
Győrújbarát Község  
   Önkormányzata

237-22/2007.

JEGYZŐKÖNYV
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Mónus Ágnes 
Németh Csaba
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Meghívottak részéről: 12 fő helyi állampolgár

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a 
megválasztott 14 fő képviselőből 13 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja 
és megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Bojtor Ferenc és Mónus Ágnes települési 
képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 

A képviselőtestület 3 fő tartózkodásával 10 fő igen szavazatával elfogadja a javaslatot. 

Napirend előtt 

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

Tisztelt  Képviselő-Testület!  Az  elmúlt  időszakban  két  rendkívüli  testületi  ülés  volt.  Az 
október  24-i  rendkívüli  testületi  ülés  határozatképtelen  volt,  de  átalakult 



munkamegbeszéléssé, amely nagyon tartalmas és hasznos volt. A másik rendkívüli testületi 
ülésen  pedig  aláírásra  került  az  Öreg-Gyepszegés  településfejlesztési  megállapodás 
szerződése. A szociális bizottság két alkalommal ülésezett. 213 eFt elosztásáról döntött. Volt 
egy  közmeghallgatásunk,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottsági  ülés,  és  egy  Kulturális  és 
Oktatási  Bizottsági ülés. A szerkesztőbizottság ülése nem volt  határozatképes. A Pénzügyi 
Bizottság  kétszer  ülésezett,  az  Öreg-Gyepszegés  megállapodását  és  a  mai  testületi  ülést 
készítette  elő.  Folyamatos  egyeztetést  végeztünk az iskola és óvoda tervezése ügyében.  A 
pályázati  anyag  várhatóan  e  héten  pénteken  elkészül  és  leadható.  E  két  pályázat  beadási 
határideje  2008.  január  31-e,  de  ezt  előbb  kívánjuk  beadni.  Az István  utcai  járdaszakasz 
befejezéséhez közeli állapotba került. Itt szeretnénk köszönetet mondani a Lang-Szolg Kft-
nek a Mélykút utcai Óvoda előtti parkoló és vízelvezetés elkészítéséért, melyet a kivitelező a 
szülők  kérésére  térítésmentesen  készített  el.  Meghívott  vendége  voltam  a  Magyar 
Életbiztosítási Orvostani Társaság Kongresszusának. Ez egy ünnepi kongresszus volt, 150 éve 
alakult az Első Magyar Általános Biztosító Társaság, melynek kezdeményezője és alapítója 
báró  Lévay  Henrik  kisbaráti  és  táplánypusztai  birtokos.  Ez  alkalommal  két  győrújbaráti 
polgárt is kitüntettek. Halász Géza emlékérmet adományoztak dr. prof. Galdó Sándor úrnak. 
Kemény  György  Emlékérmet  adományoztak  Dombi  László  úrnak  az  Allianz-Hungária 
Bizotsító igazgatójának ezen területen végzett kimagasló munkájáért. E helyről is tisztelettel 
gratulálok a kitüntetetteknek, Győrújbarát büszke rájuk.

Tisztelt Képviselő-testület, jelenlévők!

Tájékoztatni  kívánom Önöket a Győr-Győrújbarát  közötti  Komlóvölgyi  út vízelvezetése és 
útépítése ügyében. Egyeztetést folytattam Győr Megyei Jogú Város polgármesterével, Borkai 
Zsolt polgármester úrral ezen közös utunk ügyében. A következő levelet kaptam ez ügyben: 

„Tisztelt Polgármester Asszony!”
A  tárggyal  kapcsolatosan  megtartott  egyeztető  tárgyalást  követően  –  felülvizsgálva  a 
lehetőséget – az alábbiakról tájékoztatom: A két település között húzódó Komlóvölgyi út a 
domboldalról lezúduló víz által okozott erózió miatt sajnos ma szinte járhatatlan állapotban 
van. Nyilvántartásunk szerint Győr területén az út hossza 640 m, Győrújbarát területén 362,5 
m. A rendezési terv szerinti szabályozási szélesség 18 m. A valóságban azonban az út 3-3,5 m 
széles. Az út szélessége mellett a be nem látható szakaszok miatt balesetveszélyes. Az autók 
részére kitéréshez szükséges lehetőségek nincsenek biztosítva. Az útkezelő szervezet a domb 
alsó szakaszán fenntartási munkák keretén belül mart aszfalttal próbálja javítani, de azonban a 
víz ezt elmossa. Önkormányzatunk megbízást adott a V+K Kft-nek a város egész területére 
vonatkozó csapadékvíz elvezetés  koncepció  elkészítésére.  A V+K Kft-nél,  megkeresésünk 
alapján, már kezdeményeztük a munkák közötti átcsoportosítást. És a Komlóvölgyi úti térség 
csapadékvíz-elvezetése  kérdésének  mielőbbi  felülvizsgálatát.  Elsődleges  a  befogadó 
szempontjából.  Ezen  koncepción  belül  szükséges  az  Önök  közigazgatási  területén  lévő 
Szőlőkalja lakópark csapadékvíz befogadójának rendezését is megvizsgálni. A koncepció terv 
a közeljövőben, novemberben kerül leszállításra. Megítélésem szerint a Komlóvölgyi út közös 
megtervezésének  nincs  akadálya.  Mivel  egységes  műszaki  megoldás  megtervezése  és 
megvalósítása szükséges, esetlegesen közös pályázati forrás igénybevételével. Célszerű ezzel 
kapcsolatosan  megállapodást  kötnünk,  melyben  rögzítésre  kerülne  a  költségviselés 
megosztása a terveztetésre és kiviteleztetésre egyaránt. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 
Komlóvölgyi  út  terveinek  elkészítéséhez  elengedhetetlenül  szükséges  a  csapadékvíz 
befogadójának, annak esetleges felbővítésének korrekt műszaki ismerete, valamint a várható 
beavatkozások pénzügyi  vonzata.  Mindezt  indokolja  az,  hogy a  szilárd  burkolattal  ellátott 
domboldalról a lezúduló víz akadálytalanul, nagyobb intenzitással tud a befogadóig eljutni, és 
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a nem megfelelő kiépítés miatt problémát a befogadó térségében jelent. A leírtak alapján a 
megállapodást  csak  a  koncepció  terv  leszállítását  és  jóváhagyását  követően  javaslom 
megkötni. Kérem levelem szíves tudomásul vételét.”

Úgy gondolom, hogy ezügyben elindult egy folyamat, mely a jövőben megnyugtatóan kezeli 
az út járhatóságának problémáját. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 3 igen, 7 nem szavazattal, 3 fő tartózkodásával az 
alábbi döntést hozza:

Győrújbarát Község Önkormányzata
A polgármester tájékoztatóját 
az előző ülés óta végzett munkáról, 
aktuális feladatokról
nem fogadja el.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Az SZMSZ szerint  a  két  ülés  közötti  időszak  fontosabb eseményeiről  kell  beszámolnia  a 
polgármester asszonynak. A beszámolót nem tartom teljes körűnek. A lakosság tájékoztatása 
nem történt meg a beszámolóban arról, hogy a korábban meghozott döntések végrehajtásában 
milyen  lépések  történtek.  A  szeptember  4-i  testületi  ülés  137/2007  határozata  három 
tekintetben is intézkedési kötelezettséget ró, mindegyiknek lejárt a határideje (felmérést kell 
készíteni  az  intézmények szakalkalmazottaival  az  intézmények állagáról,  határidő:  október 
31.,  felelős:  jegyző  úr.  A  sportcsarnok  öltözőjének  rendbetételére  árajánlatok  bekérése, 
határidő:  október  31.,  felelős:  ÁMK  főigazgató.  Iskolaépület  átalakítása  tervezési 
munkálatainak  megrendelése  az  E-Csoporttól,  és  alkalmassá  kell  tenni  a  pályázaton  való 
részvételre).  A  közmeghallgatáson  is  elhangzott,  hogy  a  lakosság  nem  tudja  követni  a 
döntések végrehajtását.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Mógor  Csaba  képviselő  úr  2007.  november  18-án  (vasárnap)  este  a  következő  írásos 
előterjesztést tette a 2007. november 20-i testületi ülésre: 

„Tisztelt Polgármester Asszony!

Mint  Ön előtt  is  ismert,  a  testületi  ülésekről  készült  jegyzőkönyvet  két  hitelesítőnek  kell 
aláírnia  a képviselők közül.  Többször elhangzott  a hivatal  részéről  is,  hogy a szó szerinti 
jegyzőkönyv megírása nagy terhet ró a hivatalra.
Az elmúlt időszak gyakorlata az volt, hogy a testületi ülést követő néhány héten belül készült 
el  a  szó  szerinti  jegyzőkönyv.  Ennek  hitelesítésére  határidő  megjelölése  nélkül  hívták  be 
képviselőtársaimat. Magam is részt vettem már több ilyenen. Véleményem szerint az eddigi 
helytelen gyakorlat azt eredményezte, hogy esetenként két-három héttel a testületi ülés után 
kellett hitelesíteni az ott elhangzottakat mindenféle segédanyag nélkül. Ennek következtében 
az  aláíró  kizárólag  az  emlékezetére  hagyatkozhatott  Véleményem  szerint  egy–egy 
bonyolultabb döntésnél,  több órás tárgyalásnál  ez  nem elvárható  képességeket  feltételez  a 
hitelesítőktől..  Tekintettel  arra,  hogy egy későbbi  időpontban egy esetleges  vita  eldöntése 
érdekében a hitelesítés tényére bárki hivatkozhat, a jövőben ezt a gyakorlatot én nem tudom 
felelősséggel vállalni. Hitelesnek a kamera által felvett anyagot tekintem.
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A  vázolt,  véleményem  szerint  helytelen  gyakorlat  megszüntetése  érdekében  az  alábbi 
javaslatot  teszem,  melyet  kérek  a  2007.  nov.  20.-i  testületi  ülésen  szavazásra  bocsátani  a 
képviselő testület előtt.

Határozati javaslat: A testületi ülések jegyzőkönyvezéséről, hitelesítéséről.

