
Győrújbarát Község  
   Önkormányzata

237-23/2007.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Győrújbarát Község Önkormányzata 2007. december 04-én 18 órakor megtartott
    Képviselő-testületi ülésén

Az ülés helye: Művelődési Otthon és Faluház

Jelen vannak: Juhászné Árpási Irma, polgármester
Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Ifj. Árvai István
Bojtor Ferenc
Kocsár Károly
Mógor Csaba
Dr. Márai István
Németh Csaba
Ott László
Őri Gyula
Vass Zoltán
Zólyomi Péter települési képviselők

Igazoltan távol maradt: Dr. Medgyasszay Csaba és Mónus Ágnes települési képviselő

Meghívottak részéről: 9 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.  Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  javasolja  Bojtor  Ferenc  és  Vass  Zoltán  települési 
képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 

A képviselőtestület 1 fő tartózkodásával 11 fő igen szavazatával elfogadja a javaslatot. 

Napirend előtt 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatója az előző ülés óta eltelt munkáról, aktuális  
feladatokról. (1. sz. melléklet)

Juhászné Árpási Irma írásban adott válasza Kocsár Károly előző ülésen tett terpellációjára
(2. sz. melléklet)
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Polgármester kéri a testületet a beszámoló elfogadására.

Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  1  fő  igen,  3  fő  nem  szavazatával,  6  fő 
tartózkodásával az alábbi döntést hozza.

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

aktuális feladatokról, nem fogadja el.

Polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra a meghívóban szereplők szerint.  (3. sz. 
melléklet)

Kérdések:

Dr. Márai István, települési képviselő
Kéri, hogy az Egyebek napirend az ülés elején kerüljön tárgyalásra

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Az SZMSZ nem teszi ezt lehetővé.

Kocsár Károly, települési képviselő
Hol szerepel ez az SZMSZ-ben?

Vass Zoltán, települési képviselő
Egyetért  dr.  Márai  István  települési  képviselő  javaslatával,  kérdezi  jegyző  úrtól,  hogy 
lehetséges-e ez.

Komjáti János, jegyző
A testületi ülés ezen része ledegradálódik a napi ügyek szintjére.

Őri Gyula, települési képviselő
Nagyobb figyelmet igénylő dolgok ezek, nincsenek előterjesztve, ezért lenne jó előbbrehozni.

Juhászné Árpási  Irma, polgármester  kéri  dr.  Márai  István  módosító  indítványa  ügyében a 
szavazást. 

Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  10  fő  igen,  1  fő  nem  szavazatával,  1  fő 
tartózkodásával az alábbi döntést hozza.

Győrújbarát Község Önkormányzata
A napirend után szereplő Egyebek napirendi pont 

elsőként tárgyalását elfogadja.

Napirendi pontok a fenti döntések után:
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Napirendi javaslat:
1./ Bejelentések, javaslatok, interpellációk

Előadó: Bizottságok elnökei

2./ Beszámoló a polgármesteri hivatal működéséről 
Előadó: Komjáti János, jegyző  

3./ Az ivóvíz legmagasabb hatósági árának meghatározása a településen
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

4./ Az önkormányzat 2008. évi munkatervének megalkotása
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

A napirend tárgyalása

A napirend első pontjának tárgyalása

1./ Bejelentések, javaslatok, interpellációk
Előadó: Bizottságok elnökei

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A testület és a lakosság tájékoztatásaként felolvassa Dr. Fehér János orvos professzor levelét 
(4. sz. melléklet)

1.1.Intézményvezetők értékelése
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester
Beszámoló írásban csatolva.
Juhászné Árpási Irma, polgármester
Zólyomi  Péter  kérdésére  ezúton  válaszol:  járulékmentesen  jutalmat  fizetni  éven  belül 
mindenkinek azonos feltételek mellett lehet, nincs rá egyéb mód.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  2  fő  igen,  6  fő  nem  szavazatával,  3  fő 
tartózkodásával az alábbi határozatot hozza.

202/2007.(XII.04.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata

Győrújbarát Község Polgármesteri Hivatala és a
II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ 
vezető (jegyző, igazgató) részére jutalmazásukhoz 
a polgármester előterjesztését nem fogadja el, 
arra fedezetet nem biztosít.

1.2. Kommunikációs Bizottság előterjesztései
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1.2.1. Információs kiadvány elkészítése

Komjáti János, jegyző
A Kommunikációs Bizottság írásos anyagát mindenki megkapta. (6. sz. melléklet) 
A mai napon is érkeztek ezzel kapcsolatban anyagok.
Információs  kiadvány  elkészítése  kettős  feladat:  nyomdai  munka,  szerkesztési  munka. 
Nyomdai munkára árajánlatok érkeztek be.

Kérdés:

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Mennyi a nyomdai költség?

