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Meghívottak részéről: 10 fő helyi állampolgár

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a 
megválasztott 14 fő képviselőből 12 fő megjelent, Kálovics Géza, települési képviselő előre 
jelezte  távolmaradását,  Bojtor Ferenc,  települési  képviselő pedig jelezte,  hogy munkahelyi 
elfoglaltsága miatt később érkezik az ülésre. Az ülést határozatképesnek tartja és megnyitja. 
Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  javasolja  dr.  Márai  István  és  Kocsár  Károly  települési 
képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 

A képviselő-testület  1  fő  tartózkodásával  11  fő  igen  szavazatával  elfogadja  Márai  István 
települési képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A képviselő-testület 1 fő tartózkodásával, 11 fő igen szavazatával elfogadja Kocsár Károly 
települési képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek. 



Napirend előtt 

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

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  8  igen,  1  nem  szavazattal,  3  fő 
tartózkodásával elfogadja a polgármester tájékoztatóját.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Megadja a szót napirend előtt dr. Medgyasszay Csaba települési képviselőnek.  

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
Tájékoztatja a testületet, hogy Németh Endre úrral beszélgetést folytatott a Baráti Hírmondó 
ügyében. Németh Endre szakmaiságával, emberségével kapcsolatban soha senkinek nem volt 
kétsége. Konszenzuson alapuló, előremutató szellemiséget tart fontosnak az előbbre haladás 
érdekében. Javasolja, hogy a testület a jövőben is támogassa Németh Endre munkáját.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Határozati  javaslatot  tesz:  a  képviselő-testület  kinyilatkoztatja,  hogy Németh  Endre  újabb 
könyvéhez  az  erkölcsi  támogatást  megadja,  annak  elkészülte  után  pedig  dönt  az  anyagi 
támogatásról.

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

Győrújbarát Község Önkormányzata
Németh Endre újabb könyvéhez az erkölcsi támogatást megadja,

annak elkészülte után pedig dönt az anyagi támogatásról.

Napirendi javaslat:

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

2./ Rendezési terv felülvizsgálata            
     Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester         

3./ II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ intézményi okiratainak  
     megalkotása (az anyag megtekinthető a rakoczi-gyorujbarat.sulinet.hu oldalon)
     Előadó: Rácz György, ÁMK főigazgatója

    
4./ Oktatási-nevelési intézmények eszközellátása helyzete,
     eszközfejlesztési terv megvalósulása, pályázatok
     Előadó: Rácz György, ÁMK főigazgatója

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

6./ Bizottságok elnökeinek előterjesztése
     Előadó: a bizottságok elnökei
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Juhászné Árpási Irma, polgármester
A  2./  napirend  levételét  javasolja,  mivel  február  29-ig  meghosszabbították  a  határidőt  a 
felülvizsgálatra.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja a 2/ napirendi pont levételét a napirendi pontok közül.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Javasolja a Költségvetés beterjesztését 2./ napirendi pontként felvenni.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 10 igen szavazattal,  2 fő tartózkodásával, 
ellenszavazat  nélkül  elfogadja  a  Költségvetés  beterjesztése  felvételét  2./  napirendi 
pontként. 

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Javasolja a 3./ napirendi pontból a pedagógiai program megtárgyalását.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja a 3./ napirendi pontból a pedagógiai program megtárgyalását. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja a 4./ 5./ 6./  napirendi pontot.  

Napirendi pontok a fenti döntések után:

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

2./ Győrújbarát Község Önkormányzata 2008. évi költségvetése megvitatása
     Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

3./ II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ intézményi okiratainak  
     megalkotása (az anyag megtekinthető a rakoczi-gyorujbarat.sulinet.hu oldalon)
     Előadó: Rácz György, ÁMK főigazgatója
    
4./ Oktatási-nevelési intézmények eszközellátása helyzete,
     eszközfejlesztési terv megvalósulása, pályázatok
     Előadó: Rácz György, ÁMK főigazgatója

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

6./ Bizottságok elnökeinek előterjesztése
     Előadó: a bizottságok elnökei
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1./ napirendi pont: Testületi döntést igénylő ügyek
Előadó: Komjáti János, jegyző
Előterjesztés írásban csatolva.

Komjáti János, jegyző
A napirenden belül két kérdéssel kell foglalkozni.

1.1. Nagytérségi hulladékgazdálkodási társulás   

Komjáti János, jegyző
A bizottság megtárgyalta a kérdést, az ott elfogadott javaslatot terjeszti a testület elé. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

18/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának mellékelt módosítását elfogadja. 
A Társulási Tanács 18/2007.(XII.10.) számú határozatával egyetért. 
Győrújbarát Község Önkormányzata a megállapodásban megfogalmazott 
jogosultságokat és előírt kötelezettségeket tudomásul veszi.

