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A meghívottak részéről 45 fő helyi állampolgár.

Igazoltan távolmaradt: Kocsár Károly és Németh Csaba települési képviselők.

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester  köszönti  a  megjelenteket  és  megállapítja,  hogy  a 
megválasztott 14 fő képviselőből 12 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja 
és  megnyitja.  Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  javasolja  Bojtor  Ferenc  és  Mógor  Csaba 
képviselőket. Kéri a képviselőtestületet a javaslat elfogadására. 

A képviselőtestület  10 igenlő szavazattal  és  2 tartózkodással  a  hitelesítőkre tett  javaslatot 
elfogadja.

Napirend előtt

1. Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatója az elmúlt időszak óta eltelt munkáról,
    aktuális feladatokról

Szeretettel köszönt minden jelenlévőt és tisztelettel köszönti a tv nézőket.
A két ülés között a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság ülésezett, a mai testületi ülés napirendjét 
készítette elő.
A  Baráti  Hegyközség  ülésezett,  mely  ülésen  meghozta  döntését  a  Leader-program 
csatlakozásához. Az önkormányzat már az előző ülésén döntött a csatlakozásról.



A  Győr-Moson-Sopron  megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  a  polgármestereknek 
katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, polgárvédelmi felkészítést tartott.
Egyeztetést  folytatatott  Boa  Szabolcs  úrral,  az  AD  Informatika  ügyvezetőjével  és  a 
következőket foglalták írásba:
Ahhoz, hogy az információk eljussanak a  karbantartóhoz,  a  következő feladatokat  kell  az 
önkormányzatnak elvégeznie:

- szöveg küldése word formátumban történik, amelyet az AD Informatika átszerkeszt 
pdf formátumra, hogy a honlapon megjelenhessen

- a képeket max. 1024 x 768 pixel méretben kéri
- a  honlapra  való  felkerülés:  lehetőség  szerint  minél  hamarabb,  amennyiben  egy 

információ azonnali feltételt igényel, azt jelezni kell külön
- mindezen feladatot a karbantartás díja fedezi
- a művelődésszervezőnek és a titkárságnak hozzáférési lehetőséget kell biztosítani
- email-cím, ahova az anyagokat el kell juttatni: boa.sz@adinfo.hu

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezésében „A közoktatás jövője a 
kistérségben”  címmel  tájékoztatót  tartott  polgármesterek  és  iskolaigazgatók  részére. 
Tájékoztatást kaptunk a pályázások lehetőségeiről 2007-2013. között.
Ismételten hangsúlyozták, hogy azok a kistérségek, önkormányzatok tudnak sikerrel pályázni, 
akik elsők között nyújtják be pályázataikat és rendelkeznek az önerővel. Előreláthatólag ezek 
a pályázatok 80 %-osak, amelyek a 20 % önrészt feltételezik.
Tájékoztatást  kaptunk  arról  is,  hogy  február  végéig  kerül  kiírásra  ismételten  út-  és 
járdafelújítási pályázat, ez hazai forrás. Ezidáig is működött, hogy az állam ad 50 %-ot és az 
önkormányzatnak 50 %-ot kell hozzá tenni.
A  februári  ülésen  dönteni  kell  a  testületnek,  hogy  kíván-e  pályázni  a  Mélykút  utca  alsó 
szakaszával,  mivel  kész  tervek állnak  a  rendelkezésre.  Ezért  kérem a Pénzügyi-Ellenőrző 
Bizottságot, hogy nézze át és a február 6.-i ülésén ezzel foglalkozzon, majd a február 13.-i 
testületi ülésen tegye meg javaslatát.
A  Nyugat-dunántúli  operatív  programban  oktatási  intézmények  felújítására  hőszigetelésre 
lehet  pályázni.  Minden  pályázatnak  illeszkednie  kell  a  kistérségi  és  a  regionális 
fejlesztésekhez. Áprilisig el kell készíteni a felújítási terveket, hogy május, június hónapban 
ezek beadhatók legyenek.  Minden intézményvezetőnek feladata,  hogy figyelje  a  pályázati 
lehetőségeket. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Neulingen testvértelepülésünk polgármestere és küldöttsége 
érkezik tisztelet-látogatásra február 8-án és 11-én utazik el. A részletes programról email-ben 
értesíti a testület tagjait.
Samu Viktória megsegítésére szervezett jótékonysági est bevétele 311.500,- Ft volt.
Iskolánk Szülői  Munkaközössége 50.000,-  Ft-ot,  a  Győrújbarát-Neulingen Baráti  Társaság 
30.000,- Ft-ot ajánlott fel. Köszöni a résztvevőknek és a civil szervezeteknek a támogatást. A 
kislány már Kínában van édesanyjával együtt és folynak a kezelések.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Győrújbarát Község Önkormányzata
a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta

eltelt munkáról, aktuális feladatokról
e l f o g a d j a.

2

mailto:boa.sz@adinfo.hu


Polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra a meghívóban szereplők szerint:

Napirendi javaslat:

1./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetése tervezése (első forduló)
     Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester

Hozzászólás

Mónus Ágnes települési képviselő

Kéri 2./ napirendként felvenni a honlap ügyében történjen döntés, az újság nyomdai készítését 
meghatározni, valamint a testületi ülések közvetítése egy- vagy kétkamerás legyen.

A kiegészítő indítványt a képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja és az alábbi napirendi pontok tárgyalását határozza el.

Napirend

1./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetése tervezése (első forduló)
     Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester

2./ A Baráti Hírmondó nyomdai előkészítése, a honlap koordinálása,
     testületi ülések közvetítése
     Előadó: Mónus Ágnes kommunikációs bizottság elnöke

Napirend tárgyalása

Napirend első pontjának tárgyalása

1./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetése tervezése (első forduló)
A napirendi pont előadója: Juhászné Árpási Irma polgármester
(Előterjesztés írásban csatolva)

Juhászné Árpási Irma polgármester

A költségvetést már első fordulóban a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tárgyalta, nagy örömére 
szolgál,  hogy  a  költségvetésünk  tartalmazott  tartalékot.  A  bizottság  javaslata,  hogy  az 
intézményvezetők tekintsék át  igényüket  és csökkentsék a  kiadásokat.  Ennek megfelelően 
elkészítették és a képviselőtestület email-ben megkapta.