Válasz:

Mógor Csaba, települési képviselő
A Pénzes Nyomda 14.40 Ft+Áfa összegű megbízásáról döntött már a testület, határideje július 
20.  volt,  felelőse  polgármester  asszony és jegyző  úr.  A grafikai  munkát  Horváthné Csala 
Ágnes vállalta magára.

Hozzászólások:

Horváthné Csala Ágnes, közművelődési intézményegység vezető
A grafikai rész elkészült, a szöveg elkészítésében kellett volna segíteni, ezt az Idegenforgalmi 
és Sportbizottságtól kérte, de nem kapta meg.

Németh Csaba, települési képviselő
Idegenforgalmi és Sportbizottság megnézte ezt, a művelődésszervező akkor a Hivatalt jelölte 
meg a szöveges rész elkészítésével.

Horváthné Csala Ágnes, közművelődési intézményegység vezető
Az hiányzott az anyagból, hogy kinek szóljon a nyomtatvány.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  7  fő  igen,  4  fő  nem  szavazatával,  1  fő 
tartózkodásával az alábbi határozatot hozza.

203/2007.(XII.04.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
A Győrújbarát idegenforgalmi vonzerejét bemutató leporelló tartalmi, 
grafikai elkészítésével a TUEGO Kommunikációs Ügynökséget 
(9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.)bízza meg az általa ajánlott 
50.000 Ft + Áfa összegért.
A leporelló nyomdai kivitelezését a Pénzes Nyomda végezze el. 
Felelős: Mónus Ágnes, bizottsági elnök
Határidő: 2008. január 20.
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1.2.2. Internetes honlap karbantartási munkái

Komjáti János, jegyző
Internetes honlap eddigi karbantartójával is és az ÁMK rendszergazdájával is több egyeztetés 
történt. A rendszergazda elkészítette az árajánlatát.

Kérdések:

Vass Zoltán, települési képviselő
ÁMK, vagy Péter András ad számlát? 

Komjáti János, jegyző
Péter András ad számlát, nem az ÁMK.

Zólyomi Péter, települési képviselő
Kérdései: 
- Ne legyen kötelező a honlapra a vállalkozásoknak felkerülnie.
- A ledolgozott órát ki fogja leigazolni?
Nem  sokallja  az  árat,  de  hozzáteszi,  hogy  az  AD-Informatika  díja  ennek  az  ajánlatnak 
harmada volt.

Kocsár Károly, települési képviselő
Ki hagyja jóvá a megtervezett leporellót?
Véleménye szerint fix összegben, vagy fix havi órában kellene inkább megállapodni.

Komjáti János, jegyző
Bemutatja Péter Andrást, az ÁMK rendszergazdáját.

Péter András, rendszergazda
Elég  későn  kapta  a  felkérést  is.  A  havi  fix  összeg  számára  is  elfogadható.  Vállalkozói 
igazolvánnyal  nem rendelkezik,  megbízással  tudná a  feladatot  teljesíteni.  Az anyaggyűjtés 
feladatát  átvállalná a honlap karbantartása érdekében. A feladat teljes átvétele kb. fél évet 
vesz igénybe. 

Németh Csaba, települési képviselő
Javasolja,  hogy a következő testületi  ülésig a rendszergazda még gondolja át  a dolgot,  és 
térjen vissza a testület az ügyre a januári ülésén.

Komjáti János, jegyző
Az ÁMK-keretében volt szakember ennek megoldására,  ezért  kereste fel először az ÁMK 
igazgatóját  az  ügyben.  Ha  mint  egyéni  vállalkozót  alkalmaznák,  elszámolási  és  aláírási 
rendszert kell hozzá kialakítani.
Kocsár úr kérdéseire a válasz:
A TUEGO javaslatában szerepelt, hogy az elkészült anyagot megküldik a testület tagjainak.

a./ Határozati javaslat:
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Győrújbarát települési honlap karbantartási munkáinak ellátására
2008. január 1. napjától Péter András, a II. Rákóczi Ferenc ÁMK
rendszergazdája kapjon megbízást az általa készített árajánlat alapján,
mely 1.500 Ft + Áfa óradíj.

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

204/2007.(XII.04.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
A települési honlap vonatkozásában 
2008. január 1-től Péter András, 
a II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ 
rendszergazdája karbantartói megbízásával egyetért.
A munka díjazása kérdéskört ki kell dolgozni, amelyet a
2008. januári testületi ülés elé kell terjeszteni.
Felelős: Komjáti János, jegyző
Határidő: 2008. január 31.

b./ Határozati javaslat:

Valamennyi győrújbaráti vállalkozás kerüljön fel a honlap „Kisokos”
rovatába névvel, tevékenységi körrel, elérhetőséggel. Ezt a szolgáltatást
2008. december 30-ig az Önkormányzat térítésmentesen biztosítsa.
Határidő: 2008. január 30.
Felelős: Honlap koordinátora

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

205/2007.(XII.04.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
Egyetért azzal, hogy valamennyi győrújbaráti vállalkozás 
(egyéni, társas) - egyetértése esetén – a település honlapjának 
a KISOKOS rovatában térítésmentesen szerepeljen.
Az adatok feltöltésével  kapcsolatos munkákkal 
a honlap koordinátort bízza meg.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A Honlap arculata megváltozott polgármesteri hozzájárulás nélkül. Kéri az eredeti állapotnak 
megfelelő mielőbbi visszaállítást.