1.2.  Sokoró-térség komplex erózióvédelmi programja

Komjáti János, jegyző
A Település-fejlesztési Bizottság áttekintette az előterjesztést, és nem javasolja a testületnek a 
kapcsolódást ehhez a pályázathoz.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

19/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata

Győrújbarát Község Önkormányzata a Sokoró-térség komplex 
erózióvédelmi programja pályázattal, a pályázatban foglaltakkal 
nem tud azonosulni, ezért ebben a programban nem vesz részt. 
A leírtak miatt nem biztosít saját forrást, nem köt hitel-ígérvényt, 
illetve a hitel- és bankgarancia ráeső költségét nem vállalja. 
Továbbá a Szindikátusi Szerződést nem írja alá.
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2./ Napirendi pont: Győrújbarát Község Önkormányzata 2008. évi költségvetése 
     megvitatása
     Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester
     Előterjesztés írásban csatolva.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Komjáti János, jegyző
Hogy február 15-ig beterjeszthető legyen, ezért került a testület elé a kérdés a mai napon. A 
határozati javaslat a bizottság által hozott javaslatokat tartalmazza.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  10  igen  szavazattal,  2  fő  tartózkodásával, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

20/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
1./ A beterjesztett költségvetési tervezetet a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság 
egyeztesse, és törekedjen a működési kiadások biztosításán kívül 
fejlesztési kiadásokra, előirányzat biztosítására.

2./ A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elfogadott ütemtervének megfelelően 
2008. február 20-án tárgyalja meg a tartalmi egyszerűsítéseket, 
egyeztessen az előkészítést végző hivatallal, majd 2008. február 28-i 
ülésén az így átalakított polgármesteri előterjesztést megvitatva 
támogató javaslatával terjessze azt a 2008. március 4-i képviselő-testületi 
ülés elé.
Felelős: Kocsár Károly, Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke
Határidő: folyamatos, anyag 2008. március 4.

3./ napirendi pont: II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ pedagógiai    
     programja
Előadó: Rácz György, ÁMK-főigazgató
Előterjesztés írásban csatolva

Rácz György, ÁMK-főigazgató
Közoktatási tv. 45.§ és 48.§ tartalmazza a pedagógiai program elkészítésének kritériumait. Fő 
feladat megőrizni az óvodában, az iskolában és a közművelődésben meglévő értékeket, ezeket 
egységbe foglalni. A pedagógiai programot a nevelőtestület készítette elő, bizottsági ülésen a 
bizottság támogatta. Megköszöni a nevelők munkáját, a szülők támogatását a munkában. 

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások
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Mógor Csaba, települési képviselő
A bizottsági ülésen részletes ismertetést kaptak a programról.

Ott László, települési képviselő
Kiemeli,  hogy  a  pedagógiai  program  az  egész  falu  lakosságára  vonatkozik,  ezért  a  falu 
honlapján megtalálható, az észrevételeket is várják a lakosságtól.

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

21/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
Elfogadja a II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ

pedagógiai programját a mellékelt formában.

4./ napirendi pont: Oktatási-nevelési intézmények eszközellátása helyzete, 
    eszközfejlesztési terv megvalósulása, pályázatok
Előadó: Komjáti János
Előterjesztés írásban csatolva

Komjáti János, jegyző
Az  éves  munkaterv  elkészítésekor  a  TIOP-pal  még  nem  számolhattak.  Az  eszközellátás 
megfelelt az előírásoknak.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

22/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
Győrújbarát Község Önkormányzata 

a TIOP-IKT pályázat beadását határozza el 
a II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ

intézmény vonatkozásában.
A pályázat előkészítését, elkészítését és beadását

a megadott határidőig elrendeli.
Felelős: Komjáti János, jegyző
Határidő: 2008. március 08.  
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5./ Intézményi térítési díjak meghatározása
Előadó: Komjáti János
Előterjesztés írásban csatolva

Komjáti János, jegyző
A  bizottság  foglalkozott  a  kérdéssel,  annak  megfelelően  került  az  anyag  átdolgozásra  a 
szociális ellátottak területén csökkentésre került a mértéke, ott az előző évi térítési díj maradt 
meg.
A  bizottság  javasolja  elfogadásra  a  beterjesztett  intézményi  térítési  díjakról  szóló 
rendelettervezetet az alábbi módosításokkal:

• házi gondozottak, szociális étkezők 310,- Ft/nap
• A rendelet „Rendelkezéseit a 2008. március 01. után igénybe vett étkezéseknél kell 

figyelembe venni. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi önkormányzati rendeletét alkotja meg:

Győrújbarát Község Önkormányzata
megalkotja 

3/2008.(II.05.) sz. rendeletét

az Intézményi térítési díjakról.