Komjáti János jegyző

Összességében  egy  rövid  áttekintést  ad,  hogy  hogyan  készül  egy  költségvetés,  majd  a 
győrújbaráti költségvetésről mond el néhány sarokpontot. Az önkormányzati törvény és az 
államháztartási  törvény  írja  elő  a  költségvetéssel  kapcsolatos  hatásköröket  a  költségvetés 
tervezetét  a  jegyző  készíti  elő  és  a  polgármester  terjeszti  a  képviselőtestület  elé.  Nálunk 
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kötelező a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság megléte, az Ő véleményének figyelembevételével 
terjeszthető csak a költségvetés tervezete a képviselőtestület elé.
A  működési  bevételek,  az  adóbevételek  előzetes  ismeretében  készítettünk  kalkulációt  a 
bevételi  oldalra  illetve  az  önkormányzati  feladatokat  figyelembe  véve  készítettünk  egy 
tervezett  működési  kiadási  oldalt.  Minden  évben  november  30-ig  a  képviselőtestületnek 
költségvetési  koncepciót  kell  készíteni  a  következő  évre.  Alapvetően  az  önkormányzati 
intézmények  működési  kiadásai  kell,  hogy  domináljanak  a  költségvetésben.  A  következő 
pontja  volt  a  szerződéses  kötelezettségek  teljesítése,  ezen  kívül  tartalék-képzés  illetve  a 
ciklusprogramban megfogalmazott beruházások teljesítése.
Az  fogalmazódott  meg  a  bizottsági  ülésen,  hogy  próbáljuk  az  intézményi  működési 
kiadásokat  csökkenteni  és  ennek  megfelelően  készítsen  egy  új,  számítógépen  kezelhető 
táblázatot.  A  pénteki  napon  közmeghallgatást  irányoz  elő  a  munkaterv,  ahol  a  lakossági 
vélemények, igények megismerhetők. A következő héten lenne Pénzügyi-Ellnőrző bizottsági 
ülés, amely teljes körűen összefésülné a költségvetést, majd ezt követően február 13-án kerül 
sor a testületi ülés megtartására, ahol már elfogadásra kerülhet a költségvetés. Valamennyi 
adónemnél  a 2006.  évivel  számoltunk. A gépjárműadónál  ebben az évben áttérünk másik 
adóztatásra, teljesítményadóztatási rendszerre; úgy saccoljuk, hogy több lesz a bevételünk. 
Benne van a Bursa Hungarica Ösztöndíj, amelyben kötelezettséget vállaltunk. Szerepel benne 
a hírmondóval,  a honlappal kapcsolatos tiszteletdíj,  a szelektív hulladékgyűjtő szigetek. A 
bevételi  oldalon  nem  szerepel  a  sportcsarnok  bevétele,  az  előző  évi  bevételre  25  %-ot 
ráteszünk,  tehát  1.250  eFt  plusz  bevételt  szerepeltetni  kell.  Két  olyan  beruházása  van  a 
településnek, amelyről már döntés született, a hitelkérelem elbírálás alatt áll, van, ami már 
meg is valósult ebből, valamint a közkincsből teljesített beruházások, a Művelődési Otthon és 
Faluház fény- és hangtechnikája illetve a civilház kialakítása. Konkrétan az önrésze 800, a 
civilháznál  pedig  2  millió  forint.  Összességében  az  előző  táblázathoz  képest  11.940  eFt 
működési költségcsökkentés szerepel a táblázatban. Szinte mindenhol a személyi kiadásokon 
kívül  a  kiadásokat  próbáltuk  csökkenteni  olyan  formában,  hogy  a  konkrét  közüzemi 
kiadásokat  sehol  nem csökkentettük.  Ami nehéz  ebben a  dologban:  érzékelhető,  hogy az 
alaptervezésünk sem volt  a valóságtól elrugaszkodott.  Ennyi most év elején a kalkulációk 
alapján az egyes intézményeknél levehető, valószínűleg azt fogja jelenti, hogy hiányként fog 
jelentkezni a működési kiadásoknál. Az óvodai konyhánál egy üst már kilyukadt, tervezték 
mindkét üst javítását, egy üst benne maradt, egyet kivettek belőle, de várhatóan ez jelentkezni 
fog. De a költségcsökkentési javaslat miatt próbálták ezt így kezelni. Az óvoda esetében: a 
konkrét kiadások már ott is le vannak csupaszítva. 

Hozzászólások

Zólyomi Péter Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke

Levettek bizonyos sorokból,  de akkor valószínűleg hiány lesz évközben. Ez nem költség-
csökkentés,  hanem  számmisztika.  Olyan  költségvetést  kértek,  ami  reális,  és  tartható  év 
végéig. Egy helyen látott visszalépést: ott, ahol ennyi pénz volt útfejlesztésre ebben a faluban. 
Ez az anyag vita-anyagnak alkalmas, a képviselők fel tudnak tenni kérdéseket. A mai napon 
végleges számokat elfogadni nem tudnak.

Juhászné Árpási Irma polgármester

A  Pénzügyi-Ellenőrző  bizottsági  ülés  csütörtökön  volt.  A  teljes  anyag  átdolgozása 
legkorábban  hétfőn,  a  késő  délutáni  órákban  kerülhetett  elküldésre  email-ben,  hiszen  az 
intézményvezetők is folyamatosan dolgoztak rajta.
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Őri Gyula települési képviselő

A Pénzügyi-Ellenőrző  Bizottság  ülésén  volt  szó  arról,  hogy  a  működési  kiadásokat  meg 
kellene  fogni;  10  %-kal  csökkenteni  kell  a  költségeket.  Ezen  kellene  dolgozni,  lehet-e 
egyáltalán, milyen feltételei vannak. Nagyon gyorsan fejlődő falu Győrújbarát, intézményeket 
kell  fejleszteni, úthálózatot.  Az elmúlt három évben bevételeink cca. 600 milliónál tartott. 
Ennek a növekedése nem éri  el  a 10 %-ot. Ha megnézzük, hogy ez idő alatt  a működési 
költségek hogyan növekedtek, akkor 150 % alatti számot alig kapunk. Iskola működése 151 
%,  összességében  három  év  alatt  163  %-kal  növekedtek  a  költségei  a  bázishoz  képest. 
Ugyanígy  az  óvoda  is.  44  %-kal  növekedtek  az  óvoda  működési  költségei  ebben  az 
időszakban.  Az  önkormányzaté  még  a  legkisebb,  mert  113  %-kal  növekedett.  El  kellene 
gondolkodni, hogy hogyan csinálják mások: mennyiért működtetnek iskolát, óvodát, konyhát. 
Javasolja, hogy teremtsenek hatékonyságot a költséggazdálkodásban úgy, hogy ésszerű, okos 
fejlesztésekre is jusson. 

Mógor Csaba települési képviselő

Aggódik  a  költségvetés  miatt,  hiszen  polgármester  asszony  is  mondta,  hogy  pályázni 
szeretnénk és  50 illetve  minimum 20 % önrész szükséges.  Erre  megfelelő  alapot  kellene 
tartalékolni, hogy a fejlődés haladhasson.

Komjáti János jegyző

Ez a költségvetés 62 millió forint tartalékot tartalmaz, amiből le kell vonni a civil szervezetek 
támogatását. Összességében ennyit tartalmaz is. Le kellett venni belőle a 10 %-ot, tehát ez 
most a körüli.

Juhászné Árpási Irma polgármester

A  3  év  alatt  40  %-os  növekedés:  ezek  a  költségek  azokat  a  költségeket  tartalmazzák, 
amelyeket  az  elmúlt  három  évben  beruházásokat  is  hajtott  végre  az  önkormányzat  az 
intézményeknél.  Ha  működésről  beszélünk,  akkor  évek  folyamán  az  áremelkedések 
folyamatosak  voltak.  Ezen  kívül  az  intézményeknél  különböző  béreket  kell  és  kötelező 
odaadni. De sem az óvodánál, sem az iskolánál nem kompetens, hogy erről beszéljen. Ezért 
kéri  az  óvodavezetőt  és  az  iskolaigazgatót,  hogy  tegyék  meg  ezzel  kapcsolatban 
észrevételeiket. Az óvodánál az elmúlt három év alatt csoportbővítést is hajtottunk végre.

