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Juhászné  Árpási  Irma  polgármester  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a 
megválasztott 14 fő képviselőből 13 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek tartja és 
megnyitja.  Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja  Mógor  Csaba  és  Zólyomi  Péter  települési 
képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 

A képviselőtestület 2 fő tartózkodásával, 12 fő igen szavazatával elfogadja a javaslatot. 

Napirend előtt 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatója az előző ülés óta eltelt munkáról, aktuális  
feladatokról.
A két ülés között volt két rendkívüli testületi ülés. 
Üléseztek a bizottságok, melyből csak a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság volt határozatképes és 
a mai testületi ülés anyagát készítette elő. A Kulturális és Oktatási, a Településfejlesztési és a 



Szociális bizottság nem volt határozatképes, az ismételt Szociális Bizottság ismét nem volt 
határozatképes,  ezért  a  mai  ülés  végén  zárt  ülésen  kell,  hogy  a  tisztelt  képviselőtestület 
tárgyalja a kérelmeket. 
A Kulturális és Oktatási Bizottság a testületi ülés előtt ismételten összeült.

Az útépítések és felújítások ügyében folyamatos egyeztetés folyik. A mai testületi ülésen kell 
dönteni a műszaki ellenőr személyéről.
Közben érkeznek árajánlatok a testület által elfogadott utcák felújítására.

A 3 db Valcol buszváró megrendelése megtörtént. 
Tovább  kellene  lépni  a  buszvárók  ügyében,  kértem tájékoztatást  tervezőktől  a  lehetséges 
megoldásokra. Szükséges lenne a testület felhatalmazása ez ügyben.

Az iskolát a Kertalja lakóterülettel összekötő járdához a tulajdonosi hozzájárulás megtörtént, 
a további egyeztetés folyamatban van. 

A Zrínyi – László utcához és a Mátyás körúton a fekvő rendőr ügyében folytak egyeztetések, 
ez  ügyben  anyag  is  érkezett.  Egyebek  témakörben  erről  részletes  tájékoztatást  kap  a 
képviselőtestület. 

Nemesócsa  Móra  Ferenc  nevét  viselő  magyar  alapiskola  névadója  tiszteletére  rendezett 
ünnepségen a kegyelet virágait mi is elhelyeztük a névadó kopjafájánál. 

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester  kéri,  hogy  tájékoztatóját  tájékoztató  jelleggel 
fogadja el a képviselőtestület. 

Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  12  fő  igen  szavazatával,  1  fő  tartózkodásával 
ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozza.

Győrújbarát Község Önkormányzata
 polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta végzett munkáról, 

aktuális feladatokról
 elfogadja.

Polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra a meghívóban szereplők szerint.

Napirendi javaslat

1./ Beszámoló a közoktatási intézmények átszervezéséről, az Alapító Okirat megalkotása
Előadó: Ott László, a Kulturális- és Oktatási Bizottság elnöke

2./ Győrújbarát község közterületeinek állapota
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

3./ Az Önkormányzat 2006. évi Költségvetése végrehajtásának értékelése
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

4./ Közbeszerzési szabályzat megalkotása
Előadó: Komjáti János, jegyző

5./ Szociális tárgyú rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Komjáti János, jegyző

6./ Zárt ülés
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6/1. Fellebbezések elbírálása
Előadó: Dr. Márai István Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke

6/2. Döntés Komjáti János, jegyző fegyelmi ügyében
Előadó: Kocsár Károly, a fegyelmi biztos

Napirend után
Bejelentések, javaslatok, interpellációk

Juhászné Árpási Irma polgármester javasolja, hogy a zárt ülés előtt a napirendi pontok után 
vegye fel napirendi pontként „Bejelentések, javaslatok, interpellációk” című napirendi pontot.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 11 fő igen szavazatával, 3 fő tartózkodásával, 
ellenszavazat nélkül felveszi 5. napirendi pontként a javasolt napirendi pontot.

Juhászné Árpási Irma polgármester javasolja, hogy egy napirendi pontként vegye fel a testület 
a Győrújbarát Község Polgármesteri Hivatal átvilágítását. Reméli, hogy a testület megkapta 
az anyagot, mert az internet-tel voltak gondok. Ezt az anyagot 29-én pénteken a hivatal zárása 
előtt kapta meg és a testületnek az volt a döntése, hogy legyen meg a vizsgálat június 30-ig, és 
a júliusi testületi ülésen tárgyalják. 

Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  2  fő  igen  szavazatával,  12  fő 
ellenszavazatával,  tartózkodás  nélkül  nem kívánja  tárgyalni  a  Polgármesteri  Hivatal 
átvilágítását. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Tisztában vagyok azzal, hogy az SZMSZ-ünk azt mondja, hogy a napirend felett nem nyitunk 
vitát,  de  én  szeretném a  képviselőtestület  figyelmét  felhívni,  hogy ma  már  július  van.  A 
testület úgy határozott, hogy a hivatalműködéséhez szükséges személyek felvételét ennek az 
átvilágításnak  az  eredmény  után  biztosítja,  vagy  nem biztosítja.  Itt  egyértelműen  egy  fő 
felvételét javasolták, és én szeretném kérni, hogy napirendek után erről beszéljünk. Július van 
a  nyári  szabadságok  megkezdődtek.  Egyre  nehezebb  lesz  az  önkormányzat  működését 
biztosítani,  mert  ezzel  a  kevés  személyzettel  a  szabadságok  kiadása  is  veszélybe  kerül. 
Szeretnék mindenkit  arra figyelmeztetni,  hogy a  tavalyi  szabadságot  szeptember 30-ig,  az 
ideit pedig december 31-ig ki kell adni. 