1.3. Településfejlesztési koncepció
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Komjáti János, jegyző
A  pályázatokhoz  szükség  van  településfejlesztési  koncepcióra,  Győrújbarátnak  van 
koncepciója. Pályázatíró munkacsoporti összejövetelen felkérés fogalmazódott meg, hogy a 
pályázatíró cég készítsen árajánlatot településfejlesztési koncepció elkészítésére. 3 millió Ft + 
Áfa összegért, 2008. márciusra tudja elkészíteni és átadni a testület részére.

Határozati javaslat:
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja 
a HHP Contact Kft által településfejlesztési koncepció és stratégiai program 
elkészítésére tett ajánlatát, s megbízza a HHP Contact Kft-t 
a koncepció és stratégia elkészítésével. 

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Őri Gyula, települési képviselő
A településfejlesztési bizottságnak tárgyalnia kellene az ügyet,  az előző koncepciót is meg 
kellene ismerni. Négy hónap alatt nem lehet jót készíteni, az árat is soknak véli.

Vass Zoltán, települési képviselő
A pályázatíró  teamet  megbízta  a  testület  a  feladattal.  A pályázatokhoz  koncepcióval  kell 
rendelkezni. A gyors határidőt az indokolja, hogy a pályázatokról nem szeretnének lecsúszni. 
Úgy véli, hogy jól körüljárták az ügyet. Javasolja a határozati javaslat elfogadást.

Zólyomi Péter, települési képviselő
Hiányolja, hogy nem rendelkeznek három árajánlattal.

Bojtor Ferenc, települési képviselő
Egyetért Vass Zoltánnal, hogy a pályázat kiíróinak a feltételeinek kell megfelelni, ugyanakkor 
egyetért azzal, hogy kell három árajánlat erre a feladatra is.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Nincs akadálya a három árajánlat bekérésének.

Bojtor Ferenc, települési képviselő
Jegyző úr rendelkezik ilyen anyagokkal.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Minden  ügyet  a  bizottságnak  előzőleg  meg  kell  tárgyalnia,  jelenleg  a  településfejlesztési 
bizottság az érintett. Külsős szakértők is így hozzátehetik a véleményüket.

Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  8  fő  igen  szavazatával,  4  fő  tartózkodásával, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.

206/2007.(XII.04.) sz. képviselő-testületi határozat
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Győrújbarát Község Önkormányzata
A településfejlesztési koncepció és stratégiai program 
elkészítésével egyetért. 
Utasítja a jegyzőt, hogy szerezzen be tárgyi munkára 
ajánlatokat, és terjessze azt a képviselő-testület elé.
Felelős: Komjáti János, jegyző
Határidő: 2008. január 31.

1.4. A tájház és műemlék jellegű ház értékbecslése

Komjáti János, jegyző
Tájház és műemlék jellegű ház értékbecslésének elkészítésére kapott megbízást. A mai napra 
kellett elkészülnie az anyagnak, kérdése, hogy milyen irányba haladjon tovább az ügy, hiszen 
az  állagmegóvási  munkákat  mindenképpen  el  kellene  végezni.  A  testületnek  kell 
meghatároznia  a  feladatokat.  A tulajdonosok  jelenleg  nem engedik  ingyen  elvégeztetni  a 
javítást.

Kérdés:
Dr. Márai István, települési képviselő
Ha a tulajdonos és az értékbecslő által közölt két összeg nem esik egybe, akkor az mit hoz 
magával? 

Válasz:
Őri Gyula, települési képviselő
Az elején 15 millió forintért akarták eladni, most 18 millión áll.

Javaslat: A tájházzal a januári testületi ülés foglalkozik.

Több kérdés nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület  11 fő igen szavazatával,  1 fő ellenszavazatával, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza.

207/2007.(XII.04.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
A tájház (Erzsébet u. 25.) és a Fenyves utcai műemlék 
jellegű ház további sorsával, az azzal kapcsolatos 
feladatokkal – az értékbecsléseket értékelve – 
2008. januári ülésén kíván foglalkozni.
Felelős: Komjáti János, jegyző
Határidő:     2008. január 31.

