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Meghívottak részéről: 26 fő helyi állampolgár

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

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

Napirend előtt 

Polgármester napirend előtt megadja a szót a II. Rákóczi Ferenc ÁMK Pitypang Óvoda 
intézménye szülői munkaközössége vezetőjének.



Réthátiné Győri Katalin, óvodai szülői munkaközösség vezetője
Ismerteti  a  szülői  munkaközösség  által  szervezett  „szülők  bálja”  célját,  melynek  teljes 
bevételét  az  óvoda  javára  fordítják.  Kéri,  hogy  vegyenek  részt  a  rendezvényen,  illetve 
támogassák az óvoda alapítványát, és meghívja a testület tagjait a rendezvényre. Kiosztja a 
meghívókat.

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

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  3  igen,  0  nem  szavazattal,  11  fő 
tartózkodásával nem fogadja el a polgármester tájékoztatóját.

Napirendi javaslat:

1./ Képviselő-testületi döntését igénylő ügyek
     Előadó: Komjáti János, jegyző

2./ Intézményi térítési díjak megállapítása
     Előadó: Komjáti János, jegyző

3./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetése megalkotása
     Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

4./ A köztisztviselők teljesítményértékelése 2008. évi céljai meghatározása
     Előadó: Komjáti János, jegyző
  
5./ Bizottságok elnökeinek előterjesztése
     Előadó: a bizottságok elnökei

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A testületi ülés napirendjét a testület tagjai megkapták

Polgármester javasolja, hogy – mivel a személyi változások miatt a pénzügyi bizottság elnöke 
nem  tudta  összehívni  a  bizottságot  és  megtárgyalni  az  önkormányzat  2008.  évi 
költségvetésére vonatkozó napirendi pontot, ezért -  a 3. napirendet vegye le a testület, mivel 
nincs kellően előkészítve.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  12  igen,  1  nem  szavazattal,  1  fő 
tartózkodásával a 3./ pontot leveszi a napirendi pontjai közül.

Hozzászólások:

Kocsár Károly, települési képviselő
Szabadsága  idején  választotta  meg  a  testület  a  bizottság  elnökének,  külföldi  útjáról  való 
visszatérése  óta  nem  volt  elegendő  ideje  a  bizottságnak,  hogy  megtárgyalja  a  2./  és  4./ 
napirendet.  Javasolja ezen ok miatt  a 2./  és 4./  napirendi  pontok levételét  is,  illetve az 1. 
napirend levételét,  mivel  az  SZMSZ-nek nem felel  meg legalább három pontjában,  mivel 
ahhoz a határozati javaslatokat nem egész 24 órával az ülés előtt kapták meg a testület tagjai. 
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Hiányolja viszont a december 7-én írásban benyújtott előterjesztése nem került a napirendek 
közé, valamint kéri, hogy a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság két külsős tagja letehesse az esküt.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  4  igen,  10  nem  szavazattal,  tartózkodás 
nélkül az 1./ napirendi pontot nem veszi le a napirendi pontjai közül.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  11  igen,  3  nem  szavazattal,  tartózkodás 
nélkül a 2./ napirendi pontot leveszi a napirendi pontjai közül.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  11  igen,  3  nem  szavazattal,  tartózkodás 
nélkül a 4./ napirendi pontot leveszi a napirendi pontjai közül.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Jelzi, hogy az 5./ napirendi ponthoz sem készült előterjesztés.

Komjáti János, jegyző
Az  intézményi  térítési  díjak  megállapítása  valóban  valamilyen  szinten  a  költségvetés 
függvénye,  amiatt  próbálták  mégis  napirendre  tűzni  a  kérdést,  mivel  a  települési  konyha 
élelmezésvezetőjével egyeztetve esetleg képviselő-testületi  támogatás esetén február 1-jétől 
bevezetésre kerülhetnének az új térítési díjak. Így 1 hónapot csúszni fog ennek a bevezetése.
A következő kérdés: az előző évben általában utolsó napirend volt az „Egyebek” kategória. A 
decemberi testületi ülés döntött ennek 1./ helyre tételéről. Ezek között számolt Kocsár Károly 
képviselő úr december 7-i előterjesztésével, melyet minden képviselő megkapott, ezért külön 
írásban rögzíteni nem látta célszerűnek, de a képviselői döntést igénylő ügyek között ez a 
kérdés is szerepel.

Határozati  javaslatok  valóban  csak  előző  nap  mentek  ki  a  képviselők  felé,  azonban  ezek 
valamilyen formában már szerepeltek testületi ülésen, nem új témák. 

Napirendi pontok  a fenti döntések után: 

1./ Képviselő-testületi döntését igénylő ügyek
     Előadó: Komjáti János, jegyző

2./ Bizottságok elnökeinek előterjesztése
     Előadó: a bizottságok elnökei

1./ napirendi pont: Testületi döntést igénylő ügyek
Előadó: Komjáti János, jegyző
Előterjesztés írásban csatolva

I/1. Megyei Önkormányzati Intézményi átszervezés
Előadó: Komjáti János, jegyző
Előterjesztés írásban csatolva

Komjáti János, jegyző
Egy megyei intézményi átszervezésről van szó, melyhez be kell szerezni az érintett települési 
önkormányzatok véleményét. A gyermekvédelmi rendszer átalakításáról van szó. intézményi 
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átszervezés.  Ehhez  be  kell  szerezni  az  érintett  települési  képviselők  támogatását.  Csak 
támogató igényük van.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  12  igen,  0  nem  szavazattal,  2  fő 
tartózkodásával az alábbi határozatot hozza:

5/2008.(I.22.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Elnökének kezdeményezésére 
egyetért a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 
Gyermekvédelmi Intézmények átszervezésével a következőkben: 
a győri gyermekvédelmi központ és a soproni székhelyű 
gyermekvédelmi központ feladatait jogutódlással 
egy intézmény keretében, egységes központi igazgatóság 
és gazdasági szervezet irányításával valósítsák meg azzal, 
hogy a Megyei Önkormányzat által ellátott 
gyermekvédelmi szakellátási formák megmaradnak.

