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Meghívottak részéről: 21 fő helyi állampolgár

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a 
megválasztott  14 fő képviselőből 12 fő megjelent,  így az ülést határozatképesnek tartja és 
megnyitja. Az ülésről igazoltan távol maradt Bojtor Ferenc képviselő, Vass Zoltán képviselő 
előre jelezte késését az ülésről.
Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  javasolja  dr.  Márai  István  és  Németh  Csaba  települési 
képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 

A képviselőtestület 2 fő tartózkodásával, 10 fő igen szavazatával elfogadja a javaslatot. 

Napirend előtt 

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

Az előző  ülésen  döntött  a  testület  egy  munkacsoport  létrehozásáról,  amely  a  pályázatok 
előkészítésében vesz részt. Ez a munkacsoport összeült. A pályázati lehetőségek ismeretében 
felállította stratégiáját.
Megtörtént a Komlóhát és Mélykút utca alsó szakaszának is az aszfaltozása, a padkázások 
még folyamatban.

A Komlóvölgy utca mart aszfaltjának bevizsgálását gyorsított eljárásban megkértük, melynek 
eredménye,  hogy nem veszélyes az itt  lerakott  mart  aszfalt.  Az utca tervezése még folyik, 



ezért Győr Megyei Jogú Város polgármesterével kezdeményeztem egy szakmai egyeztetést. A 
megkeresés megtörtént, időpont-kijelölés azonban még nem volt.

Egy szép színfolttal  gazdagodott településünk, az Agármányos út bejáratánál felszentelésre 
került a „szűz anya” szobra, melyet Varga család ajándékozta.

Kérem  a  T.  Képviselőtestületet,  hogy  polgármesteri  tájékoztatómat  tájékoztató  jelleggel 
fogadja el. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  11  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./ Rendezési terv módosítása, az Öreg Gyepszegés nevű területegységre kötött   
megállapodás-tervezet megvitatása
Előadó: Egyeztetésre létrehozott munkacsoport 

2./ Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előadó: Komjáti János, jegyző

3./ A Hivatal átvilágítása kapcsán elkészült feladatterv megvitatása
Előadó: Komjáti János, jegyző 

4./ 2007. évi útépítési munkák még hátralevő ütemének megbeszélése
Előadó: Komjáti János, jegyző

Polgármesteri kérdésre két képviselő napirenddel kapcsolatos hozzászólást tesz.

Őri Gyula: Olyan problémám van, hogy a tárgyalásos munkacsoport a munkáját nem tudta 
teljes egészében befejezni.  Fontos lenne azonban ezt  a kérdést  zárt  ülésen megtárgyalni  a 
jelenlevő érdekeltek részvételével. . Mivel üzleti érdeküket sérti, hogy össze-vissza számokkal 
dobálózunk  nyilvános  ülésen,  ezért  kérem,  hogy zárt  ülést  tartsunk ez  ügyben,  és  tegyük 
utolsó napirendi pontnak. 
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Dr.  Csizmadia  Andrea:  A Pénzügyi  Ellenőrző  Bizottság  soron következő  ülésén  elsőként 
tárgyalja a hivatal átvilágítása kapcsán elkészült feladattervet, ezért javasolnám, hogy vegyük 
le  napirendről  és  a  bizottság  véleményének  ismeretében  soron következő  októberi  ülésen 
tárgyalja a testület. 

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 11 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodásával, 
ellenszavazat  nélkül  zárt  ülésen  tárgyalja  a  „Rendezési  terv  módosítása,  az  Öreg-
Gyepszegés nevű területegységre kötött megállapodás-tervezet megvitatása” c. napirendi 
pontot.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 11 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodásával 
ellenszavazat  nélkül  nem  kívánja  tárgyalni  a  „Polgármesteri  Hivatal  átvilágítása 
kapcsán elkészült feladatterv megvitatása” c. napirendet. 

Napirendi pontok a fenti döntések után:

1./ Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előadó: Komjáti János, jegyző

2./ 2007. évi útépítési munkák még hátralevő ütemének megbeszélése
Előadó: Komjáti János, jegyző

Zárt ülés:
1./ Rendezési terv módosítása, az Öreg Gyepszegés nevű területegységre kötött   

megállapodás-tervezet megvitatása
Előadó: Egyeztetésre létrehozott munkacsoport

A napirend tárgyalása

A napirend első pontjának tárgyalása

1./   Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata     
Előadó: Komjáti János jegyző
Beszámoló és rendelet-tervezet írásban csatolva.

