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Juhászné  Árpási  Irma  polgármester  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a 
megválasztott 13 fő képviselőből 13 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek tartja és 
megnyitja.  Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  javasolja  Ifj.  Árvai  István  és  Ott  László  települési 
képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 

A képviselőtestület 11 fő igen szavazatával, 2 fő tartózkodásával elfogadja a javaslatot. 

Napirend előtt 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatója az előző ülés óta eltelt munkáról, aktuális  
feladatokról.

Juhászné Árpási Irma polgármester 
A  két  ülés  között  a  Kulturális  és  Oktatási  Bizottság  közösen  az  idegenforgalmi  és 
Sportbizottsággal ülésezett, ami a testületi ülés 10. napirendi pontját készítette elő.
A Pénzügyi Ellenőrző bizottság is ülésezett és a mai ülés 2. és 6. napirendi pontját készítette 
elő.
Szeretném megköszönni a karácsonyi koncert szereplőinek és a felkészítő pedagógusoknak és 
óvónőknek és minden közreműködő munkáját. 



Nők a közéletben egynapos rendezvényen vettem részt a Parlamentben, melynek házgazdája 
Szili  Katalin  a  Magyar  Országgyűlés  házelnöke  volt.  Érdekes  és  hasznos  előadásokat 
hallgathattunk  meg.  Az  előadók  között  volt  az  Amerikai  Egyesült  Államok  újonnan 
kinevezett nagykövet asszonya is.
A  Hegyközségek  elnökei  és  a  polgármesterek  tájékoztatást  kaptak  egy  Leader  csoport 
létrehozásáról, melyről részleteket a 13. napirendi pont tárgyalásánál adunk.
Háziorvosokkal,  védőnőkkel,  gyermekjóléti  szolgálattal  és  a  Máltai  Szeretetszolgálattal 
közösen  cseréltük  ki  gondolatainkat  a  támogató  szolgálat  létrehozásáról.  Részletes 
tájékoztatót a 12. napirendi pontnál adunk.

Örömmel tájékoztatom a tisztelt képviselőtestületet, hogy a szelektív gyűjtők megérkeztek, 
egy új szigettel is bővült a szelektív szemétgyűjtő a Csárdasoron, a Kövecses Csárda mellett, 
így most már Győrújbaráton négy szelektív sziget található. Plusz 1-1 papírgyűjtővel bővült a 
Liszt Ferenc utcai sziget és az ABC-nél lővő sziget is.
Az Erzsébet utca elejére a tükröt megrendeltük és a januári hónap második felére vállalták a 
szállítást.
A képviselőtestület írásban megkapta a közterület rendezettségéről szóló tájékoztatót.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a képviselőtestületet a tájékoztatója elfogadására.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 11 fő igen szavazatával, 2 fő tartózkodásával 
ellenszavazat nélkül az alábbiakról dönt: 

Győrújbarát Község Önkormányzata
 polgármester tájékoztatóját az elmúlt időszak óta eltelt munkáról, 

aktuális feladatokról
elfogadja.

Juhászné Árpási Irma polgármester javaslatot tesz az alábbi napirendi pontokra:
 
12./ A támogató szolgálat kialakítását szeretné felvenni a napirendi pontok közé. Minél előbb 
szeretné tárgyalni, és a 12. napirendi pontnál részletes tájékoztatást ad. Pénteken ültek össze a 
társulásban részt vevő önkormányzatok képviselői azért van szükség a nyilatkozatra, hogy az 
állami normatívát megkapja a társulás. 

Őri Gyula települési képviselő
Mi okozza a sürgősséget, hogy most légből kapottan tárgyaljuk.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Ahhoz,  hogy  februárban  az  állami  normatívát  le  lehessen  hozni,  minden  érintett 
önkormányzatnak nyilatkozni kell, hogy létrejöhessen ez a társulás.

Mógor Csaba települési képviselő
Nem lenne-e elegendő megfelelő előkészítés után a január 30-i testületi ülésen erről dönteni?
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Juhászné Árpási Irma polgármester
Szeretném, ha a testület meghallgatná és azután is dönthet úgy, hogy nem tárgyalja. 

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 9 fő igen szavazatával, 2 fő ellenszavazatával 2 fő 
tartózkodásával a fent megjelölt napirend tárgyalását határozza el. 

13./  A hegyközségekben rejlő lehetőségek kihasználása,  csatlakozása a Leader  csoporthoz 
önkormányzat támogató nyilatkozata. Ahhoz, hogy a pályázatot beadhassák a hegyközségek, 
ahhoz az önkormányzat támogató nyilatkozata kell.

Mógor Csaba települési képviselő
Kérdezi, hogy mikorra kell ez a nyilatkozat.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Február első hete, mert akkor fog a Hegyközség összeülni, és akkor tudják meg, hogy melyek 
azok az önkormányzatok, amelyek támogatják ezt.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 9 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazatával, 3 fő 
tartózkodása mellett a fent megjelölt napirend tárgyalását határozza el.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Kocsár Károlytól kaptam egy javaslatot a mai napirendi pontokra. Tegnap is kaptam egyet, és 
a mai napon közölte, hogy a másik tárgytalan. A következőkben közölte, hogy mi módon 
kerüljenek a napirendi pontok tárgyalásra. Kérdezem, hogy miért változtatta meg azokat a 
napirendi pontokat, amelyeket előre kiküldtünk. Miért  változtatta meg a sorrendiségét. Ön 
javasolta, hogy a rendeletekkel kapcsolatos napirend kerüljön januárban. Ha sorba megyünk a 
következő javaslatot  tette.  Az első napirendi  pont  az ivóvíz és  szennyvíz hatósági  árának 
megállapítása  az előző testületi ülésen is szerepelt, de mivel nem volt kellő információ, ezért 
lekerült.  A  második  napirendi  pont,  az  intézményi  térítési  díjak.  Az  élelmezésvezetőt 
meghallgatta a pénzügyi bizottság. Önkormányzati rendeletek tárgyalása lenne a harmadik. 
Az ötödik napirendi pontban a belső ellenőrzés.  A 6. pont a civil szervezetek tájékoztatója, 
illetve az önkormányzat munkaterve, települési konyha átszervezése. Miért nem szerepel a 
konyha , a következő testületi ülésen kulturális és pénzügyi bizottság előterjesztései. 

Zólyomi Péter települési képviselő
A pénzügyi bizottság a kintlévőségek behajtásáról tárgyalt és ide be lehetne venni a többi 
témákat is ide. 

Kocsár Károly települési képviselő
Legnagyobb gond, hogy a kiküldött meghívót az én módosító javaslatommal hasonlítja össze. 
Ha összeveti, akkor a 8-a napirendi pontjait az ön által kiküldött anyag mai napra vonatkozó 
napirendi  pontjaival,  akkor  ugyan  ilyen  káoszt  talál.  A  munkaterv  első  fejezete  a  mai 
napirendi  pontja  a  munkaterv  megtárgyalása.  Ha  megnézi  ezzel  akkor  az  enyém  ezzel 
összepasszol. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester
Az önkormányzati rendeletalkotást is elnapoltuk, a rendeletek felülvizsgálatát szintén.

Kocsár Károly települési képviselő
Semmilyen határozati  javaslatot  nem von maga után.  Csak tárgyalunk róla.  Én szerintem, 
semmilyen  döntést  nem  igénylő,  csak  olyan  napirendi  pont,  amely  az  időt  rabolja.  A 
rendeletek  módosítása,  arról  pedig  kaptunk  egy  kigyűjtést,  hogy  30  rendelete  van  az 
önkormányzatnak. Én kértem, hogy ezeket a rendeleteket kapjuk meg. Nem ismerjük ezeket a 
rendeleteket.  Most sem kaptam mást, csak vonalas dolgokat.  Az a javaslatom, hogy amíg 
ezeket nem ismerjük, addig ne tárgyaljuk. A következő a konyha, ha valaki elolvassa az látja, 
hogy nem felel  meg az  előterjesztésnek.   Hogy hogyan történik  a  beszerzés,  a  dolgozók 
ellenőrzésére,  milyen  előírások  vannak.  Ez  nem  megfelelő  arra,  hogy  egy  szervezeti  és 
működési szabályzatot módosítsunk.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Miután az előterjesztő a jegyző úr, kérem válaszoljon. 

Őri Gyula települési képviselő
Úgy szól az SZMSZ, hogy a napirend fölött nincs vita. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Én úgy gondolom, hogy sem az önkormányzat dolgozói, sem mi nem azért dolgozunk. Az 
összes  rendeletet  a  Kocsár  úr  rendelkezésére  bocsátom.  Igaz,  hogy  az  SZMSZ  nem úgy 
rendelkezik,  hogy a  napirendi  pontok  felett  vitát  nyissunk,  de  az  egész  egy tájékoztatást 
megér. Ha ez nekünk nem fontos. 
Volt egy javaslat. Miután a Kocsár úr javasolt új napirendi pontokat, ezeket szavazzuk meg, 
illetve a támogató szolgálat és a Hegyközség támogató nyilatkozata.

Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  12  fő  igen  szavazatával,  2  fő 
ellenszavazatával, tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását határozza 
el.

Napirend:

1./ Az önkormányzat 2007. évi munkaterve
2./ Az önkormányzat 2006. évi első háromnegyed éves gazdálkodása
3./ Rendeletalkotás az ivóvíz és szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági árának 

megállapításáról
4./ Civil szervezetek tájékoztatója működésükről az együttműködés lehetőségeiről, az 

önkormányzattal és más szervezetekkel elszámolás a támogatások felhasználásáról
5./ A 2007. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv megalkotása
6./ A Kulturális és Oktatási Bizottság előterjesztése
7./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előterjesztései
8./ A Kommunikációs Bizottság előterjesztései
9./ Támogató szolgálathoz való csatlakozás
10./ Hegyközségekben rejlő lehetőségek.
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Napirend tárgyalása

A napirend első pontjának tárgyalása
Az önkormányzat 2007. évi munkaterve
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Előterjesztés írásban csatolva. 

Komjáti János jegyző
Írásos anyagot mindenki kapott. A tisztelt jelenlévőknek is rendelkezésre bocsátunk néhányat 
az  ajtó  mellett.  A  képviselőtestület  éves  munkaterv  alapján  működik.  Az  SZMSZ 
meghatározza, hogy hogyan kell előkészíteni a munkatervet. Véleményt javaslatot kér be a 
képviselőtestület tagjaitól, különböző szervezetektől. December 30-ig. megkerestük ezeket a 
személyeket,  és  egy  javaslat  érkezett  vissza.  Elkészítettünk  egy  tervezetet,  majd  ezt  is 
kiküldtük minden érintettnek. Két települési képviselő válaszolt. Az egyik vélemény olyan 
napirendeket javasolt, amit az Ötv, az államháztartási törvény, vagy a saját SZMSZ-ünk előír. 
A  teljesítményértékelés  szempontjait  a  Ktv.  írja  elő.  A  másik  vélemény-csomag  nagyon 
érdekes  anyag  volt.  Az  eddigi  vitából  érzékelhető  volt,  hogy  éppen  ez  a  vita  lényege. 
Érzékelhető volt, hogy Kocsár Károly volt az az előterjesztő, aki  különböző javaslatokat tett. 
Ezeket  figyelembe  vettük.  Ezután  kiküldtük  újra  véleményezésre.  Az,  ami  kikerült  éves 
munkaterv. Alapvetően minden hónap első keddjére teszi a testületi ülést. Januárról lévén szó 
ezt nem lehetett előkészíteni, ezért került 16-ra. Januárban lesz még egy testületi ülés, január 
30-án, majd ezek után február 12-én. A képviselő által beterjesztett módosító javaslat, olyan 
napirendeket tartalmazott, amelyekről a mai ülésen döntés születhet. A maradó téma a bérleti 
díjakta  vonatkozik,  és  nincs  akadálya,  hogy  a  februári  ülésre  kerüljön.  Ezért  került  a 
tervezetbe két ülés. Ami még átdolgozásra került, júniusban a nyári táborokkal kapcsolatos 
ismertető anyag. Feltehetően, ha a nyári táborokkal akar valaki foglalkozni, akkor júniusban 
már késő. A másik a sportegyesületek kérésére a bajnoki szezon végére tettük az egyesületek 
beszámolóját. Ez a munkaterv mankó, hogy hogyan működik a testület, azzal együtt, hogy a 
sürgősségi és az SZMSZ-ben meghatározott konkrét előterjesztések továbbra is érvényesek. 
Egyfajta irányvonal ez a munkaterv. Javaslom elfogadásra. Amikor decemberben a testület 
ezzel a kérdéssel foglalkozott, akkor már mindenki tudta, a rendeletalkotást, a munkatervet, és 
áthúzódó kérdések is vannak, ezért tűnik egy kicsit káosznak. 