6./ Bizottságok elnökeinek előterjesztései

6.1. Kommunikációs Bizottság

Előadó: Zólyomi Péter, bizottsági elnök
Előterjesztés írásban csatolva.

Zólyomi Péter, bizottsági elnök
Az  első  bizottsági  ülés  nem  volt  határozatképes,  a  másodikon  mindenki  megjelent.  Két 
témával foglalkoztak: Baráti Hírmondó és a Honlap kérdése.

Határozati javaslat:
A beérkezett nyomdai árajánlatok alapján a bizottság ez EVO Print Kft ajánlatát javasolja 
elfogadni. A terjesztésre az eddig megszokott módon a postát javasolja.

Összehasonlító árak:

Nyomdai kivitelezés
EVO Print Kft 62 Ft/db + ÁFA
Pénzes Nyomda 62,40 Ft/db + ÁFA

Terjesztés
Posta: 10.000 + ÁFA alkalmanként
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Pénzes Nyomda: 6500 Ft + ÁFA alkalmanként

A Baráti Hírmondó kiadása ügyében a bekért ajánlatok értékelésre kerültek, 40 Ft + Áfa volt a 
különbség a bekért ajánlatok között, az eddigi nyomda (más néven) adta az olcsóbb ajánlatot, 
ezt javasolja a testületnek elfogadásra. Terjesztés tekintetében sem volt lényeges eltérés. 

Mógor Csaba, települési képviselő
Módosító indítványát ismerteti.
Előterjesztés írásban csatolva.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Németh Endre adott erre árajánlatot.

Mógor Csaba, települési képviselő
Csak a szerkesztésre kértek tőle árajánlatot. Az egész kérdés újratárgyalását javasolja.

Medgyasszay Csaba, települési képviselő
Egyetért, hogy nagyobb nyilvánosságot kell kapjanak a pályázatok. Nyugvóponton lévőnek 
tartja az ügyet, egyeztetett Németh Endre úrral.

Kocsár Károly, települési képviselő
Nem  hisz  az  esélyegyenlőségben.  A  nyilvánosságra  hozással  egyetért,  de  nem  lehet  a 
következő újságban, mivel az meg sem fog jelenni. 

Mógor Csaba, települési képviselő
Van érvényes rendelet, tehát lesz újság.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

23/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
Mógor Csaba módosító indítványát nem fogadja el, 

nem kér újabb ajánlatot a Baráti Hírmondó kiadására.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Zólyomi Péter, bizottsági elnök előterjesztésével kapcsolatban kéri a szavazást.

Határozati javaslat:
A beérkezett  nyomdai árajánlatok alapján a bizottság ez EVO Print Kft ajánlatát  javasolja 
elfogadni 62 Ft/db + ÁFA áron. A terjesztésre az eddig megszokott módon a postát javasolja.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi részdöntést hozza:
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Győrújbarát Község Önkormányzata
A Baráti Hírmondó nyomdai munkálataival az EVO Print Kft-t

bízza meg 62 Ft/db + Áfa áron.
 

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

Győrújbarát Község Önkormányzata
A Baráti Hírmondó terjesztésével a továbbiakban is

A Magyar Posta Zrt-t kell megbízni 5,20 Ft + Áfa/db
egységáron 

Győrújbarát Község Önkormányzata a fenti részdöntésekkel az alábbi határozatot hozza: 

24/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata
A Baráti Hírmondó nyomdai munkálataival az EVO Print Kft-t

bízza meg 62 Ft/db + Áfa áron, a lap terjesztésével a
Magyar Posta Zrt-t bízza meg 5,20 Ft + Áfa/db egységáron.

Mógor Csaba, települési képviselő
Minden munka, szolgáltatás, anyag beszerzési igény, melyet az Önkormányzat igénybe kíván 
venni,  és  amelynek  egyszeri  értéke  meghaladja  a  100.000 Ft-ot,  jelenjen meg a  település 
honlapján pályázati kiírásként. A kiírást egységes szempontrend szerint bírálja el a Hivatal, 
melyről  beszámolási  kötelezettsége  keletkezik  a  következő  testületi  ülésen.  Ehhez  kéri  a 
képviselők támogatását.

Kocsár Károly, települési képviselő
Átgondolást javasol. Testületi ülés előtt 12 nappal kell összehívni bizottsági ülést, az idő miatt 
nem tarthatóak a határozati javaslatban foglaltak.

Vass Zoltán, települési képviselő
Jónak  tartja  az  előterjesztést,  egyetért,  hogy gondolja  át  a  megfelelő  bizottság,  hogy mit 
érintsen, mit ne érintsen a kérdés. A következő testületi ülés napirendje

Mógor Csaba, települési képviselő
Az internet az idő tényezőt megoldhatja. Ha a költség lenne magasabb, meg lehet szabni 1-2 
napos határidőt. Ha elfogadásra kerül a javaslat, lehet később módosítani rajta.

