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Készült: Győrújbarát Község Önkormányzata   2008.  január  8-án   18   órakor megtartott 
r e n d k í v ü l i   képviselőtestületi ülésén

Az ülés helye: Művelődési Otthon és Faluház

Jelen vannak: Juhászné Árpási Irma, polgármester
Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Ifj. Árvai István
Bruszt László
Kálovics Géza
Dr. Medgyasszay Csaba
Mógor Csaba 
Ott László
Vass Zoltán 
Zólyomi Péter települési képviselők

Igazoltan távol maradt: 4 fő települési képviselő

Meghívottak részéről: 11 fő helyi állampolgár

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a 
megválasztott 14 fő képviselőből 8+2 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek tartja és 
megnyitja. Az ülésről igazoltan távol maradt Kocsár Károly, Bojtor Ferenc, Dr. Márai István, 
és Németh  Csaba települési  képviselő.  A napirendre  kerülő kérdések jellemzően személyi 
kérdések, de valamennyi érintett az előzetes egyeztetésen beleegyezett a napirendek nyilvános 
ülésen történő tárgyalására.
Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  javasolja  dr.  Medgyasszay  Csaba  és  Vass  Zoltán  települési 
képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 

A képviselőtestület 8 fő igen szavazatával, 2 fő tartózkodásával elfogadja a javaslatot. 

Polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra a meghívóban szereplők szerint, melyet  
egyhangúlag elfogadott a testület.

Napirendi javaslat:
1. Győrújbarát  Község  Választási  Bizottsága  Elnökének  tájékoztatója  a  lemondás 

kapcsán üressé vált helyi képviselő helyeke betöltéséről. 
Az új helyi képviselők eskütétele, számukra a megbízó levelek átadása. 

Előadó: Ábrahám Csaba, helyi választási bizottság elnöke



2.  Győrújbarát  Község  Önkormányzata  bizottságai  tagjainak  megváltozása,  új 
bizottsági tagok és elnökök választása. 

Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester 

A napirend első pontjának tárgyalása
Győrújbarát  Község  Választási  Bizottsága Elnökének  tájékoztatója  a  lemondás  kapcsán 
üressé vált helyi képviselő helyeke betöltéséről. 
Az új helyi képviselők eskütétele, számukra a megbízó levelek átadása. 

Előadó: Ábrahám Csaba, helyi választási bizottság elnöke
Beszámoló írásban csatolva.

Ábrahám Csaba választási bizottsági elnök
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők!
Győrújbarát  község  2006.  október  1-jén  megválasztott  képviselő-testületéből  2007. 
decemberében  Mónus  Ágnes  és  Őri  Gyula  képviselő  bejelentette  testületi  tagságról  való 
lemondását.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek megválasztásáról szóló 1990. évi LXIV. 
tv. 53§ (3) bekezdés értelmében: „Amennyiben a kislistán megválasztott önkormányzatoknál 
képviselői hely megüresedik, a választáson sorban következő, legjobb eredményt elérő lesz 
képviselővé.” Tehát ő válik a képviselő-testület tagjává.
A  választásról  készült  jegyzőkönyveket  áttekintettük,  amely  alapján  a  Helyi  Választási 
Bizottság megállapította, hogy a 13 képviselő után a 14. legtöbb szavazatot 2006. október 1-
jén  Bruszt  László  (Falubarát  Győrújbarát  Egyesület  jelöltje)  kapta  840  szavazattal.  Ezt 
követően Szabó György (független jelölt)  788 szavazatot kapott.  A két jelölt  közül Szabó 
György a megkeresésre jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága (választás után vállalt más jellegű 
funkciói) nem teszik lehetővé települési képviselőként való működését, ezért azt nem vállalta. 
16. legtöbb szavazatot kapott Kálovics Géza (független jelölt) 744 szavazattal.
Ez  alapján  megállapítottuk,  hogy  a  törvényes  keretek  között  lefolytatott  választás 
eredményeképpen  a  lemondott  települési  képviselők  helyére  Bruszt  László  (Falubarát 
Győrújbarát Egyesület) és Kálovics Géza (független jelölt) kerül. A választás törvényességét 
jelen megállapítással a Helyi Választási Bizottság ismételten meghatározta.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Tisztelettel  megkérem  a  jelenlevőket  és  a  képviselőket,  hogy  az  eskühöz  szíveskedjenek 
felállni. Kérem a két új képviselő jelölt urat, hogy az eskü szövegét mondják utánam! 