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások

Németh Csaba települési képviselő
A jegyző úr említette, hogy az egyesületek tájékoztatója júniusról júliusra került át, ez azért 
lett áttéve, mert ezt az egyesületek így kérték. De én partner vagyok abban, hogy ha nekik a 
júliusi időpont már késő, akkor helyezzük vissza a júniusi ülésre a beszámolót. A nevezések 
miatt tisztában kell lenni, hogy mennyivel támogatja az önkormányzat. 

Dr. Bálló Ferenc a Kézilabda Egyesület elnöke 
Ha éves költségvetést kapunk, akkor jó a június 30-a.
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Kocsár Károly települési képviselő
Olyant  nem  ír  elő  az  SZMSZ,  hogy  javaslatot  kell  kérni,  hogy  úgy  kell  kezdeni  a 
munkatervet, hogy be kell kérni a véleményeket. Azt írja elő, hogy a polgármester javaslatot 
tesz, a polgármester terjeszti elő. Ennek megfelelően történt. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
A jegyzőnek véleményezési és javaslattevő joga van. 

Kocsár Károly települési képviselő
Ez egy előterjesztés.  Amiről  már  a  decemberi  ülésen  is  beszéltünk,  éppen azért  került  a 
közmeghallgatás oda, hogy az emberek is megismerjék, amikor még bele lehet szólni. Én nem 
tudom, hogy a táborozás mikor lenne jó, de bármikor jó lehet, és foglalkozni kell vele, hogy a 
gyerekek ne csellengjenek. Nem tudom melyik lenne jó, a május, vagy az április. Több tábor 
kell mindenképpen. A javaslatban szerepel a január 30-ra tervezett testületi ülés,  hogy legyen 
ideje a költségvetéssel foglalkozni a testületnek, és vannak olyan dolgok, amiket csúsztatunk. 
Nyilván ez újabb napirendi pontokkal fog kibővülni, ahogyan dolgozunk. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Áprilisra  tegyük  a  táborozást.  Legyen  időnk  rá  megszervezni.  Tegyük  júniusra   a 
sportegyesületek beszámolóját, és február 2-án legyen egy közmeghallgatás, melynek témája 
a 2007. évi költségvetés. 

Kiss Antal a labdarúgó egyesület vezetője szót kér. 

Kiss Antal a labdarúgó egyesület Elnöke
A július-júniusra tologatásról annyit, hogy nem értem hogyan a 2006-os bajnokság június 5-
én  dől  el.  Vagy  meg  kell  várni  a  júniust,  mert  amíg  nincs  döntés,  addig  nem  tudunk 
beszámolni. A labdarúgás június közepén befejeződik. 

Dr. Bálló Ferenc a kézilabda egyesület Elnöke
Miután már volt sportbizottsági ülés, és volt olyan kérésünk, hogy az idén ne két félévre kapja 
a támogatást az egyesület, hanem egész évre. Akkor nem probléma, mert be tudjuk fizetni a 
nevezési díjat. Csak akkor van gond, ha marad a féléves támogatás. 

Komjáti János jegyző
Sportszakmai kérdés ez az egész, és természetesen megoldható. Éves költségvetése van az 
önkormányzatnak. Akkor van csak gond, ha valamelyik csapat feljebb kerül, vagy kiesik. Ez 
év  közben jelent  gondot.  Ha  felkerül,  akkor  egészen  más  támogatást  kap.  Ha  nem nyer, 
megint más a helyezet. Lehet rajta módosítani.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Június 3-án célszerű tárgyalni, de a testület plusz kritériumokat is megfogalmazhat. 

Őri Gyula települési képviselő
A munkatervvel  kapcsolatban,  hogy jó  helyen van,  vagy mit  csináljunk vele,  ezt  minden 
évben átírtuk. A bizottsági munkánk során ha szükséges rendkívüli ülésen, az élet ahogyan 
hozza. Fontos, hogy lehetőleg a testületi ülések a határozathozatalról szóljanak. Azzal időt 
tölteni,  hogy beolvassuk,  teljesen felesleges.  Én javaslom elfogadni,  valaki  beletette  a  12 
ülést, de ez nem szentírás. Az élet ahogyan hozza, majd úgy alakul. 
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Kocsár Károly települési képviselő
A rendeletben rögzítettek alapján bekerül az előterjesztés.  Ha a bizottság az előterjesztési 
jogával él, akkor bekerül a testületi ülésre. Például vállalkozói fórum.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbiak

1/2007.(I. 16.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

2007. évi munkatervét 
a mellékelt formában

megalkotja. 

A napirend második pontjának tárgyalása
Az önkormányzat 2006. évi ¾ éves gazdálkodásának 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Zólyomi Péter települési képviselő szóbeli kiegészítése
A pénzügyi ellenőrző bizottság másodszor tárgyalta. Először nem javasoltuk elfogadásra, de 
néhány kérdés megtárgyalása után nem merült fel nyitott kérdés, ezért elfogadásra javasolja a 
képviselőtestületnek. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  13  fő  igen  szavazatával,  1  fő  tartózkodásával, 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Győrújbarát Község Önkormányzata
megalkotja

1/2007. (I. 17.) önkormányzati  rendeletét
az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről 

rendelkező 
2/2006.(II. 10.) önkormányzati rendelete

módosításáról

A napirend harmadik pontjának tárgyalása
Az ivóvíz és csatornadíj legmagasabb hatósági árának megállapítása
Előadó: Komjáti János jegyző 
Előterjesztés írásban csatolva. 
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Komjáti János jegyző szóbeli kiegészítése
Sok érdeklődő van, ezért elmondom, hogy a Pannon-Víz Rt. működési területén a fogyasz-
tástól függő ivóvíz díja, lakosság estén 150,- Ft. Önkormányzat esetében 150,- Ft
Szennyvíz 271,- Ft és 7,-, összesen az önkormányzatoknál 278,- Ft.
Közületek 321,-Ft/m3 az előző évhez viszonyítva ezek az árak lesznek 2007-ben. 
Ez valamennyi nettó összeg, ÁFÁ-t nem tartalmaz. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Sajnos  az  önkormányzatnak  egy  lehetősége  van,  hogy  elfogadja,  mert  a  közgyűlésben 
legnagyobb részben Győr a tulajdonos, és a többi település bármit tesz, nem történik semmi. 
De lehet, hogy a jövő évben is emelésre kerül sor. Javaslom a testületnek elfogadásra, hiszen 
nem tehetünk mást. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Polgármester kérdésére a képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozza:

Győrújbarát Község Önkormányzata
megalkotja 

2/2007.(II. 17.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízdíj és az önkormányzati 

tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díja 
legmagasabb hatósági árának megállapításáról.

A napirend negyedik pontjának tárgyalása
Civil szervezetet beszámolója működéséről
Előadó: Civil szervezetek vezetői 
Előterjesztés írásban csatolva.

Mógor Csaba települési képviselő
Javasom,  hogy mivel  megtették  írásos  beterjesztésüket,  ezért  a  szóbeli  hozzászólás  idejét 
limitáljuk.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Természetesen a szóbeli hozzászólás minden esetben 2 perc.

Zólyomi Péter települési képviselő
A támogatás elkészítéséhez nekünk szükség van a támogatási igényekre. Szeretnénk kérni, 
hogy a konkrét támogatási igényről egy listát kérünk és a 2006-os évben ténylegesen kifizetett 
támogatásokról is. A másik kérés, hogy a civil szervezetek konkrét összegeket határozzanak 
meg a kéréseikben. Oly módon kiegészítve, hogy azokat is feltüntetve, akik természetbeni 
támogatást kaptak. A bizottság csak úgy tudja tárgyalni, ha összegek is mellette vannak. 

Komjáti János jegyző
A pénzügyi ellenőrző bizottság a listát, a tavalyi évben a képviselőtestület által jóváhagyott 
összegekről  megkapta.  Valóban  van  benne  természetbeni  támogatás  is.  Nincsen  benne  a 
tavalyi  évben  képviselői  alapokból  odaítélt  összegek.  Határidőként  jelenjen  meg,  hogy 
kérjünk új pályázatot határidővel, amelyben konkrét összegek szerepelnek. 
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Zólyomi Péter települési képviselő
Január  végén  járunk,  ezért  január  24-re  kérnénk ezeket  az  összegeket.  Költségvetést  kell 
csinálnunk ezért sürgős. Nyilván aki eddig nem adott be igényt, az nem fog ezután sem. 

Őri Gyula települési képviselő
Nagyon hiányzik egy olyan tagolás, hogy melyik szervezet adott be kérelmet, melyik számolt 
be, melyik nem. Ezt egy lapon kellene, hogy lássuk. 

Kiss Antal a labdarúgó egyesület Elnöke
Úgy szólt a tájékoztatóban, hogy be kell számolni az előző évi támogatás felhasználásáról. 
Sajnos,  most  ezt  nem  tudom  megoldani,  mert  a  papírok  a  könyvelőnél  vannak.  Csak 
sarokszámokat  tudok  mondani.  Könyvelést  kell  vezeti,  és  most  ott  is  határidők  vannak. 
Leírtam a dolgokat, de január 31-ig be kell számolni, a játékvezetőnek van díja, ezeket el kell 
számolni, és ezután tudom megmondani, hogy mennyit használtunk fel. Az önkormányzattól 
a képviselői alapokkal együtt 3.325.000,-Ft-ot kaptunk. Működésre és egyebekre költöttünk, 
pálya felújítását is meg kellett oldani. Ha megfelel, akkor a részletes elszámolást jövő héten 
hozom. 

Hanvay László a Rotary Klub elnöke
A Rotary klub képviseletében vagyok itt. Nem tudtam elkészíteni a beszámolót családi okok 
miatt. Természetesen pótolom a mulasztást. 

Erdei István Falubarát Győrújbarát Egyesület elnöke 
A felkérésben nagyon tetszett,  hogy képesek vagyunk bárkivel a falu érdekében bármikor 
együtt működni. Keressük is ezeket az együttműködéseket. Engem zavar, hogy ha beszámolót 
kell készíteni. Annak is van szerepe és súlya, hogy önkormányzati támogatást nem kérünk és 
nem fogadunk el. 

Dr. Bálló Ferenc a kézilabda egyesület Elnöke
Nem  kis  nehézségek  árán  de  megoldottuk  a  beszámolót.  Igen,  valóban  most  van  az 
adóbevallás  időszaka,  nekünk 20 ezer forintba került,  hogy önök elé  tárjuk,  a  tavalyi  évi 
beszámolót. Nem szerepel az 1300 ezer forintban ténylegesen átutalt támogatási összegbe, az 
utik9oltstéség.  Ezt  mi  úgy oldottuk  meg,  hogy a  Volán  közvetlenül  az  önkormányzatnak 
számlázott, így kedvezményt kapunk. Az önkormányzat 768.054,-Ft-ot fizetett ki erre a célra. 
Íly módon 2.168 ezer forint volt tavaly. Az idén 2.269 ezer forint támogatást kérünk. Nem 
értem Zólyomi úr felvetését, a természetbeni támogatással kapcsolatban. Én úgy gondolom, 
mi nem kaptunk természetbeni támogatást.  A csarnok nem az itt  ülő 14 ember tulajdona, 
hanem a falu tulajdona. A falu lakosai használhatják. Ezt a csarnokot állami támogatásból 
építettük fel, és nem gyakorlat, hogy az intézményhasználatot nem mutatják ki sehol sem. A 
fenntartási tevékenységnél villany, víz fogy ez igaz. Talán azt ne kelljen kifizetni, vagy ki kell 
mondani, hogy a falu lakossága ezt a csarnokot nem használhatja. Nem tudom mire gondolt. 
Talán már azt ne kelljen kifizetni, ami a miénk. 

Zólyomi Péter települési képviselő
Nem arról van szó, hogy bárkivel is díjat akarunk fizettetni, csak arra vagyunk kíváncsiak, 
hogy mennyit használják az egyes szervezetek. Mi csak tájékozódni szeretnénk, hogy melyik 
civil szervezet mennyit  használja a falu vagyonát. Én azt hiszem egy tájékozódást megér. 
Most nincs annyi létjogosultsága, de ha három csapat lesz a faluban, akkor már igen. Nem 
arról van szó, hogy bárkitől is bérleti díjat szeretnénk szedni.
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Dr. Bálló Ferenc a kézilabda egyesület Elnöke
Nem lenne szerencsés, ha forintosítani akarnák, ha a sajátunkat használjuk. Ez nem támogatás 
a  mi  részünkre,  mert  ebből  a  támogatásból  mi  nem tudunk  működni,  tehát  erre  nekünk 
szükség van. 