Komjáti János, jegyző
Egyetért  a  két  kiegészítő  képviselő  úrral.  Az  internet  nem  old  meg  mindent,  kizár  egy 
bizonyos kört a pályázók közül.

Erdei István, helyi állampolgár
Mógor Csaba az önkormányzatot jelölte meg, ez pontosításra szorul. Pontosítást javasol az 
ötlet több pontján.
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(Bojtor Ferenc 18.58-kor megérkezett.)

Őri Gyula, PEB külsős tagja
Az internetet kevesen használják. Ingyenes hirdetésre is kevesen jelentkeztek. 

Mógor Csaba, települési képviselő
Az Önkormányzatot és a bele tartozó intézményeket értette a javaslatban, a jelenlegi állapotot. 
A változást majd követni kell.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Költségvetés elkészítésének folyamatában olyan határidőt szabjon a testület, ami tartható.

Zólyomi Péter, települési képviselő
Ehhez a honlapot is át kell alakítani.

Kocsár Károly, települési képviselő
A  beszerzések  az  ÁMK  SZMSZ-ét  is  érintik,  ez  mélyebb  kérdés.  Blokkokat  lehet 
meghatározni. Az árverseny is fontos tényező. A hivatal, a konyha, az ÁMK is gondolja végig 
a saját vonatkozásait a kérdésben.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság határozza meg az elveket, tegyenek javaslatokat, határidőket, a 
pályáztatásról  pedig  számoljanak  be  a  testületi  üléseken.  Beruházásokra  már  működhet  a 
dolog.

Mógor Csaba, települési képviselő
Határidőt szabjon a testület a kérdés megvitatására. Nem fogadja el, hogy a kérdés elodázásra 
kerüljön.  Kiegészíti:  összeghatár  ne  legyen  meghatározva,  az  áprilisi  testületi  ülésre 
készítsenek a bizottságok előterjesztést.

Komjáti János, jegyző
A határidő  kapcsán  hozzáfűzi:  a  Pénzügyi-Ellenőrző  Bizottság  ülésen  tartható  határidőket 
határozott meg.
Április 30. volt a konyha határideje, ezt kéri figyelembe venni.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

25/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Mógor Csaba előterjesztését a májusi ülésen
kívánja tárgyalni (összeghatár nélkül)

a képviselő-testület

Zólyomi Péter, települési képviselő
Honlap karbantartással kapcsolatos kérdések.
Péter András közreműködne a honlap továbbfejlesztésében. Pontosan írásban nem kapta meg 
az árajánlatát (havi 80-100 e Ft lett volna), a bizottság nem tartja elfogadhatónak. A bizottság 
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javaslata:  Symbion Bt megbízása 15.000 Ft + Áfa összegért,  aki a fejlesztést,  felügyeletet 
ellátja.  Tőlük bérli  a tárhelyet  is az Önkormányzat.  Az ötletek megfogalmazása után nyílt 
pályázat keretében árajánlatot kell bekérni a Symbion Bt-től és Péter Andrástól is.

Határozati  javaslat:  a  honlap  karbantartási  feladataival  a  Symbion  Bt-t  bízza  meg  az 
Önkormányzat 15000 Ft + Áfa összegért. 

A  honlap  karbantartásával  kapcsolatosan  a  kiküldött  anyagot  megvitatták.  Az  alábbi 
határozati javaslatot fogadta el a bizottság:

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  12  igen  szavazatával,  1  fő  tartózkodásával 
ellenszavazat nélkül az alábbi részdöntést hozza:

Győrújbarát Község Önkormányzata
Győrújbarát Község honlapja karbantartási munkáival

a Symbion Bt-t bízza meg az általa adott 15.000 Ft + Áfa összegért.

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

26/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Győrújbarát Község honlapja karbantartási munkáival
a Symbion Bt-t bízza meg az általa adott 15.000 Ft + Áfa összegért.

A Honlap fejlesztésével kapcsolatban ajánlatokat gyűjt be.
Határidő: áprilisi testületi ülés

6.2. Kulturális és Oktatási Bizottság

Ott László, bizottsági elnök
Iskolaszék  működésének  megújítására  tesz  indítványt,  ezzel  kapcsolatban  javaslata:  Dr. 
Csizmadia Andrea az Önkormányzat delegáltjaként legyen tagja az iskolaszéknek.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Nem ért egyet a javaslattal, nem kötelező a testület tagjai közül delegálni.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Alpolgármesterré  válásakor  lemondott  az  iskolaszéki  tagságról.  Szülőként  a  testület  és  az 
iskola között az információáramlás érdekében vállalná el a feladatot.
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Komjáti János, jegyző
Ha a polgármester megbízza, akkor a testület nem szavaz. A fenntartó az Önkormányzat, ha a 
polgármester delegálna, elvonná a testület jogát. A Polgármester az alpolgármesternek nem 
adhat ilyen feladatot.