1./  A  helyszínen  olyan  jegyzőkönyv  készüljön  számítógépbe  írva,  amely  tartalmazza  a 
testületi  ülés lényegét.  Ez az anyag a helyszínen kerüljön kinyomtatásra.  Ezt a nyomtatott 
anyagot hitelesítse a kijelölt két képviselő a helyszínen. A nyomtatott és hitelesített anyagot 
72 órán belül stilizálja a hivatal. A stilizálást követően a hivatal 24 órán belül értesítse ki a 
hitelesítő képviselőket. A jegyzőkönyv hitelesítő képviselők a kiértesítést követő 1 héten belül 
hitelesítsék a stilizált anyagot (Ekkor már csak össze kell hasonlítania helyszínen aláírt, és a 
stilizált  anyagot)  Amennyiben  a  képviselő  eltérést  tapasztal,  arról  jegyzőkönyvet  kell 
felvenni, melynek egy példányát át kell adni részére.
2/ A mai naptól kezdve minden képviselő kapja meg a testületi ülés teljes felvételi anyagát cd 
lemezen az ülést követő 7 napon belül.
3./Az elmúlt egy év testületi üléseinek archivált felvételi anyagát kapja meg minden képviselő 
cd lemezen 2007 november 30.ig.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Ezen előterjesztés nem felel meg az SZMSZ 28§ (3) és (5) bekezdésének:

(3) A képviselő-testületi ülésre az előterjesztést a (4) bekezdésben foglalt kivétellel írásban 
kell benyújtani. Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző 
7. napon kell a jegyzőhöz eljuttatni,  aki jogszerűségi véleményt  alkot és gondoskodik 
valamennyi anyag postázásáról. Halaszthatatlan esetben a testület egyszerű szótöbbséggel 
engedélyezheti  az  írásba  foglalt  előterjesztésnek  és  a  határozati  javaslatnak  az  ülésen 
történő kiosztását. 

(5) Az előterjesztések valamennyi típusa csak az érintett bizottság véleményének, valamint a 
jegyző jogszerűségi véleményének ismeretében tűzhető napirendre.

Ezért az említett előterjesztés a mai testületi ülésen napirendre nem tűzhető.

Kocsár Károly, települési képviselő
Kéri az SZMSZ 28.§ (4) bekezdésének felolvasását.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A beadvány vasárnap este  érkezett  meg,  pénzügyi  dolgot is  érint,  nincs  előkészítve,  ezért 
érdemben a decemberi testületi ülésen lehet foglalkozni vele.

Őri Gyula, települési képviselő
A  szóbeli  előterjesztés  intézménye  szerint,  ha  egy  képviselő  előterjesztést  tesz,  és  azt  a 
testület  elfogadja  és  megtárgyalja,  akkor  a  testületnek  joga  van  döntést  hozni.  Alapvető 
információkhoz nem tud hozzájutni a testület, mert nem működik az írásbeliség a hivatalban. 
Nem  kell  50  oldalas  jegyzőkönyveket  írni,  csak  tényszerűen  a  határozati  pontokat  kell 
megfogalmazni.
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Juhászné Árpási Irma, polgámester
Az Ötv. 15 napot ír elő a jegyzőkönyvek elkészítésére. A mai napon írásban állásfoglalást 
kértem a Közigazgatási Hivataltól arra vonatkozóan, hogy kérhet-e a képviselő-testület ennél 
rövidebb idő alatti jegyzőkönyv elkészítést.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Értelmezésem szerint  Mógor urat  a  jobbítás  szándéka  vezette,  hogy ne  kelljen ennyi  időt 
eltölteni  a  jegyzőkönyvek  elkészítésével,  ne  kelljen  szó  szerinti  jegyzőkönyvet  felvenni. 
Elhamarkodott  dolognak  tartom,  hogy  olyasmiben  kérnek  állásfoglalást  a  Közigazgatási 
Hivataltól,  amiről  a  testület  még  nem  tárgyalt.  Javaslom  az  előterjesztés  felvételét  a 
napirendek közé, mivel megoldásra váró dolognak tartom a kérdést.

Mógor Csaba, települési képviselő
Hangsúlyozni  szeretném,  hogy a jobbító szándék vezetett,  amikor  az előterjesztést  tettem, 
hogy tehermentesítsük  a  hivatalt  a  feleslegesen  terjengős  jegyzőkönyvek  elkészítése  alól, 
mivel az SZMSZ sem írja ezt elő. Továbbá a hitelesítőktől sem tartom elvárhatónak, hogy 3-4 
hét  múlva  képesek  legyenek  hitelesíteni,  illetve  ilyen  terjedelmű  jegyzőkönyveket 
végigolvasni. Továbbra is kérem, hogy foglalkozzon a testület az anyaggal.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Hangsúlyozom,  hogy  mint  mindenben,  ebben  a  kérdésben  is  a  törvény  szerint  kell  a 
testületnek  eljárnia,  habár  a  jegyzőkönyvek  elkészítésének  problémájával  kapcsolatban  a 
létszámhiányra már többször felhívtam a képviselők figyelmét.

Komjáti János, jegyző
A  hivatal  leterheltségével  kapcsolatos  jobbítás  szándéka  vezet  mindenkit.  Beszélgettem 
képviselőkkel  arról,  hogy annak  idején  önvédelmi  reflexként  természetes  reakciója  volt  a 
hivatalnak,  hogy  szó  szerinti  jegyzőkönyveket  készíttetett  a  testületi  ülésekről.  Úgy 
gondolom,  hogy  kell  a  kérdéssel  foglalkozni,  de  mindenféleképpen  ez  több  egyeztetést 
igényel.

Őri Gyula, települési képviselő
A céltartalék felhasználásáról szóló anyagot próbáltam összevetni, de jegyzőkönyvek nélkül 
nem lehet. Az írásbeliség hiánya miatt a testület nem tud hatékony lenni.

Kocsár Károly, települési képviselő
Az a véleményem, hogy a határozati javaslatot vita nélkül szavazásra kéne bocsátani.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A Mógor úr előterjesztését kívánja-e a testület a napirendi pontok közé felvenni?

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal, 3 fő tartózkodásával az 
alábbi részdöntést hozza:

Győrújbarát Község Önkormányzata
Mógor Csaba települési képviselő napirendi javaslatát

napirendre kívánja tűzni.
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Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  egyhangúlag  az  alábbi  napirendi  pontok 
megtárgyalását elfogadja:

Napirendi pontok a fenti döntések után:

1./Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi költségvetése háromnegyed éves
    teljesítéséről                  
     Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
2./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetése koncepciójának meghatározása
     Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
3./ Előirányzatok átcsoportosítása az önkormányzat 2007. évi költségvetésében
     Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
4./ Hó- és síkosság-mentesítés a településen
     Előadó: Komjáti János jegyző
5./ Bizottságok előterjesztései 
     Előadó: bizottságok elnökei
6./ Mógor Csaba települési képviselő előterjesztése a jegyzőkönyvek készítéséről

Napirend előtti hozzászólások

Zólyomi Péter, települési képviselő
2007.  október  24-re  Polgármester  asszony rendkívüli  testületi  ülést  hívott  össze  az  Öreg-
Gyepszegés nevű területre vonatkozó szerződéssel kapcsolatban. Ez nem volt határozatképes, 
azonban erre sem az ügyvédet, sem a befektető képviselőit nem hívta meg, ezért az ülés nem 
is  lehetett  volna sikeres.  Továbbá polgármester  asszony ezt  az  ülést  5 nappal előtte  hívta 
össze, melyben volt egy 3 napos ünnep is. Tehát sem az összehívás, sem az előkészítés nem 
volt megfelelő. November 6-án egy sikeres megbeszélést tartott a pénzügyi bizottság, melyre 
az alpolgármester kérésére megjelentek a befektető képviselői és az ügyvéd úr is. Az ülésen 
10  képviselő-testületi  tag  vett  részt,  itt  történt  az  érdemi  munka,  ezért  visszautasítom 
polgármester  asszony  kijelentését,  hogy  a  testület  szándékosan  hátráltatná  a  szerződés 
létrehozását.  Nyolc módosító indítványt  tett a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság a szerződéssel 
kapcsolatban.  Az  október  24-i  testületi  ülés  összehívása  a  képviselő-testület  lejáratását 
szolgálta, és ezt visszautasítom.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Folyamatosan arról volt szó az üléseken, hogy amint olyan állapotba kerül az ügy, erre az egy 
napirendi pontra összeül egy rendkívüli testületi ülés. Az előző ülésen elhangzott ez. Pénteken 
este érkezett meg az ügyvéd úr egyeztetése, ezért csak másnap kerülhetett sor a rendkívüli 
ülés összehívására. Soha senki nem szólalt fel megbeszéléseken, hogy hívjuk meg az ügyvéd 
urat. Határozatképes lett volna a testületünk, ha a fogadó órájuk után két képviselő-társunk 
nem  ment  volna  el,  egy  képviselő-társunk  pedig  nem  ül  be  a  tárgyalóba  három  órára. 
Végigbeszélhettük volna és határozatképesek lehettünk volna.  Arra hivatkoztak,  hogy nem 
tárgyalta a bizottság. Mint ahogy Mógor úr mai előterjesztését sem tárgyalta bizottság. Eddig 
is a törvény szellemében kívántam dolgozni, kérem, dolgozzunk együtt.

Zólyomi Péter, települési képviselő
A  november  6-i  ülésen  hosszú,  komoly  vita  után  amit  elvégeztünk,  azt  az  ügyvéd  és  a 
befektetők nélkül nem tudtuk volna elvégezni.  A rendkívüli  ülésen nem születhetett  volna 
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határozat. Ezek után nem lehet azt mondani, hogy szándékosan bojkottáljuk a munkát, hiszen, 
mint mondtam, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság ülésén még öt képviselő jelen volt.

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
Javaslom, hogy térjünk lassan a napirendre. A jövőben, ha ilyen volumenű befektetés szóba 
kerül, akkor a befektető legyen jelen.

Kocsár Károly, települési képviselő
Polgármester asszony szabálytalanul hívta össze a testületi ülést, mert a hetedik napra kell 
összehívni,  és  nem volt  megjelölve  a  sürgősség oka.  Mindemellett  sokat  dolgoztam,  mire 
kialakult ez a szerződés-tervezet.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Az  előtte  lévő  ülésen  elhangzott,  hogy  azonnal  üljünk  össze,  ha  olyan  állapotba  kerül  a 
szerződés.

Dr. Márai István, települési képviselő
Elhangzott,  hogy a  képviselő-testület  nem volt  jelen.  Itt  kellett  volna lenni.  De hogy egy 
szerződésnél nem hívjuk meg az ügyvédi irodát, az nonszensz.

Őri Gyula, települési képviselő
Ahhoz,  hogy  idáig  eljussunk  ezzel  a  projekttel,  sokat  kellett  dolgoznunk.  Szeretném 
megköszönni  a  Településfejlesztési  Bizottság  külsős  szakértő  kollégáinak  munkáját,  mert 
velük sikerült ezt létrehozni.

