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Juhászné  Árpási  Irma  polgármester  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a 
megválasztott  14 fő képviselőből 12 fő megjelent,  így az ülést határozatképesnek tartja és 
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Ifj. Árvai István és Dr. Márai István települési 
képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 

A képviselőtestület 10 fő igen szavazatával, 2 fő tartózkodásával elfogadja a javaslatot. 

Napirend előtt 

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

Juhászné Árpási Irma polgármester 
A munkaterv szerinti előző testületi ülés április 15-én volt.  Azóta négy rendkívüli testületi 
ülésre  került  sor.  Egyik  alkalommal  a  megbízott  jegyzőt  neveztük  ki,  majd  egy  másik 
alkalommal  sporttámogatásról  született  döntés  és  a  pályázatok  beadásáról  döntöttünk. 
Felállításra került a jegyzőválasztási bizottság. A jegyzők meghallgatására holnap kerül sor és 
május 27-én dönt a testület az új jegyző személyéről. 



Megtörtént az ÁMK igazgató kinevezése.  A testület  titkos szavazással Takács Miklós urat 
nevezte ki 2008. július 1-jétől öt évi időtartamra az ÁMK élére. 
Ülésezett az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság és a Szociális 
Bizottság. A Szociális Bizottság saját hatáskörében közel 200 ezer forint támogatást ítélt oda. 
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hét csapattal indult a tűzoltóversenyen. Csapatunk egy ötödik, 
három harmadik, egy első helyet és egy különdíjat hozott el. Gratulálunk a csapatoknak és 
köszönjük  id.  Kiss  Antalnak,  hogy  ilyen  szakszerűen  felkészítette  a  csapatokat,  és 
természetesen  köszönöm  a  csapattagoknak,  hogy  fegyelmezetten  és  sportszerűen 
versenyeztek. 
A 83111-es, Győrújbarát-Nyúl összekötő út ügyében kértük segítségét területen tevékenykedő 
országgyűlési  képviselőknek,  Balogh  József  és  Dr.  Medgyasszay  Lászlónak.  A  2008-as 
pályázatokban benne volt ezen útszakasz felújítása, majd a szűkös anyagiak miatt kikerült. 
Kértük segítsenek, hogy a 2009-2010-es fejlesztésbe bekerüljön.

Polgármester kéri a képviselőtestületet, hogy tájékoztatóját tájékoztató jelleggel fogadja 
el. 

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

Győrújbarát Község Önkormányzata
polgármester tájékoztatóját az elmúlt időszak óta eltelt munkáról, 

aktuális feladatokról
elfogadja.

Juhászné Árpási Irma polgármester javaslatot tesz az alábbi napirendi pontokra.

1./ Adózási morál a településen
    Előadó: Kerekes Tibor megbízott jegyző
2./ Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai és továbbfejlesztésének lehetőségei
    Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
3./ Integrált Településfejlesztési Stratégia
    Előadó: Kerekes Tibor megbízott jegyző
4. Bizottságok elnökeinek előterjesztései
   Előadó: bizottságok elnökei
5./ Bejelentések, javaslatok, interpellációk

Juhászné Árpási Irma polgármester javasolja, hogy az első és harmadik napirendi pontot 
cseréljék fel. 

Németh  Csaba  települési  képviselő  javasolja,  hogy  az  első  és  második  napirendet  ne  
tárgyalják,  mivel az első naprendi pontot a Pénzügyi Bizottságnak, a másodikat pedig a  
Kulturális Bizottságnak meg kellene tárgyalni. 

Ott László települési képviselő elmondja, hogy a második napirendi pontot megtárgyalta a 
bizottság. 

Németh Csaba települési képviselő kéri, hogy az első napirendi pontot ne tárgyalják.
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Juhászné Árpási Irma polgármester jelzi, hogy az első napirendi pont csak tájékoztató 
jellegű, ezért nem látja szükségét, hogy levegyék a napirendről. 

Juhászné Árpási Irma polgármester felteszi szavazásra, hogy az első napirendet ne 
tárgyaláják. 

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 4 fő igen szavazatával, 4 fő nem szavazatával, 4 
fő tartózkodásával dönt, hogy az első napirendi pontot is tárgyalják.

Polgármester kérdésére, hogy az első és harmadik napirendi pont tárgyalását felcseréljék, a  
képviselőtestület  11  fő  igen  szavazatával,  1  fő  ellenszavazatával  tartózkodás  nélkül 
elfogadja. 

A fenti döntések után a képviselőtestület az alábbi napirendi pontok tárgyalását határozta 
el: 

Napirend

1./ Integrált Településfejlesztési Stratégia
     Előadó: Kerekes Tibor megbízott jegyző

2./ Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai és továbbfejlesztésének lehetőségei
     Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester

3./ Adózási morál a településen
     Előadó: Kerekes Tibor megbízott jegyző

4./ Bizottságok elnökeinek előterjesztései
     Előadó: bizottságok elnökei

5./ Bejelentések, javaslatok, interpellációk

Napirend tárgyalása

A napirend első pontjának tárgyalása
Integrált településfejlesztési stratégia

Juhászné Árpási Irma polgármester
Mivel  megbízott  jegyzőnk  megbetegedett,  ezért  felkérem  Dr.  Fazakas  Andrea  aljegyző 
asszonyt, hogy tegye meg az előterjesztést. 