„Én………………………….esküszöm,  hogy  Hazámhoz,  a  Magyar  
Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek. Az Alkotmányt és az alkotmányos  
jogszabályokat  megtartom.  Az  állami  és  szolgálati  titkot  megőrzöm. 
Megbízatásomhoz híven,  pártatlanul,  lelkiismeretesen  járok el  és legjobb 
tudásom szerint minden igyekezetemmel Győrújbarát javát szolgálom.
Isten engem úgy segéljen!”

(eskütételt követően Ábrahám Csaba és Juhászné Árpási Irma gratulál a két új települési  
képviselőnek és átadják részükre a megbízólevelet)

Juhászné Árpási Irma polgármester
Köszönöm a választási  bizottság elnökének a munkáját,  és  még egyszer  gratulálok Bruszt 
Lászlónak  és  Kálovics  Gézának  immár  Győrújbarát  Község  Önkormányzatának 
Képviselőtestületében.
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A napirend második pontjának tárgyalása

Győrújbarát Község Önkormányzata bizottságai tagjainak megváltozása, új bizottsági tagok 
és elnökök választása
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester
(Beszámoló írásban csatolva.)

Juhászné Árpási Irma polgármester 
Tisztelt képviselő-testület!
Az előző napirendi pont megtárgyalása, új képviselők beállása újabb problémákat gerjeszt. 
Alapvetően  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat,  különös  figyelemmel  annak  egyes 
bizottságai  összetételére,  az  alakuló  képviselő-testületi  ülés  időpontjában  dolgozó 
képviselőkre lett kitalálva. Az említett változások tehát azt jelentik, hogy át kell gondolni az 
Önkormányzat bizottságainak tagságát, összetételét. Át kell gondolni annál inkább is, mivel a 
lemondott képviselőkön kívül bizottsági tagságukról már év közben is többen lemondtak, és 
pótlásuk nem oldódott meg teljes körűen, illetve most, az elmúlt hónapban újabb lemondások 
jelentkeztek, amelyek még a bizottság elnöki funkcióit is érintik. 
Miről is van szó, és így miről is kell dönteni, hogy ez a képviselő-testület a továbbiakban is 
működni tudjon?
Tisztelt  képviselők!  Miután  értesültem,  hogy  két  képviselő  mandátumáról  lemondott  és 
érkeztek  képviselőktől  elnöki  feladatokról  való  lemondások,  egyeztetéseket  folytattam  a 
képviselőkkel, hogy ki és milyen módon vállalna bizottsági tagságot, elnökséget. Ezek után 
összeállítottam egy előterjesztést egy javaslatot az egyes bizottságokra. Jelezték viszont azóta, 
hogy más módosító indítványok is lennének.
Az első egyeztetéseken lefolytatottak alapján megteszem a javaslatomat, és természetesen erre 
mindenkinek lehetősége van, hogy másokat is javasoljon. 

1. Településfejlesztési Bizottság

A Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint ez a bizottság 9 fővel működik. A 9 főből a 
bizottság  volt  elnöke  képviselői  mandátumáról  lemondott,  tehát  szükség  van  egyrészt  a 
jogszabályi  megfeleléshez egy új települési  képviselő bizottsági taggá válására,  másrészt  a 
bizottság elnökének megválasztására.
Az új tagok jelezték, hogy bizottsági tagként tevékenykednek, de elnökségi tagként nem. 
Javaslom, hogy az új települési képviselők közül Kálovics Géza települési képviselő legyen 
ennek a bizottságnak a tagja, melyet elfogadás esetén vállal is a képviselő.
Javaslom továbbá a bizottság elnökének ifj. Árvai István települési képviselő urat, hiszen a 
megalakulás óta dolgozik ebben a bizottságban, ezért alkalmasnak találom az elnöki teendők 
ellátására.
Megkérdezem a tisztelt képviselőket, hogy valakinek más javaslata van-e?

Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás
Dr. Csizmadia Andrea alpolgármester
Én sajnálattal hallottam, azt a hírt, hogy Kálovics Géza nem vállalja a TfB-elnökséget. Én 
személy szerint úgy gondoltam, hogy az ő szakmai tapasztalata és tudása megfelelő biztosíték 
lett  volna arra, hogy a bizottság vezetését  megfelelően ellássa. Nekem nincsen problémám 
Árvai képviselő úrral, de én úgy gondolom, hogy a bizottságban vannak még más olyan tagok 
is,  és  én  személy  szerint  Vass  Zoltán  képviselő  úrra  gondoltam,  aki  munkájával, 
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végzettségével talán közelebb áll a Településfejlesztési Bizottság vezetéséhez, ezért én őrá 
tennék javaslatot.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Ha egyéb javaslat nincs, kérem, hogy a Településfejlesztési Bizottságban lemondott bizottsági 
tag helyére Kálovics Géza települési képviselőt, illetve elnökként ifj. Árvai István települési 
képviselőt válassza meg a tisztelt képviselő-testület.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 9 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő  
tartózkodása mellett az alábbi részdöntést hozza:
A képviselőtestület a Településfejlesztési Bizottság új tagjaként Kálovics Géza települési 
képviselő megválasztásával egyetért.