Ventura Sándorné óvodavezető

A költségvetéshez  ha  valaki  a  részletes  adatközlésre  kíváncsi,  a  polgármesteri  hivatalban 
megtalálható. A költségvetésük 91.587 eFt, ebből 78 millió forint a bér. Marad 13.587 e Ft a 
közüzemekre és a működésre. Az átlagéletkor 44 év, tehát a 8-as fokozatnál lejjebb senki 
nincs besorolva az óvodában. Azon kívül be kellett venni, amit a költségvetési törvény előírt, 
hogy biztosítani kell 5.270,- Ft/fő/hó a pedagógusoknak. Az előző év minden bérkiadása a 
technikaiaknál  2  %,  amit  szintén  kötelező  megadni.  A  többi  dologi  kiadásnál  rajzlapra 
lebontva  10  oldalas  beszámolót  készített.  Mindenkinek  meg  kell  csinálni  a  higiéniai 
vizsgálatot, ami 9eFt/fő. A 17 millióból ennél többet nem tudott lefaragni.
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Rácz György iskolaigazgató

Az iskola kapott  a legtöbbet.  Ennek a nagy háznak a működtetése jóval többet igényeket 
követel: fűtése, világítása, műsor-szervezése. 2 millió forintot sikerült lefaragnia. Ebben van 
létszámleépítés is. A dologi kiadásokból nem tud levenni. Az iskolai létszámok növekedtek, 
mert két évvel ezelőtt 278 gyerek járt ide, jelenleg 346. Amikor idekerült, másfél napközis 
csoport  volt,  most  öt  napközis  csoportot  működtetnek.  Az  elsős  gyermeket  nem  lehet 
összeültetni az 5. osztályos gyermekekkel. Üljünk le, határozzunk meg közös elveket. Minden 
intézményvezető a saját dolgozói, az intézménye és a gyerekei érdekében arra törekszik, hogy 
tökéletesen tudjon működni. Megkezdte a tetőt a szél, évek óta ingyenesen javítják a tetőt az 
iskolában. A helyi festőkkel tudja megoldani ingyenesen a konyha-festést. Azt a technikát, 
amit  beépítettek  a  kultúrházba,  ki  fogja  működtetni?  Ennek a  kezelése  komoly  technikai 
tudást igényel.

Kérdés

Dr. Csizmadia Andrea települési képviselő

A költségvetés tervezéséhez beadott kiegészítést az igazgató úr: az ebben szereplő összegek a 
mostani  módosításban  szerepelnek-e:  gondnoki  státusz,  tantermek,  folyosók  festése, 
vízvezeték-felújítás  és  egyebek.  A  jelenlegi,  módosított  költségvetésben  ezek  nem 
szerepelnek?

Válasz

Rácz György igazgató

Az volt az elv, hogy beruházás-fejlesztésről majd külön dönt a testület. A beruházások mindig 
utólag kerülnek rá a teljesített költségvetésére. Idén is 166 millió volt a zárása a beruházások 
nélkül,  ellentétben  a  szeptemberben leközölt  199  millióval.  Ehhez  képest  megtakarított  2 
millió forintot. Az iskolában történt bármilyen megtakarítás nem az iskoláé, hanem a falué. 
Két év óta egy forint jutalom nélkül dolgoznak a kollégák, ez most sincs tervezve.

Dr. Csizmadia Andrea települési képviselő

Amikor a kalkulációt készítette, milyen átlagos gyereklétszámmal számolt és mi várható az 
elkövetkező években? Az elmúlt évben óvodabővítésre szükség volt. Tisztában kellene lenni a 
testületnek azzal, hogy milyen gyermeklétszám várható az elkövetkező években, mert lehet, 
hogy az óvodában új csoportbővítésre lesz szükség és ennek a költségvetésben is meg kell 
jelenni. 

Ventura Sándorné óvodavezető

A dologi kiadásokban a jelenlegi létszámmal számol. Most az 57 iskolaköteles gyerekből 51 
kikerül, tehát 6 gyerek ott marad. A védőnők jelzése szerint 61 gyerek született. Az idei évben 
talán  még  el  tudják  helyezni  a  gyerekeket,  a  következő  évben  már  majdnem  20  plusz 
gyerekkel kell számolni.

Mógor Csaba települési képviselő
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Jegyző úrtól kérdezi, hogy a 60 millió tartalékkal szemben 46,3 milliót lát itt.

Komjáti János jegyző

A két szám összeadásából származik.

Vass Zoltán települési képviselő

Kapott  egy  szép  nagy  táblát,  amelyet  ki  is  nyomtatott.  Nem  tudja,  hogy  a  színek  mit 
jelentenek?

Komjáti János jegyző

A piros szín, amely kötelező, nem tudunk rajta módosítani, a sárga: a helyi szabályzatban 
szerepel, a zöld szín: adható.

Dr. Csizmadia Andrea települési képviselő

Amit  múlt  héten  megkaptak  anyagot,  ahhoz  képest  a  mostani  sorokban  más  adatok 
szerepelnek, a piros sorokban szerepel. A közalkalmazottak illetménye és egyéb rovatokban 
lefelé történt módosulás.

Komjáti János jegyző

Az igazgató úr válaszolt, létszámcsökkenés miatt történt.

Ventúra Sándorné óvodavezető

A logopédus bérét számolták bele.

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő

Személyes észrevétele: hogy jutottunk ide, hogy azon kell gondolkodnunk, hogy hol kurtítsuk 
meg  a  kiadásokat  és  hol  próbáljuk  meg  a  bevételeket  növelni,  amelyek  csak  a  helyi 
adóbevételek  lehetnek.  Ha  megnézzük  azokat  a  számokat,  amelyekből  a  bevételei  az 
önkormányzatnak összeadódnak, két nagy csoportot látunk: az egyik, amit az államtól kap, ez 
a személyi jövedelemadó visszaküldött része, egyéb normatív állami támogatások és a helyi 
adók egy részét visszakapjuk. Látszik, hogy az államtól 2007. évben pontosan ugyanannyi 
pénzt  kap az önkormányzat,  mint  2006-ban:  300 millió  forint.  Nulla  növekmény:  honnan 
pótoljuk ki ezeket? Azért kell a kiadásokat valahol megfogni, amiért a kormány ránk erőltette 
ezt a nehéz feladatot, de még így is fog jutni fejlesztésre. 
Igazgató úr szavaira reflektál: nem fogja soha megszavazni azt, hogy bárkit az állásától meg 
kelljen fosztani. 
Két dolog van, ami nem szerepel beállítva a költségvetésben: a civil szervezetek juttatásai, ne 
a  tartalékból,  hanem  beállítva  legyen  a  költségvetésben.  A  másik:  az  egészségügyi 
alapellátásnak a kiadásait a felére levéve lát a költségvetésben. Megkezdődött egy felújítás a 
rendelőkben, a tartalék terhére próbálják beállítani. Az egészségügyi alapellátás ugyanolyan 
feladata az önkormányzatnak, mint az intézmények. Méltatlan az az infrastrukturális állapot, 
amely jellemzi Győrújbarát egészségügyi intézményeit. Nincs melegvíz néhol, nincs akadály-
mentesítve, holott ez kötelező.
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Rácz György igazgató

Ezek nem olyan elbocsátások, hogy szeptemberből már nem kell, hogy itt dolgozzon, hanem 
elmegy valaki GYES-re és csoport-összevonással oldja meg és nem vesz fel helyette senkit.

Zólyomi Péter Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke

Kérdezi  jegyző úrtól,  hogy 2006-ban saját  forrásból mennyit  sikerült  beruházásra költeni? 
2006. évi tervi tartalék 30,5 millió, de a tény mi volt benne van-e valahol? Idén többet tudunk-
e beruházásra fordítani vagy kevesebbet? 

