
 Győrújbarát Község  Önkormányzat
             Képviselő-testülete

215-12/2008.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Győrújbarát Község Önkormányzata 2008. május 13-án 18 órakor megtartott
    rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Az ülés helye: Művelődési Otthon és Faluház

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

Igazoltan távol: Németh Csaba 
Ott László

Tanácskozási joggal: Kerekes Tibor megbízott jegyző

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja,  hogy a 14 települési  képviselőből  11 fő megjelent.  Zólyomi  Péter települési 
képviselő írásban jelezte, hogy várhatóan fél óra késéssel tud az ülésen résztvenni. Az ülést 
határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.

Jegyzőkönyv  hitelesítőknek  javasolja  Bojtor  Ferenc  és  dr.  Csizmadia  Andrea  települési 
képviselőket, kéri a javaslat elfogadását.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Bojtor Ferenc települési  
képviselőt,  illetve  egyhangúlag  dr.  Csizmadia  Andrea  települési  képviselőt  jegyzőkönyv  
hitelesítőnek.



Napirendi javaslat:

1./ Jegyzői pályázatok elbírálására bizottság létrehozása
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

2./ Pályázat kiírás TV-felvételek elkészítésére (ennek elfogadása)
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A napirendek közé két napirendi pont felvételét javasolja még:

3./ TEUT és HÖF-CÉDE pályázaton való részvétel
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

4./ Komposztáló program befejezése
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

Megkérdezi  a  képviselő-testületet,  hogy  van-e  valakinek  egyéb  véleménye,  javaslata  a 
napirenddel kapcsolatban?

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  7  fő  igen,  1  nem  szavazattal,  3  fő 
tartózkodásával elfogadja a napirendi javaslatot. 

Napirendi pontok a fenti döntés után  :  

1./ Jegyzői pályázatok elbírálására bizottság létrehozása
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

2./ Pályázat kiírás TV-felvételek elkészítésére (ennek elfogadása)
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

3./ TEUT és HÖF-CÉDE pályázaton való részvétel
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

4./ Komposztáló program befejezése
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

1./ Napirendi pont

Jegyzői pályázatok elbírálására bizottság létrehozása
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Megkéri jegyző urat, hogy tájékoztassa a testületet a jegyző választás menetéről.
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Kerekes Tibor, megbízott jegyző
Tájékoztatja a testületet  és a lakosságot, hogy Győrújbarát Község képviselő-testülete által 
meghirdetett  jegyző  pályázatra  a  határidőig  7  pályázat  érkezett  be.  Javaslatot  tesz  az 
előkészítő  eljárásra.  Helyettes  jegyzőként  az  előkészítő  eljárást  előkészítené,  a  beérkezett 
pályázatokat  átnézné  olyan  szempontból,  hogy  azok  megfelelnek-e  a  pályázati  kiírás 
követelményeinek, erről tájékoztatja a testületet. Javasolja a testületnek, hogy válasszon tagjai 
közül  egy  3-5  tagú  bíráló  bizottságot,  az  52.  §  (1)  bekezdés  alapján  ennek létrehozására 
lehetőség van, a (3) bekezdés alapján pedig a feladat elvégzése után a bizottság megszűnne. A 
bizottság feladata lenne a jegyzői pályázatok kezelése,  áttekintése,  és az áttekintés alapján 
javaslattétel a képviselő-testület felé. A bírálóbizottság tagjairól a testületnek kell döntenie. 
Felhívja figyelmét a személyes adatok védelmére, tehát a pályázatok nem nyilvánosak, nem 
kerülhetnek fel a honlapra. A testület tagjainak úgy adhatja ki a pályázatokat, hogy egy írásos 
elismervényt, illetve egy titoktartási nyilatkozatot alá kell írni.  Tájékoztatja a testületet, hogy 
az aljegyző a hivatalba visszaérkezett, így a jegyző kinevezésekor az ülést ő vezetné.
Javaslata: ha elfogadja az előkészítő eljárási menetrendet a testület, akkor dönteni kellene a 
bíráló bizottság tagjairól, nekik 2 hét állna rendelkezésükre a pályázók meghallgatására, majd 
május  27-én egy rendkívüli  testületi  ülésen  lehetne  dönteni  a  jegyző választásáról.  Másik 
lehetőség,  hogy  a  május  27-i  ülésen  lenne  a  6  érvényes  pályázatot  beadó  jelöltnek  a 
meghallgatása, és ott, első körben döntene a testület. 