Komjáti János, jegyző
Tájékoztató a pályázatokkal kapcsolatban. TEUT: Mélykút, Komlóhát u. útépítési munkáira 
készült.  A bekerülési  költségekkel  kapcsolatos  aggályokra  válasz:  a  pályázatban  szereplő 
minőségű út megterveztetése történt.
Akadály-mentesítési  kérdéskör:  mindhárom  orvosi  rendelő  megterveztetését  tartalmazta. 
Alapellátás kérdéskörében egy település egy pályázatot adhat be, az István utcai  orvosi és 
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fogorvosi  rendelő  került  be  így.  Teljes  átalakítást  tett  szükségessé,  mivel  a 
mozgáskorlátozottaknak nagyobb térszükséglete van. Formai kifogással éltek, ami miatt nem 
nyert  a  pályázat,  de  beadásra  készen  áll.  Ez  az  adminisztratív  hiba  a  pályázatírónál 
jelentkezett.  Elkészítés  alatt  áll  egy  komplett  anyag,  az  iskola  és  óvoda  bővítése, 
korszerűsítése  a  menza  bővítésével,  sportcsarnok  felújításával,  óvodai  csoportbővítéssel, 
tornaszoba bővítéssel és kiszolgáló helyiségek kialakításával. Az esélyegyenlőségi tervet az 
iskola elkészítette a pályázathoz. A beadásnak nincs akadálya, januárig beadható. Kétfordulós 
pályázat, ha nyer, akkor 2009-ben kerülhet megvalósításra. 112.370.000 az óvoda bekerülési 
költsége, az iskola 190 millió körüli összeg.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Őri Gyula, települési képviselő
Pályázati  anyagokkal  kapcsolatban  kifogásolja,  hogy  a  településfejlesztési  bizottság  és 
szakértői kimaradnak az egyeztetésekből.

Komjáti János, jegyző
A  munkacsoport  hétfőn  foglalkozott  a  kérdéssel,  előkészítette  a  testület  számára.  A 
legmegfelelőbb bizottságok kerültek a munkacsoportba bevonásra.
A  pályázat  kiírója  meghatározza  a  költségeket,  ameddig  el  lehet  menni.  Az  árak  a 
meghatározott alatt vannak. 

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Tervezést 1 millió forintig aláírhat a team. Igyekszik a munkacsoport maximálisan megfelelni 
a feladatnak.

Zólyomi Péter, települési képviselő
Mikor kell beadni a pályázatot?
Nem lehet-e előbb elkezdeni a megvalósítást?

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Kétfordulós a pályázat. A második forduló szeptemberben lesz. Addig nem lehet elkezdeni.

Erdei István, helyi állampolgár
200  milliós  egyedi  ügyet  és  100  milliós  egyedi  ügyet  úgy  véli,  a  testületnek  meg  kell 
tárgyalni.  Egy  ilyen  pályázat  beadásához  testületi  döntés,  előtte  pedig  bizottsági 
véleményezés szükséges. Jelen esetben a településfejlesztési bizottság az érintett bizottság.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Konkrét megbízást kapott a munkacsoport a pályázaton való induláshoz.

Vass Zoltán, települési képviselő
A munka  előkészítési  folyamatban  van,  utána  a  bizottságok megtekintik,  és  a  testület  elé 
terjesztik. 

Komjáti János, jegyző
Nem minden pályázat kér konkrét testületi kötelezettségvállalást.
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Őri Gyula, települési képviselő
A konkrét pályázat mikor kerül testület elé?

Komjáti János, jegyző
Amikor szükséges, a testület elé kerül.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
A munkacsoport előkészítő munkát végez, a végleges döntés a testület kezében van. Jegyző 
úrhoz  kérdéssort  intézett  egy  benyújtásra  került  pályázattal  kapcsolatban,  ahol  10  millió 
forinthoz úgy jutott volna a testület, ha 25 millió Ft önrészt vállal. 

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Jelen pályázatnál minden pontosan meg van adva, terveztetni csak kiírás után szabad.

Erdei István, helyi állampolgár
Volt az István utcai felújítással kapcsolatban testületi döntés?

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Igen.

Komjáti János, jegyző
A  terveztetésről  volt  testületi  döntés.  Ebben  a  szakaszban  a  pályázat  nem  kért 
kötelezettségvállalást.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
(Észrevétel és kérdés felolvasása - melléklet)

Komjáti János, jegyző
Sok idő telt  el  május 8.  óta.  Többször megnézte  a videofelvételt.  Az Ötv.  a jegyzőkönyv 
kijavítást  nem  ismeri.  Eggyel  kevesebb  szavazat  került  összeszámlálásra.  Először  nem 
született  döntés,  majd  felmerült,  hogy  nem  jelent  meg  a  szükséges  szavazatszám.  A 
felvételből az derült ki, hogy kérdésfelvetés történt arra vonatkozóan, hogy nem újraszavazás, 
hanem újraszámolás történt. Kérdés volt, hogy „Aki a határozati javaslattal egyetért, tegye fel 
a kezét.” A kérdés feloldására a két aláíró, két hitelesítő nézze meg együtt a felvételt, és írja le 
a látottakat, hallottakat szó szerint.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Akkor  módosítható  a  jegyzőkönyv,  ha  a  négy  aláíró  egyöntetűen  javasolja,  hogy 
megváltoztatásra kerüljön a jegyzőkönyv. A videofelvétel kontrollálása történt.
Egyetért jegyző úr javaslatával, hogy nézzék meg együtt az aláírók a felvételt.