Komjáti János jegyző
Szeretném, ha mindenki tisztán látna. Elhangzott ez a kifejezés és szeretném tisztába tenni. 
Említette  a  megkeresésünket.  És  említette,  hogy  beszámolót  kér,  az  önkormányzat  csak 
tájékoztatót kér a civil szervezettől. Ez nem beszámoló. A pénzzel el kell számolni, de maga 
az  anyag  nem  beszámoló,  hanem  tájékoztató.  A  civil  szervezeteket  az  ügyészség 
számoltathatja el. 

Őri Gyula települési képviselő
Bármelyikünk odamehet és használhatja. A falué, de ha én oda akarok menni, akkor lefizetem 
a 8500 Ft-ot. Mi szeretnénk tudni, hogy mennyit használják a szervezetek a csarnokot. Ez egy 
érték, és ha értékben kimutatjuk, hogy mennyit használják az egyes sportkörök, az nem egy 
támogatás megvonás szele, hanem csak egy értékkimutatás. Nem is lényeges, hogy forintban 
kimutatjuk.  Ez  a  közösség  számára  érték,  és  ha  valaki  a  közösség  tagjai  közül  egyéni 
érdekeinek ki akarja venni, az fizet érte. 

Pammer Ernő a Csobolyó Néptánc Egyesület 
Az önkormányzat akkor látná legtisztábban, hogy milyen munka folyik, ha véletlenszerűen 
megnézik személyesen. Rengeteg munka van a szülők részéről is, talán eddig ezt önök nem is 
tudták.  Nagyon  sok  olyan  költség  merül  fel,  ami  érték,  ezek  művészeti  értékek.  Ezek  a 
támogatások mind itt maradnak Győrújbaráton. Erre az egész falu büszke lehet. Ha futja az 
idejükből, akkor jöjjenek el és meglátják, hogy mire költöttük a pénzt. 

Németh Csaba települési képviselő
A Csobolyó Egyesületnél találkoztam vele, hogy egy bizonyos összeg már átutalásra került, 
és kérdezem, hogy milyen feltételekkel kapják meg a többi összeget. 

Komjáti János jegyző
A mi  kimutatásunk szerint  eltérés  van a  támogatás  nagyságában,  mert  nálunk 1.071 ezer 
szerepel.  Az  egyesületnek  úgy  adtuk  a  támogatást,  ahogyan  kérte,  általában  feladathoz 
kapcsolva. 

Több hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozza. 

Győrújbarát Község Önkormányzata
a településen működő civil szervezetek

működéséről készült tájékoztatót
elfogadja
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A napirend ötödik pontjának tárgyalása
2007 évi belső ellenőrzési terv megalkotása
Előadó: Komjáti János jegyző
Előterjesztés írásban csatolva.
Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások.

Zólyomi Péter szóbeli kiegészítője
Decemberben már foglalkozott  ezzel  a  bizottság,  akkor  elnapoltuk a  döntést.  Nem igazán 
láttuk szükségét a megtárgyalásnak. Három ellenőrzést ölel fel ez a terv. Amikor elkészül, 
akkor utána a bizottság napirendjére tűzi és megtárgyalja. Én javaslom, hogy fogadja el a 
képviselőtestület.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 13 fő igen 1 fő ellenszavazatával az alábbiakról 
dönt:

2/2007.(I.16.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

az önkormányzati intézmények 2007. évre
vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervét

a mellékelt formában megalkotja.

A napirend hatodik pontjának tárgyalása
Kulturális és Oktatási Bizottság előterjesztései
1./ ÁMK kérdései
Előadó: Ott László
Előterjesztés írásban csatolva.

Ott László a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke szóbeli kiegészítése
A bizottság két témával foglalkozott,  az egyik az iskola átvilágítása,  a  másik a 2007. évi 
eseménynaptár. Az átvilágítást több főrumon tárgyaltuk. Hét árajánlatot kértünk. A bizottság 
négy  ajánlatot  nézett  meg,  és  fogadott  el.  Ezekről  referenciákat  kértünk  be.  Általában 
mindegyik  cég  meg  volt  elégedve  az  adott  szervezettel.  Ebből  a  négy  szervezetből  kell 
kiválasztani  a  testületnek,  mert  mindegyikről  jó  vélemény  volt.  Én  személy  szerint  az 
Addukátor Kft.-t ajánlom. Szakmailag, szülői elégedettséget is vizsgál és úgy látom, hogy 
széles körű vizsgálatot végez. 

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások.
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Juhászné Árpási Irma polgármester
El kell mondani, hogy volt olyan önkormányzat, amelyik nem is válaszolt. A legkimerítőbb 
választ a Péri Önkormányzat adta a Közoktatási Szakértők Nyugat-dunántúli Egyesületére. 

Bojtor Ferenc települési képviselő
A bizottság támogatja az Addukátor Kft.-t, vagy mind a négyet ajánlja.

Ott László települési képviselő
A bizottság nem javasolt egyet, én csupán a saját véleményem mondtam el.

Dr. Csizmadia Andrea települési képviselő
A  pályázatokat  tartalmuk  alapján  kellene  megítélni  és  nem  az  alápján,  hogy  milyen 
referenciák  érkeztek  vissza.  Semmiképpen nem lehet  a  pályázóknak  betudni,  hogy  egyes 
önkormányzatok nem válaszoltak. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Én  ezzel  vitatkoznék,  mert  a  Regionális  Egyesületről  mindegyik  önkormányzat  részletes 
leírást  adott,  hogy  mennyire  tudták  hasznosítani  a  vizsgálat  eredményét.  Segítettek  a 
hiányosságok feltárásában és javításán.

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
A  részleteibe,  ha  belemegyünk,  akkor  nekem  az  Addukátor  kft.  vizsgálata  tetszett,  mert 
klímavizsgálatot is ajánlott. A szülőket is megkérdezik és ez nagyon szimpatikus, ha nem is 
az elsődleges. A többi ajánlat ilyen jellegű vizsgálatot nem tartalmaz. 

Zólyomi Péter települési képviselő
Én  ebből  az  anyagból  nem  tudok  dönteni.  Az  Oktatási  Bizottság  tagjai  közül,  aki  úgy 
gondolja, akkor ajánljon egyet. Így nem tudok dönteni. Számomra ez kevés a döntéshez. 

Őri Gyula települési képviselő
Azért nem választottunk, mert nem mi akarunk eldönteni. Ebből a négyből az ára miatt kettő 
az, amelyik szóba jöhet. Az egyik az Addukátor, a másik a Közoktatási Szakértők Nyugat-
dunántúli Egyesülete. Ha az óvoda is ugyan ennyibe került, akkor értékben a 650 ezer forint 
sem sok. Az ajánlatukban az iskola tagolását figyelembe véve adták meg az ajánlatot.  Az 
ehhez szükséges szakmákat ők tudják adni. Én az Addukátor Kft.nél nem láttam ezt a tagolást. 
Ha úgy dönt a testület, hogy az Addukátor Kft.-t választja, akkor a szerződésben ezt is meg 
kell jelölni.

Juhászné Árpási Irma polgármester
A bizottságban ott voltam, elmondom, hogy a Regionálisról több pozitív érvet hallottunk.

Csizmadia Ernőné a Kulturális és Oktatási Bizottság külsős tagja
A regionálist javasoltuk, mert én is éreztem, hogy alaposabb, jobban kidolgozott. 

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Én segítek a képviselőtársamnak, mint gyakorló szülő úgy néztem ezt a dolgot. Egyedül az 
Addukátor Kft.-nél volt az, hogy engem, mint szülőt meg fognak kérdezni és engem ez fogott 
meg. A munka minőségét tekintve nincs különbség. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester
Zólyomi úr megnyugtatására még egy kört lehet futni, ennyit megérne, hogy ez a két cég ezt a 
klímavizsgálatot elvégzi-e, és akkor nyugodt szívvel dönthet a testület. 

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Nem gondolom, hogy el kellene tolni ennek a döntésnek a meghozatalát, és lesz-e annyi idő, 
hogy korrekt  módon megtörténjen az átvilágítás,  lesz-e  arra  idő,  hogy korrekten értékelni 
tudjuk  és  még  a  beíratás  előtt  lesz-e  arra  idő,  hogy  döntsünk  arró,  hogy  az  iskola  más 
rendszerben működjön. 

Őri Gyula települési képviselő
Ne halogassuk a döntést, mert majd utána még lesz időnk megtárgyalni, ha már eldöntöttük. 
Lesz még időnk a tárgyalásokra. Döntsük el most, hogy kinek melyik a szimpatikus.

Dr. Márai István települési képviselő
Az ember a döntésében csak azt tudja értékelni, amit ezek a cégek magukról leírnak. Nyilván 
mindenki a jót írja le. Nyilván úgy kell döntenünk, hogy kinek ki a szimpatikus.

Vass Zoltán települési képviselő
Mind a nég pályázó megfelel. 

Ott László települési képviselő
Igen szakmailag mind a négy megfelel.

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Bízza meg a testület a polgármester asszonyt a munkákkal.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Azt akartam én is javasolni, hogy a tárgyalások olyan mederben folyjanak, hogy az iskola, 
művelődési otthonra is terjedjen ki. Határidőt is szabjunk nekik.

Kocsár Károly települési képviselő
Március 15-i testületi ülésre. 

Dr. Csizmadia Andrea települési képviselő
2-6 hét, tehát márc. 20-ra folytassa le a vizsgálatot.

Polgármester az elhangzás sorrendjében szavazásra teszi a kérdést, melyen az alábbi 
részdöntések születtek:

Rátió Szakértői Iroda (Várpalota, Tési u. 6.):   14 fő nem szavazat

Addukátor Kft. (Győr, Mező u. 15.): 11 igen, 3 nem szavazat

Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet: 14 nem szavazat

Közoktatási Szakértők Ny-Dunántúli Egyesülete: 3 nem, 8 igen szavazat, 3 tartózkodás
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

3/2007. (I. 16.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Művelődési Ház és 
Könyvtár intézménye átvilágításával, 

szervezeti átalakításával kapcsolatos feladatok elvégzésével 
megbízza az Addukátor Kft.-t. (Győr, Mező u. 15.)

Utasítja a polgármestert, hogy a szerződést úgy kösse meg, 
hogy a vizsgálat március 20-ig befejeződjön 

és terjedjen ki klímavizsgálatra is. 

Kulturális és Oktatási Bizottság előterjesztései
2./ Eseménynaptár

Ott László a bizottság elnöke
A bizottsági ülésen tárgyaltuk a 2007. évi eseménynaptár kiegészítését. Három időpontban 
egyeztünk meg, és ezeket előterjesztjük a testület elé. A március 15-i ünnepségen kerüljön sor 
a baráti elismerések átadására.
Falunap  Győrújbarát  megalakulására  emlékezik,  ezt  a  napot  az  Egyesülés  Napjának 
nyilvánítjuk. Ez július 7-én lenne.
Falunapot pedig szeptember 22-re javasoljuk. A falunaphoz a bizottság a civil szervezeteket is 
bevonná.
A  bizottság  a  fesztivál  megrendezését  a  jövő  évre  tervezi.  A  szeptemberi  falunap  már 
tartalmazna olyan elemeket is, amit a fesztiválra is fel lehet használni.

Juhászné Árpási Irma polgármester
A  Baráti  Hírmondóban  megjelentetjük,  hogy  milyen  feltételekkel  lehet  javasolni  olyan 
polgárokat, akik sokat tettek Győrújbarátért.

Mónus Ágnes települési képviselő
Baráti Egység Napja legyen a neve annak a napnak, amelyen megalakult a település. 

Horváthné Csala Ágnes művelődésszervező
Ötletelhetnénk a falu lakosaival együtt egy megfelelő kifejezést találni.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Július 7-e a Baráti Egység Napja elnevezésre  6 fő igen szavazat, 6 fő ellenszavazat és 2 
fő tartózkodás született.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:
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4/2007. (I. 16.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

a 104/2006.(XII.14.)sz. képviselőtestületi határozattal
elfogadott 2007. évi esemény-naptárát 

az alábbiak szerint pontosítja:
Baráti Elismerés Napja: március 15.

Egyesülés Napja: július 7.

A napirend hetedik pontjának tárgyalása
Intézményi térítési díjak
Előadó: Komjáti János jegyző
Előterjesztés írásban csatolva.

Kérdés

Zólyomi Péter települési képviselő
Ami az előterjesztésben van, arról volt szó a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén. Ezeket az 
összegeket támogatja a bizottság. Utólag alkalmazhatjuk-e ezeket az összegeket?

Válasz

Komjáti János jegyző
Január  1-től  alkalmazzuk,  mert  a  hatályba  léptető  rendelkezésben  az  szerepel,  hogy  a 
következő térítési díj beszedésétől lehet, itt mindig utólag fizetik a térítési díjat, tehát ezért 
lehet. Csak azért a szolgáltatásért fizettethetünk, amit már elvégeztünk.