Válasz

Komjáti János jegyző

A beruházásokkal nem foglalkozik az anyag, de válaszol rá a bizottsági ülésre.

Juhászné Árpási Irma polgármester

2007 a pályázások éve, itt az önrészekről kell elsősorban nyilatkozni. Az, hogy az idei évben 
mennyi ruházunk be, elsősorban a testület döntésén múlik. Ha tudunk kellően tartalékolni, 
akkor jól fogunk tudni pályázni. 2007-2013 között a pályázati pénzeket ütemezetten kapjuk.

Zólyomi Péter Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke

A tendencia merre halad ebben a faluban: ha évről-évre kevesebb önerő van, akkor három év 
múlva  itt  fogunk ülni  és  megállapítjuk,  hogy van  másfél  millió  forint  önerőnk.  Abban a 
faluban,  ahol  az  egy  főre  jutó  szja-ban  a  megye  leggazdagabb  faluja,  a  vállalkozásokat 
illetően 500 feletti vállalkozás van és a költségvetés ebbe az irányba megy. Akkor mit csinál a 
többi falu.

Juhászné Árpási Irma polgármester

A  közmeghallgatásra  produkálni  fogják.  Nehéz  egyik  falut  a  másikkal  összehasonlítani, 
hiszen  a  kistérségek  sem egyformák.  Amíg  a  győri   kistérség  nem nevezhető  hátrányos 
kistérségnek,  addig  a  szomszédos  Tényő,  Győrszemere,  Écs  község  már  hátrányos 
kistérséghez tartozik, másak a kondíciói, más pályázatokat nyújthat be, mint Győrújbarát, a 
nyerési  esélye is  magasabb, mint  egy nem hátrányos Győrújbarát,  Ikrény vagy Dunaszeg. 
Ezért nagyon nehéz az összehasonlítási alap.

Mógor Csaba települési képviselő

Nem lát a költségvetésbe betervezve idegenforgalmú kiadásokat, amelyet a ciklusprogramban 
meghatároztunk.

Komjáti János jegyző

Valamilyen  szinten  egyfajta  fejlesztést  jelenten,  de  a  sarokpontok  között  úgy  kellene 
meghatározni:  civil  szervezetek  támogatásával  kapcsolatban  két  lehetőség  van:  az  egyik: 
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mindenki  előtt  ott  van,  hogy  ebben  az  évben  milyen  igénnyel  lépett  fel.  Jó  volna,  ha 
valamelyik bizottság foglalkozna vele ezzel a kérdéssel, mérlegelne, javaslatot tenni. A másik 
lehetőség:  most  kialakul  egyfajta  kép,  hogy  mennyi  lenne  az  az  összeg,  amelyet  a 
képviselőtestület  a  civil  szervezetek  támogatására  kíván  fordítani.  A  következő  kérdés  a 
beruházások,  felújítások  kérdésköre.  Valóban  tartalmaz  a  ciklusprogram  közlekedés-
szervezési,  egészségügyi  elképzeléseket.  A  Településfejlesztési  Bizottság  készített  egy 
projektet a tervezési pályáztatással kapcsolatban. A fő irányokat meg kellene határozni. Az 
idegenforgalommal illetve a kultúrával kapcsolatos kiadások, amelyek szerepelnek benne a 
művelődési ház programszervezésében szerepel,  azon kívül  más,  külön nem. Meg kellene 
fogalmazni,  hogy  mire  van  szükség,  hogy  az  is  kerüljön  bele  a  költségvetésbe.  Egy 
reprezentációs  összeg  szerepel  benne  az  idősek  napjának  tavalyi  összegben  tervezett 
reprezentációs költsége.

Hozzászólások

Erdei István helyi állampolgár (Komlóvölgy u.39.)

Megkérdezi  Polgármester  Asszonyt,  hogy  készültek-e  azzal  kapcsolatosan  gazdasági 
számítások, hogyha nem az önkormányzat üzemelteti a konyhát, hanem külső vállalkozóval 
végeztetné  el  ezeket  a  feladatokat,  tehát  megvásárolná  ezt  a  szolgáltatást,  készült-e  ilyen 
gazdasági hatástanulmány?

Juhászné Árpási Irma polgármester

Nem készült, hiszen az előző képviselőtestületnek határozata van arról, hogy nem kívánja a 
konyhát  senkinek  bérbe  adni  mindaddig,  amíg  Ő  maga  el  tudja  ezt  a  feladatot  látni. 
Különböző  tapasztalatokat  gyűjtöttünk  be  arról,  amikor  ezt  a  szolgáltatást  egy  cégtől 
megvásárolták.

Erdei István helyi állampolgár

Van-e  Önnek  bármiféle  nagyságrendben  kalkulációja,  hogy  mennyivel  olcsóbban  lehet 
megoldani vállalkozóval ezt a feladatot? Az önkormányzatnak kell megvásárolni, ugyanúgy 
költségtérítést fognak fizetni. Van-e tudomása arról, hogy Győrben vagy megyében melyik az 
általános, hogy saját maguk üzemeltetnek az önkormányzatok konyhát vagy megvásárolják 
ezt a szolgáltatást?

Juhászné Árpási Irma polgármester

Általában  megvásárolják  a  szolgáltatást,  de  negatívak  a  tapasztalatok,  mert  többfelé 
érdeklődtem és visszaállítanák az eredeti állapotot.

Erdei István helyi állampolgár

Ha én ezzel  ellenkező tapasztalatokat  tudok hozni  és a képviselőtestület  elé  tárom, akkor 
elfogadja?

Juhászné Árpási Irma polgármester
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Nincs akadálya, ha Ön erről hoz egy számítást, végigbeszéljük és a képviselőtestület abban 
partner,  hogy  megvásárolja  a  bárhonnan  hozott  ételt  és  szolgáltatást,  erről  a 
képviselőtestületnek kell dönteni.

Erdei István helyi állampolgár

Ha ez a megtakarítás, pl. 8 millió forint lenne, akkor tárgyalna erről?

Juhászné Árpási Irma polgármester

Akkor tudok erről szívesen tárgyalni Önnel, a Pénzügyi Bizottsággal és a képviselőtestülettel, 
hogyha láttam, ha megkóstoltam, ha tudom a beszerzés forrását, sok utánjárás és megismerés 
szükséges hozzá azért, hogy jó szívvel tárhassuk a szülők elé. Minden, ami megtakarítás és jó 
ügyet  szolgál,  támogatni  kell,  de  a  gyermekétkeztetést  nem  minden  áron.  Ezért  kell 
megismerni és megkóstolni.

Erdei István helyi állampolgár

Volt  az  óvodának  egy  átvilágítása,  ahol  a  szakértők  javasolták,  hogy  kerüljön  ez 
megvizsgálásra és kiszámításra, ezért kérdeztem, hogy tettek-e ezzel kapcsolatban valamiféle 
lépést, de ezek szerint nem tettek.

Hanvay László lelkész, helyi állampolgár (Kis János u.8.)

Megkérdezi, hogy a képviselőtestület hozzájárul-e ahhoz, hogy az egyházközség részéről egy 
program-támogatási, valamint közös fenntartási hozzájárulást érintő kérelmet benyújtson?

Juhászné Árpási Irma polgármester

Semmi akadálya,  mivel a civil  szervezetek és az egyházak működését a bizottsági ülésen 
fogja a képviselőtestület megtárgyalni.