Vass Zoltán, települési képviselő
Egy óra eltelt, és nem tartunk a napirendeknél. Hozzáteszem, én jeleztem, hogy nem tudok 
résztvenni a rendkívüli ülésen, én nem bojkottáltam.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Visszavonom. Elnézést kérek dr. Márai István és Vass Zoltán képviselő úrtól, akik jelezték 
távolmaradásukat.

Napirend tárgyalása

1./ Napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi költségvetése
háromnegyed éves teljesítéséről

Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester
Tájékoztató írásban csatolva.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Az  első  három  napirendi  pontunk  költségvetést  érint.  Az  anyagot  a  képviselők  írásban 
megkapták. Megkérdezem Zólyomi Péter urat, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy 
kíván-e szólni.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:
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Zólyomi Péter, bizottsági elnök
Mindenki  megkapta  a  számokat,  melyekkel  nem  vitatkoztunk.  A  féléves  beszámolóval 
kapcsolatos kérdéseinkre a válaszok nem érkeztek meg. Miért lett bizonyos bevétel több, vagy 
kevesebb? Ugyanezeket  a kérdéseket  tehettük  volna fel  most  is.  A bizottság a beszámoló 
elfogadását  nem  javasolta.  Törvényi  kötelezettség  nincs  ennek  elfogadására,  inkább  egy 
tájékoztató anyag.

Komjáti János, jegyző
Az  Államháztartási  Törvény  előírja,  hogy  a  települési  önkormányzatoknak  költségvetési 
koncepciót kell alkotni a következő évre. Hogy ezek mögött valamilyen szám legyen, ezért ír 
elő tájékoztató adási kötelezettséget. Nem határozattal fogadja el a testület, csak tudomásul 
veszi.  Tájékoztató  jellegű  az  adatsor.  A  tájékoztatási  kötelezettségének  a  polgármester 
asszony eleget tett.

Őri Gyula, települési képviselő
Ha van egy elfogadott  költségvetésünk,  és  nem módosítottunk költségvetési  rendeletet,  és 
készül  egy  olyan  költségvetés,  amelyben  nem  a  költségvetés  eredeti  számai  vannak,  az 
nekünk egy hamis adatsor. Legközelebb zárszámadáskor fogunk ezzel találkozni. Az eredeti 
költségvetési  előirányzataink  elfogadott  táblázatos  formulája  kerüljön majd  elénk,  mellé  a 
tényszámok és indoklások.

Komjáti János, jegyző
Amikor a féléves teljesítésről döntött a testület, abban november 15-i határidő van. Bizottsági 
ülésen  úgy  került  megfogalmazásra,  hogy  van  egy  féléves  beszámoló.  Azokat,  amik 
szükségesek  voltak,  azokat  előirányzat-módosításban  készítsük  elő.  Ez  el  is  készült, 
októberben megtörtént. Több lépcsős a dolog, ezzel a félévig tartó kiadások rendezettek. Az 
volt a kérés, hogy a ¾ éves teljesítés készítésekor készüljön olyan anyag, amely az év végéig 
szükséges előirányzatokat fogja tartalmazni.

Zólyomi Péter, települési képviselő
Köszönöm,  hogy az  előterjesztésen  szerepel  a  dátum és  aláírás,  kérném,  hogy ez minden 
oldalon jelenjen meg.

Őri Gyula, települési képviselő
Tájékoztató alapján ne írjuk át a költségvetésünket.

Komjáti János, jegyző
Több dátumról volt szó. Szeptember 4-én elfogadta a testület a gazdálkodásról szóló adatokat. 
Ott  határozott  meg  feladatokat,  ennek  alapján  módosítottunk,  a  testület  ezt  elfogadta. 
Októberben volt egy tájékoztató, és volt egy önkormányzati módosítás.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 4 igen, 5 nem szavazattal, 4 fő tartózkodásával az 
alábbi döntést hozza:

Győrújbarát Község Önkormányzata
Az önkormányzat 2007. évi költségvetése háromnegyed
éves teljesítéséről szóló tájékoztatót nem fogadja el.
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2./ Napirendi pont: Az önkormányzat 2008. évi költségvetése koncepciójának
meghatározása

    
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester
Beszámoló írásban csatolva.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Az anyagot a testület tagjai megkapták.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Zólyomi Péter, bizottsági elnök     
A számokból az látszik, hogy 2007. adataiból született  egy 2008. évre vonatkozó terv. Az 
anyag célja,  hogy próbálja bemutatni  nagy vonalakban,  hogy nem fog jövőre sem csődbe 
menni  a  falu.  Az  anyagot  elfogadásra  javasolja  a  bizottság,  a  lényegi  költségvetés  úgyis 
jövőre fog elkészülni.

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
Az  anyag  arról  szól,  hogy tovább  fejlesztjük  az  ÁMK-t,  a  testület  biztosítja  a  kereteket. 
Mindannyiunk előtt ismert az önkormányzati törvény által felsorolt kötelező  feladatok között 
harmadik helyen szerepel az egészségügyi alapellátás biztosítása. Idén arra volt pénz, hogy 
megterveztettük  azt,  amire  lehet  pályázni,  ennek  keretében  elkészült  a  rendelők 
akadálymentesítési  terve és a  rendelők komplett  engedélyezési  terve.  Kérem,  hogy a jövő 
évben hajtsuk végre, amit megterveztettünk. A rendelőket mindenképpen hozzuk rendbe, és 
az ÁMK-t.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

176/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
2008. évi költségvetése koncepcióját elfogadja.
A költségvetés tervezésénél a következő prioritásokat határozza meg:

1./ biztosítsa a meglévő intézményhálózat működési kiadásainak teljesítését,
2./ Az ÁMK átszervezésből adódó kötelezettségeket teljesíti,
3./ a fejlesztési feladatoknál az óvodabővítés előirányzatait megteremti,
4./ a várható iskolabővítési feladatokat előkészíti,
5./  a  fennmaradó szabad  pénzeszközökből  tartalékeszközként  a  pályázatokhoz 
szükséges  önrészt biztosítja.

Felelős: Juhászné Árpási Irma, polgármester
   Komjáti János, jegyző

Határidő: 2008. február 15.
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3./ Napirendi pont: Előirányzatok átcsoportosítása az önkormányzat
2007. évi költségvetésében

Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A bizottság az anyagot szintén megkapta.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Zólyomi Péter, bizottsági elnök
Hasonló táblázatok az első félévi beszámolóhoz. Tartalmazza év végéig az átcsoportosítási 
javaslatokat, amelyeket meg kell tenni. A kiadások növekedésének egy részét ellentételezik a 
közvetlen  bevételek.  A  többit  az  elkülönített  tartalékból  fedezzük.  Az  átcsoportosítás 
legnagyobb részét az ÁMK-t érintő 5%-os jutalom kifizetése jelenti.  Kérjük,  hogy legyen 
olyan követelmény, amelynek teljesítése esetén jár a jutalom. Csak olyan adatokat kértünk, 
amely személyiségi jogokat nem sért. Ezt a differenciálást a testületi ülés előtt kaptuk meg. 
Elfogadhatónak tartom.

Kocsár Károly, települési képviselő
Javaslom,  hogy  a  feltüntetett  3.640.000  Ft  helyett  csak  2.730.000  Ft-ról  döntsön  csak  a 
testület, mert az 5% 25%-áról már döntött a testület, és odaadta az intézményvezetőknek, de 
most értesült a testület, hogy a döntést nem hajtották végre, tehát a 8 millió Ft-ból 2 millió Ft 
nem került kifizetésre.

Rácz György, ÁMK főigazgató
Elhangzott, hogy van annyi szabadságom, hogy eldönthetem, hogy mikor adok. Akkor 20.000 
Ft bruttó lett volna ez az összeg. Úgy gondolom, nem illik ennyit adni egyetemet, főiskolát 
végzett embereknek. Azért vártam, hogy nagyobb összeget adhassak karácsony előtt, ennek 
akár fegyelmi felelősségét is vállalom. Hozzáteszem, hogy én ebből az összegből nem veszek 
fel semennyit sem.

Kocsár Károly, települési képviselő
A pénzösszeg egy részéről már hoztunk döntést,  az óvodában ez kifizetésre is került.  Egy 
erkölcsi kérdés merült fel, hogy a pedagógus napról volt szó. Hogyan kapnak jutalmat azok, 
akiknek nem került meghosszabbításra a szerződése? Pár ember kiszorul ebből, a félévkor 
adandó időarányos részből.

Rácz György, ÁMK főigazgató
Belső szabályzatunk szerint annak, aki fél éve, vagy egy éve dolgozik, annak nem szoktak 
jutalmat adni. Pedagógus napra 20.000 Ft-ot adni véleményem szerint nem való.

Őri Gyula, települési képviselő
A 25 %-ról már döntöttünk, határozatilag a másik részt kell megszavazni.
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Rácz György, ÁMK főigazgató
Addig nem oszthatok pénzt, míg nem jelenik meg a költségvetésen. Nekem a jutalom soron 
nincs meg ez a 25%.

Vass Zoltán, települési képviselő
Van-e olyan tagja a tantestületnek,  aki egyáltalán nem kap pénzt? Van-e olyan szisztéma, 
amely szerint elosztja a pénzt?

Rácz György, ÁMK főigazgató
Pontrendszer szerint kaptak. 60 pont alattiak nem kaphattak semmit sem. A munkaközösségi 
vezetők megkapták ehhez az anyagot és elkészítették, illetve a vezetők is összeültek. Ezután 
összevetettük a két anyagot. Két fő nem kap semmit, plusz akik szeptemberben jöttek.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Az én jutalom soromon nulla van. Nincs miből osztanom az intézmény-vezetőknek.

Vass Zoltán, települési képviselő
Most kell beletenni azt a sort? Akkor hiba van a rendszerben.

Kocsár Károly, települési képviselő
Az óvodát hiányolom. Hozzuk egy összeget az egységes ÁMK-ról.

Rácz György, ÁMK főigazgató
Az  előirányzat-módosításoknál  a  pénzügyi  bizottság  megkapta  ezt,  tehát  az  összegek  ott 
vannak költségvetési soronként a Péternél, én tájékoztató jelleggel hoztam csak ennyit. 

Zólyomi Péter, települési képviselő
Az óvodával kapcsolatban a differenciálásnak egyfajta prezentálása, ami nincs a kezünkben, 
de maga a keret benne van az előterjesztésben. 