Dr. Márai István települési képviselő javasolja, mivel a szociális bizottság nem tárgyalta meg, 
az 5. napirendi pontot ne tárgyalja ma a képviselőtestület. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Már harmadik alkalommal halasztjuk el ezt a napirendet. Ebből komoly gondjaink lehetnek a 
Közigazgatási Hivatalnál, mert már elég régóta görgetjük ezt a napirendi pontot. Azért nem 
tudja a testület tárgyalni, mert mindkét szociális bizottsági ülés határozatképtelen volt. 
Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  2  fő  igen  szavazatával,  12  fő 
ellenszavazatával, tartózkodás nélkül nem kívánja tárgyalni az 5. napirendi pontot, a 
szociális tárgyú rendeletek felülvizsgálatát. 
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Napirendi pontok a fenti döntések után:

1./ Beszámoló a közoktatási intézmények átszervezéséről, az Alapító Okirat megalkotása
Előadó: Ott László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

2./ Győrújbarát község közterületeinek állapota
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

3./ Az Önkormányzat 2006. évi Költségvetése végrehajtásának értékelése
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

4./ Közbeszerzési szabályzat megalkotása
Előadó: Komjáti János, jegyző

Napirend után
Bejelentések, javaslatok, interpellációk

6./ Zárt ülés
6/1. Fellebbezések elbírálása

Előadó: Dr. Márai István Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke
6/2. Döntés Komjáti János, jegyző fegyelmi ügyében

Előadó: Kocsár Károly, a fegyelmi biztos

Juhászné Árpási Irma polgármester megkérdezi, hogy a fenti napirenddel egyet ért-e a 
képviselőtestület.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja a fenti napirendi pontok tárgyalását.

A napirend tárgyalása

A napirend első pontjának tárgyalása

1./ Beszámoló a közoktatási intézmények átszervezéséről, az Alapító Okirat megalkotása
Előadó: Ott László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke
Előterjesztés írásban csatolva.

Ott László bizottsági elnök
Az Oktatási és Kulturális bizottság megtárgyalta és az Alapító Okiratot elfogadásra javasolja. 

Ventura Sándorné óvodavezető
Az Alapító Okiratban meghatározták, hogy mennyi a maximálisan felvehető gyereklétszám. 
Én javaslom, hogy részletezni kellene, hogy mennyi az óvodánál és mennyi az iskolánál. 

Komjáti János jegyző
Meg lehet bontani, de nem szükséges, mert az okirat arról szól, hogy az intézménybe mennyi 
a felvehető. Amit a vezető óvónő fejteget, azt nem érzem életszerűnek, mert az nem várható, 
hogy  220  óvodás  és  380 iskolás  fog  jelentkezni.  Teljesen  más  korcsoport.  Ez  a  600 fős 
meghatározás lehetőséget ad arra,  hogy ne 200, hanem 202 gyereket lehessen felvenni  az 
óvodába.  
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A választ a kérdező és a testület kielégítőnek találta és elfogadta. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester  kéri  a  képviselőtestületet,  hogy  az  első  napirendi  pontot  az  előterjesztés  
szerint fogadja el. 

Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  12  fő  igen  szavazatával,  1  fő  tartózkodásával, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

111/2007.(VII.03.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Megalkotja a II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát, ezzel 
egyidejűleg a 12/2005.(II.03.)sz. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Művelődési Ház és 

Könyvtár, a 13/2007.(II-03.) sz. Pitypang Napköziotthonos Óvoda alapító okiratait hatályon 
kívül helyezi, mivel intézményeit jogutóddal megszünteti. 

A napirend második pontjának tárgyalása

2./ Győrújbarát község közterületeinek állapota
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester
Előterjesztés írásban csatolva. 

Őri Gyula a Településfejlesztési Bizottság elnöke elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások.

Erdei István helyi állampolgár
Két kiegészítést tennék. A Falubarát Egyesület szervezésében, de közös összefogással sikerült 
négy virágszigetet elhelyezni a faluban. Ezt leegyeztettük a hivatallal.  Nagy öröm, hogy a 
környéken lakók vállalták az öntözést. Szívből köszönöm ezt a felajánlást. 
Ismét  szeretném felhívni  a  faluban lakók figyelmét  a  parlagfű mentes  porta  akciónkra.  A 
Juhász  porta  volt,  aki  először  jelentkezett.  Mások  is  csatlakozzanak,  hogy  aki  beteg  és 
allergiás, azokat minél inkább kíméljük meg. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
A parlagfű mentesítéshez még annyit,  hogy továbbra is  lehet  szedni  és intézményeinkben 
leadni. És tisztelettel megköszönjük, aki ezt megteszi. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kéri a képviselőtestületet, hogy a második napirendi pontot az előterjesztés  
szerint fogadja el. 
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Polgármester kérdésére a képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

112/2007.(VII.03.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

a település közterületeinek állapotáról készült 
beszámolót 
elfogadja. 

A napirend harmadik pontjának tárgyalása

3./ Az Önkormányzat 2006. évi Költségvetése végrehajtásának értékelése
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester
Előterjesztés írásban csatolva. 

Kérdés  nem hangzott el.

Hozzászólások

Zólyomi Péter bizottság elnöke
Alapvetően azért tárgyaltuk többször a 2006. évi költségvetés végrehajtását,  mert  egyrészt 
tartalmi kérdéseink voltak az egyes sorokkal  kapcsolatban,  illetve formailag nem kaptunk 
meg  minden  olyan  részletező  anyagot,  amire  úgy  gondoltuk  szükséges  egy  komplett 
zárszámadás  elfogadásához.  Minden  kérdésben határidőket  szabtunk,  ezekre  megkaptuk  a 
választ,  illetve  a  kiegészítéseket  és  mellékleteket  megkaptuk,  így  mindezek  fényében 
javasoljuk elfogadásra a 2006. évi zárszámadást. 

Polgármester kéri a képviselőtestületet, hogy a harmadik napirendi pontot az előterjesztés  
szerint fogadja el. 