Hozzászólások.

Kocsár Károly települési képviselő
Ezt én erkölcstelennek tartom, hogy aki megveszik az ebédet, az a régivel számol, ő annak 
tudatában  rendel  ebédet,  hogy  400  forintba  kerül,  és  nem  biztos,  hogy  ha  több,  akkor 
megvenné.

Komjáti János jegyző
Ezt lehet kezelni, január 1-től alkalmazható, de lehet márciustól is, döntés kérdése.

Mógor Csaba települési képviselő
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nagyon mélyen megtárgyalta.  Nem kívánjuk a lakosságot 
megsarcolni. 
A térítési díjak lényegesen alacsonyabbak, mint a környező településeken. A korrektség miatt 
én is febr. 1-től javaslom.

Zólyomi Péter települési képviselő
Az újságban is olvashatják a lakosok, hogy mennyi lesz a térítési díj. Csak 10%-os emelés 
történt és az önkormányzat már 3 éve nem nyúlt a térítési díjakhoz.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  13  fő  igen  szavazatával,  1  fő  tartózkodásával 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
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Győrújbarát Község Önkormányzata
megalkotja

3/2007.(I. 17.) önkormányzati rendeletét
az intézményi térítési díjakról.

A napirend nyolcadik pontjának tárgyalása
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előterjesztései
1./ Könyvvizsgáló alkalmazása
Előadó: Zólyomi Péter a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke
Előterjesztés írásban csatolva.

Zólyomi Péter bizottsági elnök
Négy pályázótól kértünk ajánlatot. Ketten válaszoltak, ketten nem is válaszoltak. Az eddigi 
könyvvizsgáló adta a legjobb ajánlatot 500 ezer forinttal és mivel döntést nem igényel, ezért 
tájékoztatom a képviselőtestület.

Kocsár Károly települési képviselő
A könyvvizsgáló megbízását miért nem kell megszavazni?

Komjáti János jegyző 
Folyamatos  szerződése  van  a  vállalkozóval  az  önkormányzatnak.  Most  természetesen 
megkértünk más ajánlatot is, de az ő ajánlata volt a legkedvezőbb.

Zólyomi Péter települési képviselő
Az idei évre is ugyan azzal az összeggel vállalta, mint tavaly.

Kocsár Károly települési képviselő
Az SZMSZ a testület kizárólagos hatáskörébe utalta ennek eldöntését. 

Zólyomi Péter települési képviselő
A pénzügyi ellenőrző bizottság javasolja, hogy Dr. Hamar Péter könyvvizsgálót bízzuk meg a 
2007. évre is a könyvvizsgálattal. Ennek díja 500 ezer forint + ÁFA.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Javasolja,  hogy érdemes lenne  több évre  megbízni.  Vagy csak  mindig  egy évre  akarja  a 
képviselőtestület.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza
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5/2007. (I. 16.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

az önkormányzati gazdálkodás könyvvizsgálói 
feladatainak ellátásával – továbbra is – 

2007. évben a „Dr. Hamar” 
Könyvvizsgáló, Adó- és Ingatlanszakértő Irodát, 

(9200 Mosonmagyaróvár, Kadocsa Gy. u. 33.)
bízza meg. 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előterjesztései
2./ Az önkormányzat kintlévőségeinek behajtása

Zólyomi Péter települési képviselő
A másik téma az önkormányzat kintlévőségeit hogyan lehetne beszedni magánszemélyektől 
és vállalkozóktól. Erre kértünk árajánlatot. Három ajánlat érkezett és nekünk az egyik cég 
ajánlata tetszett, mert csak sikerdíjat kérnek, semmilyen egyéb költsége nincs. Ez cég a Iroda 
és  az  a  javaslat,  hogy kössön  az  önkormányzat  szerződést  ezzel  a  céggel,  azzal,  hogy a 
szociális helyzetet figyelembe kell venni. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Az is javaslat volt, hogy az első körben 10-10 embert nézzünk meg.

Erdei István Falubarát Győrújbarát Egyesület elnöke
Ez a behajtás az alapösszegre vonatkozik, mert aki három-négy éve tartozik, akkor az most 
nem annyit ér, tehát azt gondolom, hogy az a hatmillió, most nem annyit ér.

Zólyomi Péter települési képviselő
Az önkormányzatnak a kintlévőségeire joga van késedelmi kamatot számolni. Ezekben az 
esetekben a késedelmi kamatokat is megpróbáljuk beszedni. 
A legtöbb kintlévőség közműből származik, tehát késedelmi kamatot nem számolhatunk. 

Több hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  13  fő  igen  szavazatával,  1  fő  tartózkodásával 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

6/2007. (I. 16.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

az adóbehajtás hatékonysága érdekében 
szükségesnek tartja annak fokozását, 

ezáltal a költségvetési bevételek növelését. 
Ennek érdekében meg kell vizsgálni 

behajtó céggel való megállapodás lehetőségét is. 
Tárgyalásokat kell folytatni a Victus Iroda vezetőivel 

a lehetőségek kimunkálására.
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester

Határidő: 2007. február 15.
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A napirend kilencedik pontjának tárgyalása
Kommunikációs Bizottság előterjesztése
A honlap működtetéséhez koordinátor és moderátor személyére javaslat
Előadó: Mónus Ágnes a Kommunikációs Bizottság elnöke

Mónus Ágnes bizottsági elnök
Örömmel jelentem, hogy működik a település honlapja. Interaktívnak mondható. Ez a honlap 
akkor fog igazán jól működni, ha valaki karban tartja. Ez egy nagyon fontos. Ami már elavult 
az kerüljön le, ami fontos és friss információ az kerüljön fel. A Kommunikációs bizottság azt 
javasolja, hogy kellene egy személy, aki ezeket az információkat karban tartja. A hivatalon 
belül erre nincs alkalmas személy, akinek a munkaidejébe ez beleférne. A technikai háttér 
karbantartójához  eljuttatja  az  információkat.  Azt  javasolja,  hogy  ezzel  a  minden  napos 
feladattal a polgármester asszony bízza meg Dr. Csizmadia Andrea alpolgármester asszonyt. 
A másik dolog a honlappal kapcsolatban, hogy hirdetésekre adunk lehetőséget és kidolgozunk 
egy tarifa rendszert, és közzé tesszük az újságban. A kisokos tárban jelennének meg a helyi 
vállalkozókról, hogy mivel foglalkozik elérhetőségeik, ezeket felajánljuk a vállalkozóknak. 
Akik egyéb módon szeretnének hirdetni, azoknak lehetőséget adunk a megjelenésre. Június 
30-ig ingyen jelenhetnek meg a vállalkozások. 
Egy honlap interaktívvá tételében vannak etikai normák, ezt a falubarát egyesület nyilvános 
fórumon már meg is  tanultuk.  Egy kódexet  jelentetünk meg,  hogy a  véleménynyilvánítás 
stílusa európai maradhasson. Ezért javasoljuk, hogy legyen egy moderátor, aki folyamatosan 
figyeli a felkerülő információkat, hogy azok testületet, embert ne sértsenek. Erre felkértem 
Németh Endre úrral, de nem tudja vállalni. Mielőbb találjuk meg azt a személyt aki ezt el 
tudja vállalni. Aki nemtelenül szól hozzá, akkor a moderátornak jogában áll megtagadni, hogy 
megjelenjen a hozzászólása. Nagy előrelépést tettünk. A honlap akkor lesz jó, ha eljuttatják az 
aktuális információkat a koordinátorhoz. H a honlap aktuálisabb lesz, mint a baráti hírmondó 
bármikor is lehet. A hírmondó a stabilabb információkat adja. A honlap pörgősebb lesz. 

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások.

Kocsár Károly települési képviselő
Nem értek egyet, hogy június 30-a után a kisokosban megjelenő vállalkozók fizessenek a 
hirdetésért. Azok, akik helyi adót fizetnek, azoknak legyen ingyenes. Maga a kisokos rész 
legyen ingyenes. Az adattartalommal kapcsolatban az a javaslatom, hogy az információkat 
jelentessük meg papír alapon is, hogy akik nem rendelkeznek internetes hozzáféréssel, azok is 
megismerjék. 

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Amit felsoroltál, arról nem dönthetünk, mert mi nem bízhatjuk meg Dr. Csizmadia Andreát. 
Ez jó, mert ha van egy ember, aki összefogja, akkor nem telefonálok jegyző úrnak, hanem ő 
összefogja. 

Mógor Csaba települési képviselő
Országban  nem védi  a  kormány  a  belső  piacainkat.  Győrújbarát  is  egy  piac.  Fogyasztói 
társadalomban élünk és nagyon hasznos, hogy minden vállalkozó és szolgáltatás bekerüljön a 
kisokosba. Ebből a vállalkozóknak haszna van, de nekünk is, mert annál több iparűzési adót 
fizet be. Ez a belső piac fog több bevételt generálni. Kocsár Károly képviselőtársamnak abban 
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igaza van,  hogy legyen papír  alapon is,  hogy azok,  akiknek nincs  számítógépük,  azok is 
megismerjék ezeket az információkat. Abban viszont nem értek egyet, hogy legyen ingyenes 
a kisokosnál való megjelenés, mert egy profilt váltó cég nem fogja lejelenteni magát és legyen 
egy minimális díj. Javaslom, hogy egy minimális 1000,-Ft legyen.

Zólyomi Péter települési képviselő
Többen kérdezték, hogy miért nem működik még a honlap. Azért mert még próbaüzem van. 
Én is az évi 1000 Ft-os nyilvántartási díjat szintén javasolnám, hiszen egy vállalkozónak ez 
nem jelenthet problémát ekkora összeget kifizetni. 

Csizmadia Ernőné helyi állampolgár
Az etikai kódex nagyon jó ötlet,  és jó lenne, ha ez megjelenne az újságban is.  A faluban 
nagyon soknak még nincs hozzáférése az internethez. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Én azt az információt kaptam, hogy körülbelül 400 családban van internet. Először szeretnék 
egy-két  dolgot  tisztázni.  A  bizottsági  ülésen  sem  kaptam  rá  választ.  Karbantartási  díjat 
fizetünk havi 30 ezer forintért. Én megkérdeztem, hogy egy falusi honlapnál mit jelent ez a 
karbantartás, és többen azt mondták, hogy ez az összeg magas. Az is érdekelne, hogy nincs 
rácsatlakozási lehetőse sem a jegyzőnek, sem a polgármesternek. Arról volt szó, hogy egy 
jelszó alapján írhatunk a  honlapra.  Erre  sem kaptam választ.  Én megkeresem az Ad Info 
vezetőjét, hogy ez hogyan működik a moderátor kérdésben is szeretnék utána járni. Két hét 
múlva majd, ha többet tudok, akkor majd beszélünk róla.

Mónus Ágnes bizottsági elnök
Benne  van  az  előterjesztésben  a  karbantartási  díj.  A  koordinátor  azért  kell,  mert  nincs 
kontaktus az önkormányzat és a karbantartó között. Ők ott állnak és tépik a hajukat, mert nem 
tudják, hogy kit hívjanak fel. Lesznek hirdetések is, és akkor lehetne a koordinátort keresni. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Nekem  ez  a  díj  azt  jelenti,  hogy  tőlem,  vagy  a  jegyző  úrtól  vagy  az  iskolaigazgatótól 
megkapja az anyagot és felteszi. Győrben, ami egy város ott 300 ezer forint egész évre. Ha 
összeszámoljuk, a mi összegünk több.

Mónus Ágnes települési képviselő
A koordinátornak tudnia kell, hogy mi történik a faluban, tudnia kell magyarul.

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
A koordinátor utána megy az anyagnak. Elmegy a vállalkozóhoz, elmegy a polgármesterhez. 
Oda – vissza kapcsolat van. Kell legyen ilyen kapcsolat. Ha megint nem szabunk felelőst, 
akkor elszalad a ló.

Bojtor Ferenc települési képviselő
Lehet,  hogy sok,  de az  attól  függ,  hogy a  szoftver  üzemeletető mennyi  anyagot  kap.  Ha 
rendelet alkotunk, akkor 

Őri Gyula települési képviselő
Melyik faluról beszélsz, mond el. Fertődhöz, Jánossomorjához mérd, ne rébuszokban beszélj. 
Ha lesz karbantartónk, akkor ő megszervezi, és arról gondoskodik, hogy az anyag megfelelő 
formában kerüljön a honlapra. Ilyen módon, ha már egyszer ebben döntöttünk, akkor most 
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miért kell az mondani, hogy én nem így gondolom, erről már döntöttünk. Bízd meg, ez egy 
lehetőség. Fontos, hogy együtt működjünk.