Ventúra Sándorné óvodavezető

Az óvoda átvilágításánál annyi volt, hogy ne kelljen az óvodának a konyhát működtetni.

Mónus Ágnes települési képviselő

Megkérdezi, hogy az energia-szolgáltatás díjainál (gáz, villamosenergia), amelyek költségei 
egyre tetemesebbek lesznek a közintézményeknél; megvizsgálták-e azt, hogy milyenek azok a 
berendezések,  amelyek  a  közintézményeket  fűtik,  világítják,  mennyire  energia-pazarlók. 
Lehet-e azon gondolkodni, mert vannak jó finanszírozású energia-beruházások (Ő Koroncón 
hallott  róla),  hogy 30 % körüli  értékben lehet  energia-megtakarítást  elérni.  Nem ismeri  a 
közintézmények  energia-szolgáltatási  hatásfokát,  hogy  ezen  tudnak-e  megtakarítani  olyan 
beruházással, amely a hatékonyságot növeli?

Rácz György igazgató

A testület szavazta meg, hogy a Szemünk Fénye programba, ha belép az iskola, ez pontosan 
erről szól. Kint is voltak már a fűtés-, világítás-korszerűsítést megnézni. A felmérés után kerül 
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sor a szerződéskötésre. A megtakarítás összegét kell átadni annak a cégnek, amely elvégez 
mindenféle  munkát,  utána  pedig  jelképes  összegért,  1  Ft-ért  minden  az  önkormányzat 
tulajdonába kerül.

Juhászné Árpási Irma polgármester

A Nyugat-dunántúli operatív programban az intézményeknek a napkollektor-beszerelésére és 
a természetes energiák felhasználására lesz lehetőség. 

Mónus Ágnes települési képviselő

Ezek  szerint  pazarlóak  a  berendezések,  amelyek  működnek.  De  hol  fog  megjelenni  a 
költségvetésben vagy mikor lesz meg rekonstrukció?

Rácz György igazgató

Amikor  a  testület  elhatározta  a  csatlakozást,  jegyző úr  regisztráltatta  az  iskolát,  majd  ezt 
követően  kijöttek,  minden  termet  végignéztek,  felmértek.  Budapesten  megcsinálják  a 
kalkulációt, véleménye szerint két hónap múlva fogják megküldeni, tehát március végére.

Mónus Ágnes települési képviselő

Nem mindegy, hogy májusban készül egy energiatakarékos-beruházás vagy fél évvel később.
Javasolja, ha a Szemünk Fénye program nem hozza azt a lehetőséget, amelyet hozhat, akkor 
Győrben is van olyan cég, amely jó finanszírozási feltételeket tud adni, mert itt sok pénzt meg 
lehet takarítani hosszú távon is. Az óvoda benne van-e a Szemünk Fénye programban?

Ventúra Sándorné óvodavezető

Csak a világítás van benne. A Liszt  Ferenc utcai óvodában jó, a hegyben és a nagybaráti 
óvodában ha úgy testeket tesznek fel, akkor jó lesz. 

Juhászné Árpási Irma polgármester

Hőszigetelt ablakcserék történtek, az épületek hőszigetelve nincsenek sem az iskolában, sem 
az óvodában. Mindkét intézményben a fűtőtestek nem korszerűek, hiszen kb. 30 évesek. A 
Nyugat-dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Ügynökség  szervezésében  tartott  előadásban  volt 
erről  szó,  hogy az intézmények nyílászáró-korszerűsítésére  fognak május-június  hónapban 
kiírni pályázatot.

Mónus Ágnes települési képviselő

Mógor Csaba mondta néhány testületi ülés előtt, hogy van a községben egy régi épület és egy 
vállalkozót  érdekelné.  Van-e  az  önkormányzatnak  ingatlan-hasznosítási  lehetősége,  hogy 
valamilyen épületet olyan célra tud felajánlani, amely bevételt képez? Ha lehet új bevételeket 
teremteni és vállalkozni egy önkormányzatnak, ha lehetséges ez.

Juhászné Árpási Irma polgármester
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Mógor Csaba úr által szervezett vállalkozás visszalépett és azóta nem jelentkezett senki sem 
ezen épület hasznosítására.

Mógor Csaba települési képviselő

Sajnos  nem megfelelő  infrastuktúra  miatt  történt  a  visszalépés.  A  nagy  átvitelű  internet-
hozzáféréssel voltak problémák, ezért nem jöhetett szóba. 

Bojtor Ferenc települési képviselő

A 13. bérrel kapcsolatban: a bér és járulékai az önkormányzat mindösszesen táblázatban a 74 
% környékén jár, míg az energia 6-7 %-ot alig éri el, a bér pedig 11 %-ot emelkedne a 2006. 
tényhez képest.  A sávos előrelépések 11 %-ot indokolhatnak? Ennek az intézményvezetők a 
tudói.  A másik:  a bázis  szemléletű helyi  adó tervezés:  a  tendencia  az elmúlt  négy évben 
egyértelmű volt. A tartalékok felhasználását is az adóbevételek beérkezéséhez kell kötni. Ezt 
tartsuk be, ténylegesen legyenek kivetve és be is folyjanak a kasszába.

Komjáti János jegyző

Az igazgatásnál a bér miért annyi, erre a pénzügyi bizottsági ülésen már válaszolt. Ebben az 
évben három kolléganő nyugdíjba megy, ezért  három ember felvétele szükséges.  Ennek a 
hatása a következő évben érvényesül, mert a nyugdíjba vonuló kolléganő besorolási bére más, 
mint a költségvetésbe betervezett, tehát pályakezdő középfokú végzettségű köztisztviselőket 
terveztünk be a három nyugdíjba vonuló helyére. 
Az  adózás  kérdés:  az  iparűzési  adó,  ami  a  legnagyobb  adótétel.  Az  adóerő-képesség 
számolása miatt esetlegesen a többlet iparűzési adót az állam negatívban kompenzálni fogja, 
tehát az szja-kiegészítést el fogja venni, ha a féléves beszámolónknál az iparűzési adónál az 
adóerő-képességünk javulni fogja. Ha abba az irányba megy el a költségvetés tervezése, hogy 
növeljük a helyi adóbevételeket, nem biztos, hogy teljesen megalapozottan, de számolva az 
előző  évi  növekményekkel,  akkor  ténylegesen  a  másik  oldalon  ne  beruházást,  hanem 
tartalékba  kerüljön.  Látható,  hogy  hogyan  jönnek  a  bevételek,  március  15-ig  van  a 
legjelentősebb bevételünk adóból. Ebben nemcsak március 15-ig fognak az I. félévben adók 
befolyni,  hanem  a  gépjárműadó-rendszer  változása  miatt  újra  kell  kivetni  valamennyi 
gépjármű adózónak az adót, tehát a kivetéstől számított 30 napon fogja befizetni. Május 31. az 
iparűzési adóbevallások beérkezésének időpontja, illetve szeptember 15., amikor a II. féléves 
adók  folynak  be.  Összességében,  amikor  a  sarokpontok  kialakulnak,  van  a  költségvetés 
tervezésének két olyan táblázata, az egyik az előirányzott felhasználásá, a másik a likviditási 
ütemterv, s ennek megfelelően lehet követni ezeket a változásokat. Álláspontja, hogy ezek a 
számok, amelyek a bevételi oldalon szerepelnek, tervezhetők, konkrétak, be fognak folyni. 
Abban az  esetben,  ha  többletadó-bevétel  jelenik  meg,  akkor  próbáljon  a  képviselőtestület 
dönteni ennek a felhasználásáról, amikor konkrétan megjelent a többletbevétel.
Valóban a  legnagyobb létszámú,  legnagyobb szja-fizető,  legtöbb vállalkozóval  rendelkező 
település  Győrújbarát.  Van  egyfajta  területi  kiegyenlítés,  ami  nem  biztos,  hogy  hagyja 
kiemelkedni a többletadó-bevételt  termelő önkormányzatokat sajnos.  Ennek a településnek 
két évvel ezelőtt az szja befizetése az államháztartásba egymilliárd forint volt. 
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Zólyomi Péter Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke

Elhangzott, hogy 60 millió forintunk van, ebből 14 millió Ft tartalékra elment. Van további 10 
millió Ft értékpapír-beváltás, és még az egyesületeknek is kell némi összeget juttatni. Amit 
beruházásra tudnánk fordítani, az 30 millió forint.