I/2. Győri Nagytérségi hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okirata
Előadó: Komjáti János, jegyző
Előterjesztés írásban csatolva.

Komjáti János, jegyző
Ismert,  hogy létrejött egy nagytérségi hulladékgazdálkodási projekt, melyben 182 település 
van.  A  társulat  célja,  hogy  a  települések  teljeskörű  hulladék-gazdálkodását  megoldja.  Ez 
Győrújbarát  esetében  hulladékudvart,  szelektív  hulladékgyűjtő  szigetek  elhelyezését  éa 
egyfajta  rekultivációt  jelent.  A társulással  a testület  a  hulladékudvar,  majd a  homokbánya 
rekultivációja kérdésében foglalkozott, amely tartalmazta, hogy az önkormányzat nem kívánja 
elidegeníteni  a  homokbányát.  A  pályázati  előírásoknak  megfelelően  az  Alapító  okiratot 
módosította a társulási tanács, ehhez kéri a 182 település támogató nyilatkozatát.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Vass Zoltán, települési képviselő
Település-fejlesztési bizottsági ülésen miért nem szerepelt? A téma oda is tartozik.
Módosító  javaslata:  A  Település-fejlesztési  Bizottság  tárgyalja  meg  a  kérdést,  mielőtt  a 
testület döntést hozna.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  13  igen,  0  nem  szavazattal,  1  fő 
tartózkodásával elfogadja Vass Zoltán módosító indítványát.
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Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  1  igen,  0  nem  szavazattal,  13  fő 
tartózkodásával nem fogadja el Komjáti János, jegyző előterjesztését. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület a fent megjelölt részdöntésekkel az alábbi 
határozatot hozza:

6/2008.(I.22.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
18/2007.(XII.10.) sz. társulási megállapodásának módosítását 
jelen formában nem fogadja el.
Megbízza a Településfejlesztési Bizottságot, hogy tárgyalja meg a 
Kérdést, és a következő testületi ülésre készítsen határozati javaslatot.
Felelős: Vass Zoltán, Településfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2008. 02.20.

I/3. Települési információs anyag elkészítése
Előadó: Komjáti János, jegyző
Előterjesztés írásban csatolva

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Mógor Csaba, települési képviselő
Decemberben  derült  ki,  hogy  a  Tuego  nem  vállalja  az  információs  anyag  elkészítését. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Idegenforgalmi- és Sportbizottság foglalkozzon az 
üggyel, mielőtt döntést hoznának.

Komjáti János, jegyző
Elfogadja a javaslatot,  de nézeteltérésként  említi,  hogy a kiválasztásnál  a Kommunikációs 
Bizottság előterjesztése volt az ügy, nem az Idegenforgalmi- és Sportbizottságé.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 4 igen, 9 nem szavazattal, 1 fő tartózkodásával az 
alábbi részdöntést hozza:

Győrújbarát Község Önkormányzata
Az Idegenforgalmi kiadvány megjelentetése ügyében

felmerült kérdések tisztázásával nem kívánja
A Kommunikációs Bizottságot megbízni.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi részdöntést hozza:
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Győrújbarát Község Önkormányzata
Az Idegenforgalmi kiadvány megjelentetése ügyében
felmerült kérdések tisztázásával az Idegenforgalmi és

Sportbizottságot kívánja megbízni.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület a fent megjelölt részdöntésekkel az alábbi 
határozatot hozza:

7/2008.(I.22.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
Tudomásul veszi, hogy a települést bemutató szóróanyag 
előkészítő munkáira kapott megbízást a TUEGO 
Kommunikációs Ügynökség (9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.) 
nem fogadta el. 
Utasítja az Idegenforgalmi és Sportbizottságot, hogy gondolja át 
a bemutató anyag elkészítését, és tegyen javaslatot 
a Képviselő-testületnek.
Felelős: Németh Csaba, Idegenforgalmi és Sportbizottság elnöke
Határidő: 2008. március 31.