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Mógor Csaba, települési képviselő
A jegyző választás nagyon fontos feladat. Hasonló módon, mint az ÁMK-igazgató választás 
előtt is lehetőséget kapott minden testületi tag arra, hogy megismerje a pályázókat. Jelzi, hogy 
szeretné megismerni és meghallgatni a jelentkezőket. 

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A  bizottságnak  az  lenne  a  feladata,  hogy  előkészítse  és  áttekintse  az  anyagokat,  majd 
meghallgatnának mindenkit,  és erre lehetőséget biztosítanának a testület  tagjainak is. Nem 
tartaná semmiképpen sem szerencsésnek,  hogy 27-én lássák meg és beszéljenek először a 
jegyzőkkel.  A  vélemény  kialakításához  nem  elég  egyszer  meghallgatni  a  jelentkezőket. 
Javasolja az előkészítő bizottság létrehozását. Megkérdezi jegyző urat, hogy a bizottság tagjai 
mikor kaphatják meg a pályázatokat.

Kerekes Tibor, megbízott jegyző
Elkészültek a másolatok, az ülés után a bizottság tagjai azonnal átvehetik azokat.

Vass Zoltán, települési képviselő
A bizottság ülésén részt vehetnek-e a testületi tagok?

Kocsár Károly, települési képviselő
Ha 5 tagú a bizottság, és mind a 14 képviselő részt vesz a meghallgatáson, akkor is csak az 5 
tag készíti a javaslatot. Legyen 14 tagú a bizottság, és akkor szavazhat mindenki. 
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Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
Az előterjesztés lényege, hogy ne május 27-én lássák a jelentkezőket a képviselők először. 
Javasolja esetlegesen egy munkaértekezlet összehívását az ügyben, melyen a testület tagjai 
meghallgatnák mind a 7 jelentkezőt.

Kerekes Tibor, megbízott jegyző
Dr.  Medgyasszay  Csaba,  települési  képviselő  javaslatát  is  járható  útnak  tartja.  Ebben  az 
esetben el kell dönteni, hogy születne-e ott javaslat.

Dr. Márai István, települési képviselő
Egyetért  a  munkaértekezlet  ötletével,  ahol  döntés  nem  születne,  azonban  mindenki 
kialakíthatna egy előzetes véleményt a pályázókról.

Kerekes Tibor, megbízott jegyző
A bizottság lényege az lenne, hogy leszűkítse a pályázók körét.

Kocsár Károly, települési képviselő
Véleménye  szerint  a  pályázók  körének  leszűkítése  már  döntés,  tehát  nem  lehet 
munkaértekezlet, mert az csak testületi ülés keretében lehetséges.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Hangsúlyozza, hogy az öttagú bizottság ülésén mindenkinek lehetősége van hozzászólni.

Bojtor Ferenc, települési képviselő
Ha testületi ülésen kerül sor a meghallgatásokra, akkor annak határozatképesnek kell lennie. 

Mógor Csaba, települési képviselő
Kérdése, hogy ha bizottság jönne létre, akkor ők kizárnának a pályázók közül három embert?

Kerekes Tibor, megbízott jegyző
Nem zárna ki, csak javaslatot tenne a testületnek. El kell dönteni, hogy lenne-e a bizottságnak 
ilyen joga. A bizottság egy sorrendet állitana fel, 1-3. helyen kiket rangsorol.

Bojtor Ferenc, települési képviselő
Javasolja, hogy ha valaki delegáltatni akarja magát, akkor jelöltesse magát a bizottságban.

Kocsár Károly, települési képviselő
Tudomása szerint az alpolgármester és a polgármester asszony nem lehet tagja a bizottságnak. 
Nem kíván olyan bizottságban részt venni, ahol csak javaslatot tehet, de nem szólhat bele a 
döntésbe.

Kerekes Tibor, megbízott jegyző
Meghatározott szakmai feladat ellátására létrehozott bizottság lenne ez a bizottság.

Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Javasolja, hogy a határozatban pontosításra kerüljön a bizottság feladat- és hatásköre.

Kerekes Tibor, megbízott jegyző
A jegyzői pályázatok kezelése, áttekintése után a bizottság javaslatot tegyen a testület felé.
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Határozati javaslat:

1./ Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői pályázatok elbírálására 
öttagú bírálóbizottságot hoz létre, melynek feladata a jegyzői pályázatok kezelése, áttekintése, 
majd javaslattétel a testület felé. 