Vass Zoltán, települési képviselő
Az  önkormányzat  bárkit  delegálhat.  Az  Ötv.  szerint  dr.  Csizmadia  Andreát,  mint 
alpolgármestert nem. Milyen más úton lehet őt megbízni? 

Komjáti János, jegyző
Az alpolgármesternek a testület nem adhat ilyen feladatot. Az Ötv. viszont nem engedi, hogy 
a polgármester megbízza ezzel.

Őri Gyula, Településfejlesztési Bizottság külsős tagja
Ez nem polgármesteri feladat. Polgármester asszony is volt már tagja az iskolaszéknek. Mint 
képviselőt megbízhatja a testület.

Ott László, bizottsági elnök
Bizottsági  ülésen ez így nem vetődött  fel.  Javasolja,  hogy a  bizottság a következő ülésén 
tisztázza a kérdést.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

27/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Kulturális és Oktatási Bizottsága ismét megtárgyalja a javaslatot, és
a képviselő-testület áprilisi ülésén javaslatot tesz az iskolaszéki tagsággal

kapcsolatosan.

6.3. Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság 

- Tájház ügye

Kocsár Károly, bizottsági elnök
Tájházzal kapcsolatban tárgyalt a bizottság. 

Határozati javaslat:
A bizottság  a  tájház  megvásárlását  javasolja  a  testületnek.  Javasolja  a  bizottság,  hogy  a 
megvásárlást a polgármester készítse elő, maximálisan a vásárlásra fordítható költségként a 
testület  az  értékbecslés  által  meghatározott  összeget  határozza  meg.  Határidő:  márciusi 
testületi ülésre egyeztetés és beszámolás erről.

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

28/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

A Tájház megvásárlásáról dönt az 
ingatlanbecslés által meghatározott 8,8 millió Ft-os áron

- Műemlék jellegű épület ügye

Kocsár Károly, bizottsági elnök
Műemlék jellegű épület kapcsán is véleményt alkotott a bizottság: megköszönve az ajánlatot, 
ne éljen az Önkormányzat a felajánlással. Az épület jövője az, amit nem tudtak beépíteni a 
feladatok közé.

Határozati javaslat:
A  bizottság  a  Pfilf  Éva  festőművész  által  felajánlott  Fenyves  utcai  épülettel  kapcsolatos 
ajánlatát elfogadásra nem javasolja a testületnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

29/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Megköszöni Pfilf Éva festőművész felajánlását a tulajdonában 
álló műemlék jellegű épület vonatkozásában, azonban

azt nem kívánja megvásárolni.

- A bizottság ügyrendje

Kocsár Károly, bizottsági elnök
A bizottság ügyrendje tájékoztató jelleggel kiküldésre került.

A pénzügyi ellenőrző bizottság a testületnek beterjeszti tájékoztatás céljából az ügyrendjét és 
a munkatervét.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:
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30/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság  ügyrendjét elfogadja.

- Tájékoztatás a költségvetésről

Kocsár Károly, bizottsági elnök
Bázis év adataival kértek kiegészítést, majd minimum összegeket, amelyekkel az intézmények 
működni tudnak. A fejlesztési elképzelések a közmeghallgatás fő témája lesz. Még kétszer ül 
össze a bizottság, márciusra előreláthatólag testület elé hozzák az anyagot.

Erdei István, Falubarát Győrújbarát Egyesület elnöke
A Pénzügyi Bizottságnak SZMSZ-e, vagy irányelvei vannak?

Komjáti János, jegyző
Ügyrendje van a bizottságoknak a képviselő-testület SZMSZ-e szerint.

6.4 Településfejlesztési Bizottság

- Volt evangélikus lakás ügye

Vass Zoltán, bizottsági elnök
A volt evangélikus lakás ügyéről Hanvai László lelkész zárt ülést kért.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

31/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat

Győrújbarát Község Önkormányzata

A volt evangélikus lakás ügyében 
zárt ülésen történő tárgyalásról határoz.

- Rendezési terv kapcsán felmerülő lakossági igények 

Vass Zoltán, bizottsági elnök
Felmerült az az igény, hogy a Hivatal tájékoztatást adjon a beérkező lakossági panaszokról, 
kérik ezért, hogy Tóth József építésügyi előadó a település honlapjára tegye fel a tájékoztatója 
ábráit. Komlóhát utca lakóitól kapott panaszok kapcsán megfogalmazta a bizottság, hogy csak 
kiemelt ügyekkel foglalkozzon a bizottság. Kéri a hivataltól, hogy február 27-ig minden olyan 
kezdeményezésről számoljon be, amely rendezési terv módosítást igényel. 

Kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólások:

Zalka Zsolt, helyi állampolgár
Az aláírásgyűjtés szervezője. Elmondja, hogy sérti az utca lakóit a rendezési terv.

Vass Zoltán, Településfejlesztési Bizottság elnöke
A hivatal beterjeszti a bizottságnak a felmerült igényeket, a bizottság megtárgyalja. Február 
27-ig semmi olyan dolog nem fog történni, ami érdeket sért. Hirtelen előterjesztést nem kíván 
a bizottság elfogadni. 

Németh Csaba, települési képviselő
A bizottsági ülés is nyilvános, meghallgatják a véleményeket ott is.

Zólyomi Péter, települési képviselő
A sürgősséget nem látja indokoltnak.

Zalka Zsolt, helyi állampolgár
Részt kíván venni a bizottság ülésén, kéri, hogy a honlapon jelenjenek meg a bizottsági ülések 
időpontjai.

Bojtor Ferenc, települési képviselő
A hivatal minden olyan ügyet bizottság elé hoz, ami rendezési terv ügyben beérkezik. Nem 
szelektál.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A bizottság nem dönt, csak véleményt alkot.

Határozati javaslat: 
A  Településfejlesztési  Bizottság  javaslatot  tesz  a  Hivatal  előkészítésében  az  ügyben  a 
következő ülésre.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

32/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Dönt arról, hogy a rendezési terv módosítást igénylő ügyeket a 
Hivatal a Település-fejlesztési bizottság felé továbbítja, majd

a bizottság az érintett kérdésekben javaslatot tesz 
a képviselő-testületnek.

Vass Zoltán, Településfejlesztési Bizottság elnöke
Az Agármány körút elnevezés módosítása Akác körút elnevezésre. 
Az írásbeli véleményt  a hivatal  begyűjtötte,  ez alapján javasolja az Agármány körút Akác 
körúttá változtatását 2008. 02. 06-tól.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

33/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

A győrújbaráti Agármány körút elnevezését 
a 3819/23 és 3819/44 hrsz-ú közterületek vonatkozásában

Akác körút 
elnevezésre módosítja.

Vass Zoltán, Településfejlesztési Bizottság elnöke
A  bizottság  tárgyalt  a  településfejlesztési  feladatokról.  A  hivatal  készített  különböző 
felméréseket.  Őri úrtól korrekt összeállítást kapott a feladatokról. Február 27-re elkészíti a 
bizottság  az  éves  programját.  Javasolja  a  bizottság,  hogy  2008.  évben  az  utak,  árkok  és 
közterületek karbantását helyezze az Önkormányzat előtérbe. Fontosnak tartotta a bizottság az 
ABC melletti tér rendbetételét, az István utcai járda továbbépítését, Győrújbarát és Nyúl közti 
összeköttetés hiányosságainak (pl. közvilágítás hiánya) a pótlását, a további járdaépítéseket. 
A  bizottság  elfogadta  az  ügyrendjét,  Őri  úrtól  a  feladatokat  illetően  korrekt  összeállítást 
kapott. A különböző fejlesztési igények kontrolljához, a lakossági indítványok megítéléséhez 
a Hivataltól független szakembert bízzon meg az Önkormányzat a falu főépítészi feladataival, 
legalább  havi  32  óra  munkaidőben.  Szalánczi  Gábort  javasolják  erre  a  feladatra,  aki  a 
megbízás  díjáról  polgármester  asszonnyal  tárgyalt.  A  kamarától  kapott  összeg  10.000 
Ft/órában  határozza  meg  a  megbízási  díjat  települési  főépítész  esetében,  Szalánczi  Gábor 
ennél jóval alacsonyabb árat határozott meg, 4000 Ft körüli óradíjért elvállalta. A bizottság 
javaslata 150.000 Ft bruttó megbízási díj.

Hozzászólások:

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
Mint  a korábbi  ülések alkalmával  is  szót  emelt  az  ügyben,  ismét  kéri  az  orvosi  rendelők 
felújítását is bevenni a Településfejlesztési Bizottság programjába.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

34/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

A települési főépítészi feladatok ellátásával 
Szalánczi Gábort bízza meg havi 32 óra időtartamban,

150.000 Ft bruttó megbízási díjért. 

Vass Zoltán, bizottsági elnök
Homlok Ferenc beadványát – az erdő átminősítésével kapcsolatban – külön megtárgyalta a 
bizottság Árvai István,  Komjáti  János és Szalánczi  Gábor tagokkal.  Itt  arra jutottak,  hogy 
március 25-ig történjen meg a felülvizsgálat,  majd az áprilisi  ülésre tárják a testület  elé a 
kérdést.
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Juhászné Árpási Irma, polgármester
Kivágásra érett fák, amelyre engedélye van. Egy része azonban benyúlik az ipari területre.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Győrújbarát Község Önkormányzata
A pálinkafőzdénél lévő erdőterület átminősítésének ügyét 

ifj. Árvai István, Komjáti János és Szalánczi Gábor
tagokból álló bizottság megtárgyalja, egyeztet a beadványról,

és az áprilisi képviselő-testületi ülésen
javaslatot tesz a kérdésben.
Határidő: 2008. március 25.