Erdei István Falubarát Egyesület vezetője
A számokat nem értettem

Juhászné Árpási Irma polgármester
Az újságban az jelent meg, Győrnek éves 300 ezer, nekünk pedig 30 ezer havonta.

Mógor Csaba települési képviselő
Akkor tudunk összehasonlítani, ha van adatunk. A pénzügyi bizottság kialakította a hirdetési 
tarifákat. Elég kapós lesz. Az első hónaptól fogva el tudjuk érni ,hogy ne kerüljön pénzébe az 
önkormányzatnak,  mert  a  vállalkozók  hirdetni  fognak.  A  karbantartás  nem  sok,  a  piaci 
viszonyokat ismerve.

Mónus Ágnes bizottsági elnök
A  tv  felvétellel  kapcsolatban  elmondom,  hogy  Horváth  Róbert  2  kamerás  felvételre  kér 
lehetőséget és majd meglátjuk, hogy melyik a jobb. Nem ment le pénteken, ezt  egy helyi 
állampolgár jelezte.

Komjáti János jegyző
Horváth  úr  és  Oláh  Péter  összeültek  és  megbeszélték  a  részleteket.  A  Kommunikációs 
Bizottság  ajánlatával  kapcsolatban,  a  87/2006.(XI.  09.)  sz.  képviselőtestületi  határozat 
egyszer már döntött a reklámokról. Akkor most ez hatályon kívüli.

Mónus Ágnes bizottsági elnök
A fizetési  tarifákat azt fogadjuk el,  amit most döntöttünk, kiegészítve,  hogy a kisokosban 
június 30-ig ingyenes maradjon, utána pedig évente 1000 forint. Ez a tarifatáblázat legyen és 
az a tapasztalat, hogy ezt is kifizetik a vállalkozók.

Bojtor Ferenc települési képviselő
Áthidaló javaslatként, fizetni nem kell, de bejelentési kötelezettsége legyen. 

Mógor Csaba települési képviselő
A vállalkozás cégnéven szerepel, a kisokosban viszont a tevékenység szerepel.

Kocsár Károly települési képviselő 
Indítványa,  hogy az előterjesztés szerinti  árak legyenek, de a  kisokosban való megjelenés 
legyen ingyenes.

Polgármester kérdésére miszerint legyen ingyenes  a kisokos a vállalkozásoknak,  akinek 
nincs  adótartozása,  a  képviselőtestület  6  fő  igennel,  6  fő  nemmel  szavazott  és  1  fő  
tartózkodott.

Juhászné Árpási Irma polgármester javasolja, hogy ne a következő testületi ülésen döntsön  
a testület, hanem majd májusban. Ezen javaslatát a képviselőtestület 12 tagja támogatta, 1  
fő tartózkodott.
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Több hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  12  fő  igen  szavazatával,  2  fő  tartózkodásával, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

7/2007.(I. 16.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

87/2006.(XI.09.) sz. képviselőtestületi határozatát 
a település honlapja(www.gyorujbarat.hu)  hirdetési díjairól

az alábbiak szerint módosítja:

Minimum:    2000,-Ft/ hó
                       700,-Ft/hét

            Kisokos:       4000,-Ft/hó /egyszeri 1000,-Ft az AD Informatikát illeti/
Térkép:         5000,-Ft/hó /egyszeri 2000,-Ft az AD Informatikát illeti/
Vendégváró: 3000,-Ft/hó /egyszeri 1000,-Ft az AD Informatikát illeti/
Extra:           6000,-Ft/hó /egyszeri 2000,-Ft az AD Informatikát illeti/
Super:           Bármelyik csomag fél évre előre lekötve,

          melynek díjából 20% kedvezmény van. 

Komjáti János jegyző
A  megállapított  díjakon  kívül  a  koordinátor,  moderátor  kérdése.  A  vita  során  az 
előterjesztésből  kiderül,  hogy jól  van megfogalmazva,  hogy a  polgármester  bízza meg az 
alpolgármestert a koordinátori munkával. A bizottságnak javaslattételi joga van, a testületnek 
nincs  döntési  joga.  Döntési  joga  is  van  természetesen,  előírhatja,  hogy  a  koordinátor  és 
moderátor kérdését meg kell oldani. Természetesen ez lehet egy személy is. 

Mónus Ágnes bizottsági elnök
Nem lenne szerencsés, ha egy személy lenne a koordinátor és moderátor.

Horváthné Csala Ágnes művelődésszervező
A művelődési háznak van egy kötelezettsége, hogy internetes hozzáférést kell biztosítani a 
falu  lakosságágának.  A  Teleházat  üzemeltető  ifjúsági  egyesület  megszűnt.  Ez  technikai 
felügyeletet  jelent.  Itt  van  még  a  hangtechnika  kezelése,  ami  szintén  egy  megfelelő 
szakértelmet kíván. Szóba kerülhet a költségvetési tárgyalásoknál, ha szakembert veszünk fel, 
akkor elláthatja a koordinátor szerepét is. 

Zólyomi Péter települési képviselő
A tv felvételnek milyen anyagi vonzata van?

Mónus Ágnes bizottsági elnök
Ez egy próbafelvétel, utána megfontolásra ajánljuk. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
A másik a koordinátor kérdése, hogy a testület a polgármestert bízza meg. 
Kocsár Károly települési képviselő

21



Van más lehetőségünk?

Németh Csaba települési képviselő
Én is azt szűrtem le a jegyző úr szavaiból, hogy a testület arról dönthet, hogy koordinátori és 
moderátori  tevékenységet  szavazzunk meg.  Ez a  személy vagy személyek nem a  javasolt 
Csizmadia  Andrea,  akkor  arról  a  testület  dönt,  ha  ez  az  alpolgármester,  akkor  csak  a 
polgármester asszony bízhatja meg. 

Őri Gyula települési képviselő
Mi  javaslatot  tettünk  a  koordinátorra.  Polgármester  asszonynak  kell  nyilatkozni,  hogy 
elfogadja vagy nem. Természetesen ő is javasolhat. Hogy elfogadjuk-e, vagy nem, az más 
kérdés.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Én szeretném elmondani, amit már a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy szeretném látni, 
hogy mi a feladata a koordinátornak, a moderátornak, de az AD Informatika vezetőjével még 
nem sikerült leülni.

Mónus Ágnes bizottsági elnök
Hogy mi a koordinátor feladatát az előterjesztés tartalmazza. Ennél többet később se fogunk 
tudni. 

Kocsár Károly települési képviselő
Ha lett volna koordinátor, akkor rajta lett volna a testületi ülés.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Most mondom sokadszor, hogy nincs hozzáférésünk a honlaphoz. Sem nekem, sem a jegyző 
úrnak nincs hozzáférése. 
Szeretnék kapni egy jelszót, és szeretném a saját dolgaimat magam feltenni. Ezt az anyagot el 
tudtam volna küldeni.

Kocsár Károly települési képviselő
Ebből olyan dolog lesz, mint az iskola hírlevele. Egymásra írt szövegek. Kaphat egy jelszót, 
csak hogyan fog kinézni. Ennek technikai oldala van.

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Ő tudja,  hogy  hova  kell  menni.  Kell  olyan  ember,  aki  felhívja  az  összes  vállalkozót.  A 
polgármester asszony fogja végigjárni az összes vállalkozót?

Kocsár Károly települési képviselő
Nem volt kitéve a testületi ülés. Csak három helyen volt kinn. Azon vitatkozunk, hogy A3-as.

Őri Gyula települési képviselő
Mikor  megalakultunk  elmeséltük,  hogy  hogyan  szeretnénk  működni.  Bizottságokat 
alakítottuk  nagyon  komoly  szakmai  összetétellel  külső  tagság  révén.  A  kommunikációs 
bizottság is ilyen. Nem gondoljuk, hogy a polgármesternek kell  szerkeszteni a hírmondót, 
vagy a honlapot. Már elmondtam háromszor, tudomásul kellene venni már, hogy ez a testület 
bizottsági munkán alapuló előkészítésben megfontolt módon akar működni. Nem úgy, hogy 
mindent a polgármesteren keresztül kell intézni. Nem is ért hozzá annyira. Azt szeretnénk 
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látni, aki ehhez ért. Az én munkámba is beleszólni majd, hogy mit hogyan. Én elmagyarázom, 
de nem akarom kiadni a kezemből. A kommunikációs bizottság sem fogja kiadni.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Megint  nem  értjük  egymást,  én  szeretnék  tisztán  látni,  én  szeretném  ezeket  a  dolgokat 
megbeszélni az alpolgármesterrel. Ez kettőnkre tartozik.

Őri Gyula települési képviselő
Mi az, hogy kettőtökre tartozik.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Én  szeretnék  bizonyos  kérdéseket  megbeszélni,  engedtessék  meg,  hogy  polgármesteri 
jogaimmal éljek. A bizottsági ülésen is így volt.

Dr. Csizmadia Andrea települési képviselő
Én ott voltam a bizottsági ülésen, de nem emlékszem, hogy ilyen konkrétan beszéltünk erről. 
Mostanáig  hallgattam a  véleményeket,  de  számomra  csak  most  tudatosult,  hogy  szeretne 
velem  leülni.  A  bizottsági  ülésen  is  elmondtam,  hogy  nem  kívánom  a  kezembe 
összpontosítani  ezeket  a  feladatokat.  Nem  kívánok  ezzel  visszaélni.  Ez  egy  koordinátori 
tevékenység. Ez nem jog a kommunikáció felügyeletére. Ez csak összefésülése azoknak a 
dolgoknak,  amelyek  szükségesek  megjelenni  a  honlapon.  Én  elmondtam,  hogy  nagyon 
szívesen ellátom ezeket a feladatokat. A műszaki dolgokat az Ad Informatika látja el. Ilyen 
végzettségem  nincs  én  ezt  nem  is  állítottam.  Olyan  ismeretkekkel  rendelkezem,  ami  a 
koordinátori munkához szükséges.

Kiss Antal helyi állampolgár
Változott-e  valamit  az  önkormányzati  szabály,  hogy  az  önkormányzati  képviselő  az 
önkormányzatnál nem vállalhat  pénzért munkát. 

Vass Zoltán települési képviselő
Milyen munkát végez.

Kiss Antal települési képviselő
Előbb itt hallottam, hogy úgyis ezért kapja a pénzt. Amikor elindult itt a hótolási dolog, akkor 
az István azért nem csinálhatta, mert képviselő.

Komjáti János jegyző
Valóban  elhangzott  pénz.  Hiszen  mindenki  tudja,  hogy  a  megválasztott  alpolgármester 
tiszteletdíjat kap a munkájáért. 

Dr. Csizmadia Andrea települési képviselő
Ezért  semmilyen  plusz  juttatás  nem  fog  megilletni.  Ha  engem  bíz  meg  a  polgármester 
asszony, nekem ezért juttatás nem jár.

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Újdonság  amit  mondott,  hogy  Árvai  képviselőtársam  havat  akart  tolni,  mert  egy  Nyúli 
vállalkozó, és az Unitranscoop jelentkezett.  

Juhászné Árpási Irma polgármester
Az István csak az alkalmazottja ennek a Nyúli cégnek.
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Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Én ezt nem tudhatom. A másik, nagy felháborodást keltett, hogy az alpolgármester felveszi a 
fizetését. Nem azért szavaztuk meg, hogy ücsörögjön, hanem dolgozzon. Ez a falu akkora, 
már mindenki tudja, mint Jánossomorja, mint Tét. A polgármester asszony munkabírását nem 
vonja kétségbe senki, de ez a falu már nem 2 ezer lakosú és elkél egy alpolgármester és sok 
olyan  település  van,  ahol  az  alpolgármester  felveszi  a  fizetését  és  azért  dolgozzon  meg. 
Miután csak a polgármester bízhatja meg munkával, amiben nem dönt, csak előkészít. Például 
az ÁMK dolga, ami már egy hónappal ezelőtt megvalósulhatott volna. Ha engem javasolt 
volna  a  kommunikációs  bizottság,  akkor  lehet,  hogy  már  régen  adott  volna  munkát  a 
polgármester. Dolgoztassa meg. 
Ezt végre már be kell fejezni. Adjunk már végre munkát Csizmadia Andreának. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Hogy az  ÁMK már  régen  megtörtént  volna,  ezt  visszautasítom.  Semmivel  nem vagyunk 
előbbre, mi azt nagyon gyorsan elvégeztük. Nem gondolom, hogy ez bármiféle késedelemmel 
járt. Szeretném megkérni, hogy mondja meg, hogy mi lett volna még az a másik két dolog, 
amiben gyorsabban történt volna, ha az alpolgármester végezte volna. 

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Majd ha kíváncsiak rá, akkor négyszemközt elmondom. 