Polgármester kérdésére a képviselőtestület  10 fő igen szavazatával,  4 fő ellenszavazatával 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Győrújbarát Község Önkormányzata
megalkotja 

12/2007./VII.4./ önkormányzati rendeletét
az Önkormányzat 2006. évi költségvetése

végrehajtásáról

A napirend negyedik pontjának tárgyalása

4./ Közbeszerzési szabályzat megalkotása
Előadó: Komjáti János, jegyző
Előterjesztés írásban csatolva. 

Komjáti János jegyző szóbeli kiegészítője
Az utóbbi időben többször halljuk. Vannak értékhatárok, amely értékhatár fölött különböző 
formában közbeszerzéseket kell tartani abban az esetben, ha állami pénzeszközt használunk 
fel. Ezért van szükség arra, hogy a települések is rendelkezzenek közbeszerzési szabályzattal. 
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A törvény rendelkezéseinek megfelelően a  helyi  adottságokhoz szabva  ezeket  a  dolgokat, 
szabályozzák  ezt  a  kérdést.  Eddig  is  volt  szabályzatunk,  de  időközben  voltak 
jogszabályváltozások.  Illetve  döntött  a  testület  pályázat  író  céggel  kötendő  keret-
megállapodás kötéséről,  és  ennek egyik pontja  a  közbeszerzéssel  való foglalkozás.  Ennek 
megfelelően  ezzel  az  általunk  megbízott  szervezettel  nekiláttunk,  hogy tekintsük  át  ezt  a 
szabályzatot, amit a megváltozott jogszabályoknak megfelelően készítsünk el. Ezt határozattal 
kell  elfogadni.  Ilyen  egyeztetések  után  elkészült  az  előterjesztés  az  előző  testületi  ülésre, 
bekerült  a  napirendek közé,  de még előtte  a bizottságnak meg kell  tárgyalni.  A pénzügyi 
bizottság megtárgyalta, néhány ponton módosítottuk a felmerült javaslatoknak megfelelően. 
Ezek után javasoljuk elfogadásra. 

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások

Őri Gyula települési képviselő
Ez a helyi rendelet jól adaptálja az erre a körre várható feladatokat a törvényből, de akkor 
értelmezhető,  ha a törvényt mellette olvasható.  Az aktuális közbeszerzési  törvényt minden 
képviselő  kapja  meg.  Azzal  a  módosítással  javaslom elfogadni,  hogy jegyző úr  készítsen 
hozzá függeléket, amely az éves költségvetési törvény szerint meghatározott keretösszeget és 
konkrét  éves  feltételeket  tartalmazza.  Mik  az  értékhatárok,  és  így  lesz  kerek  egész  ez  a 
rendelet.  

Több hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kéri a képviselőtestületet, hogy a negyedik napirendi pontot az előterjesztés  
szerint a kiegészítéssel fogadja el. 

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

113/2007.(VII.03.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Közbeszerzési Szabályzatát 
– a mellékelt formában – 

megalkotja.

Napirend után
5./ Bejelentések, javaslatok, interpellációk

5/1. Mónus Ágnes, a Kommunikációs Bizottság elnöke szóbeli előterjesztése

Mónus Ágnes, Kommunikációs bizottság elnöke
Június 30-ig volt egy határidő, hogy a település honlapján befizetés nélkül jelenhessenek meg 
vállalkozások. Toljuk ki ezt a határidőt augusztus 30-ig. ezen kívül javaslom, hogy a Baráti 
Hírmondó július-augusztusi számát vonjuk össze. Sokan szabadságon vannak és nyáron nincs 
annyi téma, amit megjelentethetnénk. 
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Polgármester kérdezi  a képviselőtestületet, hogy a település honlapján ingyenes megjelenés  
lehetőségét a vállalkozók számára hosszabbítsa meg augusztus 30-ig, elfogadja-e. 

Polgármester kérdésére a képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja,  hogy a  vállalkozók ingyenes megjelenésének lehetőségét  2007. augusztus 30-ig 
hosszabbítsa meg. az alábbi határozatot hozza:

Polgármester kérdezi a képviselőtestületet, hogy a Baráti Hírmondó júliusi és augusztusi  
száma összevonásra kerüljön, elfogadja-e. 

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 11 fő igen szavazatával, ellenszavazat nélkül és 2 
fő  tartózkodásával  elfogadja,  hogy  a  Baráti  Hírmondó  júliusi  és  augusztusi  száma 
összevonásra kerüljön.

A fenti részdöntések után a képviselőtestület az alábbi határozatot hozza:

114/2007.(VII.03.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

1./ A település honlapján történő ingyenes vállalkozói hirdetés 
         megjelenési határidejét 2007. szeptember 30 napjáig meghosszabbítja. 

2./ A Baráti Hírmondó 2007. július-augusztusi számát összevontan 
    2007. augusztusban jelenteti meg. 

5/2.Információs tábla és buszvárók elhelyezése

Komjáti János jegyző
Az utolsó rendes testületi ülésen foglalkozott a testület a négy darab térkép elhelyezésével a 
településen  és  azon  vállalkozók  megjelenési  lehetőségével.  Ott  is  július  30-a  határidő  és 
foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, hogy valaki felhatalmazást adjon a további egyeztetésekre, 
mert  egy  vállalkozó  jelentkezett.  Ez  az  egyik  gond.  A következő,  hogy  megrendeltük  a 
táblákat,  azok készen is  vannak a  Valcol-nál,  és  ők felvették a  kapcsolatot  egy térképész 
céggel,  aki  küldte  a  térképet,  hogy  ezt  vegyük  revízió  alá.  Az  esetleges  módosításokat 
végezzük el rajta. Ezzel a kérdéssel foglalkozni kellene mind a vállalkozók, mind a térkép 
vonatkozásában. 

