Cseri Oszkár helyi lakos Romániából jön hetente hat kamion, harminc kamionjuk van, nem tudják előre melyiket 
küldik. Kiadták az engedélyt három kamionra, a következő héten már másik kamion jött és elzavarták Kimlére, hogy 
úgy jöjjön vissza. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy azt is tudni kell, hogy Kimle gondban van, mert nem tudják kezelni ezt 
a forgalomnövekedést. 
 
Szalai Tamás Gortva Tamás, azt kérdezte ma tőle, hogy hozza fel azt a lehetőséget, hogy saját maga összehívjon-e 
ismét egy találkozót, valamivel szélesebb körben, tehát az összes vállalkozó és az önkormányzat, mert ugye ez most 
Győrzámoly közigazgatási területén van. 
 
Pulai Nikoletta polgármester nem véletlenül került külterületre, mert a belterületi részen van beleszólási lehetőségük, 
a külterületen nincs.  
 
Szalai Tamás most az engedélyezést úgy kell elképzelni, hogy a közútkezelő legmagasabb igazgatójának személyesen 
kell jóváhagyni.  
 
Pulai Nikoletta polgármester pletyka szinten azt hallotta, hogy mindenki kap engedélyt, kivéve a kavicsszállítást.  
 
Szalai Tamás nem tudja, hogy mennyire állja meg a helyét, mert a Győrzámoly I-es bánya ki tud menni. 
 
Pulai Nikoletta polgármester ez így van. 
 
Szalai Tamás ő pont kiesik, ugye ők nem osztályozott kavicsot állítanak elő. De mindegy, fejtegetni az okokat kár, 
mert ugye egy évre helyezték ki a táblát és bármilyen pereskedés, még a leggyorsabb is, két-két és fél év. Miután 
beleállnak, ügyvédek, perköltség stb., addigra hatályát veszti. 
 
Pulai Nikoletta polgármester javasolja, hogy ott kopogtassa az ajtót, ahova ez tartozik. 
 
Szalai Tamás mit mondjon Gortva Tamásnak? 
 
Pulai Nikoletta polgármester tájékoztatja, hogy majd ő felhívja holnap. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester szeretné, ha minél nagyobb 
számban eljönnének a gyertyagyújtásokra. És ha nem találkoznának, akkor áldott ünnepeket kíván és azt kívánja 
Győrzámolynak, hogy közösen képesek legyenek 2023-ban megküzdeni a nehézségekkel. Ígéri, hogy ennek érdekében 
mindent meg fognak tenni. 
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Pulai Nikoletta polgármester a közmeghallgatást 
berekesztette 17.39 órakor és képviselő-testületi ülés tartását rendelte el. Az érdeklődők elhagyták a 
közmeghallgatás helyszínét. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elmondta, hogy a diétás étkeztetést vásárolt élelmezéssel oldják meg a 
gyermekintézményekben, a szolgáltató pedig árat fog emelni januártól, szükséges ennek megtárgyalása. Ismerteti a 
napirendi pontot és az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Napirendi pont meghatározása 
1. Javaslat az önkormányzat által fenntartott konyhán biztosított gyermek és külső étkeztetés intézményi térítési díjairól 
és a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítására 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 194/2022. (XII. 7.) határozata 
Napirendi pont meghatározása 
1. Javaslat az önkormányzat által fenntartott konyhán biztosított gyermek és külső étkeztetés intézményi térítési díjairól 
és a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítására 
 

1. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat által fenntartott konyhán biztosított gyermek és külső 
étkeztetés intézményi térítési díjairól és a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díjról szóló 
rendelet módosítására 
 

Előadó: Pulai Nikoletta polgármester 
 
Pulai Nikoletta polgármester ismertette a Rábakész Kft. által meghatározott árakat.  
 
A Képviselő-testület megvitatta és azt tudomásul vette. 
 
Pulai Nikoletta polgármester elfogadásra javasolja a Rábakész ajánlatát. 
 
A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 fő 
igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat által fenntartott konyhán biztosított gyermek és külső étkeztetés intézményi térítési díjairól és 
a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díjról szóló 10/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Pulai Nikoletta polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Intézményi diétás gyermekétkezés költségének megállapítása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítandó 
diétás étkeztetést vásárolt élelmezés útján biztosítja, melynek költségét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
                  Ft-ban 

 Nettó 

nyersanyag 

költség 

Nettó 

rezsiköltség 

Bruttó 

nyersanyagköltség 

Bruttó 

rezsiköltség 

Összesen 

Bölcsőde 1.512 520 1.920 660 2.580 

Óvoda 1.417 425 1.800 540 2.340 
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Iskola 1.063 307 1.350 390 1.740 

Felelős: Benkőné Krankovits Melinda intézményvezető 
Határidő: folyamatos 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-
testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 195/2022. (XII. 7.) határozata 
Intézményi diétás gyermekétkezés költségének megállapítása 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítandó 
diétás étkeztetést vásárolt élelmezés útján biztosítja, melynek költségét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
                  Ft-ban 

 Nettó 

nyersanyag 

költség 

Nettó 

rezsiköltség 

Bruttó 

nyersanyagköltség 

Bruttó 

rezsiköltség 

Összesen 

Bölcsőde 1.512 520 1.920 660 2.580 

Óvoda 1.417 425 1.800 540 2.340 

Iskola 1.063 307 1.350 390 1.740 

Felelős: Benkőné Krankovits Melinda intézményvezető 
Határidő: folyamatos 
 
 
Pulai Nikoletta polgármester megállapította, hogy a napirendi pont tárgyalásával végeztek, megköszönte a 
munkát, a nyilvános ülést 18.58 órakor berekesztette. 
 
 

kmf. 

 

    Pulai Nikoletta                                                                                             dr. Torma Viktória  
    polgármester                                                                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
         Arvanitidu-Major Éva                    Karácsonyné Mayer Éva  
                képviselő                                                                    képviselő  