2./  Győrújbarát  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  bírálóbizottság  tagjának 
megválasztja: ifj. Árvai István, Bojtor Ferenc, Kálovics Géza, dr. Medgyasszay Csaba, Vass 
Zoltán  képviselő  urakat.  A  bíráló  bizottság  feladata  a  jegyzői  pályázatok  kezelése,  azok 
áttekintése alapján javaslattétel a képviselő-testület felé a döntés meghozatalára. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület8 igen, 2 nem szavazattal, 1 fő tartózkodásával az  
alábbi határozatot hozza:

75/2008.(V.13.)képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Képviselő-testülete a jegyzői pályázatok elbírálására
öttagú bírálóbizottságot hoz létre.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, 2 fő tartózkodásával az 
alábbi határozatot hozza:

76/2008.(V.13.)képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Képviselő-testülete a bírálóbizottság tagjának  megválasztja:
ifj. Árvai István, Bojtor Ferenc, Kálovics Géza,

dr. Medgyasszay Csaba, Vass Zoltán képviselő urakat.
A bíráló bizottság feladata a jegyzői pályázatok kezelése,
azok áttekintése alapján javaslattétel a képviselő-testület

felé a döntés meghozatalára.

Kocsár Károly, települési képviselő
Jelzi, hogy a bírálóbizottság ülésén részt kíván venni.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Valamennyi települési képviselő fog meghívót kapni a bizottság ülésére.

2./ Napirendi pont:
Pályázat kiírás TV-felvételek elkészítésére (ennek elfogadása)
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták.  Kéri a testület tagjait,  hogy a határozati 
javaslatot az előterjesztés szerint fogadja el.
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Határozati javaslat:
Győrújbarát község önkormányzata ajánlatot kér az alábbi munkák elvégzésére:

Összefoglalva: a televíziós és egyéb képi kommunikációs munkák kivitelezése.
1. Televíziós munkák

A testületi ülések felvétele 4 kamerával, hangosítással. Évente várhatóan 14-16 testületi ülés  
lesz, egy ülés hossza 2-4 óra. Helyszín: Győrújbarát, Művelődési ház.

Rendezvények televíziós rögzítése havi egy alkalommal, egy vagy két kamerával,  
hangosítással. Helyszín: Győrújbarát.  Rendezvények átlagos hossza 2-4 óra

Fenti felvételekből egy 6-7 órás műsort kell összeállítani, amelyet a helyi kábeltévé részére 
digitális formában (winchesteren), sugárzásra át kell adni.

2. Fotózás
A televíziós rögzítéssel párhuzamosan a rendezvényeken 100-150 db fotót kell készíteni,  

újságban megjelentethető minőségben. A testületi üléseken csak előzetes kérés esetén 
szükséges fotózni. A fotókat digitális formában kell átadni az önkormányzat részére

3. Egyéb feltételek:
Az elkészült anyagokat (nyersanyagokat) archiválva át kell adni az önkormányzat részére, az 

elkészítést követő 30 napon belül.
A beadott ajánlatokhoz kérünk referenciát, a technikai felszerelés (kamerák,  

fényképezőgépek, stb.) rövid ismertetését.
Az ajánlatokban kérjük megadni, hogy egy-egy komplett műsort (6-7 órás anyagot) milyen 

feltételekkel vállal elkészíteni. Ajánlatot kérünk arra is, hogy nagyobb számú (havi 3-5) helyi  
rendezvény rögzítése, és ehhez kapcsolódóan havi 2-3 műsor elkészítését milyen feltételekkel  

vállalják.
Az ajánlatok beadási határideje: április 28-ig adja le az önkormányzathoz, e-mailben.

Ajánlatkérésre javaslom:
Revita Tv
Horváth Róbert 20/9275-286
Laposa Tibor   Stadex Bt 70/286-3665
Füzfa Zsolt 20/923-5784

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül az alábbi határozatot hozza: (Kocsár Károly nem kíván az ügyben szavazni.)