Dr. Fazakas Andrea aljegyző
Két dologban kellene dönteni a mai napon. Az egyik az integrált településfejlesztési stratégia, 
a  másik  a  Győrújbarát  településközpont  felújítási  és  revitalizációja,  környezetrendezési 
tanulmányterv. Ez a két határozati javaslat, és megkérdezem, hogy kívánja-e a testület, hogy 
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felolvassam azt az anyagot, amelyet Kerekes Tibor megbízott jegyző úr kiküldött Önöknek. 
Ha nem, akkor megkérem polgármester asszonyt, hogy bocsássa szavazásra. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Megkérdezem a településfejlesztési bizottság elnökét, hogy kívánja-e kiegészíteni, mivel ezt a 
településfejlesztési bizottság tárgyalta. 

Vass Zoltán települési képviselő
Nem kívánom kiegészíteni. A bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 

Mógor Csaba települési képviselő
A négyes ponthoz tennék észrevételt, amely két vállalkozást bevon ebbe a projektbe. Előírja a 
pályázó,  hogy gazdasági tevékenységnek is kell  lenni ezen a területen.  Az előírás, hogy a 
pályázók minden szempontból megfeleljenek az előírásoknak. Az egyik érintett kifejezetten 
problémás. Ezért javaslom, hogy a településmérnök, illetve az építész, valamint a jegyző úr 
működési szempontból vizsgálja meg, hogy ezek a vállalkozások megfelelnek-e a hatályos 
jogszabályoknak. Ha igen, akkor javaslom támogatásra. 

Dr. Fazakas Andrea aljegyző
A  két  vállalkozás  a  Sarokház  és  a  fagyizó.  Ők  nincsenek  benne  az  önkormányzat 
költségvetésébe. Nekik ezeket a felújításaikat külön kell megvalósítani. 

Mógor Csaba települési képviselő
Itt  együttműködésről  van  szó  és  majd  kell  egy  megállapodás  is.  Csak  akkor  javaslom 
elfogadásra, ha megfelel a hatályos jogszabályoknak. 

Kálovics Géza települési képviselő
Ezek  szerint  működik  olyan  vállalkozás  Győrújbaráton,  ami  nem  felel  meg  a  hatályos 
jogszabályoknak?

Dr. Fazakas Andrea aljegyző
A  működési  engedélyek  kiadásáért  a  jegyző  felel  és  2007-től  én  vagyok  a  felelős  a 
kiadmányozásért  és  csak  a  jogszabályoknak  megfelelő  üzleteknek  adunk  ki  működési 
engedélyt. Szigorodott az a kormányrendelet, ami alapján kiadható az engedély és nagyon sok 
szakhatósági engedélyt kell beszerezni ahhoz, hogy egy üzlet működjön. 

Mógor Csaba települési képviselő
Az előző testületi ülésen is komoly kételyek merültek fel. Ennek az épületnek a helyzete még 
nem tisztázott.  Ezzel mi a helyzet?  Erre lakossági észrevétel  is érkezett.   Én azt mondom 
támogassuk őket, ha a jelenlegi szabályoknak megfelelnek. 

Vass Zoltán települési képviselő
A  településfejlesztési  bizottság  jegyzőkönyvét  mindenkinek  elküldtem.  A  16.  pontban 
foglalkoztunk is a dologgal. Fagyizó kérdése itt volt és a főépítész azt a feladatot kapta, hogy 
csak olyan bővítést végezhet, ami megfelel a mi igényeinknek. Valóban volt egy lakossági 
beadvány.  De mi azt gondoljuk, hogy ez hatósági ügy.  A hatóság foglalkozik vele. Ha az 
egyik lakó azt mondja, hogy a másik zavarja őt, akkor az hatósági ügy. Azt el kell bírálni, 
meg kell vizsgálni. A másik létesítmény nem probléma. Nem emlékszem, hogy a problémák 
között  szerepelt  volna a Sarokház.  Ők egyébként  adtak engedélyt,  hogy a buszmegállót  a 
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telkükön belülre tegyük, mert nem lenne rá helyünk. Én azt javaslom, fogadja el a testület ezt 
a munkát úgy, ahogy van.  

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
A rendezési tervre gondolsz, ha jól értem.

Mógor Csaba települési képviselő
Igen a rendezési tervre gondolok. 

Ignácz József helyi állampolgár
A falu érvényes  rendezési  tervében a fagyizó  bontandó épület.  Kár lenne,  egy ilyen nagy 
volumenű pályázatot  amiatt  elveszteni,  hogy a falu érvényes  rendezési  tervének nem felel 
meg. Ha majd módosítjuk, meg sok ha és ha, akkor majd a fagyozó lehet ott, de pillanatnyilag 
nem.

Cserepes István helyi állampolgár
Az érvényes rendezési tervtől eltérően van-e jelenleg településfejlesztési koncepció? Mert 
valahogy a kettő nem fut össze. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
A februári testületi ülésen döntött arról a képviselőtestület, hogy a rendezési tervet oly módon 
módosítja, hogy a fagyizó egyik épülete megmaradhat. 

Őri Gyula helyi állampolgár
Azt  vegyük  figyelembe,  hogy  a  község  rendezési  tervét  a  képviselőtestület  fogadja  el, 
megalkot,  módosítja  az  igények  szerint.  Ha  a  módosítás  megtörtént,  akkor  ez  már  egy 
megfelelő állapot. Ha jól emlékszem most a településfejlesztési stratégiáról beszélünk. Utána 
elkezdjük  boncolgatni  egy  másikat,  ami  ugyan  épül  egymásra,  de  egy  teljesen  különálló 
dolog. Hogy jól értsük, a településfejlesztési stratégia az a rendezési terv mellett korábban 
elkészült fejlesztési koncepció részletesebb pontosabb, a fejlesztési folyamatokhoz, pályázati 
lehetőségekhez alakított részletesen kidolgozott anyag. Most erről szólt a határozat. Ezt kéne 
előbb megbeszélni és nem összekeverni a kettőt. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Februárban  született  egy  olyan  testületi  határozat  a  rendezési  terv  módosításával,  hogy a 
fagyizó egyik épületét meghagyja. Ez már ebbe a részletes kidolgozásban úgy szerepel, hogy 
ez a fagyizó megmarad. 