Juhász Veronika, helyi állampolgár
A  hitelesítő  feladata,  hogy  áttekintse  a  jegyzőkönyv  tartalmát.  Tettek-e  megjegyzést  a 
jegyzőkönyv valóságtartalmára vonatkozóan a hitelesítők?

Mógor Csaba, települési képviselő
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Az előző testületi  ülésen volt  szó arról,  hogy ilyen  terjedelmű jegyzőkönyvre  a  hitelesítő 
hetek múlva nem emlékezhet, nem vállalhat felelősséget.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
A  Közigazgatási  Hivatal  nem  nyilatkozik  ilyen  ügyben,  az  aláírók  egyöntetű  javaslatára 
történhet kiegészítés.

Mógor Csaba, települési képviselő
A jegyzőkönyv hitelesítése úgy lenne komoly, ha minden oldalt aláír a hitelesítő.

Dr. Márai István, települési képviselő
50 oldalt nem lehet egy óra alatt elolvasni.

Vass Zoltán, települési képviselő
Tanuljuk a demokráciát. Aki komolyan akarja venni a hitelesítést, az szánja rá az időt, tegye 
meg az észrevételeit. 

Juhász Lajos, helyi állampolgár
Miért nem azt rögzítették, amit a video alapján megállapítottak? Miért szavaztak újra?

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Javasolja, hogy egyeztetett időpontban üljön le a négy ember, és tekintse meg a videofelvételt.

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

A polgármester és a jegyző ellen a 2007. május 8-i ülésen indított fegyelmi eljárás 
megindításával  kapcsolatos  anomáliák  tisztázására  egy  előre  egyeztetett 
időpontban  a  két  jegyzőkönyv-hitelesítő,  valamint  a  polgármester  és  a  jegyző 
megtekinti a video-felvételt, és a látottakról feljegyzést készít.

Komjáti János, jegyző
Tájékoztató a Hírmondó előző számában megjelent, egyesületek támogatásának új rendszere 
című írásról. Javaslat érkezett az SZMSZ módosítására, a képviselői fogadóórákról. Ez azt 
tartalmazza,  hogy  a  képviselők  által  tartott  egy  órás  fogadóórák  nem  töltik  be  jól  a 
funkciójukat. Javaslat: a képviselők telefonszámát a titkárságon meg kell adni, és a Hivatal 
hirdetőjén pedig kifüggesztésre kerüljön. SZMSZ 50.§ i. pontjának módosításáról lenne szó.

Javaslatok:

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési szabályzata 50. § i.) pontját törlésre 
kerül.
A fenti rendelkezés helyébe az alábbi bekezdést javasolja:
A képviselők telefonszámát a Hivatal titkárságán minden állampolgárnak meg kell adni, és 
annak listáját az épület külső homlokzatán elhelyezett üveges hirdetőtáblán állandó jelleggel 
ki kell függeszteni.

Vass Zoltán, települési képviselő
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Javaslat:  A  képviselők  fogadóórát  tarthassanak  az  általuk  megadott  időpontban. 
Lehetőségként maradjon meg.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
A  kötelezővé  tétel  módosítására  irányul  a  javaslat,  nem  a  lehetőség  elvételére.  Az  a 
tapasztalat, hogy a lakosság nem igazán él a lehetőséggel. 

Mógor Csaba, települési képviselő
Javaslat:  dr.  Csizmadia  Andrea  alpolgármester  és  Vass  Zoltán  képviselő  javaslatának 
egybefogalmazását. 

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Nem javasolja a telefonszámok hirdetőre való kitételét.

Vass Zoltán, települési képviselő
Javasolja,  hogy  a  képviselő  döntése  legyen,  hogy  tart-e  fogadóórát  és  kiteszi-e  a 
telefonszámát a hirdetőre.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester kérdésére a képviselőtestület 11 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodásával az 
alábbi rendeletet alkotja meg:

Győrújbarát Község Önkormányzata
megalkotja 

17/2007.(XII.05.) önkormányzati rendeletét
a képviselőtestület és szervei

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
18/2006.(X.26.) rendelete módosításáról.

Németh Csaba, települési képviselő
Az  előző  ülésen  elhangzott  ingatlanadóval  kapcsolatban  kérdést  intéz  polgármester 
asszonyhoz.

1. Elfogadhatónak  tartja-e,  hogy  egy  önkormányzati  rendelet  nincs  betartva  illetve 
végrehajtva?

2. Tudomása van-e más olyan rendeletekről, amelyek szintén nem lettek végrehajtva?
3. A  súlyos  bevétel  kieséssel  járó  mulasztás  miatt  szándékszik-e  fegyelmi  eljárást 

indítani a felelőssel szemben?