Mógor Csaba települési képviselő

Ismert, hogy a mai gazdasági helyzetben profitorientált cégek nagy előszeretettel alkalmazzák 
azoknak a feladatoknak a kiszervezését a cég alól,  amelyek nem illeszkednek szervesen a 
profiljukba.  Volt-e  ezidáig  ilyen  irányú  törekvés  az  önkormányzat  részéről,  végzetek-e 
valamilyen  összehasonlítást,  ha  bizonyos  tevékenységeket  kiszerveznének,  tudnánk-e 
tényleges megtakarításokat elérni?

Komjáti János jegyző

Mire vonatkozik a konkrét kérdés?

Mógor Csaba települési képviselő

Azokra a feladatokra, amelyek kötetlenül illeszkednek az önkormányzati tevékenységhez (pl. 
takarítás, tisztítás).

Komjáti János jegyző

Összességében  nem,  de  ha  végignézi  valaki  a  költséghelyeket,  akkor  láthatja,  hogy  nem 
önként  vállalt  önkormányzati  feladatok vannak,  hanem kötelező  önkormányzati  feladatok, 
ezeket kiszervezni nem tudjuk, ezt ennek az önkormányzatnak kell megoldani. A megoldás 
mikéntjével  kapcsolatban  valóban  lehetnek  lehetőségek,  nem  történt  pl.  a  takarítás 
kiszervezésével kapcsolatban semmilyen kísérlet Győrújbaráton.

Juhászné Árpási Irma polgármester

Kimondottan takarítói személyzet tulajdonképpen nincs, mivel az önkormányzat hivatalában a 
takarítók kézbesítői  feladatot is ellátnak,  az óvodában kötelező a dadáknak a takarítás,  az 
iskolában pedig a takarítás mellett a konyhai kiszolgálást is ők végzik el. Egyfajta szociális 
feladatot  is  ellát  az  önkormányzat.  Győrújbaráton  helyben  lakóknak  is  biztosítunk 
munkaheletőséget.

Erdei István helyi állampolgár (Komlóvölgy u.)

Ön  most  hangosan  elmondta,  hogy  burkolt  munkaerő-foglalkoztatást  hajt  végre  az 
önkormányzat: szociális alapon foglalkoztat embereket.

Juhászné Árpási Irma polgármester

Győrújbaráti  embereket  foglalkoztat  a  győrújbaráti  önkormányzat,  ezáltal  nem  termel 
munkanélkülieket,  akik  esetleg  a  szociális  bizottságnál  jelennének  meg.  Ez  nem  burkolt 
foglalkoztatás.
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Erdei István helyi állampolgár

Ezek az emberek nem találnak munkát, ezért az önkormányzat foglalkoztatja őket.

Ignácz József helyi állampolgár

Ez teljesen logikus, ezt így kell csinálni.

Juhászné Árpási Irma polgármester

Arra  utalt,  hogy  miért  nem  adjuk  ki  ezt  egy  takarító  vállalatnak?  A  Győrújbarát 
intézményeiben  dolgozó  emberek  nemcsak  takarítói  feladatokat  látnak  el:  ha  kell,  termet 
rendeznek, véradási értesítőket hordanak ki a községben stb. Ha ezt kiszámoljuk, akkor ez 
minimális része a költségvetésnek.

Őri Gyula települési képviselő

Most  hatékonyságról  beszéltünk,  de  belekeveredett  más,  nem  ide  tartozó  fogalom.  Mire 
jutottunk  a  mai  este?  Az  asztalnál  ülnek  azok  a  képviselők,  akiknek  dolga  lesz,  hogy  a 
költségvetési rendeletet elfogadják, valami módon megalkossák. Ilyen módon ez a testület 
megrendelője a falu intézményeinek. Mindazt a közszolgáltatást, amit az önkormányzatnak el 
kell végezni, elvégezteti. Alapvetően az intézményeire hagyatkozik, velük tudja elvégeztetni. 
Gondoljuk  meg,  hogy mit,  mennyiért  csináltatunk meg.  Ezt  a  költségvetést  elkészítette  a 
hivatalunk, az intézményeink, ez az Ő ajánlatuk a következő esztendőre. Ezt az ajánlatot nem 
tudjuk úgy kezelni, kénytelenek vagyunk ezen alkudozni. Ahogy igazgató úr is mondta, az 
intézménye  érdekeit  képviseli,  ez  így  normális,  de  nekünk  fontos  feltárni  azokat  az 
összefüggéseket,  ami  a  falu  hosszú  távú  fejlődéséhez  is  fontos  megfontolás,  hogy  merre 
haladjunk. Megpróbáljuk meggyőzni őket, hogy versenyképessé tegyék ezt a portékát. Ha ezt 
nem  teszik,  meg  kell  fontolni,  hogy  keményebb  módon  beavatkozunk.  Ha  a  működési 
kiadások  ilyen  szépen  elszakadtak,  az  elmúlt  három  évben  51  %-kal  emelkedett  meg  a 
konyhának a költsége. Nyilván létszám-növekedés is van mögötte, de ennyi nincs. A verseny 
itt  is  szorít,  azok  az  adózó  polgáraink  elvárják  tőlünk,  hogy  így  gondolkodjunk,  akik  a 
hatékony vállalkozásaikból tudnak annyit befizetni, hogy van többmint 100 millió iparűzési 
adónk. 

Juhászné Árpási  Irma polgármester

Az  önkormányzat  nem  verseny-szféra.  Az  önkormányzati  törvény  határozza  meg,  hogy 
hogyan kell egy önkormányzatnak működni. A közalkalmazotti és köztisztviselői törvények 
szabályozzák  a  béreket,  bértáblák  alapján  vannak  kötelező  juttatások.  Megvan  határozva, 
hogy adott óvodai létszámban hány főt kell alkalmazni, egy adott iskolában gyermeklétszám 
alapján hány csoportot kell alkalmazni, ahhoz hány pedagógus szükséges, főállású logopédus, 
pszichológus  stb.  A  győrújbaráti  önkormányzatnak  is  a  feladata  az  intézményeinek  a 
működtetése.  Várjuk  a  tisztelt  képviselőtestülettől  a  hatékony  javaslatot,  hogy  hogyan  és 
merre tovább, de a törvények kötik az intézmény vezetőit. Megvan határozva egy adott falu 
létszámára,  hogy  be  kellett  állítani  egy  aljegyzőt.  Ilyen  irányú  működési  költségekből 
képtelenség bármit is lefaragni, a közüzemi díjak oldalán lehet, de ami kötelezően jár, abból 
megvonni semmiképpen sem lehet. 77 % a bér és a közterhek és ezután van a 23 %-nyi, ami a 
közüzemi  díj  és  egyebek,  emellett  próbálunk  még  tartalékot  is  képezni.  A  következő 
közmeghallgatásra elő fogjuk vezetni,  hogy mennyit nyertünk a pályázati  pénzekből, ezen 
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felül  önerőből mennyit  ruháztunk be és akkor össze lehet hasonlítani,  hogy melyik évben 
mennyi volt a költségvetése és mennyit fejlődött a falu. Várja a költségcsökkentő javaslatokat, 
de a törvénynek megfelelnek, illetve melyek a plusz bevételek, amelyekre szert lehet tenni.