CserepesIstván helyi állampolgár
Ha jó tudom, a februári döntés után történt ennek a másik épületnek a megvásárlása. Csak az 
egyik  épület  maradhat  meg  a  tevékenységi  kör  bővítése  nélkül?  Illetve  bővítheti  a 
tevékenységét és a kapacitását. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
A másik épületet 2006. év végén vásárolta meg. Azt az épületet lebontja. 

Cserepes István helyi állampolgár
Szó  volt  arról,   hogy  a  Liszt  F.  utca  és  a  Veres  P.  utca  kereszteződése  egy  szűk 
keresztmetszet. Bakot lőtt a KPM akkor, amikor letette a parkírozókat a kereszteződésbe. A 
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buszok nem tudnak közlekedni. Most még valamilyen kereskedelmi létesítményt ide akarunk 
tenni.  Parkírozó a hivatalhoz,  a postához és egyéb létesítményekhez  már  most  kevés.  Ezt 
hogyan kívánják bővíteni. Ismerni kellene, hogy mi a településfejlesztési koncepció, hogy mi 
is hozzá tudjunk szólni. 

Dr. Márai István települési képviselő
A fagyizóval  szemben tömegesen  állnak  kocsik.  Sok esetben  alig  lehet  mellettük  eljönni. 
Balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki. Ez az állapot tűrhetetlen. 

Kiss Antal helyi állampolgár
2005-ben született egy rendelet, amit a Cserepes úr is mondott, Önök tisztelt testület ezt most 
felülbírálták. Februárban hoztak egy döntést és most az egyik képviselő azt reklamálja, amit 
Önök csináltak. Amikor mi hoztuk ezt a rendeletet, arról volt szó, hogy le kell bontani. Az 
illető annak a tudatában vette meg a másik épületet. Meg lehetett volna oldani a parkolókat is. 
Annak idején mi józan paraszti ésszel ezt a döntést hoztuk. 

Cserepes Istvánné helyi állampolgár
Tudom, hogy a parkoló mire irányult, de az mind a két fagyizóra érvényes. Mind a két oldalon 
ugyan ez van. 

Horváth Gyula helyi állampolgár
Akik hozzák a gyerekeket iskolába, azok mind előttünk és a mezőgazdasági bolt előtt állnak 
meg és a buszmegállóban. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Ez a fejlesztési  koncepció nem csak erre a faluközpontra  érvényes,  hanem a civilháztól  a 
keresztig, valamint a Gárdonyi utcáig a Fő utcán fedett árkokkal parkolót alakít ki, úgy oldja 
meg  a  parkolókat.  Mögöttünk  a  majd  építendő  egészségügyi  központ  mellett  kívánja 
megoldani  a  parkolási  gondját.  Most  egyetlen  lehetőség,  hogy  a  koncepciót  a  testület 
elfogadja. 

Cserepes István helyi állampolgár
Elmondom,  hogy ez  a  terv  ez  egy nagy hülyeség.  A  sarok  közvetlen  közelében  lenne  a 
lefedés.  Nem  tudom  jártak-e  már  erre  fél  hat  és  fél  nyolc  között.  Akart-e  kijárni  a 
parkírozóból vagy a saját telkéről. Ez egyszerűen lehetetlen ebben az időben. Ha ez öt év 
múlva megvalósul,  mivel a tömegközlekedésünk egy nagy nulla,  akár az egész országban. 
Már most nem lehet közlekedni a faluban reggel és délután. Most akkor a kereszteződésbe 
tesszük a parkolókat. Máshol kellene gondolkodni róla. Ettől  a kereszteződéstől el kellene 
menni, mert megfullad a falu. 

Mógor Csaba települési képviselő
A négyes pontot ha kivesszük megvalósítható-e ez a projekt?

Hegedűsné Mészáros Nóra pályázatíró cég képviselője
Minimum egy gazdasági tevékenység választása a projekt területen. A projekt a Liszt Ferenc 
utcát illetve az iskola melletti területet érinti. Ezen a területen kerestünk gazdasági funkciót. A 
megkeresés után két vállalkozás jelentkezett, a fagyizó és a Sarokház. Rájuk mindenképpen 
szükség van a pályázathoz.  Ezen kívül az önkormányzatnak lehetősége van fizető parkoló 
kialakítására. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester
Mógor úrnak volt egy indítványa, hogy vegyük ki a 4-es pontot, de akkor Győrújbarát ezen a 
pályázaton pályázni nem tud. 
Fizető parkolót tervezni, ezt nem mi támogatjuk, hanem ez azt jelenti, hogy az önkormányzat 
önrésze 20%, addig a vállalkozónak, aki ebbe a projektbe részt vesz, 70%-ot kell önrészként 
biztosítania. 

Cserepes István helyi állampolgár
Amennyiben a fagyizó ott bővülne, az utca keresztmetszetét szűkítjük le vele. Kereskedelmi 
tevékenységet folytat. Reggel és este mindig nagy forgalom van. Ezt az utat a kereskedelmi 
létesítményektől szabadítsuk meg, hogy közlekedni lehessen, nemcsak ma, hanem esetleg tíz 
év múlva is. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Kérdezem Mógor urat, hogy a mélygarázst, vagy a fizető parkolót módosító indítványként 
gondolja-e?