A másik kérdés a buszvárók kérdése.  Tíz buszváróról  szólt  a  döntés,  ez lecsökkent hétre. 
Egyeztetés alapján három buszvárót rendeltünk meg. Ezek már leszállításra is kerültek. Tehát 
ki kell helyezni őket, és a kérdés, hogy hova. A konkrét döntés, hogy a Vállalkozók útjánál, a 
Rákóczi utcai buszfordulónál, és a gyermektábor volt. Az előző településfejlesztési bizottsági 
ülésen  megfogalmazódott,  hogy  a  táborhoz  tájba  illő  buszvárót  helyezzünk  el.  Az  is 
megfogalmazódott,  hogy  kerüljön  sor  a  megtervezésre.  Tárgyalások  továbbvitelére  lenne 
szükség. Most szükséges, hogy ezt a három buszvárót hova helyezzük el?

Őri Gyula települési képviselő
A térképnek úgy van értelme, ha van rajta információ. Azért is fel kell tenni, akár akarja a 
vállalkozó, akár nem, mert a községbe érkező kamion és idegen tudjon tájékozódni. Nekem az 
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a  javaslatom,  hogy  még  adjunk  egy  hónapot  a  vállalkozóknak,  hogy  meggondolják  és 
jelentkezzenek. A legfontosabbakat mindenképpen fel kell tenni. 

Mógor Csaba települési képviselő
Mivel az Idegenforgalmi és Sportbizottság régebben tárgyalta ezt az ügyet én javaslom, hogy 
maradjon az ő kezébe. 

Dr. Csizmadia Andrea alpolgármester
Visszajeleztek-e  az  a  tíz  legnagyobb  adófizető  vállalkozó,  akiknek  ingyenes  megjelenést 
biztosítunk?

Komjáti János jegyző
A megkeresésre  csak  egy  vállalkozó  jelzett  vissza,  semmi  több  nem  érkezett.  Most  egy 
hónappal kitolhatjuk, csak nincs hírforrás, amivel értesítjük az állampolgárt, hogy újabb egy 
hónap lehetősége van. Valamilyen más tájékoztatási eszköz kellene.

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Nincs értelme, hogy tologassuk. Aki fel akar kerülni, az jelentkezett volna. A tíz legtöbb adót 
fizető  kerüljön  rá  mindenképpen.  A  többieknek  minden  forrásuk  megvolt,  hogy 
jelentkezzenek. Sajnos lejárt a határidő. A bizottság tárgyalja meg és egyeztessen a jegyző 
úrral. 

Bojtor Ferenc települési képviselő
Megkapták-e a formátumát, hogy hogyan fog kinézni?  Hogy fölkerül, vagy fölkerülhet. A 
jóváhagyása  had  érkezzen  meg.  Ha  valaki  nem  akar  fölkerülni,  azt  ne  kényszerítsük. 
Tologatni sem kell, mert most nyár van és nem foglalkoznak ezzel most az emberek, mert 
mindenki nyaral. Az e-mailes megkeresés mennyire volt hatékony, megkapták-e?

Németh Csaba települési képviselő
Hamarosan  összehívjuk  a  bizottságot  és  ha  megkapom  a  telefonszámokat,  akkor  én  is 
felhívhatom őket. 

Juhászné Árpási Irma polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a képviselőtestület  
utalja  a  kérdést,  az  Idegenforgalmi és  Sportbizottság hatáskörébe,  tárgyalja  meg és  azt  
követően történjen meg a megrendelés.

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

115/2007.(VII.03.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

az Idegenforgalmi és Sportbizottság beszámolóját
- a települési eligazodást segítő térképek készítésének állásáról 
- a települést bemutató kiadvány elkészítésének állásáról

elfogadja.

Juhászné Árpási Irma polgármester
A buszvárókkal  kapcsolatban  beszéltem  a  Talent-Plan  vezetőjével,  aki  ajánlatot  is  adott. 
Javasolnám, hogy terveztessük meg és olyan információ is érkezett, hogy a hegyben fából 
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készüljön. Máshol pedig Valcol-os buszvárók legyenek. Ezt vitassuk meg. Végignézzük, hogy 
mit hova lehet tenni. Én kérnék egy megerősítést a Talent-Plan fele, hogy így tervezze meg. 

Őri Gyula települési képviselő
A bizottsági ülésen is az volt a javaslat, hogy arra a 10 db buszváróra a tervező tervezze meg. 
A hegyi részen inkább a tájba illő, máshol másfajta. Tervezze meg a tervező. Ha már konkrét, 
akkor kapja meg a településfejlesztési bizottság. Másfél millió forint a 10 db buszvárónak a 
megterveztetése. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Beszéltünk a tervezőkkel  a tűzoltószertárnál  lévő buszváróval kapcsolatban.  Ott  egy öblöt 
kellene kialakítani. 
Tehát  azt  kérdezem,  hogy  adjunk  megbízást  a  Talent-Plan-nak,  és  terveztessük meg.  Aki 
egyetért jelezze.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 12 fő igen szavazatával, ellenszavazat nélkül, 
1 fő tartózkodásával megbízza a Talent-Plan Kft.-t a buszvárók megtervezésével.

Juhászné Árpási Irma polgármester
A három buszváró felállítását  javaslom elhalasztani  amíg a  tervező olyan stádiumba nem 
kerül, hogy el tudjuk dönteni, hogy hova építsük meg. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze.

Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  11  fő  igen  szavazatával,  1  fő 
ellenszavazatával, 1 fő tartózkodásával az alábbi határozatot hozza:

116/2007.(VII.03.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

a 3 db Valcol BREND H-03  buszváró megvásárlásáról, 
annak raktárba helyezéséről készült beszámolót 
elfogadja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az egész településre 
vonatkozó buszvárók elhelyezése kérdésében 
készíttessen terveket. 
A tervezési munkával a beérkezett ajánlatok alapján 
a Talent Plan Kft. (Győr, Richter J. u. 4.) bízza meg. 
A számla fedezetét az éves költségvetési rendelete 
működési tartaléka terhére biztosítja. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester

 Komjáti János jegyző
Határidő: szerződéskötésre: 2007. 07. 15.