I/4. Települési gyermekorvosi ellátás átszervezése
Előadó: Komjáti János, jegyző
Előterjesztés írásban csatolva

Komjáti János, jegyző
Egyre  több  gyermek  van  Nyúlon  és  Győrújbaráton  is,  ezért  önállóan  kívánja  mindkét 
település  megoldani  a  házi  gyermekorvosi  feladatokat.  Az  ÁNTSZ  és  a  Megyei 
Egészségbizosítási  Pénztár  engedélyezte,  hogy  az  eddig  gyermekorvosi  feladatokat  ellátó 
gazdasági  társaság  mégegy szakemberrel  bővült,  aki  Nyúlt  ellátta.  Most  jutott  el  odáig  a 
folyamat,  hogy önálló  körzet  kialakítását  engedélyezi  az ÁNTSZ olyan  formában,  hogy a 
Nyúlon gyermekorvosi teendőket ellátó orvos kiválna a gazdasági társaságból, Győrújbaráton 
pedig dr. Nagy Zsuzsanna látná el ezt a feladatot. Az Önkormányzatnak kell döntést hoznia, 
hogy egyetért azzal, hogy Győrújbarát és Nyúl különváljon, és az átfutási idő után, ami még 
mindig  3-4  hónap,  Győrújbarát  önálló  gyermekorvosi  körzetként  szerepeljen.  A 
gyermekorvosi  ellátás  egészségbiztosítási  pénztár  által  finanszírozott,  tehát  ez  az 
Önkormányzatnak  anyagi  tehernövekedéssel  nem  jár,  a  rendelőt  a  továbbiakban  is  az 
Önkormányzatnak kell fenntartani.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
fő tartózkodásával az alábbi határozatot hozza:
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8/2008.(I.22.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
Tudomásul veszi, hogy a Győrújbarát-Nyúl településeket ellátó 
gyermekorvosi szolgáltatás működési területe megváltozik, 
Győrújbarát és Nyúl is önálló háziorvosi körzetet létrehozhat. 
Ezek után Dr. Nagy Zsuzsanna Gyermekorvosi Bt. 
kizárólag Győrújbarát község gyermekorvosi ellátását végzi.
Egyetért Nyúl községben önálló körzet létrehozásával, 
Valamint hogy Győrújbarát is önálló körzetet alapít.

I/5. Sokoró-térség komplex erózióvédelmi programja
Előadó: Komjáti János, jegyző
Előterjesztés írásban csatolva

Komjáti János, jegyző
Javasolja, hogy a kérdést a Településfejlesztési Bizottság vitassa meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

9/2008.(I.22.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
megbízza a Településfejlesztési Bizottságot, hogy a
A Sokoró-térség komplex erózióvédelmi programjával 
kapcsolatos kérdéseket vitassa meg, és tegyen javaslatot
a képviselő-testületnek.
Felelős: Vass Zoltán, Településfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2008. 02. 20.
 

I/6. Pályázatok benyújtása

Komjáti János, jegyző
Kocsár Károly képviselő úr készített egy előterjesztést, amely arról szól, hogy mindennemű, 
önkormányzati  forrást igénylő pályázat  beadása előtt  a képviselő-testület  hozzon döntést a 
kérdésben.  Úgy  az  Önkormányzat  által  benyújtott  pályázatok,  mint  a  Hivatal  vagy  az 
intézmény által benyújtott pályázatok esetében. Javasolja az SZMSZ-be beemelni, hogy ez a 
képviselő-testület  át nem ruházható hatásköre, és minden ilyen döntést a képviselő-testület 
hozzon meg.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:
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Zólyomi Péter, települési képviselő
Ismert,  hogy  a  pályázatok  a  beadási  határidő  előtt  2-3  nappal  készülnek  el.  Módosító 
indítványa:  Olyan  pályázatok,  amelyeken  már  munka  folyik,  tehát  egy félkész  állapotban 
vannak, és látható nagyságrendileg, hogy mennyi lesz az önrész, akkor a testület hozhasson 
előzetes  döntést.  Amennyiben  a  végeredmény  ettől  +-10%-nál  nagyobb  mértékben  tér  el, 
akkor kelljen újabb döntést hoznia a testületnek az ügyben.

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
A jogalkotói szándék az lenne, hogy olyan pályázat ne készüljön, amiről a testület nem tud. 
Az átláthatóság, de ugyanakkor a gördülékenység a cél.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
fő tartózkodásával az alábbi rendeletet alkotja: 

Győrújbarát Község Önkormányzata
megalkotja

1/2008.(II.22.) rendeletét

Győrújbarát Község Önkormányzata
19/2006.(XII.15.) és 14/2007. (IX.19.) és 17/2007. (XII.05.) 

önkormányzati rendeletekkel módosított

18/2006. (X.26.)  önkormányzati rendelete

a képviselőtestület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

SZMSZ-módosításról
 

I/7. Út- és közműfejlesztési hozzájárulás

Komjáti János, jegyző
Mindenki előtt ismert, hogy lassan egy éve húzódó ügy az út és közműfejlesztési hozzájárulás 
rendeletterv. Ma is bizottságok egyeztetnek az ügyben. 
Javaslat:  Az alaprendeletet,  mely  jelenlegi  állapotában  nem felel  meg  a  jogszabályoknak, 
helyezze hatályon kívül a képviselő-testület, és alkosson új, alkalmazható rendeletet.

Kérdés:

Zólyomi Péter, települési képviselő
Nem követünk el törvénysértést, ha nincs ilyen rendelet?