Mógor Csaba települési képviselő
Igen. És megoldást kell találni, mert rövid idő állt rendelkezésre. Tisztázatlan helyzetbe 
megyünk bele. Ez az, ami aggályokat támaszt bennem.

Vass Zoltán települési képviselő
14-én volt a bizottság ülése. Én minden képviselőnek kiküldtem az anyagot. Tessék elolvasni 
az e-mail-eket. A bizottsági ülésre mindenkinek küldtem meghívót. Nem azért vagyunk itt, 
hogy arról vitatkozzunk, amiről igazából nem kéne. Ez a koncepció jó. A bizottságban vannak 
szakemberek, akik támogatták. Ebbe sok minden benne van. Iskolabővítés, az óvoda támfal 
megerősítése, legkevesebb ötven új parkoló van benne. Zöldterület, pihenőpark három helyen 
és  azt  gondolom mindez  helyes  és  jó.  Jogilag  a  testület  elfogadta  ennek  a  fagyizónak  a 
rendezését és elfogadta, hogy a rendezési tervet ehhez módosítsuk. Akkor ennek a helyzete 
jogilag rendben van. 

Hegedűsné Mészáros Nóra pályázatíró cég képviselője
Ez  egy  kétfordulós  pályázat.  Most  beadjuk,  és  egy  évünk  van  rá,  hogy  részleteiben 
kidolgozzuk.  Ha valamelyik vállalkozó helyzete változik, akkor kihúzzuk belőle. A költségek 
nem növekedhetnek, de csökkenhetnek. Erre egy év van, hogy rendezzük. 

Ignácz József helyi állampolgár
Nem úgy tűnik, hogy a fagyizó parkolómérlege rendben lenne. Jelenleg nincs WC. Annak a 
kialakítása  belül  nem  tudom,  hogy  megoldható-e.  ha  jól  tudom,  annak  ma  sem  lehetne 
engedélye. Korábban a víz az árokba folyt, ami mára megszűnt. Ott jelentős bővítés kell, hogy 
megfeleljen az érvényes előírásoknak. Ezek a dolgok, ha rám és a Mógor úrra kötelező, akkor 
legyen a fagyizóra is kötelező. Ha nem tudja megoldani, akkor le kell bontani. 

Cserepes István helyi állampolgár
Maga Vass  úr  mondta  meg  a  megoldását  a  rendezési  tervvel  kapcsolatban.  Ha a  testület 
valahol  rosszul  döntött,  akkor  felülvizsgálhatja  önmagát.  Azt  mondta,  hogy 5-1  arányban 
döntöttek. Tessék mondani hányan voltak Győrújbarátiak a hatból. Aki itt lakik, volt-e abban 
képviselve. 

Németh Csaba települési képviselő

7



Szeretném,  ha  ezt  a  vitát  lezárnánk  és  határozatot  hoznánk.  Tudomásom  szerint 
parkolómérlegre  csak  az  új  működési  engedélyek  kiadásánál  van  lehetőség.  Én  sem 
támogatom a fagyizó fennmaradását. A februári ülésen nem voltam itt és nem tudtam, hogy 
milyen alku miatt döntött úgy a testület, hogy fennmaradhat a fagyizó. 

Őri Gyula helyi állampolgár
Az  előkészített  koncepció  szerint  foglaljon  állást  a  testület.  Van  egy  év  arra,  hogy  a 
részleteket kidolgozzuk. A tanulmányt tegye az önkormányzat közszemlére. Nem fagyizóról 
szól ez a történet. Ez sokkal komolyabb, döntsön a testület. 

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester  megkérdezi,  hogy  a  módosító  indítvány  a 
mélygarázsról és fizető parkolóról bekerüljön-e a pályázatba. 

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 11 fő nem szavazatával és 1 fő nem szavazott az 
alábbi részdöntést hozza:

Nem kerül be a mélygarázs és a fizető parkoló a projektbe.
 

Juhászné Árpási Irma polgármester megkérdezi, hogy az integrált településfejlesztési 
tervet elfogadja-e a képviselőtestület.

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

81/2008. (V.20.)képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának

képviselőtestülete az „Integrált Településfejlesztési  Stratégiát” és annak szerves részét 
képező Anti- szegregációs Tervet elfogadja azzal, hogy az esetleges észrevételek abban 

átvezetésre kerülnek. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester

     Kerekes Tibor megbízott jegyző
Határidő: folyamatos

Juhászné Árpási Irma polgármester megkérdezi, hogy a revitalizációs tanulmánytervet 
elfogadja-e a képviselőtestület.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 10 fő igen, 2 fő tartózkodása mellett az alábbi 
határozatot hozza:

82/2008. (V.20. képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának 

képviselőtestülete elfogadja "Győrújbarát Településközpont felújítása és 
revitalizációja" környezetrendezési tanulmánytervet.

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester
     Kerekes Tibor megbízott jegyző

Határidő: folyamatos
Cserepes István helyi állampolgár
A parkolóra nem kaptunk választ. 
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Vass Zoltán települési képviselő
Írásban válaszolok. 

Cserepes Istvánné helyi állampolgár
Mivel én vagyok a szomszéd, akkor kapok-e róla tervet. Mert én úgy tudom, hogy a 
szomszédnak is alá kell írni. 

Dr. Fazakas Andrea aljegyző
A szomszéd telek tulajdonosait értesíteni kell.