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Válaszok:

Változatlanul az a véleménye, amit az előző testületi ülésen is elmondott.
1. Nem tartja elfogadhatónak.
2. Nincs tudomása más ilyen rendeletről.
3. Nincs joga eljárást kezdeményezni.

Őri Gyula, települési képviselő
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A komposztálási programmal kapcsolatban nov. 27-én küldött indítványt felolvassa.

Kocsár Károly, települési képviselő
Nem kapott választ több feltett kérdésre, ezért nem fogadja el a választ, illetve felteszi újra 
azokat. 

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Javasolta  már,  hogy  független  ügyvédi  irodát  bízzon  meg  az  ügy  kivizsgálásával  az 
önkormányzat. A testület döntésére van szükség az ügy lezárásához, a munka befejezéséhez. 
Az iratok a településfejlesztési bizottság elnökének kezében vannak.

Őri Gyula, települési képviselő
Választ kell adni arra, hogy milyen jogi lépést tett a jegyző a hibás teljesítés ellen?
Előterjesztést kell tenni a döntéshez. A testülettől feladatot kapott a bizottság, de tájékoztatást 
a hivataltól nem. Ezért fordult a bizottság a Közigazgatási Hivatalhoz.

Kocsár Károly, települési képviselő
Javasolja, hogy a testület bízzon meg egy képviselőt az ügy kivizsgálásával, befejezésével, 
mert lejár a határidő.

Vass Zoltán, települési képviselő
Testületi  határozat  van  róla,  hogy  kell  komposztáló.  Az  Pénzügyi-Ellenőrző  Bizottság 
bekérte a szerződést a jegyzőtől. 8 cm-es rönk akác szerepel ebben anyagként. Lépéseket kell 
tenni  a  kivitelező  ellen,  kifogásolni  a minőséget.  Több hónappal  ezelőtt  már  kérte  ezt.  A 
kivitelező nem teljesített,  tenni kell ellene valamit,  nem szabad a falunak okozott kárt szó 
nélkül hagyni. Pillanatnyilag nem kell ügyvéd, a jegyző úrnak kell a szükséges lépéseket a 
kivitelező ellen megtenni.

Komjáti János, jegyző
Február  28.  a  határidő,  addig  teljesíteni  kell  a  fennmaradó  részt.  A  településfejlesztési 
bizottság megkeresései tartalmazták azt, hogy szeretnék befejezni a projektet. 

Erdei István, helyi állampolgár
Sok tájékoztatás kiment a lakosság felé, amik nem fedik egymást. A három év nem lehet igaz, 
mert éven túli determinációra nincs lehetőség. Ha mégis van lehetőség, akkor addigra be kell 
fejezni. Kell egy vállalkozó, aki kész legyártani a hiányzó komposztálókat.

Komjáti János, jegyző
Egyetért,  hogy  a  projektet  be  kell  fejezni.  Meg  kell  keresni  a  kivitelezőt,  aki  a  hiányzó 
komposztálót 10.000 Ft-os egységáron az adott minőségben elkészíti.

Vass Zoltán, települési képviselő
Nem szabad összekötni a befejezést a kivitelező felelősségre vonásával. Egy vállalkozó nem 
teljesített. Miért nem lehet levelet írni neki? 

Dr. Márai István, települési képviselő
A kiszállított komposztálók nyárfából készültek, ami teljesen alkalmatlan.

Kocsár Károly, települési képviselő
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Sok hiba van. A lakosság értesítése nem történt meg, nem tudták a lakók, hogy milyennek kell 
lennie a komposztálónak. Elválnak a gyakorlati és elméleti folyamatok. A szabályok szerint 
működjenek a folyamatok.

Erdei István, települési képviselő
A szerződés tartalmazza, hogy öt évig nem idegeníthető el a komposztáló, az üzemeltetésért 
az Önkormányzat felelős. Vállalta az önkormányzat használati útmutató díjtalan átadását, és a 
gyakorlati  képzést.  Továbbá  tartalmazza  azt  is,  hogy  ezután  rendelet  fogja  tiltani  a  zöld 
hulladék elégetését a településen.

Komjáti János, jegyző
A környezetvédelmi rendelet átalakítása jelenleg folyamatban van. Tanulságos projekt volt, 
sok  buktatóval.  Nem  volt  sikeres  ez  a  projektje  Győrújbarátnak.  Kétnapos  határidővel 
keressék meg a kivitelezőt, hogy be tudja-e fejezni a projektet.

Vass Zoltán, települési képviselő
Megfogalmazza a határozati javaslatot: A testület kéri a jegyzőt a projekt gyors befejezésére, 
és a kivitelezőt a falu elszenvedett kárának behajtására szólítja fel.

