JEGYZŐKÖNYV
Gy őtzámo|y Község Önkorm ányzata által meghitdetett,,Győízámoly településközpont

kialakítása" c. nyílt építészetiőtletpá|yázat sotán étkezett kétdésekről és azok
megválaszolásáról

Előzmények Győtzámo|y Község Önkorm
címmel nyílt építészetiötletpályázatot

ányzata ,,Győtzámoly telepüéskö zipont |,:ala?,lása"

hidetett 2020. augusztus 14, napián.

A be|árásra, helyszíni szemléte 2020. augusztus 28-án

70

óíától került sof.

}elen voltak a jelenléti íven szeteplók.

A helyszíni beiáráson elhangzott kétdések és aííaadottyálaszoki

1. kétdés:Milyen

egyesűIetek működnek

a

telepiilésen, szükséges-e

valamelyik számára helyet biztosítani?

^

teívezett épületben

Válasz:

Községtinkben az aÁbbj egyesiiietek/szewezetek működnek:
- GyőtzámdrytSportegyesület

-,,Rosszcsont"Focisuü

-

Szigetközi Junior l(endo Klub

Győtzámolyi Kézilabda Club
Győrzámolyt KTC Tennis Klub
Győtzámo|yi Túzoltó Egyesület
Mosolyotszág Színkör
Győtzámdryi Honismereti Klub QJirrgűjas klub)
Győuámo|yi Máltai csoport
Győrzámolyi Polgfuór Egyesület

Nem szükséges á teívezett épületben helyet biztosítanj a számukta.
2. kérdés:Van-e a meglévó épiiLletnek bontási terve?

Válasz: Igen,

a jegyzőkőnyvhöz

mellékeljiik.

3. kérdés:Fontos lenne_e az iskoláva| tőtténő összekötése az épii{emek, figyelemmel kell-e lenni
a szintbeli kijlönbségekre?

Válasz: Igen, a terv térjen ki az iskolával tönénő összekötésíe, a pontos szintezésre ebben
fázisban nem szűkséges kitém-r.
4. kérdés: Á telken lévő vasbeton lemezzel mi a tew?

Yá|asz; A kétdésjelen fázisban nem televáns.
5. kétdés:Milyen tendezvények vannak a településen és azokat hol tatják?

a

Yálasz: Az étkezót községi rendezvényekre is igénybe szereménk vennr (pl. idősek napja) vagy
kiitönbóző civil szervezetek rendezvényeire. Ezen kíwül helyet szeteménk adru kÜönbözÓ, kisebb
családi tendezvényeknek, mrvel a lakosság tészétől erre folyamatosan van 1gény.

6. kétdés:A makett léptékemekko ra legyen, csak azépi,il.t.t.,"gy a köinyezetet is be kél] mutami?

Yálasz: A páIyázat kftója az épüet bemutatását kéri. Á kömyezet bemutatása is lehetséges, de
nem kötelezó.
7, kérdés: Iskola földszinti alaptajzát is közzé leheme tenru (az áqárás mntt)?

Válasz: A jegyzőkönyvhöz

mellékeljük.

§_k!fo!éq Van-e küső étl<eztetésa konyhán (mennyi ételt fogyasztanak

e\ helyben)?

Yálasz:
Etkezók száma 2020, szeptembet 1. napján

Bölcsóde:

Óvod",
Iskola:

23 fő, csopottszobában történik az étkezés
200 fó, csopottszobában történik az étkezés
21 1 fó,

ónkormányzatl étkezőben történik az étkezés

I{iilsós étkező: 55 adag, a vírushelyzet miatt, 1elenleg mindenki otüon fogyaszga el az ebédjét, de
korábban voltak olyan étkezők, akik hellüen fogyasztották el az ebédet.

Az óvoda és bölcsódei létszám még nem végleges, meít folyamatosan érkeznek a gyerekek.
Nyáton a helyben étkezők s záma nő a nyáti táborban tészwevők számával.
10.

kétdés:A sziikséges patkolóhelyeket hol lehet biztosítani?

Válasz: Lehetóség szerint telken belü kell a patkolókat biztositani, de az épülettől 300 métetes
közetben vátjuk a parkolásta vonatkozó iavaslatokat.

Á helyszíni szemlét követően további kétdésnem étkezett.
Jegyzőkönyw lezása: 2020, szeptember 15.
Jegyzőkönywet összeállitotta: dr. Torma \ril<tória jeg}ző

A kiító nevében;

ael,la-/.:-tr" ?

Pulai Nikoletta polgármestet
Bítáló Bizottság elnöke