Őri Gyula helyi állampolgár
Két úszó telek, a Cserepesék nem szomszédok, de megkapják. 

A napirend második pontjának tárgyalása. 

Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai és továbbfejlesztésének lehetőségei
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Előrejesztés írásban csatolva. 

Juhászné Árpási Irma polgármester szóbeli kiegészítője
Franciaországi  Thorigne-Fouillard  településsel  2000  évben,  a  németországi  Neulingennel 
2004-ben, és az olaszországi Rubiera-val 2005-ben létesítettünk testvér-települési kapcsolatot. 
A  kapcsolatfelvétel  célja  a  két  nép  közötti  megértés,  tisztelet  és  barátság  fejlesztése  és 
ápolása.  A  kapcsolat  mozgatója  az  oktatás  a  kultúra  és  a  sport  területén  szervezett 
csereprogramok.  A kapcsolatot  tartalommal  megtöltő  szervek  a  településen  működő  civil 
szervezetek, egyesületek. Kérdezem a bizottság elnökét, hogy kívánja-e kiegészíteni. 

Ott László az Oktatási és Kulturális bizottság elnöke
A  bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztést  és  a  testületnek  elfogadásra  javasolja  azzal  a 
kiegészítéssel,  hogy  Győrújbarát  Község  képviselő  testülete  erkölcsi  támogatást  nyújt  a 
testvértelepülési kapcsolatokhoz. A következő évtől a költségvetésben különítsen el összeget 
a  kapcsolat  ápolására  és  fejlesztésére.  Hivatalos  rendezvényeinkre  küldjünk  meghívót  a 
településeknek.  A  baráti  társaságok  vezetői  ígéretet  adtak,  hogy  tevékenységükről  és 
rendezvényeikről tájékoztatást fognak adni. 

Kálovics Géza települési képviselő
A  bizottságon  derült  ki,  hogy  képviselőtársaim  nagy  része  nem  is  tudja,  hogy  hogyan 
működnek ezek a dolgok. A baráti társaságok egyesületi formában működő civil szervezetek. 
A hivatalos része az alapító okirat szerint a nevelés, oktatás, közművelődés a két nép között. 
Szeretném  eloszlatni  a  faluban  terjedő  híreket,  hogy  a  volt  önkormányzati  képviselők 
közpénzen  utazgattak.  Erről  szó  nincs.  Ezek  a  szervezetek  nyílt  társasági  formák.  Bárki 
beléphet,  és  tagdíjat  fizet.  Pályázatokon  pályáztunk  és  megfelelő  összegeket  nyertünk  és 
mélyen a pénztárcánkba nyúltunk az utazások kapcsán.  Amikor  a testvérvárosok hivatalos 
delegációi  megérkeztek,  az  étkeztetésükről  és  elszállásolásukról  szintén  a  családok 
gondoskodtak. Itt ülnek jó néhányan tudják, hogy miről beszélek. És nem az önkormányzat. 
És én szégyentelinek tartom, hogy ezek a társaságok 100 ezer forint támogatást kapnak az 
önkormányzattól  egy  évben,  ami  nem elég  még  egy közös  búcsú  vacsorára  sem.  Én  azt 
szeretném kérni, hogy vegyük végre komolyan ezeket a kapcsolatokat. Mert nincs más út. 
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Lehet,  hogy ez sok embernek nem tetszik.  Egyszerűen arról van szó, hogy egy sor olyan 
pályázatot írnak ki az európai únióban, ahol, ha nem tud működő testvérvárosi kapcsolatot 
felmutatni  a  település,  akkor  nem is  tud  nyerni  a  pályázaton.  A legnagyobb  nyertese  az 
ifjúságunk. Németországban két hetet töltöttek el családoknál, és utána sikeres nyelvvizsgákat 
tettek.  Ahogy  megígértem  a  civil  szervezetek  tájékoztatni  fogják  a  képviselőtestületet  és 
minden állampolgárt, akit érdekel a tevékenységük. 

Kocsár Károly települési képviselő
Szeretném kérni, hogy anyagot megkapjam, mert a mostani meghívóhoz nem volt csatolva. 
Legalább utólag szeretném elolvasni.

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a képviselőt, hogy a jövőben jobban 
odafigyelnek, hogy az anyag hiánytalanul menjen ki. 

Vass Zoltán települési képviselő
Aki ilyen kapcsolatot létesít, az követe Magyarországnak. Bemutat bennünket valakinek. Ezt 
szerintem támogatni kell. A javaslattal én is egyetértek, de mondjátok meg, hogy mennyivel 
támogassuk ezeket a civil szervezeteket. A gyerekek járják a világot, szedik össze a tudást, a 
kultúrát a másik ország nyelvét. Támogassuk ezt, de mondani kell, hogy mennyivel. 

Polgármester  szavazásra  teszi  fel,  hogy  az  oktatási  és  kulturális  bizottság  elnökének 
kiegészítésével elfogadja-e a testület a beszámolót.

Polgármester  kérdésére  a  képviselőtestület  10  fő  igen  szavazatával,  2  fő  tartózkodásával 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

83/2008.(V.20.képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

az önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól és a 
továbbfejlesztés lehetőségeiről szóló előterjesztést

elfogadja. 

Mógor Csaba települési képviselő
nagyobb nyilvánosságot kell, hogy kapjanak ezek a civil szervezetek. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Minden alkalommal  több gyerek  is  írt  a  Baráti  Hírmondóba arról,  hogy kint  voltak,  és  a 
falunapra busszal küldték a Neulingeniek a süteményt.  Amikor a gyerekek Olaszországban 
voltak, akkor is megjelent cikk a Hírmondóban.  