A képviselőtestület ifj.  Árvai István települési  képviselő Településfejlesztési  Bizottsági 
elnökké való megválasztásával 2 igen, 1 nem, 7 tartózkodás mellett nem ért egyet. 

Polgármester kérdésére a képviselőtestület  7 fő igen szavazattal,  1 ellenszavazattal,  2 fő  
tartózkodása mellett az alábbi részdöntést hozza:
A képviselőtestület  a  Településfejlesztési  Bizottság  elnökeként  Vass  Zoltán  települési 
képviselő megválasztásával egyetért.

A fenti részdöntések értelmében a képviselőtestület az alábbi határozatot hozza:
 1/2008. (I.08.) sz. képviselőtestületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata

a Településfejlesztési Bizottság új tagjaként 
Kálovics Géza települési képviselőt,

 a Településfejlesztési Bizottság elnökének 
Vass Zoltán települési képviselőt megválasztja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a változásokat 
az SzMSz erre vonatkozó függelékében vezesse át.

Felelős: Komjáti János jegyző
Határidő: 2008. január 15.

2. Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság

Juhászné Árpási Irma polgármester
Ezen a bizottságon belül is jelentős változások történtek. Ugyanis lemondott Mógor Csaba 
települési  képviselő  a  bizottsági  tagságáról,  illetve  lemondott  Prekopecz  József  a  külsős 
bizottsági tagságáról. Jelezte továbbá Zólyomi Péter bizottsági elnök, hogy a továbbiakban 
elnökként nem, csak tagként kíván a bizottság munkájában résztvenni.
Előzetes egyeztetés alapján javaslom az eddig külsős tagként  tevékenykedő Bruszt László 
települési képviselő tagként történő megválasztását. Vass úrral korábban egyeztetve, miszerint 
a pénzügyi bizottság elnöki posztját elvállalja, az előbbi határozat értelmében gondolom, hogy 
így  már  nem  vállalja.  A  bizottság  megüresedett  elnöki  posztjára  kérdésem,  hogy  van-e 
javaslat?

Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás
Zólyomi Péter települési képviselő
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Én voltam az előző elnökin, és úgy illik talán, hogy én javasoljak valakit. Bár nem tudom, 
hogy távollétében lehet-e javasolni Kocsár urat.  Én tegnap telefonon beszéltem vele,  és ő 
vállalta a pénzügyi elnöki posztot. Azt nem tudom, hogy távollétében őt meg lehet-e szavazni, 
de én javasolnám őt, miután ezt ő el is fogadta.  
Juhászné Árpási Irma polgármester
Kérdezem  jegyző  urat,  hogy  lehetséges-e  a  távollévő  képviselő  ilyen  formában  történő 
megválasztása?

Komjáti János jegyző
Igen van rá lehetőség, hiszen az önkormányzati  törvény biztosítja ezt, a már megválasztott 
települési képviselő esetében.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Jó, köszönöm. Tehát az a lehetőség nem áll fenn, hogy a következő ülésen esetlegesen mégis 
bejelenti, hogy nem vállalja ezen tisztséget.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 9 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő  
tartózkodása mellett az alábbi részdöntést hozza:
A képviselőtestület  egyetért  azzal,  hogy  a  Pénzügyi-Ellenőrző  Bizottság  tagja  Bruszt 
László települési képviselő legyen.
Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  7  fő  igen  szavazattal,  3  ellenszavazattal,  
tartózkodás nélkül az alábbi részdöntést hozza:
A képviselőtestület egyetért azzal, hogy a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke Kocsár 
Károly települési képviselő legyen.

A fenti részdöntések értelmében a képviselőtestület az alábbi határozatot hozza:

2/2008. (I.08.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagjaként
Bruszt László települési képviselőt,

a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnökének
Kocsár Károly települési képviselőt választja meg.

Utasítja a jegyzőt, hogy a változásokat 
az SzMSz erre vonatkozó függelékében vezesse át.

Felelős: Komjáti János jegyző
Határidő: 2008. január 15.

3. Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint Kommunikációs Bizottság

Juhászné Árpási Irma polgármester
A két bizottságot közösen célszerű tárgyalni,  hiszen itt alapvetően új bizottsági szervezetre 
teszek javaslatot.
A  Kulturális  és  Oktatási  Bizottságban  mind  a  két  lemondott  képviselőnk  tag  volt.  A 
Kommunikációs  Bizottságból  a  volt  elnök a  lemondott  képviselők  között  van,  illetve  egy 
külsős tag lemondása történt, akinek a pótlása nem sikerült. 
Mindezek alapján javaslom a két bizottság összevonását, és ilyen formátumban egy bizottság 
létrehozását.  A  bizottság  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  néven  működne,  de  a 
kommunikációs feladatokat is ellátná. A bizottság tagjai az Oktatási és Kulturális Bizottság 
tagjai lennének azzal, hogy Őri Gyula lemondott települési képviselő helyett Kálovics Géza 
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települési képviselő lenne a bizottság tagja, Mónus Ágnes lemondott képviselő helyett pedig 
Bruszt László, települési képviselő.
A  Kommunikációs  Bizottság  nehézkesen  működött  az  elnök  asszony  egyéb  irányú 
elfoglaltságai  miatt,  és így ez az új  szervezet  az Oktatási  Bizottság működési  színvonalán 
tudná ellátni a Kommunikációs Bizottsági feladatokat is.
Javaslatom a két bizottság összevonása, melyet előzetesen egyeztettünk. Ebben a bizottságban 
a  lemondott  képviselő miatt  Mógor Csaba és  Zólyomi  Péter  maradt.  Az egyeztetés  során 
kiderült, hogy Mógor Csaba az elnöki tisztséget nem vállalja, ezért tenném ezt a javaslatot, 
hogy tudjon a Kommunikációs Bizottság is beintegrálva működni. 
Van-e valakinek más javaslata?

Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás
Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Módosító indítványom lenne. Nagyon jó az előterjesztés, az elképzelés. Én is gondolkoztam 
rajta, mivel úgy gondolom, hogy más bizottságokat is össze kellene vonni, viszont nem tartom 
ma ezt  mégsem aktuálisnak.  Nem tudom kivel  volt  egyeztetés,  szerintem nem volt  olyan 
széles körű, mint annak idején tavaly az októberi választások után, amikor együtt leültünk a 
tárgyalóban. Ezért az az indítványom, hogy az eddig meglévő bizottsági struktúrát fenntartva 
gondolkodjunk el rajta, a mai napon, hogy tudjanak működni a bizottságok, tartsuk meg az 
eredeti  rendszert.  A  Kommunikációs  Bizottság  tagjaként  én  Bruszt  Lászlót  javaslom, 
elnöknek  pedig  Zólyomi  Pétert  a  Kommunikációs  Bizottságba.  Ezeket  külön  kérném 
szavaztatni.  Plusz  még  javaslatom  a  Baráti  Hírmondó  Szerkesztőbizottsági  elnökére,  a 
Kommunikációs Bizottsági elnököt, Zólyomi Pétert javaslom megválasztani.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Szeretnénk  elnézést  kérni  Zólyomi  Péter  képviselőtől,  mert  én  úgy  gondoltam,  hogy  ha 
Zólyomi  úr  lemondott  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöki  tisztségéről,  és  a  továbbiakban  csak 
tagságot vállal,  ezért egyéb elfoglaltságai miatt valószínűsítettem, hogy elnöki posztot már 
nem kíván betölteni.

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Ezért kifogásoltam én azt, hogy a széles körű kommunikáció elmaradt.

Mógor Csaba települési képviselő
Tényleg nem időszerű most a bizottságok összevonása, ezzel egyetértek, mert véleményem 
szerint ehhez az SzMSz-t is módosítani kellene, és ugye ezeknek a szabályoknak most nem 
tudunk ilyen gyorsan megfelelni.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Valóban  az  SzMSz-t  rövid  időn  belül  teljesen  át  kell  dolgozni  és  módosítani,  hiszen  a 
bizottságok  összetétele  az  egyik  része.  Időszerűvé  vált,  hogy  egyben  az  egész  SzMSz-t 
átgondolva módosítsuk.

Ott László települési képviselő
Úgy tudom, hogy van már egy tervezett  ülés a bizottságokra vonatkozóan és a jövő héten 
betervezett bizottsági ülésen egy első körben már ez meg is beszélhető.