Bojtor Ferenc települési képviselő

Meg kell bíznunk abban, hogy az üzemeltetés sorok kapcsán hatékonyságot találunk. A bérek 
kapcsán bizonyos törvényi előírások kötik az önkormányzatot, de a működésnél, hogy milyen 
feladatokat, hány emberrel látunk el, ez is hatékonyság kérdése.
Jegyző úrtól kérdezi: közutak-, temető-üzemeltetés egyebeknél lefaragásokat lát és bizonyos 
kockázatokat  lát  benne.  Az  említette  a  bevezetőjében,  hogy  a  költségmegtakarításokban 
kockázatok vannak és ez az üzemeltetés a későbbi pótlólagos költségek rovására mehet. Így 
önbecsapás  lenne bármit  csinálni,  ha nem tudjuk azokat  az aknapontokat,  amelyeket nem 
kellene benne hagyni. Inkább a bázison vagyunk vagy lejjebb. Aknapontok merre bújnak el?

Komjáti János jegyző

Ezeken a helyeken 10 %-os költségcsökkentést tettünk be a bizottság kérésére. Egy feladat 
gyengébb színvonalú ellátását jelenti. Az előző évi tervvel számoltunk az első tervezetnél, itt 
csökkentettük 10 %-kal. A szolgáltatás minőségének csökkenését jelenti. Temető fenntartás: 
egyházi  tulajdonban  vannak,  de  önkormányzati  üzemeltetésre  átadta  a  temetői  törvény 
megjelenése után az egyház őket, kivéve a nagybarátit. A többi temető állapotát ha valaki 
megnézi,  viszonylag  normalizált  állapotot  figyelhet  meg,  a  nagybaráti  viszont  nem,  mert 
szerződést kötött egy vállalkozással, de ebben az évben megszüntette, tehát fel fogja ajánlani 
azt is az önkormányzatnak, mivel a másik három temetővel egyforma, normalizált helyzetre 
kell hozni. Vagy pótelőirányzatot vagy minőségi csökkentést eredményez.

Zólyomi Péter Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke

Kérik jegyző urat illetve az intézményvezetőket, hogy amelyeket megfogalmaztak, építsék be 
saját költségvetésükbe. Azokon a területeken, ahol előre lehet látni, hogy költségtúllépés lesz, 
korrigálni kell. Önbecsapással ne induljunk neki egy évnek.
A bevételek pontosítása: kimaradt a sportcsarnok bevétele, a művelődési ház, újság, internet 
hirdetési  díjak:  a  bevételre  kéri  beállítani.  A  pénzügyi  bizottsági  megbeszélésre  olyan 
összeállítást,  hogy milyen  beruházási  igényeik  vannak az  egyes  intézményeknek.  Melyek 
azok a várt beruházások, amivel nekik már a tartalékok elköltésénél gondolkodni kell. Az 
óvodai szöveges anyagot kéri számára megküldeni. Az iskola és az önkormányzat részéről 
egy-két oldalas összefoglalót a főbb pontokhoz várnak. A pénzügyi bizottsági ülésen tudják 
beépíteni a közmeghallgatáson elhangzott javaslatokat. 

Bojtor Ferenc települési képviselő

Milyen  adatbázissal  rendelkezik  az  önkormányzat?  A  falu  olyan  gépjármű-állománnyal 
rendelkezik, legyünk kicsit bátrabbak, a realitástól elrugaszkodva. Ott adatok vannak, abból 
lehet számolni precízen. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
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Javasolja, hogy a kiadási oldalon jelenjen meg az adóerő-képességből adódó elvonás, amit az 
elmúlt három évben annak vehettünk. A gépjárműadó ilyen fajta változása következtében az 
idei évben is komoly befizető az önkormányzat, ezt mindenképpen tervezni kell.

Ventúra Sándorné óvodavezető

Az  első  kulturális  bizottsági  ülésre  leadta  az  óvoda  várható  négy  éves  karbantartási  és 
beruházási dolgait, állagmegóvást is ott megtalálható.

Mógor Csaba települési képviselő

A költségvetést nem a képviselőtestület készíti, hanem polgármester, jegyző. A képviselők 
összegyűjtik az igényeket, hogy milyen igény érkezik a településről az emberektől. Ezeket 
szeretnék beépíteni a költségvetésbe, mert meg szeretnének felelni azoknak a feladatoknak, 
amire választották őket. Reális, tervezhető költségvetést szeretnénk mindannyian, de az, hogy 
milyen költségvetés tervezhető, ezt a hivatal vezetői tudják a legjobban. 

Juhászné Árpási Irma polgármester

Igyekeztünk ennek megfelelően elkészíteni. Az egész a tavalyi évre épült, de a tavalyi sem 
volt  túltervezett.  Az  önkormányzattól  lefaragtunk  10  %-okat,  azok  a  minőségben  a  falu 
fenntartásában meg fognak jelenni. Abban az esetben nem, ha 30-40 fokos nyárnak nézünk 
elébe,  mert  akkor  ezek  a  költségek felére  csökkennek.  Ha  mediterrán  nyár  lesz  májustól 
szeptemberig, akkor ha rendezett faluképet akarunk, ezek a költségek a duplájára növekednek. 
Amikor komoly égi áldást kapunk, megtelnek az árkaink, újabb komoly költségek merülnek 
fel. Ha mindez nem lesz, akkor megtakarítás fog bekövetkezni.

Mógor Csaba települési képviselő

Úgy gondolta, hogy a megtakarítási  lehetőségeket Önök tudják, hogy hol vannak.

Komjáti János jegyző

Egy pontatlanság volt: a helyi adóhatóság szedi be az iparűzési adót is. Volt olyan rendszer 
valóban, amikor a gépjárműadó központi bevételi forrás volt és az önkormányzati adóhatóság 
szedte be, majd utalta tovább az állami költségvetésnek. Pillanatnyilag azok az adónemek, 
amelyek ebben az anyagban szerepelnek, valamennyit a helyi adóhatóság veti ki és szedi be. 

ifj. Kiss Antal helyi állampolgár (Fő u.82.)

Őri képviselőtől kérdezi: az előző ciklusban is képviselő volt. A közalkalmazotti dolgozóknak 
küldtek  ide  emelést,  mellé  pedig  üres  borítékot.  A  falu  növekedett  gyereklétszámban, 
intézményben, nézzünk körül és emelni fogja a községnek a kiadásait.