Kocsár Károly települési képviselő
Halasszuk el ezt és üljön le mindenki és beszéljék meg. 

Őri Gyula települési képviselő
Felkérjük a polgármester asszony, hogy bízza meg az alpolgármestert.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Felkértél, megértettem.  Arról szavazhatunk, hogy koordinátorra és moderátorra szükség van.
Január 30-án a személyéről megteszem az előterjesztést. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 10 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazatával és 3 
fő tartózkodásával az alábbi határozatot hozza:

8/2007.(I. 16.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

 megállapítja, hogy valóban szükség van koordinátorra 
és moderátorra a település honlapja működtetéséhez

személyükről polgármester egyeztessen, 
és tegyen javaslatot a képviselőtestületnek

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester
Határidő: 2007. január 30.

Németh Csaba települési képviselő
Olyan javaslatom lenne, ha már felmerült, hogy 550 háztartásban van internetes hozzáférés. A 
kommunikációs bizottság vizsgálja meg, hogy van-e arra lehetőség, mert a Teleházban lévő 
gépek  pihenő  pályán  vannak.  A  művelődési  házban,  vagy  a  rendelőben  vagy  máshol 
hozzáférést biztosítani úgynevezett e pontot a falu lakosainak. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester
A művelődésszervező már említette, hogy itt helyben lehetne hozzáférést biztosítani. 

Németh Csaba települési képviselő
Ő azt javasolta, hogy a művelődési házban, de lehetne máshol is a falu több pontján is, ahol 
védett helyen van.

Horváthné Csala Ágnes művelődésszervező
Az oktatási és hírközlési minisztériumnak elnyertük annak idején a „Közháló” nevű köznet 
szolgáltatását,  amelyben  24  férőhelyes  rúter  tulajdonjoga  is  benne  van,  ami  már  az 
önkormányzat tulajdona, ennek feltétele, hogy művelődési házban lehet e pontot létesíteni a 
falu lakosai részére. Az iskolának is van egy ilyen felszerelése, van a Teleházban is, de kell 
egy ember, aki ezeket kezeli, mert jelenleg nincs senki.

Kocsár Károly települési képviselő
Ennek  a  rúternek  az  ára  3000  forintba,  akkor  miért  nem teszünk  ide  az  ajtó  mellé  egy 
számítógépet.

Bojtor Ferenc települési képviselő
Úgy kell kialakítani, hogy az vandálbiztos legyen. Ennek megvannak a feltételei, és felügyelet 
nélkül nem lehet. 

A napirend tizedik pontjának tárgyalása
Gondviselés Támogató Szolgálathoz csatlakozó nyilatkozat
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester

Juhászné Árpási Irma polgármester
A  határozati  javaslatot  az  ülés  előtt  mindenki  megkapta.  Kérem  jegyző  urat,  hogy  a 
részleteket mondja el.

Komjáti János jegyző
Támogató  szolgálat  a  következő téma.  A Győri  Kistérségi  Társulás  nagyon sok feladatot 
felvállal. Az a feltétele, hogy a benne levő települések 50 %- benne legyen. Egy új feladat 
jelentkezett,  az  a  bizonyos  támogató  szolgálat.  A kistérség  keretein  belül  működne,  és  a 
Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat  végezné.  Annyi  a  lényeg,  hogy  a  kistérség  és  a 
szeretetszolgálat közötti megállapodás készen van, de pénz igénylésére akkor lesz jogosult, ha 
a  települési  önkormányzatok  a  támogató  nyilatkozatot  adják  hozzá.  Arról  van  szó,  hogy 
alapvetően  egészségügyi  problémákat  karolna  fel  ez  a  szervezet.  Siketek,  gyengén-látók, 
autisták, értelmi fogyatékosok, mozgásszervi fogyatékosok problémáit próbálná megoldani ez 
a szervezet. Alapvetően ezekben az esetekben is csak orvosi javaslat után kerülhetne valaki 
ebbe  a  körbe.  Információ-nyújtás,  személyi  segítés,  szállító  szolgálat,  erre  épülne  ez  a 
szervezet.  Győrújbaráton is megoldaná ezeket a feladatokat. Ez egy mobil szervezet,  de a 
székhelye Győrújbarát  lenne. Ez a szervezet dolgozna Győrújbaráton, ha a testület áldását 
adná. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Központja  Győrújbarát,  lenne,  és  a  környező településeken dolgozna.  Abda,  Nyúl,  Bőny, 
Nagyszentjános, Pér, Töltéstava, Mezőörs, Gönyű és Koroncó lennének ezek a települések.
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Bojtor Ferenc települési képviselő
Milyen költséggel jár?

Juhászné Árpási Irma polgármester
Semmilyen költséggel nem jár. A gyermekjóléttel közösen, csak helyet kell biztosítani heti 
egy alkalommal. A gyermekjóléti szolgálat kialakítása a kultúrban van. Itt elsősorban a 
háziorvosoknak van fontos szerepük, mivel ők tudják, hogy kinek, mire van szüksége. 

Mógor Csaba települési képviselő
Mikor készült el, ez a megállapodás?

Juhászné Árpási Irma polgármester
A Győri Többcélú Kistérségi Társulás ülésén készült. 

Mógor Csaba települési képviselő
Ez jó dolog, amit én hiányolok az a tájékoztatás hiánya. Több tájékoztatást igényelne. Meg 
kell ismerni a keretmegállapodást.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 10 fő igen szavazatával, 2 fő tartózkodásával, 1 fő 
nem szavazattal, az alábbi határozatot hozza:

9/2007.(I. 16.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

csatlakozni kíván a Győri Többcélú Kistérségi Társulás
keretin belül létrejövő Gondviselés Támogató Szolgálat
alapszolgáltatásaihoz, annak valamennyi feladatához.

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester
                                        Határidő: 2007. február 15.

A napirend tizenegyedik pontjának tárgyalása
Hegyközségek és a Leader program

Komjáti János jegyző
Ezt  mindenki  többé-kevésbé  hallotta,  hogy  Leader-program.  Egy  új  Leader-program  van 
kialakulóban.  Ez  a  szó  azt  jelenti,  hogy  közösségi  kezdeményezés,  a   vidék  gazdasági 
fejlődése érdekében a  térség vállalkozói  és  civilek egy helyi  akciócsoportot  hoznak létre. 
Konkrétan  a  Pannonhalmi  borvidék  fejlesztésére  akarnak  pályázni,  ha  a  környező 
önkormányzatok  létrehozzák ezt  az  akciócsoportot.  Arról  van  szó,  hogy a  település  részt 
venne a borturizmusban, és a hegyközségek lennének a tagjai. A polgármester képviselné az 
önkormányzatot. 
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Kérdés

Dr. Márai István települési képviselő
Mi a kapcsolat ezek között a települések között?

Válasz

Juhászné Árpási Irma polgármester
Több hegyközségnek kell  csatlakozni, de ehhez kell az önkormányzat támogatása is,  mert 
egyik a másik nélkül nem működik. 

A választ a kérdező és a testület kielégítőnek találta és elfogadta.

Hozzászólások

Mógor Csaba települési képviselő
Megint azt mondom, hogy a tájékoztatás hiánya néhány perces tájékoztatása nem méltó ehhez 
a projekthez, még az idegenforgalmi bizottság sem foglalkozott vele, többet szeretnénk erről 
tudni. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Miután lesz anyagom, máris fogom adni a testületnek, de jelen pillanatban ennyi történt ezen 
az összejövetelen. Annyit tudunk, hogy csak akkor pályázhatnak, ha csatlakozási szándékot 
megadjuk. Ehhez kell egy előzetes döntés, és ha nem lesz meg a meghatározott létszám, akkor 
nem  lesz  az  egészből  semmi,  és  nem  tud  páylázani.  A  következőkben,  amikor  írásos 
tájékoztatás lesz, akkor adunk.

Zólyomi Péter települési képviselő
Arról sem lehet, tudni, hogy milyen pályázatok lesznek.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Amikor megalakul ez a csapat, akkor ötlet börze lesz és a legalkalmasabb az ezt összefogó 
csapat, amelyik a legtöbb szavazatot kapja, az fog pályázni.

Őri Gyula települési képviselő
Tudni akarok mindenről, mert nem akarok így dönteni, ha ez meglesz, akkor tudok dönteni. 
Azt  sem  tudom,  hogy  ez  az  ötletbörze  kiket  takar.  A  pályázathoz  meghatalmazza  a 
polgármestert. Ebben az akciócsoportban a sok község és hegyközség van benne, vagy más 
községek is vannak benne. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Ez akkor  jöhet  létre,  ha meghatározott  számú település részt  vesz.  Ahhoz,  hogy tudjanak 
pályázni,  szükséges  egy  akciócsoportot  létrehozni.  Először  csak  ezen  a  vonalon  lévő 
önkormányzatok polgármestereit hívták meg. Ahhoz, hogy együtt tudjanak dolgozni, ahhoz 
szükséges  egy ilyen  akciócsoportot  létrehozni.  Lehet,  hogy  ennyi  önkormányzat  nem jön 
össze,  hogy  tudjanak  pályázni.  Lehet,  hogy  az  önkormányzatok  azt  mondják,  hogy  nem 
kívánnak ilyenben részt venni, de akkor nem tudnak a civilek sem pályázni. Ezen a részen 
szükséges Győrújbarát támogatása, mert itt a legnagyobb a létszám. 
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Vass Zoltán települési képviselő
Én azt  mondom, hogy ez egy szándéknyilatkozat  és azt  gondolom, ha  a  hírünket  viszi  a 
világba, akkor vigye. 

Mónus Ágnes települési képviselő
Mi a szándékot támogatjuk.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 13 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazatával, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

10/2007.(I. 16.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata
egyetért azzal, hogy a borturizmus
Leader programban a település a

Baráti Hegyközség szervezetével együtt,
továbbá a Pannonhalma – Sokoró Borvidék

önkormányzataival és hegyközségeivel
akciócsoportot alakítson.

Az akciócsoport megalakítása feladataival –
a pályázaton való részvétel érdekében –

meghatalmazza a polgármestert.
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester

          Határidő: folyamatos, beszámolás az akciócsoport 
                                                        megalakítása után

Napirend után

Juhászné Árpási Irma polgármester
A következő testületi ülés napirendjét meg kell határozni. Az időpontja január 30-a este 18 
óra. Napirendi pontjai a települési konyha átszervezése, a rendeletmódosítás, és a honlap 
kérdése, ami elmaradt, és a költségvetés is.

Komjáti János jegyző
A bevételi oldal már megérkezett. A sarokpontokat már tudjuk. 

Vass Zoltán települési képviselő
A konyha hatásköre a jegyzőé, tehát csak tájékoztatást adjon. Ha valamit a testületnek jóvá 
kell hagyni, akkor ide kellene hozni, de egyébként nem.

Komjáti János jegyző
Valóban készültünk és módosítottuk az alapító okiratot, kiegészítettük a konyhával. További 
szabályozást is betettünk, de még bele kell tenni, hogy hogyan szerzünk be, és a többi dolgot 
is. 
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Kocsár Károly települési képviselő
Most már a hivatal hatáskörébe tartozik, de elfogadása a testület hatáskörébe tartozik.

Komjáti János jegyző
Mivel egészítsük ki, mi az, amit szabályozni kellene?

Kocsár Károly települési képviselő
Én  figyelmesen  elolvastam.  Szerepel  benne  a  titkárság.  Szerepel  benne,  hogy  Takács 
Gyöngyi,  de  egyáltalán  ennek  a  konyhának,  és  az  ott  dolgozóknak szigorú  egészségügyi 
szabályai  vannak.  Például  a  helyettesítést  hogyan oldják  meg.  Át  kellene  gondolni,  hogy 
ennek a kis egységnek hogyan kell működni. Ki fog helyettesíteni. Végig kellene nézni, és át 
kell gondolni, hogy megállja a helyét. 

Vass Zoltán települési képviselő
Egy szabályzatnak úgy kell kinézni, hogy szabályozott legyen. Egységes átgondolt szervezet 
kell. Most kivettük az óvodából, odatettük a hivatalhoz.

Őri Gyula települési képviselő
Ennek a konyha üzemnek a vezetője a jegyző úr. A konyha vezetője, egy felelős állás. 

Komjáti János jegyző
Eddig az óvodavezető csinálta.

Németh Csaba települési képviselő
Nem az élelmezésvezető, hanem a legfőbb vezető a jegyző.  

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Van egy szakmai főnök, ez az élelmezésvezető. És van egy személyzeti, vagy munkáltató 
főnök, az a jegyző, aki a főzéshez nem ért. 

Kocsár Károly települési képviselő
A  másik  javasolt  napirend  az  önkormányzati  ingatlanok  bérbe  adása,  a  köztisztviselők 
teljesítményértékelése  kötelező,  a  könyvvizsgáló  kijön,  és  a  rendeletek  lesznek  még  a 
napirendi pontok.