Válasz:

Komjáti János, jegyző
Ez egy lehetőség az Önkormányzatnak, de van ilyen rendelete, azonban abban a formában 
nem is kíván ilyen rendeletet alkotni az Önkormányzat.
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Juhászné Árpási Irma, polgármester
Javasolja,  hogy  a  bizottságok  tárgyalják  ezt  a  rendeletet,  és  a  márciusi  testületi  ülésig 
készüljön el.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  10  igen,  1  nem  szavazattal  3  fő 
tartózkodásával az alábbi rendeletet alkotja: 

Győrújbarát Község Önkormányzata
megalkotja

2/2008.(II.22.) rendeletét
Az út- és közműfejlesztési rendeletét hatályon kívül helyezéséről

I/8. Tájház és a műemlék jellegű ház ügye

Komjáti János, jegyző
Decemberi testületi ülésen kellett volna foglalkozni a Tájház és Műemlék jellegű ház ügyével, 
ott  elhangzott,  hogy a januári  testületi  ülés foglalkozzon a kérdéssel.  Az utolsó döntés az 
ügyben,  hogy mindkét  ingatlanforgalmi  szakértői  véleményt  kell  beszerezni.  Megvannak a 
szakértői  vélemények,  meg  kell  határozni,  hogy  mik  legyenek  a  következő  lépések, 
foglalkozzon-e esetleg vele bizottság.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Javasolja,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalja  meg  a  kérdést,  mivel  teljes  mértékben 
pénzügyet érintő kérdés.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester  kérdésére  a képviselő-testület  13 igen szavazattal  1  fő  tartózkodásával, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

10/2008.(I.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Megbízza a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságot,
Hogy a Tájház és Műemlék jellegű ház ügyét vizsgálja meg,
És tegyen javaslatot a képviselő-testületnek.
Felelős: Kocsár Károly, bizottsági elnök
Határidő:

5. Napirendi pont: Bizottságok elnökeinek előterjesztése

5.1. Kommunikációs Bizottság

Zólyomi Péter, bizottsági elnök
Két fő témával foglalkozott a bizottság: a Baráti Hírmondó és a települési honlap. 
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A  honlap  esetében  a  karbantartást  végző  cég  felmondta  a  szerződést.  Megpróbáltak 
ajánlatokat begyűjteni, Péter András készített ajánlatot és prezentációt is. Konkrét költséget 
tartalmazó ajánlat nem érkezett be, ezért konkrét javaslatot nem tesz a bizottság. A következő 
testületi ülésre várható az előterjesztés.
A Baráti Hírmondó ügye. Szerkesztési munkát eddig Mónus Ágnes végezte, az ő lemondása 
miatt ajánlatokat kellett bekérni a munkákra. Szerkesztésre, nyomdai kivitelezésre és újság 
kihordásra is érkeztek ajánlatok, javasolja e három munkafolyamat  ügyében a külön-külön 
szavazást. Az összehasonlító táblázatokat a képviselők megkapták.
Szeles Sándort javasolja a bizottság a szerkesztés, nyomdai előkészítés, tördelés, korrektúra 
elvégzésére 70.000 Ft+Áfa havi összegért. 

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Németh Csaba, települési képviselő
Javasolja 3 hónapos próbaidő kikötését a szerződésben.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Decemberben érkeztek be az árajánlatok a Hivatalhoz. Komplett árajánlat érkezett a Lapcom-
tól, majd a Pénzes Nyomdától. A decemberi határidőig csak a Lapcom adta be ajánlatát. A 
Hivatal Szeles úr ajánlatát nem kapta meg. Az operatív munka a hivatal feladata, a határidőket 
be kell tartani. Komplett elkészítést javasolt a Lapcom és a Pénzes Nyomda is, a Lapcom volt 
az olcsóbb. Javaslata, hogy a két céggel üljön le a bizottság, és kérjen árlejtést.

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
2006. októberi testületi döntés tartalmazza a Hírmondó megjelenésének gyakoriságát, árát. A 
nyomdai ügyről van határozat, a többiről lehet ajánlatot kérnie bárkinek. A Kisalföld 150.000 
Ft-os  ajánlatával  szemben  Kiss  Géza  és  Szeles  Sándor  ajánlata  70.000  Ft,  ráadásul 
győrújbaráti vállalkozó. 

Kálovics Géza, települési képviselő
Nehezményezi, hogy három napirend került elhalasztásra az írásbeli tájékoztatás hiánya miatt, 
ugyanakkor  erről az ügyről  szintén nem kapott  tájékoztatást.  Továbbá kifogásolja,  hogy a 
szavazáskor sok a tartózkodás. Hogy lehet dönteni olyan kérdésről, amelyben nem tájékozott 
valaki? Van-e joga egy képviselőnek a másik képviselőt a döntési mechnizmusból kizárni?

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Sem a Pénzes Nyomda, sem a H+H nevében az Evo-Print Kft, sem Szeles úr ajánlata nem 
érkezett meg a hivatalba.

Mógor Csaba, települési képviselő
A jobbító szándék vezette, amikor bekért 2-3 ajánlatot. Egyetért, hogy az operatív munka a 
hivatal  feladata.  Az árajánlatkérés  azonban így egyoldalúvá válik.  Javasolja,  hogy minden 
munka,  aminek  költsége  van,  legyen  meghirdetve  nyilvános  fórumon,  hogy  a  helyi 
vállalkozók egyenlő eséllyel pályázhassanak. A decemberi határidőről nem volt tudomása.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Operatív előkészítő munkára javaslatot tesz: Árajánlat kérés esetén a konkrét megszövegezés 
a hivatal  feladata,  jegyző úr küldje meg a képviselőknek, ajánlatok beérkezésének helye a 
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hivatal, az ajánlatok felbontásának helye a hivatal, ezt követően az érintett bizottság tárgyalja. 
A  pályázati  kiírások  24  órán  belül  kerüljenek  fel  a  honlapra  is,  hogy  a  győrújbaráti 
vállalkozók értesüljenek róla.
A Hírmondóval kapcsolatban elsődlegesnek tartja, hogy a legjobb minőségben készüljön el az 
újság a legjobb áron, másodlagos, hogy egy kézben összpontosuljanak a feladatok. Az árlejtés 
gondolatát  nem  tartja  tisztességesnek.  Az  árajánlatokat  megtárgyalhatónak  tartja  jelen 
formájában.  A  nyomdai  kivitelezést  is  tárgyalhatónak  tartja,  az  eddigi  cég  megfelelő 
minőségben,  határidőre  elkészítette  a  lapot.  Nem  támogatja  a  Kisalföld  ajánlatának 
elfogadását, többek között a gyenge papírminőség miatt sem