A napirend harmadik pontjának tárgyalása
Adózási morál a településen 
Előadó: Kerekes Tibor megbízott jegyző

Előterjesztés írásban csatolva. 

10



Kocsár Károly települési képviselő
A számokkal már foglalkoztunk a 29-ei pénzügyi bizottsági ülésen. Ebből az anyagból az 
hiányzik, hogy mit kéne többet tenni, hogy a be nem folyt pénz bejöjjön. Ez ma 38 millió 
forint felett van. Ez az egész évi adófizetés 25 %-a. Ez durván egy óvodabővítésnyi pénz. 
Mindenképpen a hivatalnak valamilyen eszközt kell alkalmazni. 

Dr. Fazakas Andrea aljegyző
Mi több alkalommal felszólítjuk az embereket. Még emlékszem, hogy Zólyomi Péter 
képviselő úr írt egy megszólító levelet, amiben kérte az állampolgárokat, hogy teljesítsék 
adóbevallási kötelezettségüket. Mi mindent megteszünk, felszólítjuk őket kétszer is, utána 
pedig végrehajtás következik, amennyiben sikerül azt foganatosítani, illetve ha van az 
illetőnek munkahelye, akkor munkabéréből letiltható. Sajnos nem mindig vezet eredményre.  

Vass Zoltán települési képviselő
Van egy 2008-as költségvetési tervünk. Abban van egy rész, ami a várható adóbevételekre 
vonatkozik. Abban megvan, hogy mennyi adó folyik be havonta és van egy likviditási 
tervünk. Szeretnénk látni, hogy a korábbi pénzbefolyáshoz képest hogyan változik a helyezet. 
Ha az, amit terveztünk befolyik, akkor nincs probléma.

Kocsár Károly települési képviselő
Már most tudom mondani, hogy a helyi adó 84%-on áll az első négy hónapban. Az ez éviből 
is hiányzik 16% és még van tavalyról is. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Idáig 25 millió hátralék van, erre indult meg és erre indult meg első hullámban a felszólítás. 

Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a képviselőtestületet, hogy az adózási morálról 
szóló tájékoztatót fogadja el.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 10 fő igen szavazatával, 2 fő tartózkodásával, 
ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozza:

84/2008.(V.20.) képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

az „Adózási morál a településen” című tájékoztatót
elfogadja.

A napirend negyedik pontjának tárgyalása
Bizottságok elnökeinek előterjesztései

4.1. Oktatási és Kulturális Bizottság előterjesztése

Ott László a bizottság elnöke
Az ÁMK megválasztott igazgatója szeretne bemutatkozni a falunak, mivel erre lakossági 
igény is érkezett. Kérem a képviselőtestületet, hogy a polgármester adjon eseti megbízást 
Horváth Róbertnek egy tévéfelvétel elkészítésére. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Megkérdezem aljegyző asszonyt, hogy bemutatkozhat-e a kinevezés előtt?
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Dr. Fazakas Andrea aljegyző
Én úgy gondolom, hogy július elseje után van erre mód. 

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Határozat van róla. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
És ő elfogadta? Mert én még nem tudok róla. A mostani hírmondóban megjelenik egy cikk.

Zólyomi Péter települési képviselő
Akkor a Hírmondóban megjelenhet? Ha az újságban megjelenhet, akkor tévéfelvétel miért 
nem.

Dr. Fazakas Andrea aljegyző
A tévéfelvétel költségvetést érint, a Hírmondóban pedig ingyenesen megjelenhet. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Az egyszeri felvétel 50 ezer forint +Áfa. Módosítani kell a költségvetést, amennyiben a 
testület egyetért vele. 

Németh Csaba települési képviselő
Ez egy fél órás műsor, hogyan tudjuk leszorítani ezt az összeget. 

Horváth Róbert vállalkozó
Még nem lett kiírva a pályázat. Még nincs olyan döntés a testületi üléseken kívül, amit az 
önkormányzat fizetne nekünk. Itt nem csak erről a dologról kellene beszélni, hanem az összes 
többi  dologról,  ami  felvételt  készítünk,  és  ami  még  gyakorlatilag  nem  lett  kifizetve. 
Tűzoltóverseny,  óvodástánc,  kiállítás  felvétele.  Az  50  ezer  forint,  az  nem  egy  egyszeri 
felvételre vonatkozik, hanem egy adás elkészítésére. Itt nem a fél óráról van szó, hanem a hat-
hét órás adás elkészítéséről, aminek ez is része lenne. 

Dr. Csizmadia Andrea települési képviselő
Ennek kapcsán az egyebek napirendi pontnál szerettem volna felszólalni. Utoljára a testület a 
tévéfelvétellel kapcsolatban május elsejét megelőzően döntött. Akkor az a döntés született, 
hogy a május elsejei eseményeket Horváth úr 50 ezer forint egyszeri összegért vegye fel, majd 
ezt követően sugárzásra kerüljön a falutévében. Azóta nem született ez ügyben döntés, és a 
pályázat kiírása folyamatban van, melynek benyújtási határideje május 28. Tehát június 
közepénél előbb ez ügyben döntés nem fog születni. Én is azt mondom, hogy tegyük rendbe, 
mert nem várható el a vállalkozótól, hogy ezt ingyen tegye. Addig a határidőig döntsünk erről, 
amíg a pályázatok értékelése meg nem történik. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Milyen összeg legyen ez?