77/2008.(V.13.) képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

ajánlatot kér az alábbi munkák elvégzésére:
Összefoglalva: a televíziós és egyéb képi kommunikációs munkák kivitelezése.
1. Televíziós munkák
A testületi ülések felvétele 4 kamerával, hangosítással. Évente várhatóan 14-16 testületi 
ülés lesz, egy ülés hossza 2-4 óra. Helyszín: Győrújbarát, Művelődési ház. 
Rendezvények  televíziós  rögzítése  havi  egy  alkalommal,  egy  vagy  két  kamerával, 
hangosítással. Helyszín: Győrújbarát.  Rendezvények átlagos hossza 2-4 óra
Fenti  felvételekből  egy  6-7  órás  műsort  kell  összeállítani,  amelyet  a  helyi  kábeltévé 
részére digitális formában (winchesteren), sugárzásra át kell adni. 
2. Fotózás
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A televíziós rögzítéssel párhuzamosan a rendezvényeken 100-150 db fotót kell készíteni, 
újságban megjelentethető minőségben.  A testületi  üléseken csak előzetes  kérés  esetén 
szükséges fotózni. A fotókat digitális formában kell átadni az önkormányzat részére
3. Egyéb feltételek:
Az  elkészült  anyagokat  (nyersanyagokat)  archiválva  át  kell  adni  az  önkormányzat 
részére, az elkészítést követő 30 napon belül.
A  beadott  ajánlatokhoz  referenciát  kér,  a  technikai  felszerelés  (kamerák, 
fényképezőgépek, stb.) rövid ismertetését.
Az  ajánlatokban kérjük  megadni,  hogy  egy-egy  komplett  műsort  (6-7  órás  anyagot) 
milyen feltételekkel vállal elkészíteni. Ajánlatot kér arra is, hogy nagyobb számú (havi 
3-5)  helyi  rendezvény  rögzítése,  és  ehhez  kapcsolódóan  havi  2-3  műsor  elkészítését 
milyen feltételekkel vállalják.
Az ajánlatok beadási határideje: április 28-ig adja le az önkormányzathoz, e-mailben.
Ajánlatokat az alábbi személyektől/szervezetektől kér: 

Revita Tv
Horváth Róbert 20/9275-286
Laposa Tibor   Stadex Bt 70/286-3665
Füzfa Zsolt 20/923-5784

Polgármester az ülésen 18,35-kor 10’ szünetet rendel el.

18.45-kor Kálovics Géza települési képviselő távozik az ülésről.

3./ Napirendi pont:

3.1./ TEUT pályázaton való részvétel
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Megkéri jegyző urat a határozati javaslat előadására.
Május 14. 16 óra a beadási határidő. 

Határozati javaslat:
Győrújbarát Község Önkormányzat

Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 

által meghirdetett, a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása” 

felhívásra  pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Hunyadi János u. burkolatának felújítása. 

A fejlesztés megvalósulási helye: Győrújbarát, Hunyadi J. u. 2326. hrsz.
A fejlesztés forrásösszetétele:

Saját forrás: 32.455.198 Ft
Támogatásból igényelt összeg: 7 millió Ft

Összesen: 39.455.198 Ft.
A Képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét

A 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008. sz. 
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önkormányzati rendeletében biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A képviselő-testület 50-50%-ra gondolt. Ennek az utcának a bekerülési költsége 32 millió, 
közel 40 millió Ft-ba kerülne. Ebből 7 millió Ft-ot tud csak az önkormányzat pályázatként 
megkapni. Véleménye szerint ilyen feltételek mellett nem szabad ezen a pályázaton indulni. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület keresse a Hunyadi utca felújításának más módját.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül az alábbi határozatot hozza: 

78/2008.(V.13.)képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 

által meghirdetett, a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása” 

felhívásra  nem kíván pályázatot benyújtani.

3.2./ HÖF-CÉDE pályázaton való részvétel
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

Kerekes Tibor, megbízott jegyző
Ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Győrújbarát Község Önkormányzat

Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy
A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Által meghirdetett HÖF-CÉDE támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: közpark felújítása.

A fejlesztés megvalósulási helye: Győrújbarát Mátyás-körút 78. (665 hrsz.)
A fejlesztés forrásösszetétele:

Saját forrás: 9.278.400 Ft,
Támogatásból igényelt összeg: 13.917.600 Ft,

Összesen: 23.196.000 Ft.
A képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét 

a 2008. évi költségvetésről szóló ,
1/2008. sz. önkormányzati rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
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Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások: 

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Nem engedélyre kötelezett terv. Komplett terv készült a park felújítására. Úgy véli, ha ez a 
projekt megvalósul, akkor Győrújbaráton lehet olyan minta értékű játszótér és közpark, amely 
hosszú időn keresztül a falu jó ízlését és a gyermekeket szolgálja.

Vass Zoltán, települési képviselő
A cél nagyon helyes. Az óvodai utcai óvodához közel eső területen helyezkedne el. Úgy véli, 
csak akkor szabad ebbe belevágnia az önkormányzatnak,  ha elhatározza,  hogy a település 
másik két részén is hasonló létesítményt hoz létre.

(19.00 órakor Zólyomi Péter, települési képviselő megérkezett az ülésre.)