Németh Csaba, települési képviselő
Jegyző úrtól kérdezem: Az igazgató úr és az intézmény-vezetők bére szerepel-e az intézmény 
bérköltségei  között,  és  ha  szerepel,  akkor  rájuk  is  vonatkozik-e  az  5%-os  keret?  Ha 
vonatkozik, ki az, aki meghatározhatja, hogy ezt az 5%-ot hogyan és mi módon vehetik fel. 

Komjáti János, jegyző
Az  ÁMK  bérkeretében  természetesen  szerepel  az  intézmény-vezetők  bére  is.  Amikor  a 
szempontrendszert kidolgoztuk, akkor még két intézményünk volt, most már csak egy van. A 
vezető a polgármester asszony munkáltatói jogkörébe tartozik.

Kocsár Károly, települési képviselő
A decemberi ülésen ha hozunk erről határozatot, akkor még jókor van?

Rácz György, ÁMK főigazgató
Karácsony előtt szeretnénk, az összegek megvannak.
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Juhászné Árpási Irma, polgármester
A  törvény  a  polgármester  hatáskörébe  utalja  a  vezetők  jutalmát.  Kettőre  csökkent  az 
intézményvezetők száma. Egy keretet kell meghatározni, mert a polgármester kompetenciája, 
hogy kinek és mennyit ad. 

Őri Gyula, települési képviselő
Nincsen előterjesztés arra,  hogy az 5%-os jutalmat hogyan oldjuk meg. 45 millió  forintos 
működési  tartalék  keretből  kell,  hogy  elkülönítsük,  igazgató  úr  pedig  intézkedjen. 
Indítványom lényege, hogy ezt határozzuk meg.

Mógor Csaba, települési képviselő
Ha jól értem, akkor az intézményvezetők még nem tudjuk, hogy kapnak-e prémiumot, vagy 
sem. Szeretnék tisztán látni. Ha nincs keret, tegyen polgármester asszony javaslatot.

Zólyomi Péter, települési képviselő
A mostani átcsoportosításnál döntenünk kell az óvodai 75%-áról, illetve az iskolának a teljes 
5%-áról. Ez egy furcsa helyzet, hiszen egyszer erről már döntöttünk, viszont akkor nem lett 
kifizetve. Abban azonban biztos vagyok, hogy dupla pénzügyi vonzata ennek nem lesz. 

Vass Zoltán, települési képviselő
Javaslom, fogadja el a testület, hogy az éves bér 5%-a erejéig a jutalmakat a vezetők fizessék 
ki.

Kocsár Károly, települési képviselő
Javaslom, hogy a konyhai dolgozóknak is szavazzuk meg.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Határozati  javaslat:  Az  ÁMK  dolgozói  az  éves  bérkeret  5%-át  jutalomként  kapják  meg. 
Kifizetés határideje: december 6.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi részdöntést hozza:

177/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
A II. Rákóczi Ferenc ÁMK munkajogi 
állományába tartozó munkavállalók  
éves bérkerete 5%-a nagyságában 
jutalomkeretet állapít meg, amelynek
fedezetét éves költségvetési rendelete
működési tartaléka terhére biztosítja.  
Felelős: Rácz György, ÁMK főigazgató
Határidő: 2007. december 6.
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Kocsár Károly képviselő úr javaslatáról kell szavazni.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi részdöntést hozza:

178/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
a települési konyha dolgozói részére a konyha 
éves bérkerete 5%-a nagyságában jutalomkeretet
állapít meg, melynek fedezetét éves költségvetési
rendelete működési tartaléka terhére biztosítja. 
Felelős: Komjáti János, jegyző
Határidő: 2007. december 6.

Zólyomi Péter, települési képviselő
A kéthavi bérkeret ügyében tartózkodni fogok. Ilyen összegről nem tárgyalhatunk úgy, hogy 
nem beszélte meg a bizottság. Megoldható-e, hogy nem bruttó bérként kerülne kifizetésre, 
hanem pl. üdülési csekk formájában?

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Erről  gondolkodnom  kell,  hogy  megtehető-e.  Egy  költségvetésen  belül  ez  nem  jelent-e 
diszkriminációt? Utána fogok nézni, a decemberi ülésre hozok véleményt.

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
Ezt a méltatlan vitát zárjuk le. A következő ülésre polgármester asszony előterjesztést tesz 
erre valamilyen szempontrendszer szerint.

Németh Csaba, települési képviselő
Kérem polgármester asszonyt is, hogy dolgozzon ki egy szempontrendszert, hogy mi alapján 
fogja kiosztani a jutalomkeretet.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 2 igen, 8 nem szavazattal, 3 fő tartózkodásával az 
alábbi határozatot hozza:

179/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
Az önkormányzat 2007. évi költségvetése előirányzatának
átcsoportosításáról készült előterjesztést nem fogadja el.

Juhász Lajos, helyi állampolgár
Az lenne a kérdésem Őri képviselő úrhoz, hogy szavaztak arról, hogy 5%-ot a tartalék terhére 
kifizetnek, de ugyanezt a költséghelyre nem tették át. A következő vád az lesz, ha kifizették a 
pénzt, hogy a költségvetéssel nem egyezik a költés. 
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Őri Gyula, települési képviselő
Arról szavaztunk, hogy a költségvetési tartalék terhére 5% minőségi prémiumot kifizethetnek 
a meghatározott intézményeink.

Juhász Lajos, helyi állampolgár
De  akkor  ezzel  az  5%-kal  a  költségvetés  tervezése  túl  lesz  lépve,  mert  nem  lesz  a 
költséghelyre rátéve ez a pénz. 

Németh Csaba, települési képviselő
Jegyző urat kérdezném, hogy ebben a formában kifizethető-e az 5%?

Komjáti János, jegyző
Ki lehet fizetni abban az esetben, ha az előirányzatot a képviselő-testület egyszer a helyére 
teszi.  Azért  kapcsolódik az egész érdekes  módon,  mert  az  előirányzatokat  tudjuk ide-oda 
tenni,  de a végleges döntést  a testület  tudja meghozni.  A féléves értékelésben az októberi 
előirányzat módosításnál az óvoda bekerült természetesen. Ha ez bekerül, akkor nincs vele 
különösebb gond. Csak akkor, ha a képviselő-testület a következő ülésén azt mondja, hogy 
nem hajlandó ezt az előirányzatot költséghelyre tenni. 
Főkönyvi kivonatunk van negyedéves, féléves és háromnegyed éves is, ma elkészült. 

4./ Napirendi pont: Hó- és síkosság-mentesítés a településen

Előadó: Komjáti János, jegyző
Előterjesztés írásban csatolva.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Vass Zoltán, települési képviselő
A weben láttam két érvényes ajánlatot, egyik olcsóbb, mint a másik. Javaslom, hogy bízzuk 
meg az Árvai urat. Aki nem küldött árajánlatot, azt nem érdekli ez a munka.

Mógor Csaba, települési képviselő
Én a mai napon délben kaptam meg egy ajánlatot Hima Lászlótól, lehet, hogy ezt a hivatalban 
nem olvasták el? Jegyző úrnak címezték, ha gondolják, felolvasom.

Komjáti János, jegyző
Biztos, hogy nem olvastuk. 

Vass Zoltán, települési képviselő
A legolcsóbb ajánlatot Árvai István adta be, és ő időben is adta be az ajánlatát.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Utánanéztünk, és az önkormányzathoz ez az ajánlat nem érkezett meg.

Mógor Csaba, települési képviselő
Kb. fél évvel ezelőtt vetettem fel azt, hogy a helyi vállalkozókat próbáljuk helyzethez juttatni, 
abból nekünk is bevételünk származik. Ezzel az ajánlattal egyetlen problémám van, hogy a 
nyilvánosság ki van zárva. Legalább a honlapon meg kell, hogy jelenjen minden olyan kiírás, 
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ami a vállalkozókat érintheti. Ez a kérdés sem kapott semmilyen nyilvánosságot, nem került 
fel a honlapra.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Két árajánlat érkezett be. A legkedvezőbb az Árvai István úr ajánlata volt. Javaslom, hogy 
bízza meg a képviselő-testület őt erre az évre a hóeltakarítási munkák elvégzésével.

Kocsár Károly, települési képviselő
A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság azt javasolta, hogy egy hónap időtartamra bízzuk meg Árvai 
urat, és keressünk tovább. Több géppel kéne dolgozni, ha nagy hó van.

Mónus Ágnes, települési képviselő
A Hírmondóban is még csak most fog megjelenni a felhívás.

Ifj. Árvai István, települési képviselő
Egy hónapra nem tudom elvállalni  a feladatot.  Ha egy-két évre szólna a megbízás,  akkor 
lehetne  tervezni,  beruházni  gépekbe,  de  ezt  jó  lenne  előre  látni.  Az  ilyen  feladatra 
szeptemberben kell készülni, ilyenkor már késő.

Vass Zoltán, települési képviselő
Ha  Árvai  István  elvállalja,  akkor  a  következő  szezonra  tud  úgy  készülni,  hogy  lesz  két 
járműve. Javaslom, hogy adjunk Árvai úrnak kétéves megbízást azzal, hogy a megbízási díj 
jövőre a jelenlegi díj inflációs szorzata.

Ifj. Árvai István, települési képviselő
Elfogadhatónak tartom.

Németh Csaba, települési képviselő
A készenléti és rendelkezésre-állási díj mikortól kezdődik?

Komjáti János, jegyző
Általában november 15-től február 28-ig, de tavaly december 5-én kezdődött.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Határozati javaslat: ifj. Árvai Istvánt bízzuk meg a beadott árajánlat alapján november 21-től 
február 28-ig, illetve jövő évre november 15-től február 28-ig kétéves időtartamra, kétéves 
inflációval növelt rátával.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 5 fő tartózkodásával az 
alábbi határozatot hozza:
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180/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
A település 2007-2008-as év hó- és síkosságmentesítési munkáinak 
elvégzésével ifj. Árvai István (Győrújbarát, Csárdasor u. 64.) 
egyéni vállalkozót  bízza meg az általa készített 
ajánlatot elfogadva 3700 Ft+Áfa készenléti díj, 
illetve 6000 Ft+Áfa/óra munkadíjért, melynek a 2008-2009-es 
idényben az inflációs rátával való növelését fogadja el.

5./ Napirendi pont: Bizottságok előterjesztései

5.1. Kulturális- és Oktatási Bizottság előterjesztései
Előadó: Komjáti János, jegyző

Komjáti János, jegyző
A Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke nem tud részt venni az ülésen, az általa elkészített 
javaslatokat  szeretném  ismertetni.  Az  előterjesztés  mellékleteit  valamennyi  képviselő 
megkapta. 