A képviselőtestület 3 fő igen szavazatával, 2 ellenszavazattal, 5 fő tartózkodása mellett 
nem  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Kommunikációs  Bizottság  és  a  Kulturális  és  Oktatási 
Bizottság összevonásra kerüljön. 
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Polgármester kérdésére a képviselőtestület 9 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő  
tartózkodása mellett az alábbi részdöntést hozza:
A képviselőtestület egyetért azzal, hogy a Kommunikációs Bizottság tagja Bruszt László 
települési képviselő legyen. 
Polgármester kérdésére a képviselőtestület  6 fő igen szavazattal,  2 ellenszavazattal,  2 fő  
tartózkodása mellett az alábbi részdöntést hozza:
A képviselőtestület  egyetért  azzal,  hogy  a  Kommunikációs  Bizottság  elnöke Zólyomi 
Péter települési képviselő legyen. 

Polgármester kérdésére a képviselőtestület  6 fő igen szavazattal,  3 ellenszavazattal,  1 fő  
tartózkodása mellett az alábbi részdöntést hozza:
A  képviselőtestület  egyetért  azzal,  hogy  a  Szerkesztőbizottság  elnöke  Zólyomi  Péter 
települési képviselő legyen. 

A fenti részdöntések értelmében a képviselőtestület az alábbi határozatot hozza:

3/2008. (I.08.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

a Kommunikációs Bizottság tagjaként Bruszt László, 
a Kommunikációs Bizottság elnökének Zólyomi Péter 

települési képviselőt,
a Szerkesztőbizottság elnökének szintén Zólyomi Péter 

települési képviselőt választja meg.
Utasítja a jegyzőt, hogy a változásokat 

az SzMSz erre vonatkozó függelékében vezesse át.
Felelős: Komjáti János jegyző

Határidő: 2008. január 15.

Juhászné Árpási Irma polgármester
A Kulturális  Bizottság két megüresedő helyére Kálovics Géza és Bruszt  László települési 
képviselőket javaslom a leköszönő képviselők helyére.

Ott László települési képviselő
Kálovics Géza képviselővel egyetértek. Viszont az előzetes beszélgetések alapján én Mógor 
Csabát javaslom e bizottság egyik tagjának, hiszen ő korábban már volt tag.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 9 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő  
tartózkodása mellett az alábbi részdöntést hozza:
A képviselőtestület egyetért azzal, hogy a Kulturális és Oktatási Bizottság tagja Kálovics 
Géza települési képviselő legyen.
Polgármester kérdésére a képviselőtestület 9 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő  
tartózkodása mellett az alábbi részdöntést hozza:
A képviselőtestület egyetért azzal, hogy a Kulturális és Oktatási Bizottság másik tagja 
Mógor Csaba települési képviselő legyen.

A fenti részdöntések értelmében a képviselőtestület az alábbi határozatot hozza:

4/2008. (I.08.) sz. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

a Kulturális és Oktatási Bizottság tagjaként
Kálovics Géza és Mógor Csaba
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települési képviselőket választja meg.
Utasítja a jegyzőt, hogy a változásokat 

az SzMSz erre vonatkozó függelékében vezesse át.
Felelős: Komjáti János jegyző

Határidő: 2008. január 15.

Juhászné Árpási Irma polgármester 
Kérdezem, hogy a második napirenddel kapcsolatban van-e még egyéb javaslat?

Kálovics Géza települési képviselő
A határidőt  kellene  meghatározni  a  végrehajtásra  vonatkozóan  a  bizottságok  összevonása 
kapcsán!

Juhászné Árpási Irma polgármester 
A képviselő úrnak van esetleg javaslata?

Kálovics Géza települési képviselő
Nem tudom így hirtelen, ezen még nem gondolkodtam. Ennél nagyobb horderejű dolgok is 
vannak még, mint pl. a költségvetés tárgyalása, vagy legalábbis élesben kell, hogy menjen 
most már. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy-másfél hónap maximum.

Juhászné Árpási Irma polgármester
Rendben.  Akkor kérem a  testületet,  hogy legkésőbb az  áprilisi  testületi  ülésen  döntsön a 
bizottságok összevonásáról!
Köszönöm a  részvételt  a  megjelenteknek.  Legközelebbi  testületi  ülésünkre,  január  22-én, 
mindenkit várok. 

Több hozzászólás,  javaslat,  vélemény nem lévén Juhászné Árpási Irma polgármester 
megköszönte  a  testületnek  és  a  jelenlévőknek  a  részvételt  és  az  ülést  19,10  órakor 
bezárja.

K.m.f.

             Juhászné Árpási Irma  Komjáti János
     polgármester      jegyző

         dr. Medgyasszay Csaba  Vass Zoltán
                 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 
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