5/3. Útépítések a településen

Komjáti János jegyző
Az  előzőekben  született  egy  döntés,  hogy  a  település  útjainak  egy  részét  mart  aszfaltos 
technológiával készítjük el, négy utat pedig normál aszfalttal látjuk el. Az is ismeretes, hogy 
mart aszfaltra nem tudunk árajánlatokat kérni, hiszen ehhez az anyaghoz nem mindenki jut 
hozzá. Aki hozzájut, az sem nagy mennyiségben. Illetve született még egy döntés, hogy az 
útépítési  munkák  lebonyolítására  próbáljunk  vállalkozót  keresni,  a  szakszerűség  miatt. 
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Először a Panoráma utca vonatkozásában a Lang-szolg Kft. bízzuk meg, ez meg is történt. Az 
út elkészült, de még átvételre nem került. Döntési előkészületek kezdődtek a Colas Dunántúl 
Zrt.-vel.  Több  kérdés,  célszerű-e  emulzióval  ellátni,  a  padka  kérdése  és  a  vízelvezetés 
kérdése.  Bonyolítónak 5  szervezetet  kerestünk meg.  A legjobb ajánlatot  adó cég a  Győri 
Útépítő Bt. volt. Ajánlata összesen 350 ezer forint plusz ÁFA. A többi milliós nagyságrendű 
volt.  Kezdjük meg az egyeztetéseket,  ez meg is  kezdődött.  A négy építési  munkával még 
konkrét felmérés és egyeztetés után a műszaki  tartalom kiírása még nem történt  meg. Az 
aszfaltos utakra még nincs konkrét javaslat. Az a javaslat, hogy a bonyolítónak adjunk még 
egy hetet és akkor elkészül a konkrét műszaki tartalom. 

Zólyomi Péter települési képviselő
A Colasvest adott árajánlatot a Panoráma utcára, de mivel azt már a Lang-szolg. elkészítette, 
ezért  helyette  a  Vaskér  utcát  csináltassuk  meg.  A  lebonyolító  a  műszaki  tartalomra, 
ajánlatkérésre alkalmas anyagot július 3-ra tud adni és akkor megkérhetjük az árajánlatot a 
jövő hét péntekig az egyes cégektől.  A következő héten pedig döntést  hozhatna a testület 
július 17-én. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Javasolom, hogy a Győri Útépítő Bt.-t bízza meg a testület a műszaki ellenőrzéssel, illetve a 
lebonyolítással 350.000,-Ft+Áfa összegben, aki ezzel egyetért jelezze.

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

117/2007.(VII.03.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata 

a 2007. éves települési útépítések (mart aszfalt, aszfaltbeton) 
munkáinak lebonyolításával, a beérkezett ajánlatát elfogadva 
a Győri Útépítő Bt.-t (9023 Győr, Szigethy A. u. 92.) bízza meg. 
A számla fedezetét éves költségvetési rendelete 
működési tartaléka terhére biztosítja. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Erről nem hiszem, hogy szavazni kell, a műszaki tartalom elkészül péntekre, és akkor július 
17-én lehet egy rendkívüli testületi ülés. 

Zólyomi Péter települési képviselő
Most a mart aszfaltról nem kell dönteni?

Juhászné Árpási Irma polgármester
A mart aszfaltról döntöttünk, és a Vaskér utcát átadtuk a műszaki ellenőrnek. 

Zólyomi Péter települési képviselő
A mart aszfaltról döntöttünk, de arról nem, hogy a Colasvest készíti el. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Azt mondták, hogy még a murvás padkára adnak árajánlatot. Itt is az volt a gond, hogy a 
padkára nem adott ajánlatot. A műszaki ellenőr mindenképpen javasolja a murvás padkát. 
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Komjáti János jegyző
Nincsen benne az ajánlatban, de tételes elszámolás van a szerződésében. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Akkor a  Colasvest  Dunántúl  Zrt.-t  megbízhatjuk az adott  árajánlata  alapján a fennmaradó 
utcák mart aszfaltozására. Aki ezzel egyetért kérem jelezze.

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

118/2007.(VII.03.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Győrújbarát Község 2007. évi martaszfaltos 
technológiával építeni tervezett utak 
- Alsó, Berettyó, Fenyves, Gyurgyalag, 
Komlóvölgy, Vaskér – kivitelezőjeként, 
árajánlatát elfogadva (megerősítve a 
98/2007./VI.15./ sz. képviselő-testületi határozat 
2. pontját) a Colas Dunántúl Zrt (9028 Győr, 
Fehárvári u. 75.) bízza meg.
A munkák fedezetét éves költségvetési rendelete 
Fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

5/4. Kertalja-Veres Péter utca kicsatlakozása

Komjáti János jegyző
Három dolog van, ami útépítéssel kapcsolatos kérdés, az egyik a Kertalja-Veres Péter utca 
kicsatlakozás.  A Talent-Plan  már  készített  egy  tervet,  amely egy segédoszlop  kiváltásával 
megoldhatná a kicsatlakozást, és így a belátás a Veres Péter utca irányába biztosított lesz. A 
továbblépés két irányban történt. Egyrészt megkerestük a Közlekedési Felügyeletet, hogy ez a 
fajta műszaki tartalom megfelel-e, mivel ő az engedélyező hatóság. Erre a megoldásra ők 
bólintottak, de tervet kér. Ezzel párhuzamosan beáraztattuk a kicsatlakozási elképzelést, és 
ennek a bruttó bekerülési költsége másfél millió forint. Ezt a nagyságrendet kell biztosítani, 
illetve a villamos-tervet gyorsan el kell készíteni. 