5.1.1. Győrújbarát község közművelődési koncepciója
Beszámoló írásban csatolva.

Komjáti János, jegyző
Az elkészült anyagot a bizottság elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

181/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
megalkotja Győrújbarát község közművelődési koncepcióját

a mellékelt formában

5.1.2. Győrújbarát község 2008. évi rendezvény terve

Komjáti János, jegyző
Minden évben december kerül sor ennek meghatározására. Az anyag tartalmazza:

- A Médiawave majálishoz kötését, esetleg a majális lehozását  a táborból a faluba. A 
Médiawave egyik helyszíne a Tájház lehetne.

- Egyesülés napja, nemzetközi néptáncfesztivál.
- Öko-nap kiterjesztése 3 napos rendezvényre.
- Locsoló-bál, melynek szervezését a Csobolyó Néptáncegyüttes vállalta 

A bizottság elfogadásra javasolja a testületnek a kiadott anyagot.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 fő tartózkodásával az alábbi 
határozatot hozza:

182/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
megalkotja Győrújbarát község 2008-as rendezvénytervét

a mellékelt formában.

5.1.3. Az ÁMK igazgatói álláshelyére pályázat kiírása

Komjáti János, jegyző
A  bizottság  javaslata:  hogy  2007.  augusztus  1-jétől  Győrújbaráton  egy  intézménybe,  az 
ÁMK-ba integrálódott az iskola és az óvoda intézménye, melyet megbízott igazgató irányít. 
Az  intézmény  neve:  II.  Rákóczi  Ferenc  Általános  Művelődési  Központ.  Pályázat 
intézményvezető, magasabb vezető dolgozó, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, 
legalább öt  éves pedagógiai  szakmai  gyakorlattal.  Az intézmény többcélú.  2008 július 1.-
2013. június 30. napjáig, 5 tanévre. A Közoktatási Törvény meghatározza, hogy öt, vagy tíz 
évre, az Alapító Okirat öt évet határoz meg. A KJT szerinti alapilletmény és pótlék illeti meg. 
Benyújtási  határideje  a  közzétételtől  számított  30  nap.  A  szakközlönyön  kívül  a  megyei 
napilapban is közzé kell tenni. A vezetési programokat az Önkormányzat  véleményeztesse 
egy, az országos névsorban szereplő szakértővel.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Németh Csaba, települési képviselő
A szakértői véleményre szükség van, az óvodai vezetői pályázat körül kialakult dilemmából 
okulva javaslom, hogy bármilyen személyes meghallgatás esetén a szakértő legyen ott.

Vass Zoltán, települési képviselő
Nem  vagyok  ennek  a  szakmának  a  tudója.  Az  ÁMK  vezetője  az  egész  falu  kulturális 
központjának vezetője kell, hogy legyen. A pályázatba az előnyök közé be kéne tenni, ha a 
művelődéssel  kapcsolatos  szakirányú  képzettséggel  rendelkezik  a  pályázó.  A  személy,  a 
program legyen a döntő, harmadik pedig a végzettség.

Mógor Csaba, települési képviselő
Ellent  kell  mondanom  Vass  képviselőtársamnak.  Ha  megválasztunk  egy  igazgatót,  akkor 
olyan művelődésszervezőt választ maga mellé, aki érti a dolgát. Személyes interjú alkalmával 
figyelemmel lehet ezt kísérni, de nem kéne az előnyök közé betenni.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Módosító  javaslat  tehát,  hogy  tegyük  be  az  előnyök  közé  a  közművelődési  végzettség 
meglétét.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület 10 igen, 2 nem szavazattal, 1 fő tartózkodásával 
az alábbi határozatot hozza:

183/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
Pályázatot ír ki a a II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ 
(9081 Győrújbarát, Veres Péter u. 98.) intézményvezetői álláshelyére 
(magasabb vezető) az alábbiak szerint:
Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ

          (9081 Győrújbarát, Veres Péter u. 98.)
Beosztás: általános művelődési központ igazgató
Pályázati feltételek: 

- szakirányú felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettség,
- legalább ötéves pedagógiai szakmai gyakorlat,
- közoktatási vezetői végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- többcélú intézmény vezetésében szerzett gyakorlat,
- közművelődési szakirányú végzettség.

A kinevezés időtartama: határozott idejű vezetői megbízás 2008. július 1-től 
2013. június 30. napjáig, öt év időtartamra.
Juttatások: a KJT szerinti alapilletmény és vezetői pótlék.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

- szakmai életrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programját,
- a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseit.

A pályázat benyújtási határideje: Tárcaközlönyben történő megjelenéstől 
számított 30 nap.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni, illetve az intézmény megtekintését 
egyeztetni lehet:

Győrújbarát Község Polgármesteri Hivatala (9081 Győrújbarát, 
Liszt F. u. 9., 
Tel./Fax: 96/355-044, e-mail: jegyzo@gybarat.t-online.hu)

5.2. Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság előterjesztései
Előadó: Komjáti János, jegyző

5.2.1. Belső ellenőrzési terv megalkotása

Zólyomi Péter, települési képviselő
Jegyző úr előterjesztését megtárgyalta és elfogadta a bizottság. Javasoljuk az ebben szereplő 
határozati javaslat elfogadását a testületnek, és jegyző úr megbízását a feladat végrehajtásával.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 fő tartózkodásával az alábbi 
határozatot hozza:
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184/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
megalkotja Győrújbarát Község Önkormányzata
2008. évi belső ellenőrzési tervét a mellékelt formában.

5.2.2. A Civilházba beépítendő riasztórendszer

Zólyomi Péter, települési képviselő
Az  előterjesztést  a  képviselők  megkapták.  Árajánlatokat  kértünk  be,  ezek  közül  a 
legkedvezőbb a 130.400 Ft + Áfá-s ajánlat, a bizottság javasolja ennek elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:

185/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
A Civilházba beépítendő riasztórendszert Kálovics Géza 
(Győrújbarát, Arany J. u. 20.) egyéni vállalkozótól
rendeli meg adott ajánlata alapján 130.400 Ft+Áfa áron.
A munka fedezetét az éves költségvetési rendelete
működési tartaléka terhére fedezi.

5.2.3. Balettszőnyeg megvásárlása

Zólyomi Péter, települési képviselő
A  Művelődési  Ház  színpadára  szükség  lenne  erre  a  balettszőnyegre,  melyet  a  pályázati 
pénzből  kívánunk  megvalósítani.  Két  árajánlat  érkezett  erre,  ezek  közül  az  olcsóbb  ár 
elfogadását  javasolja  a  bizottság  a  képviselő-testületnek,  mely  ajánlat  2400  Ft+Áfa  árat 
tartalmaz.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Mógor Csaba, települési képviselő
Aggályaim vannak ezzel kapcsolatban is. Ezt a pénzt nem teljesen arra a célra kaptuk, ezért 
ebben nem tudok részt venni.

Kocsár Károly, települési képviselő
Indítványozom, hogy egy külső, szabadtéri színpadra vegyünk 80 m2 szőnyeget.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:
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186/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
80 m2 külső, szabadtéri színpadra való
balettszőnyeg megvásárlásáról dönt.
A szőnyeget a Csapó Kárpitos Egyéni Cégtől
(Győr, Móricz Zs. rkp. 7.) kell megrendelni
az általa adott  2400 Ft/m2 + Áfa áron Győrújbarát
településének.

5.2.4. A településen működő egyházaktól érkezett támogatási igény

Zólyomi Péter, települési képviselő
Az evangélikus egyház a templom szigetelése céljára kért 733.200 Ft-ot, a katolikus egyház 
pedig  a  nagybaráti  templom  felújítására  500.000  Ft-ot.  A  pénzügyi  bizottság  javasolja  a 
testületnek, hogy mind a két összeget az általuk kért részletezésben kapják meg az egyházak.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi részdöntést hozza:

A Római Katolikus Egyházközösség részére
500.000 Ft támogatást nyújt a nagybaráti templom 
felújítására.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi részdöntést hozza:

A Nagybaráti Evangélikus Egyházközösségnek 
733.200 Ft támogatást nyújt templomfelújításra 
az általa meghatározott ütemezéssel.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
a fent megjelölt részdöntésekkel az alábbi határozatot hozza:

187/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
A Római Katolikus Egyházközösség részére
500.000 Ft támogatást nyújt a nagybaráti templom 
felújítására.
A Nagybaráti Evangélikus Egyházközösségnek 
733.200 Ft támogatást nyújt templomfelújításra 
az általa meghatározott ütemezéssel.
A támogatást 2007. évi költségvetése működési tartaléka 
terhére biztosítja.

Hanvai László, evangélikus lelkész
Köszönöm  a  pozitív  hozzáállást,  és  a  segítőkészséget.  Egy  220  éves  templom 
állagmegóvásáról van szó.

20



5.2.5. Felső-Paperdő utca útépítése

Zólyomi Péter, települési képviselő
A Felső-Paperdő utcai  lakosok a murvázáshoz kértek támogatást.  Nincsenek bejelentkezve 
ide, de ők is itt laknak. A pénzügyi bizottság a 200.000 Ft támogatást nem javasolja megadni.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Az Alsó-Paperdő betonozásához is hozzájárult a képviselő-testület. Esetleg számlát kérhetünk 
tőlük. Javaslom, hogy adjuk meg nekik is a 200.000 Ft-ot.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:

188/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
Az Alsó Paperdő utca lakóinak útépítési támogatási igényét
nem támogatja, ahhoz előirányzatot nem biztosít.