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Az árlejtés kapcsán hozzáteszi az elhangzottakhoz, hogy Vass Zoltán képviselő úr megkérte 
jegyző  urat,  hogy  egyezkedjen  a  két  ajánlattevővel,  hogy  hajlandók-e  még  engedni  az 
áraikból.

Zólyomi Péter, bizottsági elnök
Elnézést kér, amiért nem kapta meg mindenki az anyagot. Ezt a napirendi pontot a bizottság 
megtárgyalta, ezért érdemes testületi megtárgyalásra. Az Evo-Print ajánlata 62 Ft az eddigi 76 
helyett. Szerkesztési ajánlatuk nem is összevethető, ugyanakkor a papír minősége sem.

Bojtor Ferenc, települési képviselő
Településfejlesztési  Bizottsági  ülésen a  beérkezett  4 ajánlat  közül  2 volt  értékelhető,  ezek 
közül döntött a bizottság, majd ezután merült fel, hogy még kérjenek árlejtést.

Komjáti János, jegyző
Meghívásos versenyként indult. Szerkesztés kérdésében a Kisalföld, Németh Endre és Kiss 
Géza  merült  fel.  Tördelés  kérdésében  az  előzőekben  is  dolgozó  Konrád  Grafikai  Stúdiót 
kereste  meg  a  hivatal,  nyomtatás  kérdésében pedig  a  H+H Kft,  a  Palatia-t  és  a  Wasco-t. 
Határidőt kaptak az ajánlat megküldésére. Volt, aki a teljes munkára adott ajánlatot, volt, aki 
csak egyes  fázisokra,  ezért  nem könnyen összevethető  ajánlatok  voltak.  Ezt  az  anyagot  a 
Kommunikációs  Bizottság  megkapta.  Mindenki  egyetértett  azzal,  hogy át  kell  gondolni  a 
Baráti Hírmondó kiadásának valamennyi fázisát.

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
A Hírmondóhoz hozzányúlni nem kell, a testület határozott. Nem ez a legfontosabb napirend. 
Mindössze annyi történt volna, hogy amikor Mónus Ágnes lemondott, nem jelent volna meg a 
Hírlap decemberi száma. Az új Szerkesztő-bizottság pedig döntött volna a változtatásokról.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Két  testületi  ülés  között  a  testületet  a  polgármester  képviseli.  A Szervezeti  és  Működési 
Szabályzat szerint a Hírmondónak meg kell jelenni, ekként járt el. Erre felhatalmazása van a 
polgármesternek. Jobb árajánlatok érkeztek, mint az eddigi.

Őri Gyula, helyi állampolgár
Ügyrendi  kifogással  él:  ezt  az  ügyet  az  ülés  elején kellett  volna tárgyalni,  mivel  testületi 
döntést igénylő ügy. Azért határozott így a testület,  hogy még a hivatalos napirendek előtt 
szólhassanak az állampolgárok.
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Pfilf Éva, helyi állampolgár
A műemlék jellegű ház felajánlására vonatkozó ajánlatát visszakéri,  mivel arra nem kapott 
választ, még csak meg sem tekintette senki az ingatlant.

Komjáti János, jegyző
A tájház és műemlék jellegű ház kérdése egy napirendben került megtárgyalásra. Foglalkozott 
a kérdéssel a Kulturális Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, majd a képviselő-testület.  Döntés 
született  november 20-án, hogy elsőként az ingatlanok értékét kell  látni.  Ennek érdekében 
ingatlan  értékbecslési  árajánlatokat  kért  be a  hivatal,  így került  kiválasztásra  az  ingatlan-
értékbecslő.  A december 4-i testületi  ülésre még nem készültek el az értékbecslők, ezért a 
testület  az  ügyet  a  januári  ülésén  tűzte  napirendjére,  miután  a  pénzügyi  bizottság 
megtárgyalta.

Pfilf Éva, helyi állampolgár
Kulturális  örökségként  szeretnék  átadni  az  ingatlant,  nem az  ingatlan  forgalmi  értékében. 
Népi hagyományt őrző egyedi dolgok találhatók az ingatlanon, kemencék, aszaló. Aki még 
nem látta, az nézze meg.

Zólyomi Péter, bizottsági elnök
(Visszatérve az eredeti napirendre.)
A Kommunikációs Bizottság javaslata: Szerkesztés, tördelés, nyomdai előkészítő munkákra 
Szeles Sándort javasolják megbízni 70.000,- Ft + Áfa összegért, nyomdai munkákra a Pénzes 
Nyomdát  58,20  Ft+Áfa  újságonkénti  előállítási  áron,  kiosztásra  pedig  6.500+Áfa/példány 
áron.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Javasolja, hogy kerüljön vissza bizottsági megtárgyalásra.