Juhászné Árpási Irma polgármester
A 30-i testületi ülésen még ne tárgyaljuk a rendeleteket. Ha el akarják olvasni a rendeleteket, 
akkor bejön a hivatalba, és elolvashatja. 

Őri Gyula települési képviselő
Én kérem CD-re kiírni az összes rendeletet, és kapja meg mindenki.

Erdei István helyi állampolgár
Át kellene küldeni interneten, ez a legegyszerűbb.

Őri Gyula települési képviselő
Olyant  tegyünk  30-ára,  amit  bizottsági  munkával  alá  tudunk  támasztani.  A  költségvetést 
gyúrjuk és csináljuk.
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Vass Zoltán települési képviselő
Február  2-án  közmeghallgatás.  Mást  ne  tárgyaljunk,  csak  a  költségvetést.  Minden  témát 
tárgyaljunk ki. Ennek alapján kell a polgármesternek előállni. Ne csináljunk sok napirendet. 
Én azt javaslom, hogy ezen a napon csak a költségvetés legyen.

Zólyomi Péter települési képviselő
A  civil  szervezetektől  is  bekértük  a  támogatási  kérelmeket.  Még  nem  tudjuk,  hogy  az 
önkormányzati ingatlanok bérbe adásából származó díjak hogyan alakuljanak, mert még nem 
tárgyaltuk.

Juhászné Árpási Irma polgármester
A bérbeadásból származó bevétel olyan elenyésző, hogy az legfeljebb némi plusz bevételt 
jelenthet. 

Dr. Csizmadia Andrea települési képviselő
Mi lenne, ha a bizottságok megtartanák az ülést, és február 8-án lehetne falufórum. Ez csak 
egy javaslat. 

Németh Csaba települési képviselő
Fordítva  ülünk  a  lóra.  Mi  akarjuk  tájékoztatni  a  közönséget,  vagy  kikérjük  a  közönség 
véleményéét. Egy alapkoncepciót 30-án fel tudunk állítani.

Juhászné Árpási Irma polgármester
25-én a bizottságnak ezt az alapkoncepciót látni kellene, hogy a bizottság 30-ára a testület elé 
vigye és, hogy  2-án  a fórumra lehessen vinni. Nagyon rövid az idő.

Őri Gyula települési képviselő
Egy javaslat, hogy a 30-i ülés ne testületi ülés legyen, hanem egy összevont bizottsági ülés. 
Ez elég lenne arra, hogy a fórumon elő tudjuk adni az alapkoncepciót.

Dr. Csizmadia Andrea települési képviselő
A  civil  szervezetek  is  addigra  adják  le  a  kéréseiket.  Kérdezném,  hogy  mikorra  látja 
összeállítani ezt az anyagot.

Komjáti János jegyző
Ha megnézzük az SZMSZ-t, akkor az azt írja, hogy a közmeghallgatás előtt 15 nappal. Erre 
már nincs lehetőség. Ha 15 nap és tényleg 15 nap, akkor február 2-re tényleg nincs anyag. Az 
anyagból a bevételi oldal holnapra készen van, a kiadási oldala, amelyet az intézményvezetők 
adnak, az is talán holnapra kész, tehát lesz egy nagymennyiségű nyersanyag. Ki kell gondolni, 
hogy miként lehet ezt  kisebb anyaggá gyúrni, eddig a pénzügyi bizottság elé került ez az 
anyag és ők megnézték és követendő sarokpontokat adtak. Volt olyan, hogy az összes igény 
odakerült,  tehát  nem  szelektálta.  Az  a  lényeg,  hogy  február  15-ig  be  kell  terjeszteni  a 
költségvetést. 

Kocsár Károly települési képviselő
Jók az időpontjaink. 25-én Pénzügyi Bizottsági ülés, 2-án közmeghallgatás. És utána kellene 
még  egy  Pénzügyi  Bizottsági  ülés  és  az  összes  bizottságnak  is  meg kell  tárgyalni.  Ez  a 
Pénzügyi Bizottsági ülés lehet február 6-án.
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Juhászné Árpási Irma polgármester
Ha a civil szervezetek benyújtják az igényeiket, akkor azt a Pénzügyi Bizottságnak elő kell 
készíteni. 

Kocsár Károly települési képviselő
A bevételi oldal kész, a kiadási oldal valamennyire készen van. A bér, működés ezek adott 
költségek.

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Mikor tudok én lobbizni, azért hogy én azt tudjam hajtani, hogy legyen több pénz a szociális 
célra.

Mónus Ágnes települési képviselő
Javaslom, hogy a közös bizottsági ülés előtt két órával találkozzanak.

Őri Gyula települési képviselő
Képviselőként azt  tudom elmondani,  hogy az egész testület  összeült  és  jól  megrágtuk,  és 
utána ki-ki elvonult az ő bizottságába és véglegesítette a javaslatát.

Vass Zoltán települési képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  25-én  kap  egy  számot.  Fel  tudja  vázolni,  hogy  hogyan  néz  ki  a 
költségvetés, ezután el tudja mondani, hogy mire mennyi pénz van. 30-án összeülünk együtt 
és megtárgyaljuk, és végigmegyünk, hogy mit tudunk csinálni azzal az összeggel. Akkor lehet 
lobbizni. Mindenki előadhatja, hogy mit támogat, amit ő jónak lát. Utána el lehet menni a 
fórumra,  mert  tudni  fogjuk,  hogy  mi  volt  a  közös  megállapodásunk,  és  meghallgatjuk  a 
lakosságot, hogy neki mi a véleménye. Utána lehet összefésülni. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Amikor 30-án összeül a testület, akkor hozzon egy döntést, akkor elmondjuk, és látni fogják 
az  emberek,  hogy  mit  szeretnénk.  6-án  lesz  egy  Pénzügyi  Bizottsági  ülés,  ahol  ismét 
összefésüli, és 13-án a testületi ülésre már lehet költségvetés.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

11/2007. (I.16.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

a költségvetés elfogadása kérdésében az alábbi 
menetrendet határozza meg:

  január 25. Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági ülés,
                                       január  30. Képviselőtestületi ülés,
                                       február 02. Közmeghallgatás,
                                       február 06. Pénzügyi Bizottsági ülés, 

                    melyen a bizottság véleményt formál,
                                       február 13. Képviselőtestületi ülés 

                    a munkatervben rögzítettek szerint.
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Juhászné Árpási Irma polgármester
Szeretném felolvasni azt az interpellációt, ami hozzám érkezett. 
Információim szerint 2006. december 18-án Győr és környéke kistérségi ülést tartott, melyen 
Ön akadályoztatása miatt nem tudott részt venni. Győrújbarát községet Komjáti János jegyző 
úr  képviselte.  Az érvényes  SZMSZ-ünk szerint  a  polgármestert  akadályoztatása  esetén az 
alpolgármester  helyettesíti.  Ön még jelzést  sem tett  az  alpolgármester  felé  a  helyettesítés 
tárgyában, hanem önkényesen a jegyző urat jelölte ki helyettesének. Választ szeretnénk kapni 
arra, hogy miért sértette meg az SZMSZ-t, miért nem tartotta be az abban foglaltakat. Választ 
szeretnék  kapni  arra,  hogy  a  jövőben  hogyan  kívánja  elkerülni  az  SZMSZ  hasonló 
megsértését. Zólyomi Péter képviselő

Tisztelt képviselő úr. Az alábbiakban kívánok válaszolni:
Az  érvényes  SZMSZ   szerint,  ha  a   polgármester  tartósan  akadályoztatva  van,  a 
képviselőtestület összehívása, az ülés levezetése az alpolgármester feladata. Az SZMSZ így 
rendelkezik  a  polgármester  és  alpolgármester  helyettesítésére,  amelyet  a  60.  §.  /1/  és  /2/ 
bekezdése   tartalmaz.  Tartós  akadályoztatásnak  minősül  a  15  munkanapot  meghaladó 
betegség,  büntető  vagy  egyéb  eljárás  miatt  tisztségéből  való  felmentés,  15  munkanapot 
meghaladó fizetés nélküli illetve rendes szabadság. 
Az ÖTV, 9. §. /1/ bekezdése kimondja, az önkormányzat jogi személyiség, a önkormányzati 
feladat  és  hatáskörök a  képviselőtestületet  illeti  meg,  a  képviselőtestületet  a  polgármester 
képviseli.  Az  Ötv.  deklarálja,  hogy  a  képviselőtestületet  a  polgármester  képviseli,  a 
polgármester tehát a képviselőtestület törvényes képviselője. A polgármester a képviseletére 
meghatalmazás nélkül jogosult. A polgármester személyes képviseleti jogát átruházhatja. Úgy 
érzem nem sértettem meg az SZMSZ-t , mert nem voltam tartósan akadályoztatva, másrészt 
az Ötv. szerint személyes képviseleti jogomat átruházhatom. A fentiek értelmében jegyző urat 
bíztam meg. 
Megkérdezem, hogy elfogadja-e a választ? 

Zólyomi Péter települési képviselő
Elfogadom,  mert  a  törvénynek  megfelel,  ettől  függetlenül  jónak  tartottam  volna,  ha  az 
alpolgármester ezen részt vesz.

Vass Zoltán települési képviselő
Jogszerű, de nem etikus. Elnézést, hogy ezt mondom, az itt elhangzott vitának ez az alapja. 
Most már ki kellene mondani egyszer. Igazából nem csak a jogot kellene figyelembe venni. 
Ezt helyre kéne tenni. Még három évig kínlódhatunk, de ebből a falu hasznot nem fog húzni. 
A falu csak az együttműködésből fog hasznot húzni. 

Őri Gyula települési képviselő
Csapó  Géza  személyesen  átadott  üzenetét  hozom,  hogy  a  földjeikre  ismét  biztosítjuk  a 
bejárást. Nagyon köszöni, hogy alpolgármester asszony elintézte. Nagyon örül neki. Továbbra 
is kérte, hogy azt az utat, amit eddig is használtak, ez egy összekötő út volt Csanakról Nyúlig, 
biztosítsuk, hogy végig tudjanak menni a kombájnok, ne kelljen kimenni a főútra. Kérdése is 
van, amire én is választ szeretnék kapni, a sárrázóval kapcsolatban. Van-e még valami tenni 
való, tudni szeretnék. 
A másik az, ahhoz kötődik, hogy működjünk együtt. A Kisalföldben úgy jelent meg, hogy a 
polgármesterasszony úgy gondolja, hogy ő a polgármester, mi pedig igazodjunk hozzá, mert 
ezek az értelmiségiek még nem értik ezt a dogot. De nem hiszem, hogy itt a mi értelmünkkel 
lenne  gond.  Próbáljuk  meg  ezeket  a  dolgokat  tisztázni.  A  településfejlesztési  bizottság 
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elnökeként, bár ezt a polgármesterasszony nem akarta. De felejtsük már el ezt. November óta 
a mai napig küldtem 8 e-mailt.  Ebből egy választ kaptam, a többire nem kaptam választ. 
Ugyan Ági is válaszolt, de én neki nem küldtem e-mailt. Nem a választ hiányolom, hanem az 
intézkedést. Olyan intézkedésre gondolok, konkrétan a faluház, eldöntöttük, hogy meg kell 
nyitni, mert három civil szervezet is kérte, hogy nyissuk meg. A vége az lett, hogy tudtommal 
a mai napig nincs nyitva. Amikor szóvá tettem, akkor a polgármester azt mondta, hogy biztos 
félre értés.  Utána is jöttek az e-mailek,  hogy hogy képzeljük. Ha ott  egy egyesület  tudott 
szilveszteri bulit tartani, akkor nem lehet az annyira romos. Akkor ne meséljünk egymásnak. 
A polgármestert nem akarjuk megkerülni. Csak rajta keresztül akarjuk, de akkor intézkedjen. 
Most úgy tűnik, hogy ő sem akarja elintézni, vagy nem tudja. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
A civil házzal kapcsolatban el kell mondanom, hogy az önkormányzat meghatározta, hogy 
mik  azok  az  alapvető  feladatok,  amik  a  kultúrált  megnyitáshoz  szükségesek.  A 
polgármesternek kötelessége az önkormányzat vagyonára vigyázni. Ebbe az épületbe fel kell 
mérni, hogy mik azok, amiket meg kell javítani. Ha ez a felmérés megvolt, és tudjuk, hogy mi 
ennek az anyagi vonzata. Mibe kerül, hogy egy-két alkalomra megnyitjuk, ez nem a két ünnep 
közötti feladat, és nem két hét alatt kell megoldani. Ez az intézmény, ugyan a leveleket nekem 
címezted,  de  ez  az  intézmény  az  iskolához  tartozik.  Az  igazgató  úr  felmérte  ezeket  a 
problémákat. Az igazgató megbízott valakit, hogy mibe kerül, erre korrekt választ kaptál. Egy 
költségvetés  előtt,  amikor  ki  van  hegyezve  az  önkormányzat  ceruzája,  akkor  én  nem 
mondhatom, hogy valaki jöjjön ide és csinálja meg, utána pedig benyújtja a számlát. Mondjuk 
bead 232 ezer forintról, akkor azt ki fogja kifizetni. Miután a felmérések beindultak, akkor az 
önkormányzatnak át kell nézni. Miután van egy pályázat és ennek olyan költségei lesznek, 
akkor előbb be kell fejezni ezt a pályázatot. Miután nem az a probléma, hogy nem tudunk 
helyet adni ezeknek a civil  szervezeteknek, mert  itt  van ez a  ház,  ott  van a kulturház.  A 
kirepedt fal miatt a fűtésnek két éjszaka kell menni, a mai drága gázárak mellett. Nem azért 
nem intézkedtem, mert ezt te kérted. Ez nem személyes dolog, hanem el kell számolni nekem 
el kell számolni a falu felé. A nyilatkozattal kapcsolatban nem hiszem, hogy megbántottam 
valakit, én senkit nem becsméreltem, ahogy te mondtad, hanem azt mondtam, hogy a civil 
életből jöttek, és még az önkormányzatiságot most tanulják. 