Juhászné Árpási Irma polgármester
A munkacsoport  ezt  megtárgyalta,  a testület  a napirendhez kapcsolódó anyagot  megkapta. 
Van-e valakinek az írásos előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, véleménye? Nincs.
Jegyző úr kíván-e kiegészítést tenni? Nem. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester kérdésére a képviselőtestület  12 fő igen  szavazatával,  tartózkodás  és 
ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozza:

Győrújbarát Község Önkormányzata
megalkotja

14/2007.(IX.19.) sz. önkormányzati rendeletét
a képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

18/2006./X.26./ sz. önkormányzati rendelete
módosításáról

(1. sz. mellékletként csatolva) 

A napirend második pontjának tárgyalása

2./   2007. évi útépítési munkák még hátralevő ütemének megbeszélése     
Előadó: Komjáti János jegyző
Előterjesztés, árajánlatok írásban csatolva.

Juhászné Árpási Irma polgármester
A  testület  döntött  arról,  hogy  mely  utcákban  végezzék  el  a  felújítási  munkákat.  Erre 
vonatkozó  árajánlatokat  megkértük,  melyről  az  összehasonlító  táblázatot  mindenkinek 
megküldtük.  Őri  Gyula  képviselő  pedig  a  teljes,  részletes  bővített  anyagot  másolatban 
megkapta. Kérdésem, hogy javaslat, észrevétel ezzel kapcsolatban van-e.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások

Őri Gyula települési képviselő
Összevetettem  az  anyagokat,  mindkét  cég  ugyanarra  adott  ajánlatot.  Összehasonlító 
táblázatból lemaradt az ÁFA, hiszen mi Áfá-san fizetünk, akkor úgy is illik nyilvántartani. 
Minimális  árkülönbség  van  a  Lang-Szolg  Kft.  javára  a  Colas-szal  szemben.  Polgármester 
asszony  tárgyaljon  a  céggel,  hogy  mi  a  végleges  árajánlatuk.  Javaslom,  hogy megosztva 
építsen  inkább  utat  a  két  pályázó  cég,  aszerint,  hogy  az  idei  évben  hol  dolgoztak  már 
korábban.  Én  már  nem  értem  el  őket.  Szerencsés  lenne  továbbmenni  a  tárgyalások 
tekintetében.  Ha  valamelyik  utcához  kötődik,  akkor  inkább  az  folytassa  a  munkát. 
Összességében azt mondanám, hogy erre max. 6 mFt-ot a tartalék terhére irányozzunk elő.
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Juhászné Árpási Irma polgármester
Javaslatot teszek arra, hogy a Fenyves utca - Hunyadi utca építésével a Colas-t bízzuk meg; 
Panoráma utca az Arany J. utcáig a Lang-Szolg; Mélykút u. alsó szakaszát is a Lang-Szolg 
végezze. De felkérem a testületet, hogy inkább döntsenek. 

Őri Gyula képviselő
Javaslom, hogy Fenyves u. alsó vége legyen a Colas-é a Hunyadival együtt. A Panorámától az 
Arany J. utcáig a Jókai u. szintén Colas-é. Többi legyen a Lang-Szolg-é, mert jelenleg is ott 
dolgoznak.

Mógor Csaba képviselő
Észrevételem,  hogy  ugyanazok  a  cégek  végezzék  hasonló  területen  a  munkát.  Történt  a 
Gyurgyalag  utcában  a  nagy  tehergépjárművek  olyan  károkat  okoztak,  ami  javítást  tesz 
szükségessé. Ezért vigyázzon rá az, aki ezt már előzőleg megépítette. Közelítse meg úgy az 
objektumot, hogy utána már ne kelljen neki javítani.

Komjáti János jegyző
A Jókai utcát véleményem szerint korábban a Lang-Szolg csinálta, de ahogy a testület dönt, 
úgy fog történni az útépítés.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Gyakorlatilag nagyon minimális eltérés van a két árajánlat között. Javaslom, hogy a táblázat 
szerinti utolsó hármat a Lang-Szolg végezze, a Fenyves u., Hunyadi utcát pedig a Colas. 

Polgármester szavazásra teszi a kérdést:
- Fenyves utca, Hunyadi utca útépítését a Colas végezze - a  képviselőtestület  6  igen,  6 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül nem fogadja el a javaslatot.
- a Jókai utca Panoráma utcától az Arany J. utcáig; a Mélykút utca felső szakasza; Kossuth L. 
utca  munkálatokat  a  Lang-Szolg  végezze  –  a  képviselőtestület  4  igen,  5  nem,  3  fő 
tartózkodással nem fogadja el a javaslatot.