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
Módosító javaslata: nyomdai munkák tekintetében az Evo Print Kft kedvezőbb ajánlatot tett, 
az ő ajánlatuk elfogadását javasolja.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  11  igen,  2  nem  szavazattal  1  fő 
tartózkodásával az alábbi határozatot hozza:

11/2008.(I.22.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
Szeles Sándort bízza meg a Baráti Hírmondó
c. települési folyóirat szerkesztési, tördelési,

nyomdai előkészítő munkáinak elkészítésével.
70.000,- Ft + Áfa összegért. 

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  3  igen,  8  nem  szavazattal  3  fő 
tartózkodásával az alábbi részdöntést hozza:
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Győrújbarát Község Önkormányzata
Nem fogadja el a Baráti Hírmondó elkészítésének 
nyomdai munkálataira a Pénzes Nyomda ajánlatát. 

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  7  igen,  2  nem  szavazattal  5  fő 
tartózkodásával az alábbi részdöntést hozza:

Győrújbarát Község Önkormányzata
Az Evo-Print Kft megbízása ügyében

Nem hoz érdemi döntést, a nyomdai munkák 
tekintetében ismételten tárgyal.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület a fent megjelölt részdöntésekkel az alábbi 
határozatot hozza:

12/2008.(I.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

A nyomdai munkákra beérkezett ajánlatokat
Kommunikációs Bizottsági áttekintésre visszautalja, 

és utasítja a bizottság elnökét az újabb határozati javaslat
elkészítésére.

Felelős: Zólyomi Péter, bizottsági elnök
Határidő: februári testületi ülés

Németh Károly, helyi vállalkozó
Az  újság  lényegtelen  kérdés.  Nem  hallani  a  képviselők  beszédét.  Azzal  kéne  többet 
foglalkozni, ami a falu közügye.  

Bruszt László, települési képviselő
Javasolja,  hogy  alpolgármester  asszonynak  a  pályázatokkal  kapcsolatos  elképzeléseivel 
foglalkozzon a testület, mert alkalmazhatónak tartja azokat.

Komjáti János, jegyző
Összefoglalva  a  javaslat:  Ha  valamilyen  munkára  pályázat  kiírása  történik,  ezt  konkrét 
szövegével a képviselők kapják meg, és kerüljön fel a honlapra.

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

13/2008.(I.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Elfogadja, hogy a pályázati kiírások konkrét szövegezéssel
a települési képviselők részére kiküldésre kerüljenek, valamint

Jelenjenek meg a település honlapján.

Kocsár Károly, települési képviselő
Kálovics Géza képviselő úrnak reagál. Az előterjesztések milyenségében a hivatal, valamint a 
bizottságok elnökei is hibásak. Az előterjesztéseket 5 nappal az ülés előtt meg kellene kapnia 
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a bizottságok elnökeinek. Ez a tartózkodások oka. A bizottságok elnökeinek előterjesztéseire 
ugyanez  vonatkozik.  Kéri,  hogy  a  bizottságok  elnökei  péntek  reggelig  küldjék  el 
előterjesztéseiket a hivatalba, hogy a képviselőknek továbbítani lehessen. Így nem fordulna 
elő, hogy olyasmiről kell dönteni, amiről az ülésen hall valaki először.

5.2. Településfejlesztési Bizottság

Vass Zoltán, bizottsági elnök
A Településfejlesztési Bizottság átalakulóban van, 2008. január 18-án este volt az első ülésük. 
Minden  anyagot  a  képviselőknek,  a  jegyzőnek,  a  polgármesternek  időben  elküldött.  Két 
példány dokumentációt a megbeszéltek alapján jegyző úr kitett a hivatalban is, azt senki nem 
jött el megnézni. Az iskolánál bejárást tartott Vass úr, polgármester, jegyző úr, és az ÁMK 
főigazgatója. Ezek után tárgyalta az ügyet a bizottság. Van egy „operatív fejlesztési program”, 
amihez adnak európai forrást, ehhez 10 % önrész kell, 90%-ot megkap az Önkormányzat. Az 
iskolában ebből új tanterem, felújítás, külső hőszigetelés, akadálymentesítés, konyhabővítés, 
étkező-bővítés,  200 pad … stb. tartalmaz.  A tervező is megjelent  a bejáráson, a felmerült 
kérdéseket megválaszolta, ezek után a bizottság javasolja a pályázat benyújtását 2008. január 
28-ig a 344.573.500 Ft-os pályázatra, mely 34.457.351 Ft önrész hozzátételét jelenti. 
.
Komjáti János, jegyző
A bizottság elnöke említette,  hogy január 28-ig kell beadni a pályázatot.  Áprilisra várható 
ennek az elbírálása. Áprilisban be kell adni egy teljes komplett tervdokumentációt, melynek 
elbírálása az év második fele.  Tehát az önrész az év második felében lesz szükséges. Két 
projektről van szó, egyrészt az iskola, másrészt az óvoda

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

14/2008.(I.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Operatív fejlesztési programra 2008. január 28-ig
pályázat benyújtásáról dönt 
melyhez az önrészt biztosítja.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Vass úr javasolta Településfejlesztési Bizottsági ülésen, hogy készüljön nyilvántartás arról, 
hogy mikor, milyen összegű pályázattal kötelezte el magát az Önkormányzat.