Őri Gyula települési képviselő

Amit  csinált,  az  egy  elemzés  azokkal  a  számokkal,  amelyeket  elmondott.  Akire  tartozik, 
meghallgatnia kell. Nem neki kell javaslatot tenni kívülálló társadalmi munkás képviselőnek, 
hogy az intézményeken belül milyen költségelemmel, hogyan kell gazdálkodni. Az Ő dolga 
az, hogy ilyen elemzéseket csináljon, hogy figyelmeztesse, hogy rossz irányba megyünk. 
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A polgármester kérdésére a képviselőtestület 10 igenlő szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:

12/2007.(I.30.)sz. képviselőtestületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata

első olvasatban megismerve
        a./ a polgármester által előterjesztett költségvetés-tervezetet

                   b./ a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága kialakított véleményét
az alábbiakról dönt:
1./ Tényleges költségvetési kiadás-csökkentésre kell törekedni
     a működési kiadások területén

           2./ A nem kötelező - helyi szabályokon nyugvó - bér- és bérjellegű
    kiadások minimalizálására kell törekedni. 
Utasítja a polgármestert, hogy ezeknek megfelelően dolgozza át a
tervezetet és terjessze azt a testület elé.
Felelős:   Juhászné Árpási Irma polgármester

           Határidő: 2007.02.15.

Napirend második pontjának tárgyalása

2./ Honlap, Baráti Hírmondó nyomdai költsége, TV-felvétel költsége
A napirendi pont előadója: Mónus Ágnes Kommunikációs Bizottság elnöke

Mónus Ágnes Kommunikációs Bizottság elnöke

Három  dologban  kellene  döntést  hozni.  A  Baráti  Hírmondó  nyomdai  előállítójának 
jegyzőkönyvbe nem a H+H Reklámiroda került,  hanem a Vasco Trade.  Ezen szeretnének 
módosítani.   Az  akkor  benyújtott  árajánlatok  közül  a  H+H  Reklámiroda  ajánlata  volt 
pénzügyileg a legkedvezőbb. Szeretnék, ha a H+H Reklámiroda megerősítést kapna abban, 
hogy a Baráti Hírmondót a jövőben ők nyomtatják. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

13/2007.(I.30.)sz. képviselőtestületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata

a 86/2006.(XI.9.)számú képviselőtestületi határozata 
7./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

 7/a A nyomdai munkákkal a H+H Reklámirodát bízza meg
         7/b A nyomdai munkák költsége: 91,- Ft/db
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Mónus Ágnes Kommunikációs Bizottság elnöke

A  testületi  ülésekről,  mint  látszik  videofelvétel  készül,  ez  péntekenként  látható  a  falu 
televíziós csatornáján. Költségtényező, hogy ez a felvétel egy- vagy két kamerával készüljön. 
Az egykamerás felvételnek 10 eFt az óradíja, a két kamerás felvételnek az ülés hosszától 
függetlenül 50 eFt. Az eddigi ülések elérték az 50 eFt-ot egy kamerával is. Javasolja, hogy a 
minőségibb  felvétel  megalkotása  érdekében  fogadják  el  azt,  hogy  két  kamerás,  a  nézők 
számára elfogadhatóbb verziót válasszák és bízzák meg a vállalkozót ezzel. 
Azt szeretnék, hogy a látvány az itt folyó munkáról jobb színvonalú legyen és ez költségben 
nem jelent eltérést. 
Kérdés

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő

Megkérdezi Polgármester Asszony véleményét, mivel ez elég nagy költséget jelent.

Válasz

Juhászné Árpási Irma polgármester

Egyre többen nézik ezt a felvételt, örül neki a falu, ha jobb minőség, akkor legyen az, de ez 
testületi döntés egyértelműen. 

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

14/2007.(I.30.)sz. képviselőtestületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata

a testületi ülések televíziós felvételéhez a kettő kamerával
történő felvételt rendeli meg.

Ennek fedezetét - alkalmanként 50.000,- Ft - éves
költségvetési rendeletébe rendeli tervezni.

Mónus Ágnes Kommunikációs Bizottság elnöke

Nagyon megtorpant a győrújbaráti honlap készítése, nincsen megfelelő kapcsolat a műszaki 
és  a  tartalmi  oldal  között.  Kéri  a  testületet,  hogy  helyezze  a  Kommunikációs  Bizottság 
hatáskörébe, hogy a koordinátor és a moderátor személyét megbízza. 

Kérdés

Bojtor Ferenc

Adhatunk hatásköröket?
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Juhászné Árpási Irma polgármester

Az önkormányzat adhat át hatásköröket, mint pl. a szociális bizottság esetében is.

Hozzászólás nem hangzott el.
 
A polgármester kérdésére a képviselőtestület 9 igenlő szavazattal, 3 tartózkodás ellenében az 
alábbi határozatot hozza:

15/2007.(I.30.)sz. képviselőtestületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata

felhatalmazza Kommunikációs Bizottságát, hogy
a Honlap készítése során felmerülő problémák megoldására

koordinátor és moderátor
kérdését oldja meg, bízza meg a személyeket. 

   Felelős:    Mónus Ágnes Kommunikációs Bizottság elnöke
   Határidő: 2007. február 15.

Napirend után

Zólyomi Péter Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke

Jegyző úrtól  kérte  a  komposztáló üggyel  kapcsolatos  néhány dokumentum fénymásolatát, 
melyet még nem kapott meg, hiszen létező dokumentumok fénymásolatát kérte.

Komjáti János jegyző

A héten meg fogjuk oldani, de a testületi anyag készítését végezték.

Ott László települési képviselő

A december 14.-i ülésen Kocsár Károly képviselő interpellációt küldött polgármester asszony 
elé és a választ a képviselőtestület nem fogadta el. A polgármester javaslatára egy bizottság 
alakult meg, ennek van-e határideje illetve kinek kell összehívni.

Juhászné Árpási Irma polgármester

Neki kell összehívni és kezdeményezni.

Őri Gyula települési képviselő

A  Patrióta  Egyesület  tagjaként  részt  vett  azon  a  tanácskozáson,  ahol  a  helyi  védettségű 
területek  országos  védelem  alá  helyezéséről  volt  szól.  Győrújbarát  a  Józan-völgy  Tokaj 
környezetében  a  legújabb  rendezési  tervben  helyi  védelem  körében  érdekelt.  Az 
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önkormányzat részéről nem tud döntésről. Tudomása szerint önkormányzati hatáskör lenne 
ilyen  témában  állást  foglalni.  Erről  a  testületet  meg  kellett  volna  kérdezni  legalább 
informáltság-szinten.

Komjáti János jegyző

Részt vettek ezen az egyeztetésen, ezután a támogató nyilatkozat elküldésre került. Ma még 
az  építési  törvény  a  polgármester  állásfoglalása  szükséges,  de  valóban  az  építési  törvény 
módosításában  benne  van,  hogy  az  ilyen  jellegű  kérdésekben  a  véleményalkotás  testületi 
hatáskör.

Őri Gyula települési képviselő

Most még jogszerű volt, hogy a testület nem foglalkozott vele.

Juhászné Árpási Irma polgármester

A következő testületi  ülés időpontja:  február 13.,  melynek napirendi pontjai  az elfogadott 
munkaterv szerint kerülnek megtárgyalásra.
Szeretettel vár mindenkit a február 2.-i közmeghallgatásra.

Mivel több hozzászólás, vélemény nem történt, a polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést 20,00 órakor bezárta.

K.m.f.

Juhászné Árpási Irma Komjáti János
                 polgármester                 jegyző

    Bojtor Ferenc         Mógor Csaba
    jkv. hitelesítő         jkv. hitelesítő
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