Őri Gyula képviselő
Javaslom, hogy a Colas végezze a Fenyves utca, Hunyadi utca, valamint a Jókai utca útépítési 
munkálatait.

Polgármester szavazásra teszi a kérdést:
A képviselőtestület 5 igen, 3 nem, 4 tartózkodással nem ért egyet a javaslattal.

Kocsár Károly települési képviselő
Javaslom, hogy utcánként szavazzon a képviselőtestület.

Polgármester szavazásra teszi utcánként az útépítési munkák hátralévő ütemezését:
1. A képviselőtestület 8 igen, 4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül egyetért azzal, hogy 

a Fenyves utca, Hunyadi utca útépítését a Colas végezze.
2. A  képviselőtestület  2  igen,  7  nem,  3  tartózkodással  elutasítja,  hogy  a  Jókai  utca 

útépítését a Panoráma utcától az Arany J. utcáig terjedő szakaszon a Colas végezze. 
Tehát egyetért azzal, hogy a Lang-Szolg végezze ezen munkálatokat.
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3. A képviselőtestület 8 igen, 4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül egyetért azzal, hogy 
a Mélykút  utca felső szakaszának csapadékvíz-elvezetési  munkálatait  a Lang-Szolg 
végezze.

4. A képviselőtestület 7 igen, 4 tartózkodással, 1 ellenszavazattal egyetért azzal, hogy a 
Kossuth L. u. csapadékvíz-elvezetési munkálatait a Lang-Szolg végezze.

A képviselőtestület a fent megjelölt részdöntések alapján az alábbi határozatot hozza:

149/2007. (IX.18.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

a települési útüzemeltetési, útkarbantartási munkák közül
a beérkezett ajánlatokat elfogadva

a Jókai utca vízelvezetése,  
Kossuth utca padkázása, vízelvezetése,

Mélykút utca középső szakaszának vízelvezetése
munkálatokkal a

Lang-Szolg Kft-t (Győrújbarát, István u. 213.), 

a Fenyves utca útkiegyenlítése, vízelvezetése,
Hunyadi utca burkolat-kiegyenlítése, vízelvezetése

munkákkal 
a COLAS Dunántúl Zrt-t (Győr, Fehérvári út 75.) 

bízza meg.
A munkák fedezetét ez évi költségvetési rendelete működési tartaléka terhére 

biztosítja.

Kocsár Károly települési képviselő
A járdaaszfaltozással kapcsolatban kérdésem, hogy nincsen még készen az ajánlat?

Juhászné Árpási Irma polgármester
Tájékoztatómban elmondtam, hogy a tervezés együtt  kell legyen Győr Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalával, ez a folyamat elindult.

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Mikor érkeztek meg a hivatalba az útépítéssel  kapcsolatos árajánlatok? Kérem, hogy ez a 
nevetséges  közjáték  ne  történjen  meg  máskor  a  szavazatok  körül,  küldjék  ki  a  részletes 
anyagokat időben, az ülést megelőzően legalább 5 nappal, mert ilyen okok miatt nem tudtuk 
átnézni az anyagokat és egyértelműen szavazni! 

Juhászné Árpási Irma polgármester
A technikai  manőverért  elnézést  kérek a  képviselőktől.  Amikor  ezt  mi  megkaptuk másfél 
héttel ezelőtt, akkor az alpolgármester asszonnyal végignéztük őket, egy példányt pedig Őri 
képviselő úrnak el is vitt belőle.
Javaslom,  hogy a  zárt  ülést  a  tárgyalóteremben  folytassuk,  ha  egyéb  kérdés,  hozzászólás 
nincsen.  A jelenlevőktől  elnézést  kérünk,  a  soron  következő  testületi  ülésen  tájékoztatást 
adunk a zárt ülésen történtekről.
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Több hozzászólás,  javaslat,  vélemény nem lévén Juhászné Árpási Irma polgármester 
megköszönte  a  testületnek  és  a  jelenlévőknek  a  részvételt  és  az  ülést  18.30  órakor 
bezárja.

K.m.f.

             Juhászné Árpási Irma  Komjáti János
     polgármester      jegyző

                 Németh Csaba          Dr. Márai István
                 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 
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