Vass Zoltán, bizottsági elnök
A Településfejlesztési Koncepció és Stratégiai Program elkészítésére a beérkezett 4 ajánlat 
közül  2  ajánlat  volt  értékelhető,  kérték  jegyző  urat,  hogy tárgyaljon  az  ajánlattevővel.  A 
beérkezett ajánlatok közül a HHP Contact Kft ajánlatának elfogadását javasolja a bizottság a 
testületnek 2.7 millió Ft + Áfa értékben.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:
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Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
Kéri polgármester asszony magyarázatát arra vonatkozóan, hogy miért is annyira fontos ez a 
településfejlesztési koncepció és stratégiai program.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A koncepció azért fontos, mivel enélkül pályázatot beadni nem lehet, pontokat veszítenek el a 
települések, ha ezt nem készítik el.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

15/2008.(I.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata
A pályázatok benyújtásához szükséges

településfejlesztési koncepció és stratégiai program
elkészítéséről dönt, mellyel megbízza

a HHP Contact Kft-t 2.7 millió Ft + Áfa értékben.

Vass Zoltán,  bizottsági elnök
Takács  Attila  a  győrújbaráti  kerékpárutakról  készített  tanulmányt.  Javasolja  a 
polgármesternek, hogy amennyiben lesz ilyen jellegű pályázat, készítsék el.

Probléma,  hogy  nincs  a  testületi  üléseknek  ügyrendje.  Javaslatot  kért  az  ügyrendre  a 
képviselőktől.  A következő ülésen be fogja terjeszteni,  a Településfejlesztési  Bizottságnak 
lesz ügyrendje. A bizottság ülésein jegyzőkönyvet készítenek, melyet  azonnal el is küldenek 
a képviselőknek is, illetve megjelennek a falu honlapján.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Bejelenti, hogy szerdán 15 órakor lesz a következő tárgyalás a Komlóvölgy út ügyében.

Török József, helyi vállalkozó
Kérdése, hogy terveznek-e olyan adónemeket, amivel a vállalkozókat terhelik még a jövőben?

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
2004/25 rendelet az építményadóról. Volt építményadó, mégpedig 2005. január 1-től, 650 Ft/
m2, és a vállalkozásokra vonatkozott. A rendelet körüli kérdései ügyében állásfoglalást kért a 
Közigazgatási Hivataltól.

Kálovics Géza, települési képviselő
A jogalkotói szándék az volt, hogy a kommunális adó a lakosok többségét célozza meg, az 
építményadó pedig azokat, akik hétvégi házzal rendelkeztek Győrújbaráton.  40 m2 volt az 
ilyen épületek mérethatára, amelyeket nem terhelt ez meg nagymértékben. Adót mérsékelni az 
Önkormányzat  adóévben is  tud,  emelni  nem. Javasolja az építményadó mértékét  0 Ft-ban 
megállapítani.
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Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
A testület  nem alkotott  új  adót,  ami  létezik,  az  kivetendő,  beszedendő.  A  Közigazgatási 
Hivataltól kapott állásfoglalást a megfelelő fórumon ismertetni fogja.

Németh Károly, helyi vállalkozó
Iparűzési adót fizetnek a vállalkozók, a helyiség után már nem tartja jogosnak többlet adó 
beszedését.

Mógor Csaba, települési képviselő
Tavalyi  lakossági fórumon hangzott el, hogy szívesen találkozna a vállalkozókkal,  ahol az 
ehhez hasonló problémákat meghallgatná. Ismét felajánlja ezt a lehetőséget, az elérhetősége a 
honlapon megtalálható.

Őri Gyula, helyi állampolgár
Nyúlon  is  hasonló  az  adó mértéke,  ott  sem szedték  be  eddig.  Kéri,  hogy azt  figyeljék  a 
vállalkozók, hogy az adót a testület hogy használja fel.

Rigó László, helyi vállalkozó
Az építményadóval nem ért egyet, mivel csak arra vonatkozik, akinek építményre is szüksége 
van.  Festő,  kőműves nem fizeti.  Ezt a terhet a vállalkozóknak tovább kell  hárítaniuk,  ami 
megnehezíti a vállalkozások életben maradását.

Török József, helyi vállalkozó
Csatlakozik Őri Gyula véleményéhez, hogy azt kell ellenőrizni inkább, hogy mire fordítják az 
ily módon beszedett pénzt. A fejlődéshez bevételre van szükség.

Komjáti János, jegyző
Az adótétel 400 Ft/m2. Az adatbázis felállítása nagy munkát rótt a hivatalra, a kísérőlevélben 
450 Ft szerepel, ezt a TV nyilvánossága előtt helyesbíti.

Külsős bizottsági tagok megválasztása.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A Pénzügyi-ellenőrző bizottság által külsős bizottsági tagnak javasolt jelöltek: Őri Gyula és 
Solymos Péter. Megkérdezi a jelölteket, hogy vállalják-e a külsős bizottsági tagságot.

Őri Gyula
Igen.

Solymos Péter 
Igen.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  9  igen,  1  nem  szavazattal,  4  fő 
tartózkodásával az alábbi határozatot hozza:

16/2008.(I.22.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság külsős tagjának

 Őri Gyulát választja meg.
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
fő tartózkodásával az alábbi határozatot hozza:

17/2008.(I.22.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság külsős tagjának

Solymos Pétert választja meg. 