5.2.6. Tokos talpascső elhelyezése a Kossuth u. végére

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A Kossuth utca alsó szakaszáról van szó. Mivel kis mennyiségű vizet tud csak átengedni. A 
Kossuth utca vízelvezetéséhez szükséges ezt kicserélni.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Zólyomi Péter, települési képviselő
Ez  maximum  400.000  Ft  összeget  jelent.  A  pénzügyi  bizottság  javasolja  ennek  a  tokos 
talpascsőnek az elhelyezését.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

189/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
A Kossuth u. alsó szakasza végére (a vízelfolyás
biztosításához) átereszt kell építeni, ehhez 
tokos talpas csőt kell beépíteni.
A munkákra 400.000 Ft + Áfa előirányzatot biztosít
az éves költségvetési rendelete működési tartaléka terhére.
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5.2.7. ÁMK karácsonyi ajándékok vásárlása igényelt összeg

Zólyomi Péter, települési képviselő
Igazgató úr kért karácsonyi ajándékokra keretet. Idén az óvoda 180.000 Ft-ot kért, az iskola 
420.000 Ft-ot. Az igények az óvoda részéről csoportonként vannak feltüntetve, az iskolában 
függönyök vásárlására  fordítanák az igényelt  összeget.  A bizottság állásfoglalása,  hogy az 
iskolában is kulturális vagy sport célú fejlesztésre fordítsák az összeget.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Rácz György, ÁMK főigazgató
A  függöny  igény  azért  jelent  meg,  mert  az  iskolában  nagyon  rossz  állapotú  függönyök 
vannak,  annak  idején  még  a  kollégák  hordták  össze  ezeket.  Azért  nem kérünk  technikai 
eszközöket,  mert  van olyan  pályázat,  amiből  ezt  meg tudjuk oldani.  A kollégákkal  együtt 
döntöttünk  így,  mivel  szerintünk  ez  legalább  olyan  fontos,  hogy  a  gyerekek  esztétikus 
környezetben tanulhassanak.

Mógor Csaba, települési képviselő
Láttam a függönyöket, szükség van a cserére. De a gyerekeknek az ajándékra is szükségük 
van.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Egyetértek, hogy a karácsonyi ajándékozás ne függönyökről szóljon, de egyetértek azzal is, 
hogy  szükség  van  a  függönyökre.  A  jövő  évi  költségvetés  tervezésekor  javaslom,  hogy 
tervezzék be ezt is.

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
Kérdezzük meg a testnevelő tanárokat. Biztosan lenne mire elkölteni ott is ezt az összeget.

Őri Gyula, települési képviselő
Az önkormányzat kötelező közfeladatai között tartom számon, hogy rendes függöny legyen 
az iskolai ablakokon. Ha ez az igény, akkor meg kell venni, és a téli szünetben kerüljön fel a 
függöny.

Németh Csaba, települési képviselő
Az  idegenforgalmi  bizottság  is  ülésezett.  Azt  a  javaslatot  tettük,  hogy  a  terembérletből 
származó  minden  órából  1000  Ft-ot  szánunk  a  település  sportjára.  Ebből  felajánlunk 
függönyre pénzt. Megkérem jegyző urat, hogy a következő ülésre nézzen utána, hogy az 1000 
Ft-okból mennyi összeg jött össze.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Csatlakozom a javaslathoz, hogy vegyék meg a sporteszközöket, mert november 20. van már, 
utána is kell nézni az áraknak.

Határozati  javaslat:  Adjuk  oda  a  600.000  Ft-ot  az  ÁMK-nak  karácsonyi  ajándékok 
vásárlására,  melyből  180.000  Ft  az  óvodáé,  420.000  Ft  pedig  az  iskoláé  sporteszköz 
vásárlásra. Jegyző úr pedig gyűjtse ki, hogy mennyi összeget lehet elkölteni függönyre.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

190/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
600.000 Ft-ot biztosít éves költségvetési rendelete
működési tartaléka terhére a II. Rákóczi Ferenc ÁMK 
(iskola, óvoda) részére intézményi karácsonyi ajándék 
vásárlására.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 fő tartózkodásával az alábbi 
határozatot hozza:

191/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
420.000 Ft-ot biztosít függönyvásárlásra a II. Rákóczi Ferenc
ÁMK iskolájának részére, melynek fedezetét a tornaterem 
terembérletéből származó bevételekből biztosítja részére.

5.2.8. Pfilf Éva festőművész felajánlása

Komjáti János, jegyző
Két bizottsági ülésen is elhangzott a művésznő levele. Közösségi alkotóház céljaira ajánlaná 
fel a tulajdonában álló ingatlant, mely a Fenyves utcában található vályogház. Javaslata, hogy 
ebben az évben a nádtető rendbehozásához kér anyagi segítséget, ezenkívül hátralévő idejére 
életjáradékot  kér  az  ingatlanért  cserébe.  Azért  merült  fel  ez  a  kérdés,  mert  a  Tájházzal 
kapcsolatban volt  konkrét vételi  szándéka az önkormányzatnak,  ennek megfelelően történt 
egy betéti számla létrehozása, előirányzatok, pénzeszközök gyűjtése. Két üléssel ezelőtt volt 
egy  olyan  javaslat,  hogy  mi  az,  amit  el  kell  végezni  ezzel  az  ingatlannal  kapcsolatban. 
Feladat, hogy egyrészt keressük a tulajdonos támogatását az elvégzendő munkákhoz, másrészt 
a döntésnek megfelelően megkeressük a kivitelezőt, hogy mennyiért lehetne ezt elvégeztetni. 
A  Tájház  tulajdonosának  képviselője  úgy  határozta  meg,  hogy  hajlandó  foglalkozni  az 
önkormányzat javaslatával, elvégezheti a munkákat, de biztosítékot vár, hogy az adásvétel a 
következő évben létrejön, és meghatározott egy vételárat. Ez magasabb, mint az eddigiekben 
meghatározott  vételár.  Két  bizottság  is  foglalkozott  a  kérdéssel.  A  két  ingatlan  ügyét 
próbáljuk együtt kezelni.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Zólyomi Péter, települési képviselő
A  pénzügyi  bizottság  javaslata,  hogy  ingatlan-értékbecslő  cégekkel  készíttessünk 
értékbecslést mindkét ingatlanra vonatkozóan.
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Juhászné Árpási Irma, polgármester
Határozati  javaslat:  Kérjünk  be  3  ingatlan-értékbecslési  árajánlatot,  ezután  a  pénzügyi 
bizottság  tárgyalja  meg  az  ajánlatokat,  majd  ezt  követően  bízzuk  meg  a  céget  a  munka 
elvégzésével.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi részdöntést hozza:

192/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
Elhatározza 3 ingatlan-értékbecslési árajánlat 
bekérését, ezután kerüljön meghatározásra
a két érintett ingatlan (Erzsébet u. 65., Fenyves u. 25.)
további funkciója, hogy megalapozott döntést
tudjon hozni.

5.2.9. Építményadóról szóló rendelet

Zólyomi Péter, települési képviselő
Az  Öreg-Gyepszegés  nevű  területegységgel  kapcsolatban  kezdtünk  el  foglalkozni  vele, 
ahonnan  sok  adót  szeretnénk  beszedni.  Ennek  az  építményadó  lenne  a  legkézenfekvőbb 
módja.  A jelenleg  érvényben  lévő  építményadó  rendeletünk  alapján  is  adót  kellett  volna 
fizetnie  a  vállalkozásoknak.  A szándék  akkor  nem a  vállalkozók  felé  irányult,  hanem az 
üdülő-tulajdonosok  felé,  akik  használják  a  falu  infrastruktúráját.  2004  óta  a  helyi 
vállalkozókra  is  vonatkozott  volna  a  rendelet.  Javaslatunk,  illetve  kérésünk  volt  ezzel 
kapcsolatban jegyző úr felé.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Komjáti János, jegyző
Arról van szó, hogy az építményadónak ki a célzottja. A helyi adókat általában a központi 
jogszabályok  szerint  meghatározott  keretek  között  a  települési  önkormányzatnak  van joga 
kivetni,  illetve megállapítani az adótételeket. Az adó kivetésével az önkormányzat élt, és a 
2005-ös jogszabály előkészítési anyagát megnézve az jött vissza, hogy a jogalkotói szándék 
az  volt,  hogy  a  zártkerti  gazdasági  építmények  kerüljenek  be  az  adózási  körbe,  mert 
használják az infrastruktúrát.

Vass Zoltán, települési képviselő
A jegyzőkönyvben jegyző úr beterjesztése alapján valóban ez volt a cél. De a rendelet nem 
egyértelmű,  ennek  alapján  mindenkinek  fizetnie  kellett  volna.  Egész  Győrújbarátra 
vonatkozik a rendelet, az adó alapja az építmény hasznos alapterülete, mértéke 650 Ft/m2. A 
magánszemélyeknek, ha benne lakik az építményben, nem kell fizetnie. Ez egy rossz rendelet, 
mivel nem a jogalkotói szándéknak megfelelő az iromány. A kivetés helyesen történt meg, el 
kell  döntenünk,  hogy ezt  a  meglévő  rendeletet  módosítjuk-e,  és  kiről  szóljon.  A rendelet 
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alapján minden vállalkozásra kivethető az adó. Azon kéne gondolkodnunk, hogy ha akarunk 
ilyen adót, akkor van-e még időnk ennek a rendeletnek a megalkotására.

Őri Gyula, települési képviselő
A helyi adóról szóló törvény jó szerkezetű törvény, lehetőség van sokféle szempont szerint 
kivetni  azokat.  Nemcsak  az  építményadó  került  terítékre,  hanem  minden  helyi  adót 
megfontoltan  felül  kéne  vizsgálni.  A  kommunális  adót  például  mindenkitől  beszedjük,  a 
nyugdíjastól  és a  segélyestől  is.  Az építményadót  lakóházakra  is  kivetik  másutt.  Érdemes 
megnézni más települések adóit is. Legalább 30 millió Ft lenne ebből évente.

Komjáti János, jegyző
A képviselő-testületnek meg kell határoznia az általa vallott elveket. Fontos eleme volt eddig, 
hogy nekünk ide kellett hozni a vállalkozásokat, mert nem voltak. Úgy gondolom, hogy az 
építményadóval foglalkozni kell, de ha a többi adóhoz hozzá akarunk nyúlni, akkor az egészet 
végig kell gondolni. Az előző testület álláspontja az volt, hogy a győrújbaráti ingatlanárak 
mellett  meg kell  teremteni  a  lehetőséget,  hogy a  győrújbaráti  fiatalok  is  meg tudjanak itt 
telepedni, ezért nem vetették ki a telekadót. Ezek összetett kérdések.

Zólyomi Péter, települési képviselő
Ha  telekadót  vetünk  ki,  akkor  lemennek  a  telekárak.  Kevés  dolog  egyértelmű  ebben  a 
kérdésben.  De  ha  így  marad  a  rendelet,  akkor  jövőre  be  kell  szedni  a  650  Ft-ot  a 
vállalkozóktól. Arról kell beszélnünk, hogy mennyit szedünk be jövőre. Javaslatként hangzott 
el, hogy 400 Ft-ra csökkentsük ezt az összeget. A dunántúli ár fölé nem akartunk menni, mert 
nekünk ők a konkurencia.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A képviselő-testület egy évvel ezelőtt azt hirdette meg, hogy minél több vállalkozás települjön 
ide.  4-7  között  kaptak  használatbavételi  engedélyt  ezek  a  vállalkozások.  Javaslom  a 
képviselő-testületnek, hogy gondolja végig, hogy szabad-e ezt most kivetnie, nem szeretném, 
ha Szlovákiába települnének ezek a vállalkozások. Nem szeretném másik oldalról a súlyadót 
és  egyéb  adót  elveszíteni.  Javaslom,  hogy a  képviselő-testület  ezt  a  kérdést  ily  módon is 
gondolja végig.