Kérdések

Kocsár Károly települési képviselő
Ez a terv a kicsatlakozást kezeli, vagy az emelkedőt is? Ott van még egy emelkedő is. 

Válasz

Komjáti János jegyző
Alapvetően nem az a gond, hanem az aszfalt és az aszfalt nem találkozik. A kettő között van 
egy  murvás  rész.  Az  állami  utakhoz  való  csatlakozás  csak  teljes  körű  engedélyezéssel 
lehetséges. Több helyen alkalmazzák azt, hogy a közútkezelős utat az önkormányzati út nem 
éri el. A kettő között folytonossági hiány van. Itt is ez van. Ha az engedélyt megkapjuk, akkor 
itt is megtörténik az aszfaltozás. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester
Az egyik javaslat, hogy bízzuk meg a Talent-Plan Tervező Irodát ennek a kicsatlakozásnak a 
megtervezésével.  Az  összegről  még  nem tudunk  dönteni,  mert  tegnapi  információ,  hogy 
nekünk ezt meg kell terveztetni. Erre is kérjünk több árajánlatot. 

Zólyomi Péter települési képviselő
Hozzávetőlegesen sem tudjuk, hogy mennyibe kerül?

Juhászné Árpási Irma polgármester
A tervezés 150 ezer forintba kerülne. Tehát megbízzuk a Talent-Plan-t a tervezéssel, aki ezzel 
egyetért kérem jelezze. 

Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  11  fő  igen  szavazatával,  2  fő  ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

119/2007.(VII.03.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

a Kertalja lakóterület – Veres Péter utca csatlakozása 
kérdésében a közlekedési problémák feloldása 
(belátási háromszög) érdekében az engedélyező
hatóságokkal egyeztetett műszaki elképzeléseknek megfelelően 
az útcsatlakozás tervezését rendeli 
a Talent Plan Kft. (Győr, Richter J. u. 4.) által. 
A tervezési munka fedezetét az éves költségvetési rendelete 
fejlesztési tartaléka terhére biztosítja. 

5/5. Hegyoldal külső fejlesztési elképzelései 

Komjáti János jegyző
A Hegyoldal külső Győrújbarátnak az a része, amely a 82. számú út a Széchenyi út tagút, 
malomsori árok, és a László úttal határolt része, egy 28 ha-os terület, amely a rendezési terv 
szerint gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület. Egy logisztikai cég megvásárolta, és ez 
bele is fér a rendezési terv szerint, de az a probléma, hogy magassági korlátozás van ezen a 
területen. Kérése az, hogy ha nincs törvényi akadálya, akkor a testület támogassa, hogy ezen a 
területen a magasság 15 méterre kerüljön meghatározásra. A bizottság ezt az ötletet támogatta 
és ennek megfelelően ezen a vonalon is elindultunk. A település rendezési tervét készítővel 
átbeszéltük, hogy hol miért került ez így bele a rendezési tervünkbe. Arra jutottunk, hogy 
egyetlen szakhatóságnak sem volt ezzel gondja. Arra jutottunk, hogy egy támogató egyetértő 
kérelmet juttatunk el a műemlékesek felé, hogy támogassák ezt a kérelmet. Válasz még nem 
érkezett  rá.  A testület  felé  az  lenne  a  kérés,  hogy  támogassa  ezt  az  elképzelést  és  így 
kerülhessen  be a  rendezési  tervbe  ez  a  magasság.  Ezzel  együtt  is  igényel  rendezési  tervi 
egyeztetést. De ez a hulladékudvaros és véderdős rendezési tervi módosításunkba belefér. 

Kocsár Károly települési képviselő
Ha  15  méterre  felvisszük,  akkor  eltakarja  az  egész  falut.  Én  ezt  megfontolásra  ajánlom. 
Jobban kellene támaszkodnunk az építész kollégákra. Ha a falu szélére kiteszünk egy nagy 
csarnokot,  akkor  eltakarja  a  falut.  Azon  kívül,  ha  egy  nagy  csarnok  épül,  akkor  a 
tetőszerkezete által gyűjtött vizet hova vezetjük? 

13



Németh Csaba települési képviselő
Szerintem is vizsgálják meg azok, akik értenek hozzá, hogy ennek van-e akadálya, és utána 
még nekünk kell, dönteni?

Komjáti János jegyző
Igen,  de  egy  elvi  döntéssel  elindul  egy  folyamat,  amibe  valaki  pénzt  öl.  És  ha  ez  a 
szakhatósági egyeztetéseken átmegy, akkor dönteni kell róla. Furcsa lenne, ha az elvi döntés 
után más döntés születne. A bizottsági ülésen valóban foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy 
milyen hatása lehet ennek a magasságnak a környezetre. A 82-es útról valóban takarja, de ez 1 
km-es szakasz, az M1-esről viszont nem, mert az egyébként is magas. 

Mónus Ágnes települési képviselő
Mit ajánl, ha a falu turisztikai képét ilyen mértékben megváltoztatja?

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Mi sem voltunk ott ezen a bizottsági ülésen.

Őri Gyula települési képviselő
Jegyző úrhoz érkezett, de behozta a bizottsági ülésre. Mi azt a javaslatot tettük, hogy mivel a 
mi régiónkban nincs olyan szakmai hatóságunk, amit mi figyelmen kívül hagyhatunk, hiszen 
az az önkormányzatiság  lényege,  hogy a  képviselőtestület  dönt.  Ha azt  mondja  a  területi 
főépítész, hogy nem ajánlja, de mégis a helyi érdek azt diktálja, akkor dönthetünk úgy, hogy 
mégis megszavazzuk. Ezt mi szeretnénk elkerülni, ezért is kapta úgy a feladatot a jegyző úr, 
hogy a mi tervezőnkkel vizsgáltassa meg előzetesen, hogy nincs-e akadálya. Ez a terület a 
mostani rendezési tervünk szerint is ipari terület, tehát joguk van e szerint fölhasználni. Az 
előíráson  akarnak  módosítani.   Azt  javaslom  én  is,  hogy  várjuk  meg  a  szakhatóságok 
véleményét. 