(Hivatali eskü letétele. Az eskü alatt többen elhagyják a termet az érdeklődők közül.)

5/ Egyebek

Kálovics Géza, települési képviselő
Több évtizedes probléma. Az ingatlantulajdonosok illetéktelen eszközökkel (láncok, korlátok, 
sziklakertek…) elzárják az utakat, gátolva ezzel a menekülést. A Liszt Ferenc úti jeges úton 
aki megcsúszik, szétszakítja a járművét.

Komjáti János, jegyző
83129  sz.  állami  közút  a  Liszt  Ferenc  út.  A Közútkezelő  a  kezelői  jogok gyakorlója.  A 
Közlekedésfelügyelettel lehet eredményt elérni, de ez az út nem önkormányzati terület.

Zólyomi Péter, települési képviselő
Az  interpellációjára  nem  kapott  választ,  határidőként  a  januári  testületi  ülés  volt  ebben 
megjelölve. 

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A következő munkaterv szerinti testületi ülésen válaszolni fog az interpellációra.

Péter András, ÁMK rendszergazda
A testület felkérése elvállalta a honlap karbantartását 2007. december 4-én. Azóta többször 
történt megbeszélés. Több megbízása volt már, nem tudja, hogy pillanatnyilag mi a státusza.

Zólyomi Péter, települési képviselő
A honlap arculatával egyetért, a költségekről nem tud nyilatkozni.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Péter András sok munkát végzett el a honlappal kapcsolatban. A baráti vállalkozások anyagát 
a hivataltól megkapta, Péter Andrásnak továbbította, a jelenlegi zavaros helyzetben sokat tett 
a dolgok menetéért. A probléma a pénzügyi bonyolítás volt, nem Péter András személye.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Megbízási  szerződés formájában kellene kifizetni  a munkáját.  Erről kellene a bizottságnak 
döntenie. 
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Kocsár Károly, települései képviselő
2007. júliusi testületi ülés az utolsó, ami a honlapon megtalálható.
Egy rendelet ma hol lehet kihirdetni, mivel nincs üveges vitrin?
A határozatok gyűjteményét  is kérte már,  hogy a honlapon legyen megtalálható,  hiányolja 
ennek teljesítését is. 

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
A  határozatok  nyomonkövetése  kapcsán  jegyző  úrnak  segítséget  adott  abban,  hogy  a 
jegyzőkönyvek  alapján  a  határozatokat  táblázatban  rögzítette.  A  feltöltésről  nem  tudott 
gondoskodni, a testületnek kéne döntenie arról, hogy ez miként legyen hozzáférhető. 

Komjáti János, jegyző
A  kihirdetéssel  kapcsolatban:  jelenleg  még  a  hivatal  alsó  szintjén  lévő  táblán  kerülnek 
kihirdetésre a rendeletek. A karbantartókkal próbálta megoldani a vitrint, jövő héten elkészül. 
A  jegyzőkönyveket  elkészültük  után  az  alpolgármesternek  átadja,  elérhetőek  kell,  hogy 
legyenek.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
2008. febr. 4-ére napirendet javasol. 2007. május 8-i jegyzőkönyv kapcsán véleményt kért a 
Közigazgatási  Hivataltól,  hogy mi módon lehet módosítani a jegyzőkönyv tartalmát.  Arról 
tájékoztatták, hogy törvényességi észrevételt tett a Közigazgatási Hivatal, melyet a testületnek 
meg kell  tárgyalnia.  Ezután ismét  levelet  írt  az ügyben,  hogy nem kaptak tájékoztatást  az 
észrevételről. A levél szerint utasították a polgármestert és a jegyzőt, hogy tárja a testület elé a 
levél tartalmát. Az üggyel kapcsolatban kérdéseit el fogja juttatni a képviselőknek. Úgy véli, 
hogy a törvényességi észrevétel érintettség tekintetében független.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Nem kíván egyebet tenni, mint várja a Bíróság döntését.

Ott László, települési képviselő
November 20-án született egy testületi határozat az ÁMK vezetői pályázat kiírásáról. 
Kérdés: mi történt ez ügyben?

Komjáti János, jegyző
Kétszeres határidő vonatkozik erre. A tárcaközlönyben való megjelenés után jelenhet meg a 
Kisalföldben a hirdetés. November 20-án elment a pályázati kiírás, amint információja lesz 
arról, hogy a tárcaközlönyben megjelent, azonnal megjelenik a Kisalföldben is a pályázat.

Ott László, települési képviselő
A polgármester Neulingenben és Rubierában is járt. A küldöttség tagja volt polgármester és a 
jegyző is. 

Kérdés: miért nem tájékoztatta a testületet az utazásról?
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Juhászné Árpási Irma, polgármester
SZMSZ  szerint  az  Önkormányzatot  a  polgármester  képviseli  a  testvértelepüléseken. 
Rubierába meghívást kapott. Másfél hónap távlatában volt a következő ülés, ez volt az oka a 
tájékoztatás elmaradásának.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 20.51-kor bezárja.

K.m.f.

………………………………….. ……………………………………
      Juhászné Árpási Irma Komjáti János

polgármester        jegyző

…………………………………… ……………………………………
Dr. Márai István     Mógor Csaba

       jegyzőkönyv-hitelesítő          jegyzőkönyv-hitelesítő
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