Dr. Márai István települési képviselő
Kifejezetten az volt beleírva, hogy értelmiségiek, nagyon dehonesztól volt. 

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Én nem hallok ki ebből semmit. Ezen nem kell megsértődni. 

Vass Zoltán települési képviselő
Ez tejesen korrekt,  mi  egy más világból  jöttünk.  Engem nem sért.  Az újságírónak kellett 
valamilyen csavar ebbe a cikkbe, hogy ízes legyen. Ebbe a cikkbe semmi bántó nincs. Ha 
valaki úgy érezte, akkor úgy akarta hallani.  

Őri Gyula települési képviselő
Az a probléma, hogy a polgármester asszony az én számba olyant ad, amit én nem mondtam. 
Én nem mondtam, hogy megsértett bennünket. Kétoldalú ez a dolog, együtt akarunk dolgozni, 
ez nem személyeskedés. 

Kocsár Károly települési képviselő
Szó volt civilház ügyben, a napirend előtt a lejárt határidejű dolgok végrehajtása címen. 
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Vass Zoltán települési képviselő
A Civil ház ügyben, nagyon komoly felmérés volt, de annyival tartoztunk volna ezeknek a 
szervezeteknek, hogy elmondjuk, hogy sajnos nem tudjuk megnyitni, mert sokba kerül.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Nagyon gyorsan el kell kezdeni a felújítást. Addig a civil szervezeteknek elmondtam, hogy 
adunk helyet itt, vagy a kultúrban. 

Kocsár Károly települési képviselő
Lehet, hogy semmi szükség akkor a civil házra. 
A  másik  probléma,  hogy  a  Part  utcába  ismét  hordják  a  törmeléket,  az  önkormányzat 
területére. Mikor fogják lelőni az első sofőrt, aki oda viszi a szemetet?

Mónus Ágnes települési képviselő
Egy állampolgár keresett meg, hogy megint oda viszik a szemetet. Az egész Part utca tudja, 
hogy az önkormányzat tudtával viszi. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Ha tudjuk a rendszámot, szeretném megkapni.

Őri Gyula települési képviselő
A Vaszary úr  azt  állítja,  hogy az  önkormányzattól  kizárólagos  jogot  kapott.  A rendőrség 
visszadobta a feljelentést, hogy a jegyző hatásköre. Nem történik semmi érdemi intézkedés, 
akkor mit mondjunk az embereknek. 

Komjáti János jegyző
Nem az én hatásköröm, hanem a közigazgatási hivatal által kijelölt jegyző hatásköre. 

Zólyomi Péter települési képviselő
Az elmúlt hetekben minden attól hangos, hogy a Kiskunságba lerakják a szemetet. Előzetes 
letartóztatások vannak. Nekem ez gyanúsan hasonlít arra az ügyre, és itt meg nem történik 
semmi, én nem értem. Mi a különbség, mit csinálunk mi rosszul, hogy itt nem történik semmi.

Mónus Ágnes települési képviselő
2004 óta egy ipari csarnoknak a maradványa van lerakva, önkormányzati területen. Most is 8 
kocsi szemetet vittek oda. A Vaszary elmondja, hogy kizárólagos joga van oda letenni. Hogy 
fel kell tölteni az árkot az igaz, de oda közművet soha az életbe nem lehet tenni. Már történjen 
valami.

Komjáti János jegyző
Valóban  történt  olyan,  hogy  megkértük  az  ottani  tulajdonosokat,  hogy  a  telkük  szélén 
járuljanak hozzá, hogy ne közműalagútba legyenek a közművek, hanem a telkek szélén. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Engem senki nem keresett meg, nem tudom jegyző urat megkeresték-e ezzel kapcsolatban?
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Komjáti János jegyző 
Amikor az első bejelentés megtörtént, akkor leállítottuk.

Vass Zoltán települési képviselő
Mit csinál a településmérnök, nincs itt bejárás? Ettől a háztól 10 percre van. Jogunk van azt 
mondani, hogy ez a mi tulajdonunk, ide nem lehet leönteni. 

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Én ezt értem, de ő nem katonaság, és nem rendőrség. 

Mónus Ágnes települési képviselő
De ez a szemét már 2004 óta oda megy.

Vass Zoltán települési képviselő
A jegyző úr már lezáratta azt a területet. 

Mónus Ágnes települési képviselő
Ezt az építési törmeléket, ha szakszerűen akarta volna lerakni, akkor súlyos pénzt kellett volna 
fizetni a lerakásért. 

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Hogyan lehet egyáltalán meggátolni hogy ne borítsa le. Ha szólok, hogy ne rakja le, odébb 
megy, és később visszajön leönteni.

Mónus Ágnes települési képviselő
Ha a te telkedre valaki szemetet borít le, te hagyod?

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Nem én hozom a puskát és lelövöm. 

Vass Zoltán települési képviselő
Valaki megsértette a területem. Jegyző úr tisztességes módon lezáratta. Táblát is kitette. Egy 
darabig  ott  volt,  de  eltávolították.  Az  én  feljelentésemre  tisztességes  úriembereknek 
tisztességes büntetést szabott ki, de sajnos elviszik másik faluba.

Mónus Ágnes települési képviselő
Ez magánlaksértés, és környezetszennyezés is. Ez egy botrány, ami itt van. Tudom, hogy a 
falu  egy  másik  részén  betontörmelék  van,  amit  már  a  gaz  is  benőtt.  Ezt  mi  nem 
támogathatjuk, hanem a vérünk forrjon. 

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Hol akad el ez a dolog?

Mónus Ágnes települési képviselő
A Vaszary úr 2004 óta  ide hordja  a  szemetet,  és  el  is  mondja,  hogy az önkormányzattal 
szerződése van, hogy oda viheti. 
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Juházsné Árpási Irma polgármester
Ha ott megjelent világos nappal az az autó, ha egy kóbor ebet meglátnak, akkor megtalálnak 
engem az emberek,  érdekes  módon ezzel  kapcsolatban engem senki  nem hívott  fel.  Ettől 
sokkal lényegtelenebb kérdésekkel felhívnak. Számomra ez hihetetlen. 

Mónus Ágnes települési képviselő
Polgármester asszony 2004 óta nem tetszett arra járni. Én folyamatosan kirándulok ebbe a 
faluba, és mindent látok. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Az a furcsa, hogy öt ember tudja, de akkor miért nem kerestek meg bennünket. Valahol nem 
nagyon értem. Ha bármilyen szemetelés történt, akkor minket megkereshettek volna. 

Mónus Ágnes települési képviselő
Fotósorozatot küldtek az emberek. Majd átküldöm.

Mógor Csaba települési képviselő
Előbb elhangzott, hogy kérdezte polgármester asszony, jegyző úrtól, hogy tud-e erről. Jegyző 
úr azt válaszolta, hogy ez már le lett állítva. Számomra azt sugallja, hogy valamikor lehetett 
engedélye. Volt valamikor engedélye?

Komjáti János jegyző
Arról van szó és többször tárgyaltuk, hogy ennek a területnek a kiszolgálásához fel kell tölteni 
ezt a vízmosást. Az egyik tulajdonos kezdeményezte, hogy a környezetvédelmi igazgatóságtól 
beszerzi a szükséges engedélyt. Mi abban a tudatban voltunk, hogy olyan földet visz oda, amit 
a környezetvédelmi hatóság engedélyezett. Amikor Vass úrtól jött az első bejelentés, akkor 
kértük az engedélyt, kiderült, hogy annak idején megállt. Nem fejezte be ezt az engedélyezést. 
Ekkor  azonnal  leállítottuk  ezt  a  tevékenységét.  Pillanatnyilag  környezetvédelmi 
felügyelőségnél  is  van  egy  eljárás.  Rendőrség  hatáskör  hiányában  visszaadta  és  most  a 
közigazgatási hivatal kijelölt egy másik jegyzőt az eljáráshoz. Jelenleg itt áll a dolog.

Mónus Ágnes települési képviselő
Annyi  minden van,  a  megengedtük és  a  leállítottuk között,  közben megtelt  egy  hatalmas 
vízmosás ott van egy ipari csarnok eltemetve a földbe. 

Mógor Csaba települési képviselő
Volt-e engedélye?

Komjáti János jegyző
Elmondása alapján volt, a valóságban azonban nem volt.

Vass Zoltán települési képviselő
Nálam van egy nyilatkozat,  hogy a jegyző úr ilyen engedélyt  nem adott  ki.  Ha nem volt 
engedélye, akkor ennek a tevékenységnek van neve. Megtévesztette a jegyző urat, mert azt 
mondta, hogy van engedélye és közben nem volt. Az anyagot 30 tonnás autókról öntötték le. 
Észre kellett  volna venni,  mert  ez  nem egy metropolisz,  ez  egy kis  település.  Nem tudta 
felfedezni, az hiba, de hogy hiba, vagy bűn azt nem tudom. Meg kell találni a tettest és kellő 
jogerővel  meg  kell  próbálni  kibillenteni  kényelmes  álláspontjából.  Sajnos  olyanok  a 
törvények, hogy be lehet törni hozzám, és még nekem kell bizonygatni. Valaki itt súlyos kárt 
okozott nekünk. 
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Őri Gyula települési képviselő
A falu, mint közösség magatartásáról csak annyit. Ott egy utat jelöltünk ki Az a mi területünk, 
telekosztást  rajzoltunk meg, ezt  a  vízmosást fel  kell  tölteni,  a  közművesítésről  tervet kell 
készíteni. Mindebből csak az igaz, hogy a miénk és  a rendezési terv tartalmazza, hogy ott utat 
kell  építeni.  Az összes többi csak úgy történik. És amikor lakossági bejelentés jön,  akkor 
nincs gazdája, és lehet mondani, hogy az a szomszéd, aki otthon van, és mi találkoztunk is 
vele, akkor a két vezető miért nem hívta fel, hogy szóljon már, hogy ha meglát egy kocsit. 

Mónus Ágnes települési képviselő
A kocsi tulajdonosának a neve megvan, oda fogom adni. Én nem hívom fel.

Kocsár Károly települési képviselő
Van-e valamilyen technikai gond a plakátok kiragasztásával. A 11 helyből három helyen volt 
kitéve a testületi meghívó.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Kellenek hirdetőtáblák. Ez az egyetlen megoldás.  Nem tudom kit zavar az önkormányzat 
bármilyen meghívója, én magam láttam, hogy a meghívók rajta voltak, két órával később arra 
mentem, már csak az egyik volt ott. Ha kitesszük az iskolánál lévő táblán, akkor délutánra 
már nincs ott. Az intézményekben minidig ott van, mert ott figyelnek rá.

Mónus Ágnes települési képviselő
Ennek a kisbírósdi módszernek lejárt az ideje. A hírmondóban megjelentetjük és a honlapra is 
feltesszük. Tudjuk előre egy hónappal, hogy mikor lesznek az ülések. Én a hirdetőtáblákra 
nem költenék. 

Több hozzászólás,  javaslat  nem lévén Juhászné Árpási  Irma polgármester  megköszönte a 
képviselőtestület jelenlétét, és az ülést 22,45 órakor bezárja. 

K.m.f.

               Juhászné Árpási Irma Komjáti János
                    polgármester                   jegyző

 
                   Ifj. Árvai István   Ott László
                     jkv. hitelesítő              jkv. hitelesítő
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