Napirend után

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
Építményadóval kapcsolatos kétségeiről az előző testületi ülésen szólt. Állásfoglalást kért a 
Közigazgatási Hivataltól. A kapott választ átadta polgármester asszonynak, jegyző úrnak és 
képviselőtársainak. Javasolja, hogy álljon fel egy vizsgálóbizottság 3 tagból, aki áttekinti az 
állásfoglalást, a jegyzőkönyveket, és tájékoztatja a falu lakosságát a kialakult helyzetről. Kéri 
a testület javaslatát, hogy kik vegyenek részt ebben.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester  kérdésére  11  igen,  1  ellenszavazattal,  1  fő  tartózkodása  mellett  az  alábbi 
részdöntést hozza:

Győrújbarát Község Önkormányzata
az Építményadóról szóló 25/2004./XII.17./

önkormányzati rendelete
ügyében bizottság felállításáról dönt.

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
Javasolja a bizottság tagjainak ifj. Árvai István és Kocsár Károly települési képviselőket.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Harmadik tagként javasolja, hogy Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő is vegyen részt 
a bizottság munkájában.

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
Határidőként az áprilisi testületi ülést javasolja. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 fő tartózkodása mellett az 
alábbi részdöntést hozza:
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Győrújbarát Község Önkormányzata
Az Építményadóról szóló 25/2004./III.17./

 rendelet ügyében létrehozandó bizottság tagjának
Ifj. Árvai István, dr. Medgyasszay Csaba és Kocsár Károly

települési képviselőket választja.

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

35/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Az Építményadóról szóló 25/2004./III.17./
 rendelet ügyében vizsgáló bizottság 
Létrehozásáról dönt, melynek tagjai: 

Ifj. Árvai István, dr. Medgyasszay Csaba és Kocsár Károly
Települési képviselő.

Határidő: áprilisi testületi ülést

Komjáti János, jegyző
Május  8-i  testületi  ülés  egyes  rendelkezéseivel  kapcsolatban  a  Közigazgatási  Hivatal 
állásfoglalásáról kérte a testület az anyagot.
Kezdeményezésre  történt  a  vizsgálat.  A  fegyelmi  eljárás  kérdésköreivel  nem  joga  és 
kötelessége foglalkozni.  Eljárási problémák (7 vagy 8 fő, sürgősség, zárt  vagy nyílt  ülés,) 
Ezekkel nem értett egyet a Közigazgatási Hivatal, ezek eljárási szabályok. 

Mógor Csaba, települési képviselő
Május 8-i testületi ülésről készült jegyzőkönyvet nem kapták meg határidőben. A január 22-i 
testületi ülésről készült jegyzőkönyvet nem kapta meg. Amíg ennek nem tesz eleget a hivatal, 
addig nem vállal jegyzőkönyv hitelesítést.

Kérdések:

Dr. Márai István, települési képviselő
Számítógépen készül a jegyzőkönyv, miért nem kapják meg határidőben?

Kocsár Károly, települési képviselő
Tavaly júniusi anyagot kapott meg az ülés előtti utolsó este. 
Miért nem kapta meg a testület a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételét?

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
A képviselő-testület az anyag címzettje, amely határidőt is tartalmaz.

Válaszok:

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Saját otthoni címére kapta az anyagot.
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Komjáti János, jegyző
Jegyzőkönyvek ügyében próbálja a Hivatal a használható ötleteket alkalmazni, sok segítséget 
kap  a  Hivatal  a  bizottságoktól.  A testületi  ülések  száma  nőtt,  a  Hivatal  létszáma  viszont 
csökkent. Ezzel együtt  úgy ítéli  meg, hogy a jegyzőkönyvek elkészítése terén behozható a 
lemaradás.

Az  ülés  felülvizsgálatára  került  sor  a  törvényességi  észrevételben.  Nincs  a  hivatalnál 
észrevétel a testület működésével kapcsolatban.

Vass Zoltán, települési képviselő
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv nyers állapotában azonnal kiküldésre kerüljön 
a  hitelesítőknek.  Javasolja  továbbá,  hogy  az  új  jegyzőkönyvek  legyenek  rendben,  utána 
kerüljön sor az elmaradások rendbetételére.

Kocsár Károly, települési képviselő
Információi szerint mégegy határidőt is adott a Közigazgatási Hivatal.