Kocsár Károly, települési képviselő
Felhívja a figyelmet, hogy a 23 millió Ft-ban a játékok nincsenek benne. Az csak a közterület. 
Fák, járdák, padok. A tervben benn vannak a játékok, a költségösszesítésben nincsenek. Az 
előterjesztésben szereplő költségvetés tartalmazza-e a játékok árát?

Vass Zoltán, települési képviselő
A költségvetésben a 10. pontban szerepel a játékokra 5,5 millió Ft + Áfa összeg. Javasolja, 
hogy polgármester asszony hívja fel a tervezőt, hogy pontosítani lehessen a kérdést.

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
A terven szereplő játékok többe kerülnek, mint az erre feltételezett összeg.

(Polgármester 19.05-kor 10 perc szünetet rendel el.)

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Készült egy terv, annak az árát ki kell fizetni. Ha a testület úgy dönt, hogy ennek túl magas az 
összege, akkor nem folytatódik tovább a pályázat, és lesz egy szép terv, amit esetleg később 
meg lehet valósítani. Jelen esetben azt kell meggondolni, hogy a képviselő-testület kíván-e 
23.196.000 Ft-ot közparkra fordítani.  Kívánja-e a képviselő-testület a közparkot megépíteni, 
illetve  a  HÖF-CÉDE  pályázaton  résztvenni,  melynek  önrésze  9  millió  Ft,   pályázaton 
elnyerhető 13.917.600 Ft? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangú nem szavazatával, tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozza: 

79/2008.(V.13.)képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy
A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

által meghirdetett HÖF-CÉDE támogatására 
nem kíván pályázatot benyújtani.
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Mógor Csaba, települési képviselő
Rövid kiegészítést kíván tenni a szavazáshoz: be kell látni, hogy vannak égetőbb dolgok is a 
parknál, amiket az önkormányzatnak meg kell oldania, pl. az óvodai csoportbővítés kérdése.

4./ Napirendi pont:

Komposztáló program befejezése
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Felkéri Vass Zoltán képviselő urat, hogy adjon tájékoztatást az ügyről.

Vass Zoltán, Településfejlesztési Bizottság elnöke
Március  környékén  kapott  összeállítást  jegyző  úrtól  az  ügyben,  hogy  milyen  lehetőségek 
vannak  a  komposztálási  program befejezésére,  azonban  akkor  előterjesztést  nem kapott  a 
bizottság.  Az ajánlatokban szereplő  eszközök közül  egyetlen  eszköz  készül  fából,  mely  a 
Praktiker Kft ajánlata 4999 Ft + Áfa áron. Lényeg, hogy fából készüljön, 100x100x70 cm-es 
méretű. A költségvetésben ennél nagyobb összeg is rendelkezésre áll.
Javasolja, hogy az elkülönített számlán lévő 8 millió Ft-ból az önkormányzat szabadítson fel 
annyi  összeget,  hogy  ezeket  az  eszközöket  megvásárolhassák  és  befejeződhessen  a 
komposztáló program. Kérdés, hogy le tudják-e szállítani az eszközöket. Ezzel jogilag rendbe 
tehető az ügy, lezárható a program.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
8  millió  forint  van  az  elkülönített  számlán.  Kérdés,  hogy ezt  a  teljes  összeget  fel  kell-e 
használni, vagy annyit kell megrendelni, amennyit a 8 millió Ft-ért adnak

dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Javasolja,  hogy a többletből  kaphassanak azok a családok,  akiknek a korábban leszállított 
eszköze már tönkrement.

H  atározati javaslat:  

Győrújbarát Község Önkormányzata megrendel a Praktiker Kft-től
100x100x70 cm-es méretű, fenyőfából készült komposzttárolót

a  háztartások megnövekedett számának megfelelő mennyiségben.
Felelős: dr. Fazakas Andrea, aljegyző

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 4 fő tartózkodásával az 
alábbi határozatot hozza: 
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80/2008.(V.13.képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Képviselő-testülete megrendel a Praktiker Kft-től
100x100x70 cm-es méretű, fenyőfából készült komposzttárolót

a háztartások megnövekedett számának megfelelő mennyiségben.
Felelős: dr. Fazakas Andrea, aljegyző

Határidő: azonnal

Egyéb napirendi pont nem lévén, polgármester az ülést 19.18 órakor bezárta.

K.m.f.

………………………………………. ……………………………………
Juhászné Árpási Irma Kerekes Tibor
    polgármester         megbízott jegyző

………………………………………. ……………………………………
Bojtor Ferenc            dr. Csizmadia Andrea    

     jegyzőkönyv hitelesítő          jegyzőkönyv hiteles
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