Mógor Csaba, települési képviselő
Nem ez a képviselő-testület  lesz az,  aki ezt  az  adót kiveti.  2004-ben ez ki  lett  vetve.  Az 
építményadóról szóló 25/11. sz. rendelet, mely 2004. december 17-én született.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A jogalkotói szándék a jegyzőkönyvből kitűnik.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Elhangzott  egy vélemény,  hogy kivetjük-e  vagy nem vetjük  ki.  Módosításról  dönthetünk, 
arról  nem,  hogy  kivetjük-e.  A  végrehajtást  ellenőrizhetjük.  Koncepcionálisan  kéne 
gondolkodnunk,  mivel  egyéb  adókat  és  ebből  származó  bevételeket  is  érinti.  Érdemesebb 
lenne ebben részletesebben elmélyedni.

Kocsár Károly, települési képviselő
Több százezer m2-es csarnokról gondolkodnak azon a területen, ezért van szó a kérdésről. 
Innen indult  a  gondolat.  2009.  januártól  a  lakóépületekhez  is  hozzá  kell  nyúlni.  Ennek a 
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mértékén  kellene  számításokat  végezni,  egészséges  arányt  kéne  kitalálni.  Lehet,  hogy  a 
vállalkozók vehetnének át a lakosság terheiből.

Vass Zoltán, települési képviselő
Jogi  problémáim  vannak.  Van  egy  rendelet,  és  nem  kell  végrehajtani?  Rendeletet  csak 
rendelettel lehet módosítani. Meg kell hozni egy jó döntést, és a korábban elkövetett hibát 
rendbetenni. Ennek a rendeletnek a szövege alapján kitől kell beszedni az adót? 

Komjáti János, jegyző
Mindenkitől, aki nem magánszemélyként lakik a lakásában, aki nem üzleti célra használja a 
gépjármű-tárolóját, aki nem műemlék-védelmi épületben lakik.

Őri Gyula, települési képviselő
Egy vállalkozó évente 60.000 Ft-ot fizet be átlagosan építményadóként. Ez havi 5000 Ft. Nem 
tudunk fejleszteni, ha mindenkinek az érdekeit nézzük.

Zólyomi Péter, települési képviselő
Javaslom, hogy vegyük le az összeget 400 Ft-ra, ennél többet nem fogunk beszedni jövőre. Ha 
soknak gondoljuk, akkor jövőre még lejjebb lehet ezt vinni.

Mógor Csaba, települési képviselő
Meglévő  vállalkozóink  megbecsülésének  a  módját  meg  kell  találni.  Tulajdonképpen 
csökkenteni szándékozik a testület a 650 Ft-ot 400 Ft/m2-re.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 4 fő tartózkodásával az alábbi 
rendeletet alkotja meg:

Győrújbarát Község Önkormányzata
megalkotja

16/2007. /XI.21./ Önkormányzati rendeletét
Az építményadóról szóló

25/2004./XII.17./ rendelete
módosításáról

5.2.10. A régi hivatal bontási hulladékának elhelyezése

Zólyomi Péter, települési képviselő
A bontási hulladék elhelyezésére 3 árajánlatot kértünk be, melyek a következők voltak:
- Vaszari Norbert: 2.250.000 Ft + Áfa, de az ő szerepe a Part utcával kapcsolatosan kérdéses,
- Gá-Ma Bt: 2.750.000 Ft + Áfa
- Fuvép Trans Bt ajánlatát javasolja a bizottság elfogadásra, mely 2.675.450 Ft + Áfa.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Mógor Csaba, települési képviselő
Az árajánlat-kérésben szerepelt-e határidőre vonatkozó kérdés?
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Őri Gyula, települési képviselő
A  Civilház  szerződésében  a  vállalkozóval  kikötöttük,  hogy  az  elbontandó  épület  helyére 
murvás parkolót épít.

Mógor Csaba, települési képviselő
Javaslom, hogy a vállalkozó abban az esetben kaphassa meg a munkát, ha a munkaterület 
átadásától számított 30 napon belül vállalja az elszállítást.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Külön kell akkor mindegyikről szavaznunk. Elsőként a Fuvép Trans megbízásáról.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 10 igen, 2 nem szavazattal, 1 fő tartózkodásával 
az alábbi részdöntést hozza:

193/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
A régi hivatal (Győrújbarát, Kis J. u. 14.)
épületének elbontásával a Fuvép-Trans Bt-t 
(Győr, Homoksori u. bízza meg
az általa adott 2.675.450 Ft + Áfa összegű ajánlata 
alapján azzal, hogy a munkát a megbízástól számított 
30 napon belül el kell végezni. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 2 igen, 8 nem szavazattal, 3 fő tartózkodásával az 
alábbi részdöntést hozza:

A régi hivatal épületének elbontásával, amennyiben
A Fuvép-Trans Bt a 30 napos elszállítási határidőt nem
Tudja vállalni, nem Kívánja Vaszari Norbert vállalkozót 
A fenti munkák elvégzésével megbízni.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal, 3 fő tartózkodásával az 
alábbi részdöntést hozza:

A régi hivatal épületének elbontásával, amennyiben
A Fuvép-Trans Bt a 30 napos elszállítási határidőt nem
Tudja vállalni, nem Kívánja a Mago-Soft Bt-t 
A fenti munkák elvégzésével megbízni.

5.2.11. Szociális és Egészségügyi Bizottság igénye karácsonyi ajándékozásra

Zólyomi Péter, települési képviselő
Karácsonyi ajándékozásra a szociális bizottság 500.000 Ft-ot kért. A szociális bizottság ennek 
elosztását megtárgyalta, a pénzügyi bizottság pedig elfogadásra javasolja a testületnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

194/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
a Győrújbaráton élő rászorulók karácsonyi ajándékozása
címén 500.000 Ft összeget biztosít az önkormányzat
Szociális és Egészségügyi Bizottsága részére, amelynek
fedezetét éves költségvetési rendelete működési tartaléka terhére 
biztosítja.

5.3. Idegenforgalmi és Sportbizottság előterjesztései

5.3.1. Sportpálya üzemeltetése

Németh Csaba, települési képviselő
A bizottság úgy látja, hogy a sportpálya jelenleg igazából gazdátlan, ezért javasoljuk, hogy a 
decemberi  ülésig igazgató úr állítsa  össze azt  a szempontrendszert,  amit  a bizottság majd 
megtárgyal, és ezt követően az ÁMK vegye át a sportpálya üzemeltetését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 fő tartózkodásával az alábbi 
határozatot hozza:

195/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
A települési labdarúgó pálya üzemeltetését
a II. Rákóczi Ferenc ÁMK-ra bízza.

5.3.2. Sportegyesületek beszámolójának elkészíttetése

Németh Csaba, települési képviselő
Az Idegenforgalmi és sportbizottság  javasolja,  hogy az önkormányzat  által  támogatott  két 
sportegyesület december 5-ig tételes elszámolást nyújtson be a testületnek a 2007-es évükről, 
illetve  a  2008-as  tervezett  évre  vonatkozóan.  A  2008-as  évre  vonatkozóan  szeretnénk 
együttműködési  szerződést  kötni  mindkét  egyesülettel,  hogy  évente  két  tömegsport 
rendezvényt tartsanak.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 fő tartózkodásával az alábbi 
határozatot hozza:
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196/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
Kéri a települési sportegyesületek elnökeit, hogy
nyújtsanak be elszámolást 2007-es kiadásaikról, bevételeikről,
elszámolást készítsenek támogatásaikról, illetve a következő évi
tervekről, hogy támpontul tudjon szolgálni a következő évi
sportfinanszírozás kialakításához annak költségvetésig történő 
elkészítéséhez.
Felelős: Komjáti János, jegyző
Határidő: 2007. december 5.

5.3.3 Öko-nap

Németh Csaba, települési képviselő
A  2008-as  Ökonap  programjainak  kidolgozása  kapcsán  egy  3  fős  bizottság  létrehozását 
javasoljuk. Az Idegenforgalmi és Sportbizottság valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 
által javasolt tagokból állna ez a bizottság, külső segítőket igénybe vehetnek. Feladatuk lenne, 
hogy  január  30-ig  konkrét  programjavaslattal  álljanak  elő.  Az  Idegenforgalmi  és 
Sportbizottság Mógor Csabát javasolja.

A képviselő-testület tudomásul veszi.

5.3.4. Edzőterem havi bérleti díja

Németh Csaba, települési képviselő
A  bizottság  javasolja,  hogy  a  Sportcsarnokban  üzemeltetett  edzőterem  havi  bérleti  díját 
40.000 Ft-ban határozza meg a testület.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
Nem  tudom  támogatni.  Úgy  gondolom,  hogy  az  ÁMK  kompetenciája,  hogy  mit  kíván 
üzemeltetni.  Elvi kérdés, hogy lesz-e edzőterem, vagy sem. Ha megemeljük a bérleti díjat, 
akkor be fog zárni.

Németh Csaba, települési képviselő
A  tavalyi  évben  próbáltunk  egyezkedni  az  üzemeltetővel.  Mire  a  költségvetés  elkészült, 
15.000 Ft-os összegben határoztuk meg a terem bérleti díját. Ez éppen a rezsit fedezi.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Megalkottunk egy bérbeadási szabályzatot. Azzal összhangban van-e ez? Ott m2-re vetítetten 
határoztuk meg a bérleti díjakat.

Komjáti János, jegyző
Ez a bérleti szabályzat, mely a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját tartalmazza.

Ifj. Árvai István, települési képviselő
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Korábban arról is szó volt, hogy gyerekekkel fognak ott foglalkozni.

Németh Csaba, települési képviselő
Utánaérdeklődtem, nem kívánták az egyesületek és a testnevelők igénybe venni a termet ilyen 
célra.