Dr. Csizmadia Andrea települési képviselő
Horváth úr nyilatkozott az ügyben, hogy milyen községi rendezvényeket vett fel az elmúlt 
időben. Erre vonatkozóan a kommunikációs bizottságnak is volt egy javaslata, hogy a 
rendezvények közül melyek azok, amelyeket szükséges felvenni. Én nem tudom 
megmondani, hogy Horváth úr hány eseményt vett fel május elsejétől. Azóta ez a harmadik 
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testületi ülés. Ezt mindenképpen rendezni kell. Nem tudom, hogy számlát benyújtott-e, vagy 
sem. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
A testületi ülések felvétele került kifizetésre. 

Horváth Róbert vállalkozó
A tűzoltóverseny és a díszpolgári kitüntetések átadása nem került kifizetésre. 

Németh Csaba települési képviselő
Az eddigi felvételek és az ÁMK igazgató bemutatkozása legyen még kifizetve. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Tehát az egyszeri döntés az lenne, hogy az 50 ezer forint plusz ÁFA-t a testületi üléseken 
kívüli rendezvénykért és az ÁMK igazgató bemutatkozásáért kifizethetünk. 

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

85/2008.(V.20.képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

Horváth Róbert vállalkozónak 
50.000,-Ft + ÁFA összeg kifizetését engedélyezi

a települések rendezvényeinek felvételére. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: folyamatos 

4/2. Településfejlesztési Bizottság előterjesztései
Előadó: Vass Zoltán a Településfejlesztési Bizottság elnöke

4/2/1. Óvodai férőhelyek biztosítása

Vass Zoltán a Településfejlesztési Bizottság elnöke
Foglalkoztunk az óvodai férőhelyek biztosításával. Az Óvoda utcai óvodának van bővítési 
terve. Ezt lehet szakaszolni. Ha megépítjük az első helyiséget, akkor a bizottság úgy látja, 
hogy megoldható ez a feszültség. Az a javaslatunk, hogy ma arról döntsön a testület, hogy a 
hivatala indítsa el ezt a bővítést, és 20 millió forint erejéig adjunk erre keretösszeget. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Az egyes ütemben a csoportbővítés lenne a tornaszoba nélkül. Tehát aki egyetért a 
csoportbővítéssel, ehhez a fejlesztési tartalék terhére 20 millió forint biztosításával, az kérem 
jelezze. 

Juhászné Árpási Irma polgármester kérdésére a képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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86/2008.(V.20.)képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

az Óvoda utca óvodaépület bővítésére 
20 millió forintot biztosít a 2008. évi költségvetési 

rendeletében biztosított fejlesztési 
tartaléka terhére. 

Felelős:Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő:értelem szerint

4/2/2. Útjavítások a településen

Vass Zoltán a bizottság elnöke
A polgármester asszony és Horváth Sándor úr és a településmérnök egy nagyon jó 
összeállítást csinált az útjaink helyzetéről. Valóban föltárták a valóságos hibákat. Annyiban 
rossz nekünk, hogy rengeteg hibát tártak föl. Az ez évi fejlesztési programba félre van téve 10 
millió forint arra, hogy a lakossági igényeket támogassuk. Erről most nincs szó, arra majd ki 
fogják írni a pályázatot. Ma azt szeretnénk javasolni a testületnek, hogy az utak javításának 
gyors elindítására 5 millió forintot csoportosítsunk át és a felhasználás sorrendjére tegyen a 
jegyző javaslatot. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Kérdezném, hogy a vízelvezető árkok karbantartására nem csoportosítunk összeget?

Vass Zoltán a bizottság elnöke
Az 5 millióban az is benne van.  A legsürgősebbre. 

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő
Benne van-e az a két méteres szakasz, ami a Veres Péter utca és a lakótelep között van. Miért 
nem lehet azt a két métert megcsinálni? 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Ez sajnos építésengedély-köteles. Tavaly már elindult a tervezése. Utána fogok érdeklődni, 
hogy hol tart a dolog. Nem a két méterről van szó, hanem a teljes kikötésről. 

Polgármester szavazásra teszi fel, hogy 5 millió forintot különítsen el a képviselőtestület 
az utak javítására. 

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

87/2008.(V.20.)képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

   a település tulajdonában lévő 
önkormányzati utak felújítására

5 millió forintot biztosít a 2008. évi 
költségvetési rendeletében tervezett tartaléka terhére.

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: folyamatos
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4/2/3. Buszmegállók elhelyezése 

Vass Zoltán a bizottság elnöke
Elkészültek  a  buszmegállók  tervei  és  lehetőségünk  van  arra,  hogy  a  raktáron  lévő 
buszmegállókból  kettőt  kihelyezzünk.  Megkérjük  a  jegyzőt,  hogy  bízza  meg  a 
településmérnököt, hogy ennek a két megállónak a kihelyezését haladéktalanul kezdjék meg. 
Van építési engedély, költség is van rá, tehát csináljuk meg. Van még egy buszmegállónk, de 
annak egy részét felhasználtuk a már megrongálódott megállók kijavítására. 

Ignácz József helyi állampolgár
Én úgy tudom pályáztunk a buszmegállókra, és kár lenne veszni hagyni, ha lehet rá pénzt 
szerezni. 

Vass Zoltán a bizottság elnöke
Bocsánat én nem mondtam el, valóban pályáztunk, de a munka megkezdése nem zavarja a 
pályázat megnyerését. 

Cserepes István helyi állampolgár
A harmadik megállóból jó lenne kiegészíteni, az előttünk lévő buszmegállót, mert az egyik 
oldala még mindig üres. 