Ott László, települési képviselő
Kiegészítés: a következő ülésen számoljon be a jegyző.

Bojtor Ferenc, települési képviselő
Van-e nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat átvette a komposztálókat a kivitelezőtől? Mik 
a lehetőségek, felbontható-e a szerződés?

Komjáti János, jegyző
Nincs „adu” a kivitelező kezében. A kivitelező nincs jó anyagi helyzetben. A féléves teljesítés 
után adott tájékoztatója alapján nem képes befejezni a projektet.

Kocsár Károly, települési képviselő
Kell-e  a komposztálónak fából  készülni?  Melyik  a  környezetbarátibb  anyag?  Műanyagból 
megoldható lenne-e?

Komjáti János, jegyző
Be kell mielőbb fejezni a projektet, esetlegesen műanyag komposztálókkal is.

208/2007.(XII.04.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
Egyetértve a települési komposztálási program befejezésével,
Az alábbiakról dönt:

1. Meg kell keresni az eredeti szerződő felet, hogy be
tudja-e fejezni a programot, utalva az esetleges kártérítési
eljárásra.
2. Nemleges válasza esetén keresni kell más kivitelezőt,
aki vállalja az eredeti feltételekkel a program befejezését.
Felelős: Komjáti János, jegyző
Határidő: 2008. február 28.
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Mógor Csaba, települési képviselő
Bizottsági jegyzőkönyvek hol hozzáférhetőek?
Jegyzőkönyvek elkészítésének határideje 15 nap. Megoldható-e?

Komjáti János, jegyző
Bizottsági jegyzőkönyvek csak hanghordozón vannak meg mindenki számára hozzáférhetően. 
Az  a  döntés  született  ezzel  kapcsolatban,  hogy  a  bizottságok  önállóan  készítenek  rövid 
jegyzőkönyvet, az archiválás pedig hanghordozón történik. Írásos bizottsági jegyzőkönyvek 
áprilisig  készültek  el.  A  személyi  kapacitás  és  időszükséglet  felmérése  után  az  a  döntés 
született,  hogy a  testület  nem biztosít  ehhez  erőforrást.  Saját  forrásból  ebben az  évben a 
hivatal nem tudja az elmaradást pótolni.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Májusban 49 és fél óra jegyzőkönyv nem volt leírva. Költségvonzata akkor 240.000 Ft lett 
volna. A pénzügyi bizottság akkor tárgyalta.

Őri Gyula, települési képviselő
Nem kapta meg az októberi testületi jegyzőkönyveket. A bizottsági jegyzőkönyveket miért a 
bizottságok készítik?
A bizottságoknak döntési jogköre nincs. Az előterjesztéseket kell véleményezniük. Minimális 
adminisztrációval készítse el a jegyzőkönyveket, akinek az a dolga.

Németh Csaba, települési képviselő
Vállalja,  hogy  amennyiben  az  év  folyamán  elkészült  hangfelvételeket  megkapja,  az 
Idegenforgalmi és Sportbizottsági ülések rövidített jegyzőkönyveit elkészíti.

Zólyomi Péter, települési képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyal leghosszabban. Többször kérte már a bizottság hanganyagait, de 
eddig nem kapta meg. A rövidített jegyzőkönyvek elkészítését vállalja.

Őri Gyula, települési képviselő
Hanganyagot szintén kéri.  Visszamenőleg a bizottságok jegyzőkönyvei  elkészítésének nem 
látja értelmét, mert a testületi ülést készítenék azok elő.

Komjáti János, jegyző
Akkor tud működni, ha a bizottságok elkészítik a munkaterveiket.

2./ Beszámoló a polgármesteri hivatal működéséről 
Előadó: Komjáti János, jegyző 
előterjesztés írásban mellékelve.(.sz. melléklet)

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Őri Gyula, települési képviselő
Kérdéssor felolvasása.

Komjáti János, jegyző
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A hivatkozott anyagok elkészültek.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Javasolja,  hogy  Őri  képviselő  úr  és  jegyző  úr  egy  egyeztetett  időpontban  üljenek  le,  és 
készüljön róla jegyzőkönyv.

Őri Gyula, települési képviselő
Nem fogadja el a javaslatot. A jegyzői munka nem elfogadható, miközben a jegyzői munka 
értékelése folyik. 
Javaslat:  polgármester  vezetésével  jöjjön  létre  egy  bizottság  a  bizottságok  elnökeiből, 
amelynek feladata lenne a felvetett kérdések megválaszolása.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Javasolja, hogy a január 7-i héten üljenek össze a bizottságok vezetői. 

Vass Zoltán, települési képviselő
Az előterjesztésről még nem esett szó. Alkalmas az anyag a hivatal tevékenységéről való kép 
alkotására.  Hiányolja,  hogy  kevés  a  kiszabott  bírság.  A  képviselő-testület  és  a  jegyző, 
valamint  a  polgármester  közötti  feszültség  ellenére  a  hivatal  elvégzi  a  munkáját  legjobb 
tudása szerint.
A külön bizottság létrehozásával nem ért egyet. 