Mógor Csaba települési képviselő
A szakhatóság  állásfoglalása  nélkül  ne  döntsünk,  hanem  várjuk  meg.  A  mai  technikai 
felszereltséggel egy tervező be tudja mutatni, hogy hogyan néz ez ki vizuálisan. Talán nem 
nagy kérés ez. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Végül is ez csak egy tájékoztatás volt, hogy jegyző úr megkereste a műemlékeseket, és majd 
utána annak fényében tárgyalja a bizottság.

120/2007.(VII.03.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

elviekben egyetért, a Hegyoldal külső nevű településrész
gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területén 
a rendezési tervben megfogalmazott 
építmény magassági korlát feloldásával.
Azonban a konkrét döntés előtt az elképzelést 
véleményeztetni kell a kérdéskörben a későbbiekben
véleményezésre jogosult hatóságokkal.
Az előzetes vélemények (egyeztetési kör előtti) 
beszerzésére utasítja a tisztségviselőket.
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Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester
             Komjáti János jegyző
Határidő: 2007. 07. 30. 

5/6. Hétvezér utca és az iskola összekötése

Komjáti János jegyző
Már ismertettem, hogy az egyik tulajdonos már volt a megkeresésünkre és feltételeket szabott. 
A másik tulajdonosnak is itt van a hozzájárulása. A kérés az, hogy kapjunk felhatalmazást a 
további tárgyalásokra ebben a kérdésben, hogy a szeptemberi iskolakezdésre ez az út járható 
legyen.

Kocsár Károly települési képviselő
Oda fog becsatlakozni,  ahol  a  kerékpártároló  van.  Akkor  valószínűleg az  iskolának ezt  a 
részét is meg kell terveztetni, nyilván ha valakinek kárt okozunk, akkor azt kártalanítani kell. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Az volt a javaslat, hogy jegyző úr kapjon felhatalmazást arra, hogy a zöldkár ügyében tudjon 
tárgyalni,  illetve elindulhasson a Földhivatal felé az út céljára való lejegyzés. Erről kérem 
szavazzunk. 

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

121/2007.(VII.03.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

a Hét vezér utca és az iskola ingatlana közötti gyalogos 
és kerékpáros közlekedésre alkalmas terület kialakításához 
elfogadja a egyeztetésekről szóló beszámolóját és a munka
befejezését rendeli.
A felmerült költségek fedezetét éves költségvetési rendelete
fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester
             Komjáti János jegyző
Határidő: 2007. 09. 01. 

5/7. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatai

Komjáti János jegyző
Három kérdés, amely Pénzügyi ellenőrző bizottsági ülésen hangzott el és támogató javaslat is 
született,  de költségvetést  érintő kérdés.  Az Óvoda utcai  óvodában kilyukadt  a  bojler,  azt 
pótolni kell. A Minikalor gyártotta, akiktől kértünk árajánlatot. Az ajánlata 737 ezer forint + 
Áfa. A pénzügyi bizottság szükségesnek tartotta ezt a munkát, de kérte, hogy szerezzünk be 
máshonnan is árajánlatot. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester
Tehát az a javaslat, hogy július 17-re kérjünk még két cégtől árajánlatot.

5/8/1. Iskola pótigénye

Komjáti János jegyző
Az iskola  határozta  meg  pótigényét,  az  erdei  iskolára  161.000  forint  +  Áfa,  üzemorvosi 
szolgáltatásra 334.000 forint + Áfa, nyári napközi programjára 100.000 forint + Áfa összeget 
kért az iskola. A pénzügyi bizottság javaslata, hogy a tartalék terhére kerüljön át ez az összeg 
az iskola költségvetésébe. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

122/2007.(VII.03.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Művelődési Ház 
és Könyvtár intézménye költségvetésében az alábbi
előirányzat növelést engedélyezi: 
- Erdei iskolai szállásra: 161.000 + Áfa
- Üzemorvosi szolgáltatásra: 334.000 + Áfa
- Nyári napközi programjára: 100.000 + Áfa,
melynek fedezetét az éves költségvetési rendelete 
működési tartaléka terhére biztosítja. 

5/8/2. Konyha,  hűtőszekrény vásárlás

Komjáti János jegyző
A konyhán elromlott  az  egyik  kombinált  hűtőszekrény.  A szakértő véleménye,  hogy nem 
javítható. Ehhez 100.000 forint támogatást kért a konyha. A pénzügyi bizottság támogatta, 
csak azt kérte, hogy nézzük meg, hogyan illeszkedik ez a hűtőkapacitás a települési konyhába. 
A hűtő fagyasztó tere 60 literes, a hűtőtere 210 literes. Ezen kívül van még két fagyasztó.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Ha testület egyetért azzal, hogy 100 ezer forintért vásároljon a konyha hűtőszekrényt, kérem 
jelezze.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:
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123/2007.(VII.03.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

a települési konyha részére az elhasználódott és 
műszaki vélemény alapján nem javítható 
hűtőszekrény vásárlásához 100.000,-Ft 
előirányzatot biztosít az éves költségvetési 
rendelete működési tartaléka terhére. 

5/9. Hivatal átvilágítása

Juhászné Árpási Irma polgármester
Mindenki megkapta a hivatal átvilágításáról szóló anyagot. Ez egy fő felvételét ajánlja az 
igazgatási ágazatban. Erre kérem a testületet, hogy biztosítson előirányzatot, hogy ezt az egy 
főt fel tudjuk venni. Kérem ez ügyben a testület tegye meg véleményét, javaslatát. 