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
Én 15.000 Ft bérleti díjat javasolok. Ez nem okoz olyan nagy kárt, mint amit az okoz, ha nem 
lesz konditerem.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Szavaznunk kell a 40.000 Ft + Áfa, majd a 15.000 Ft + Áfa bérleti díj kiszabásáról.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 5 igen, 7 nem szavazattal, 1 fő tartózkodásával az 
alábbi részdöntést hozza:

Győrújbarát Község Önkormányzata
A konditerem bérleti díjának 40.000 Ft + Áfa/hó
összegben történő megállapítását nem fogadja el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen, 5 nem szavazattal, 1 fő tartózkodásával az 
alábbi döntést hozza:

197/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
A Sportcsarnok szertárjában  kialakított
konditerem bérleti díját 2008. január 1. napjától 
15.000 Ft+Áfa/hó összegben állapítja meg.

6./ Napirendi pont: A testületi ülések jegyzőkönyvének elkészítése
Mógor Csaba előterjesztése írásban csatolva.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Zólyomi Péter, települési képviselő
Egyetértek  azzal,  hogy  a  rendszeren  változtatni  kellene.  Nem  látom  értelmét  a  hetekkel 
későbbi  jegyzőkönyv  hitelesítésnek,  mivel  ennyi  idő  elteltével  nem  tudom  felidézni  az 
eseményeket.  Az  előterjesztés  alapján  ha  változtatunk,  attól  kevesebb  munkája  lesz-e  a 
hivatalnak, azt nem tudom.

Vas Zoltán, települési képviselő
Az SZMSZ, a törvény szerint sem kell szó szerinti jegyzőkönyvet készítenünk. Arról kéne 
beszélnünk,  hogy  rendben  kéne  lennie  az  előterjesztéseknek,  hogy  gyorsabban  tudjunk 
dönteni. A határozati javaslatot el kéne készítenie jegyző úrnak határidőkkel, felelőssel, és a 
testületnek átadni. Előre össze lehetne állítani az anyagot, csak a hozzászólások lényegét és a 
szavazatok számszaki adatait kéne beletenni.
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Dr. Márai István, települési képviselő
Nem kéne minden testületi  tagnak DVD sem, mint ahogy azt az előterjesztés tartalmazza, 
csak a két hitelesítőnek, akik használnák, ha szükséges.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtekinthető a testületi ülés anyaga jelenleg 
is.

Komjáti János, jegyző
Természetes reakció volt a hivatal részérős a szó szerinti jegyzőkönyv-készítés.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
A javaslatot milyen módosításokkal támogatja a testület? Az előkészítő tevékenységet el kell 
végezni.  A  jegyzőkönyvvezető  megkérheti  az  előadót,  hogy  foglalja  össze  hozzászólása 
lényegét.  Amennyiben  valaki  kéri,  hogy  szó  szerinti  jegyzőkönyv  készüljön,  akkor  a 
jegyzőkönyv  ezen része szó szerint  kerüljön rögzítésre.  Egyébként  a tanácskozás  lényegét 
kéne rögzíteni, a jegyzőkönyvvezető fogalmazza meg a lényeget.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Támogatom  Vass  úr  javaslatát.  Előterjesztést  kell  készíteni,  ezt  az  ülésen  az  előadó  3 
mondatban módosíthatja. Jegyző úr készítse elő, hogy 2008. január 1-jétől az SZMSZ ezen 
része így módosuljon. A következő ülésre pedig készítsünk ilyen módon előterjesztést.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Az  SZMSZ  módosítás  egyéb  kérdésekben  is  aktuális.  A  határozati  javaslatot  kinek  kell 
elkészítenie?  Bizottságokon  elhangzott  egy  tételes  javaslat.  A  határozati  javaslatok 
konkrétabban és egyértelműen fogalmazódjanak meg.

Vass Zoltán, települési képviselő
A testület, ha döntött, később már nem lehet azon vitatkozni, hogy ki, mit mondott. Ha nem 
kér név szerinti szavazást, akkor azt kell érzékeltetni, hogy ki, mit mondott. A hivatal ezt meg 
tudja csinálni.

Őri Gyula, települési képviselő
15  napon  belül  el  kell  küldeni  a  jegyzőkönyveket  a  Közigazgatási  Hivatalnak.  A 
jegyzőkönyvből nem kell a szöveg nekem. Hiányzik viszont, hogy három hónap múlva nem 
tudom felidézni, hogy miről volt akkor éppen szó. Az előterjesztés elkészítése pedig a hivatal 
dolga és a polgármester dolga.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
22 ülés volt eddig az évben. Ehhez kéne egy adminisztrátor,  aki kizárólag a testületi  ülés 
anyagait készíti elő. Spórolni és mindent elkészíteni egyszerre nem lehet.

Mógor Csaba, települési képviselő
Javaslatom célja a hivatal tehermentesítése, és hogy kapjuk meg a jegyzőkönyveket időben. 
Adjanak a tisztelt képviselők javaslatot erre.

Bojtor Ferenc, települési képviselő
Volt egy írásbeli határozati javaslat, és volt egy szóbeli módosító javaslat.
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(Polgármester asszony az ülésen 10 perc szünetet rendel 23.10-kor.)

Komjáti János, jegyző
Volt  egy  testületi  álláspont,  miszerint  az  elmaradt  bizottsági  jegyzőkönyvek  elkészítésére 
béreljünk munkaerőt.  A kiszámolt  összeg alapján a pénzügyi  bizottság döntött,  hogy nem 
biztosít  erre  költséget.  Elhangzott  sok  ötlet  az  elmúlt  időszakban.  Készüljenek  nem  szó 
szerinti jegyzőkönyvek. Hogyan tudjuk ezt megoldani? Próbáljuk ki.

198/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
Testületi jegyzőkönyvei készítésének új módszerét próbálja ki 
a következő ülésen, amelynek lényege, hogy az ülésen készül a 
hozzászólásokat tartalmazó jegyzőkönyv számítógépen, majd
ezek tisztázása történik a következő napokban.
Felelős: Komjáti János, jegyző
Határidő: 2007. december 04.

7./ napirendi pont: Kocsár Károly interpellációja a komposztálók ügyében
(Előterjesztés írásban csatolva)

Kocsár Károly, települési képviselő
Összetett  problémáról  van  szó,  elég  egyértelmű  kérdések  vannak  benne.  Felolvassuk  a 
hallgatók részére, mert nem tudják, hogy miről van benne szó.

Vass Zoltán, települési képviselő
A  nem  teljesítő  vállalkozó  felé  fel  kell  lépnünk,  hogy  megtérítse  a  falu  kárát.  Komoly 
kikötések  is  voltak  annak  idején,  hogy  milyen  kötbért  kell  fizetni.  A  hatósággal  felvett 
jegyzőkönyvben nincsen benne,  hogy nem a  szerződésben szereplő  akácfából  készültek  a 
komposztálók.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Független ügyvédi iroda megbízását javasoltam az ügyben annak idején is. A vállalkozóval 
pedig nem vagyunk elkötelezve.
A 8 millió forint jelen pillanatban is az elkülönített számlán van.

Napirend után

1. Gy-M-S. Megyei Sportigazgatóság megszüntetése

Komjáti János, jegyző
A Megyei  Közgyűlés  elnökétől  kaptunk egy levelet,  hogy meg kívánja  szüntetni  a Győr-
Moson-Sopron Megyei Sportigazgatóságot. Erről is szavaznunk kell.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 fő tartózkodásával az alábbi 
határozatot hozza:
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199/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
Egyetért a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 
azon szándékával, hogy megszünteti a Győr-Moson-Sopron
Megyei Sportigazgatóságot, de feladatai továbbra is
saját szervezetével megoldja. 

2. Malomsori-árok

Komjáti János, jegyző
Az Öreg-Gyepszegés területtel kapcsolatban a szerződést kötők részéről megfogalmazódnak 
kérések. A megvásárolt területen vizesárok több helyrajzi számon szerepel. A tulajdonjogát 
szeretnék  ennek  megszerezni.  Az  ingatlan  funkcióját  tekintve  valamennyi  kötelezettségét 
vállalják.  A Malomsori-árok, mely egy meliorációs árok, szükséges annak nyomvonalának 
átrajzolása, illetve részbeni lefedése.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Ezekre  a  vizesárkokra  szüksége  van az  önkormányzatnak  a  vízelvezetésnél.  Én javaslom, 
hogy ne váljunk meg az önkormányzati tulajdon jogától.

Vass Zoltán, települési képviselő
Tegyenek ők javaslatot, hogy mit akarnak tenni vele, és mondjanak rá ők árat.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Tehát az a javaslat, hogy komplett tervekkel jöjjön a testület elé, majd a képviselő-testület 
ezen előkészítés után megfelelő döntést fog hozni.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

200/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
kellő előkészítés után megfelelő döntést fog hozni 
az Öreg Gyepszegés nevű területegysége (amelyre 
területfejlesztési megállapodást köt) területén levő 
vízelvezető árkok tulajdonjogának hasznosításával 
kapcsolatban - rendezési terve módosításával 
összefüggésben -  melyhez egyeztetéseket tart szükségesnek.
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3. Rendőrségi szolgálati helyiség

Komjáti János, jegyző        
Az Öreg-Gyepszegés  befektetőinek  a  fejlesztési  területhez  épületre  is  szükségük lenne.  A 
rendőrségi szolgálati helyiségre gondoltunk a gyógyszertár és orvosi rendelő mögött. Ez egy 
földterület nélküli ingatlan. A rendőrségi egyeztetések befejeződtek, a rendőrség kiköltözik 
ebből az épületből. Javaslom, hogy adjuk oda ezt, és alakítsák ki igényeiknek megfelelően, 
végezzenek karbantartási munkákat. Irassuk le, hogy mit akarnak elvégeztetni, ez mennyibe 
kerül, mennyi időtartamra kellene.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Vass Zoltán, települési képviselő
Mondjuk azt, hogy amennyiben felújítják, alkalmassá teszik az ingatlant iroda céljára, akkor 
két évre átadjuk bérleti díj nélkül.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

201/2007.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
a volt rendőrségi épületet (Győrújbarát, Mátyás krt. 71.)
jelen állapotában Dobó Margit (Hajdúböszörmény,
Deák F. u. 16/a) befektető rendelkezésére bocsátja két év
időtartamra azzal, hogy azon a szükséges 
karbantartásokat és felújításokat végezze el
a bérleti díj ellentételeként.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester 0.10-kor az ülést bezárta.

K.m.f.

Juhászné Árpási Irma Komjáti János
polgármester jegyző

Bojtor Ferenc  Mónus Ágnes
     települési képviselő        települési képviselő
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