Mógor Csaba, települési képviselő
Volt-e panasz a lakosság részéről a hivatal működésével kapcsolatban?

Komjáti János, jegyző
Nem volt.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Válasza Őri úrnak, kéri a szöveg jegyzőkönyvhöz csatolását annak mellékleteként.
Őri Gyula, települési képviselő
Nem a hatósági munkában, hanem a testülettel összefüggő munkában látja a hiányosságot.

Németh Csaba, települési képviselő
Az önkéntes nyugdíjpénztári megvonáson kívül a köztisztviselők milyen más megvonásban 
részesültek?

Komjáti János, jegyző
Az üdülési hozzájárulás és önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás szűnt meg.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
3.253.600 Ft összeg ez.

Ifj. Árvai István, települési képviselő
Véleménye szerint a régi kollégákat kéne kiemelni, ők tanították be az újakat, ők vállalták el a 
munka nagy részét. 

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A hivatalban dolgozó kolléganők nem kapnak túlóradíjat, nem kapnak helyettesítési díjat.
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Vass Zoltán, települési képviselő
A 8%-ot túlzónak tartja. Mennyi szabadsága maradt benn a dolgozóknak?

Mógor Csaba, települési képviselő
Elismeri a munkájukat. Ad hock döntésnek tartja, hogy erről döntsön a testület.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Jelzi, hogy a novemberi ülésen is feltette a kérdést.

Kocsár Károly, települési képviselő
A következő évtől kéri, hogy a jutalmazásokról évente egy alkalommal egy napirendi pontban 
tárgyaljon a testület.

Határozati javaslat:
A dolgozók az éves bérkeret 80%-ának az 5%-át jutalomként kapják meg.
Határidő: december 20.
Felelős: Komjáti János, jegyző

Polgármester kérdésére a képviselőtestület  9 fő igen szavazatával,  1 nem szavazattal,  2 fő 
tartózkodásával az alábbi határozatot hozza.

209/2007.(XII.04.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
A polgármesteri hivatal köztisztviselői részére
Az éves igazgatási béralap 80%-a 5%-a nagyságában
Jutalom kifizetését engedélyezi, amelynek fedezetét
Az éves költségvetési rendelete működési tartaléka
Terhére biztosítja.
Felelős: Komjáti János, jegyző
Határidő: 2007. december 20.

(Polgármester asszony 22.53 órakor 5 perc szünetet rendel el.)

Határozati javaslat:
A bizottsági elnökökből létrehozott munkacsoport előre egyeztetett időpontban tartson ülést, 
és Őri képviselő úr kérdéseit beszélje meg.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, 5 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozza.

210/2007.(XII.04.) sz. képviselő-testületi határozat
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Győrújbarát Község Önkormányzata
Egyetért azzal, hogy Őri Gyula, települési képviselő
Által felvetett kérdéseket az önkormányzat
Bizottságainak elnökeiből álló bizottság vizsgálja
Meg. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma, polgármester
Határidő: 2008. január 31. 

/Mógor Csaba 23.45-23.47-ig távol maradt az ülésről./

3./ Az ivóvíz legmagasabb hatósági árának meghatározása a településen

Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Komjáti János, jegyző
Törvényességi ellenőrzés észrevételt tett. Idő közben elfogadott lett a kéttényezős vízdíj.

Őri Gyula, települési képviselő
A m3 árakat nem kapta meg.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  11  fő  igen  szavazatával,  1  fő  tartózkodásával, 
ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozza:

Győrújbarát Község Önkormányzata
megalkotja

18/2007.(XII. 05.)
önkormányzati rendeletét

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízdíj 
és az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított 

szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díja 
legmagasabb hatósági árának megállapításáról

4./ Az önkormányzat 2008. évi munkatervének megalkotása
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.
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Kérdés:

Kocsár Károly, települési képviselő
Hol fogja kihirdetni jegyző úr? Javasolja még egy közmeghallgatás időpontjának kitűzését.

Válasz:

Komjáti János, jegyző
Mivel a munkaterv nem rendelet, ezért határozat kell az elfogadásához, nem kell kihirdetni.
Be kell építeni a még hiányzó második közmeghallgatást.

Hozzászólások:

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Közmeghallgatás időpontjául február 19-et javasolja.

Határozati javaslat:

Polgármester kérdésére a képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

211/2007.(XII.04.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
Megalkotja az Önkormányzat 2008. évi 

Munkatervét a mellékelt formában. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Polgármester a testületi ülést 2007 december 5.-én 00 
óra 15 perckor bezárja.

K.m.f.

Juhászné Árpási Irma Komjáti János
    polgármester      jegyző

    Bojtor Ferenc Vass Zoltán
települési képviselő       települési képviselő
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