Németh Csaba települési képviselő
Nagyon sok jogszabályi háttér és magyarázás volt  ebben a jelentésben. Olyan is szerepelt 
benne,  hogy  bizonyos  posztokra  képzettebb,  nagyobb  szakmai  tapasztalattal  rendelkező 
munkaerőt kell felvenni, ami szintén többletköltséget jelent. 

Komjáti János jegyző
Nem  így  szerepelt,  hanem  az  szerepelt,  hogy  egy  dolgozó  vonatkozásában  a  szakmai 
hozzáértést nem érzékelték és minőségi cserét kell tenni, vagy motiváltságot kell kidolgozni. 

Mógor Csaba települési képviselő
Hogy  ne  akadályozzuk  a  működést,  beszéljünk  róla,  de  azt  sem  szeretném,  ha  most 
döntenénk anélkül, hogy végigolvasnánk. Javaslom, hogy adjuk fel a hirdetést, és a következő 
ülésen tárgyaljuk. 

Zólyomi Péter települési képviselő
Én már februárban, vagy márciusban bizottsági ülésen már szó volt róla, hogy fel kell venni 
három embert.  Akkor  olyan  véleményt  fogalmaztam meg,  hogy  ha  fel  kell  venni  három 
embert, akkor fel kell venni három embert. Ez alapján az anyag alapján nem vitatható, hogy 
egy embert fel kell venni. Ettől kezdve a hivatal működtetőjének a hatásköre, felelőssége, 
hogy ezen  indokoltság  alapján  megtegye  azokat  a  lépéseket,  hogy egy embert  felvegyen. 
Ennek lesz egy költséghatása, ezt elénk kell hozni és majd akkor döntünk. 

Őri Gyula települési képviselő
Azt meg lehet tenni, hogy ha egy embert fel kell venni, akkor polgármester asszony tegye 
meg, és majd később hozzátesszük a pénzt. 

124/2007.(VII.03.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

a polgármesteri hivatala köztisztviselői állományába 
1 fő ügyintéző felvételét engedélyezi. 
Az eljárást meg kell indítani, előirányzat szükségletét 
kidolgozni és azt a hivatal átvilágításáról készült jelentés 
mellékleteként beterjeszteni.
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Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester
Komjáti János jegyző
Határidő: 2007. 07. 31.

Tájékoztatók

1. Fekvő rendőr

Komjáti János jegyző
Elindult az egyeztetés a Mátyás körút, és Zrínyi utca László utca felőli része. A Talent Plan-t 
megkerestük, és dolgoznak rajta. 

2. Fűnyírás

Juhászné Árpási Irma polgármester
megtörtént a fűnyírás. Az Őri úr vállalta a műszaki ellenőrzését. Amikor kifizetésre kerül a 
számla, akkor elfogy ez a pénzt, tehát a következő időszakra irányozzon elő a testület ismét 3 
millió forintot. Vagy most dönt a testület, vagy a következő ülésen dönt. 

Őri Gyula települési képviselő
Elindult a folyamat, hogy a fűnyírási munkákat is mennyiségileg is ellenőrizzük, mindenki 
számára  áttekinthető  táblázat  készül,  hogy  lássuk,  hogy  mibe  kerül,  mit  csinálunk.  Ha 
összejön,  elszámolunk  az  első  két  hónap  munkáival,  abból  látjuk  a  továbbiakat,  az  éves 
keretünk megvan rá. A közterületeinket fűnyírás szempontjából rendben fogjuk tartani. 

3. Belterületi vízrendezés

Komjáti János, jegyző
A második napirendi ponthoz tartozott volna ez is. A Konkra saroktól a Kis-Pándzsáig tartó 
területtel, tehát a Liszt Ferenc utca, Fő utca, Templomsor utcákat érintő ároképítés, fenékszint 
rendezés,  csapadékvíz  elvezetéssel  kapcsolatban.  Kértünk  3  cégtől  ajánlatot  a  tervezési 
munkákra: a Horváthék 2000 Építő Kft-től, a Hidroplan Kft-től, és a Thermin Kft-től. Június 
18-ig kértük az ajánlatokat, mindegyik cég jelentkezett.  A Horváthék nem kívántak ebben 
részt  venni,  a  Hidroplan  küldött  egy  konkrét  tervezői  ajánlatot,  a  Thermin  Kft  pedig  a 
tervezésben  nem,  inkább  a  kivitelezésben  szeretne  beszállni.  A Hidroplan  Kft  ajánlata: 
geodéziai  felmérésekre  250.000 Ft  +  Áfa,  vízjogi  létesítési  engedélyezési  terv  készítésére 
450.000 Ft + Áfa, kiviteli terv készítésére 280.000 Ft + Áfa, tehát összesen 980.000 Ft + Áfa. 
Kérdés tehát, hogy ezzel foglalkozzunk-e, vagy szerezzünk be 3 árajánlatot? 

Őri Gyula települési képviselő
Kérjünk még két ajánlatot, hogy összevethető legyen.

Kocsár Károly települési képviselő
Ki tervezi a Zrínyi utcai részt?

Komjáti János jegyző
A Zrínyi utcát a Komfort Tervező készíti. 

Őri Gyula települési képviselő
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Van egypár vízügyes végzettségű mérnök kollégám a faluban, aki tud segíteni, ha nincs elég 
ismerős. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Köszönöm,  hogy  ma  este  velünk  voltak,  nekünk  még  zárt  ülésünk  lesz.  Jó  éjszakát,  jó 
pihenést kívánok. 

Több hozzászólás, bejelentés nem lévén Juhászné Árpási Irma polgármester megköszönte a 
megjelenést, és 19.40 órakor a nyilvános testületi ülést bezárta, elrendelve személyi ügyek 
tárgyalásához a zárt ülést.

K.mf.

Juhászné Árpási Irma Komjáti János
      polgármester                 jegyző

        Mógor Csaba                        Zólyomi Péter
         jkv. hitelesítő                        jkv.hitelesítő
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