Komjáti János, jegyző
Nincs mégegy határidő.

Mógor Csaba, települési képviselő
Javasolja, hogy a jegyzőkönyvek elkészítéséről hozzon határozatot a testület. Nyers formában 
azonnal kerüljön átküldésre a két hitelesítőnek a jegyzőkönyv.

Komjáti János, jegyző
Nincs akadálya.

Kocsár Károly, települési képviselő
Ez  SZMSZ-módosítást  igényelne,  nem  javasolja  az  SZMSZ  ilyen  „ad-hoc”  módon  való 
módosítását. 

Mógor Csaba, települési képviselő
Az SZMSZ a végleges jegyzőkönyvre vonatkozik.

Komjáti János, jegyző
Nem módosítja az SZMSZ-t ez a dolog.

Zólyomi Péter, települési képviselő
December  13-án  küldött  el  anyagot  a  hivatalba  a  televíziós  felvételekről.  Kérte,  hogy 
interpellációját  a polgármester  asszony ismertesse.  Ez nem történt  meg.  Az interpellációra 
adott választ nem fogadja el, mivel konkrét válaszokat és felelősséget nem tartalmaz. 

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A feltett kérdésekre ismételten írásban hajlandó válaszolni.

(20.35-kor dr. Medgyasszay Csaba és Mógor Csaba elhagyja a termet.)

Zólyomi Péter, települési képviselő
Felolvassa az interpellációt és az arra adott választ. (Melléklet)
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(20.37-kor dr. Medgyasszay Csaba visszaérkezik a terembe.)

(20.38-kor Mógor Csaba visszaérkezik a terembe.)

Zólyomi Péter, települési képviselő
Több megkeresés érkezett hozzá, ezért intézte interpellációját a polgármester asszonyhoz.

Mógor Csaba, települési képviselő
Mennyibe került a pilot-projekt? A Kommunikációs Bizottság nem tudott ezekről a dolgokról, 
holott a település marketingjét szolgálta.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Nincsenek a kezében az adatokat, azokat a következő ülésre be tudja hozni. 

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
A testületi ülések felvételéről és annak díjáról döntött a testület, a rendezvények felvételéről 
nem döntött. 

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A  felvételek  a  falu  érdekét  szolgálták.  A  polgármesternek  feladata  a  település 
„menedzselése”, erre van szabad mozgástere. Fontosnak véli az ÁMK népszerűsítését.

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
A céllal és szándékkal egyetért, de a megvalósítás mikéntjében problémákat lát.

Kocsár Károly, települési képviselő
Megkérdezi jegyző urat, hogy hogyan szólt a határozat? Lett-e ez módosítva?

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Nem a testületi  ülés rovására mennek ezek az adások, a testületi  ülés az elsődleges, utána 
kerülnek közvetítésre az egyéb rendezvények.

Németh Csaba, települési képviselő
Úgy  véli,  hogy  ez  a  testület  nagy  hangsúlyt  helyez  a  kommunikációra,  a  honlap 
karbantartására, a falu lakosságának tájékoztatására.

Ott László, települési képviselő
Javasolja, hogy a Kommunikációs Bizottság készítsen elő egy hármas megállapodást a Kábel 
TV, a felvételeket készítő vállalkozó és a honlap karbantartó bevonásával.

Komjáti János, jegyző
Van erre lehetőség.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Zólyomi Péter nem fogadta el az interpellációra adott választ. Javasolja, hogy jöjjön létre egy 
bizottság a kérdésben.

Vass Zoltán, települési képviselő
A  válaszból  kiderült  a  jó  szándék.  A  feltett  kérdésekre  kell  egyszerűen,  a  tájékoztatást 
kihagyva válaszolni.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  0  igen,  11  fő  ellenszavazatával,  2  fő 
tartózkodásával az alábbi részdöntést hozza: 

Győrújbarát Község Önkormányzata
Juhászné Árpási Irma, polgármester asszony 

Zólyomi Péter települési képviselő interpellációjára adott válaszát 
nem fogadja el. 

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

36/2008.(II.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Juhászné Árpási Irma, polgármester asszony 
Zólyomi Péter települési képviselő interpellációjára 
adott válaszát nem fogadja el. 
Megbízza a Kommunikációs Bizottságot, hogy a
Zólyomi Péter települési képviselő interpellációjával
kapcsolatos ügyet vizsgálja ki. 

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Lakossági  bejelentés  érkezett  a honlapra a Liszt  Ferenc utcai  buszmegálló  ügyében.  Kéri, 
hogy jegyző úr tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, polgármester 21.00-kor az ülést bezárta.

K.m.f.

Juhászné Árpási Irma Komjáti János
     polgármester                  jegyző

Kocsár Károly         Dr. Márai István      
         jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 
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