Vass Zoltán a bizottság elnöke
Mi arra koncentráltunk, hogy a meglévő kettőt építsük be. 

Juhászné Árpási Irma polgármester kérdezi, hogy a javaslatot elfogadja-e a 
képviselőtestület. 

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

88/2008.(V. 20.)képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

kettő buszváró felépítését határozta el.
Utasítja a tisztségviselőket a kihelyezés

munkáira. 
Felelős:Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: értelem szerint

4/2/4. Pusztafalusi temető megközelítése

Vass Zoltán a bizottság elnöke
Állampolgári kérés is érkezett ebben az ügyben, valamint a szemétproblémák miatt javasolja a 
bizottság, hogy a Pusztafalusi temető melletti utat zárjuk le. Azt csak a gyalogosok számára 
tegyük használhatóvá és a temetőt a másik oldalról lehessen megközelíteni egy mart aszfaltos 
úttal. Hívja fel a hivatal a lakosokat, hogy lehet az útalapra pályázni. Ez egy háromszáz méter 
hosszú út és lesz lakossági hozzájárulás, de mivel az út nagy része önkormányzati, ezért a 
költség  nagy része  ránk  hárul.  Ezzel  a  munkával  együtt  szüntessük  meg  az  ott  kialakult 
szemétdombot. A temetőbe viszont helyezzünk el olyan hulladék lerakókat, amiket máshol is 
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lehet látni.  Erre a munkára bízza meg a testület a polgármester asszonyt, illetve a jegyzőt, 
hogy ezt a munkát indítsák el. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
A  kivitelezéshez  ajánlatot  már  több  helyről  is  kértünk.  Ebben  Horváth  Sándor  út 
segítségünkre  volt.  A  következő  testületi  ülésre  már  egy  konkrét  árajánlattal  is  tudunk 
szolgálni. Ha ezzel a javaslattal a képviselőtestület egyetért kérem jelezze.

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

89/2008.(V.20.) képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

a temető és a festékbolt közötti út lezárását határozza el.
A temető bejáratáig járdát alakít ki a Veres P. utcától.

Egyetért a temető utca mart aszfaltozásának előkészítésével és 
ezen útszakaszra a lakosok támogatásával. 

Egyetért a temető utcában a konténer megszüntetésével.
Határidő: folyamatos

     Felelős:Juhászné Árpási Irma polgármester 

Vass Zoltán a bizottság elnöke
Az  idegenforgalmi  táblák  is  megérkeztek  és  ezek  is  kerüljenek  kihelyezésre.  Amikor  a 
bizottsági ülés volt, nem tudtuk tisztázni, hogy építési engedély kell-e hozzá, vagy sem. de 
ezzel most szeretnénk,  ha nem foglalkozna a testület, hanem azt mondaná a jegyzőnek, hogy 
a lehető legsürgősebben állítsa fel ezeket a táblákat. Ezt még vegyük hozzá ehhez az előbbi 
ponthoz. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
A térképek valóban megérkeztek, de a digitális térkép még nincs meg. Ezt a kistérség vállalta 
május végére. 

4/2/5. Rendezési terv módosítási kérelem – Zöld utca és környéke

Vass Zoltán a bizottság elnöke
a  Zöld  utcával  és  környékével  kapcsolatban  kaptunk  egy  nagyon  átgondolt  és  részletes 
javaslatot.  Ezt  a  későbbi  munkánknál  figyelembe  fogjuk  venni.  de  már  a  múltkor  is 
elmondtam, hogy a település rendezési terv átformálásával nem óhajtunk minden két hétben 
újra  foglalkozni.  Ezt  is  oda  tesszük  azon  javaslatok  közé,  amit  később  átgondolunk.  A 
bizottság  egy dologban döntött,  és  ezt  javasolja  a  testületnek,  hogy mi  nem javasoljuk a 
hatályos  terv  módosítását,  és  nem  javasoljuk  a  jelenlegi  szabályozási  szélesség 
megváltoztatását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Polgármester szavazásra teszi a kérdést. 
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Polgármester kérdésére a képviselőtestület 12 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazatával, 1 
fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 

90/2008.(V.20.) képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

nem kívánja módosítani a Zöld utcára vonatkozó 
szabályozási szélesség megváltoztatását. 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: azonnal

4/2/6. Civil-ház és környékének rendezése

Vass Zoltán a bizottság elnöke
Foglalkoztunk a Civil-házzal is.  A polgármester asszony beszélt  a civil-házzal kapcsolatos 
építési  felülvizsgálatról.  Különböző  hibákat  találtak  a  házban.  Ezeknek  folyik  most  az 
ellenőrzése, jegyzőkönyvezése és majd gondolom a javítása is. Ezzel a programmal együtt 
lebontottuk a régi hivatalt is. Aki arra jár láthatja, hogy a beton és az alap még mindig benne 
van a földbe. Az csak úgy ott maradt. A javaslatunk az, hogy a jegyző gondoskodjon a régi 
hivatal  szakszerű  és  a  szerződésnek  megfelelő  elbontás  befejezéséről.  Nem akarunk erről 
többet beszélni, csak elő kell venni a szerződést és annak alapján azokat a munkákat végre 
kell hajtatni. 

Cserepes István helyi állampolgár
A jelenlegi jogszabályok szerint az épület elbontása az alap kiszedésével, illetve a közművek 
helyes megszüntetésével jár. Akkor mit kell felülvizsgálni? Kötelezni kell a kivitelezőt, hogy 
hajtsa végre a jogszabályt, illetve a szerződést. 

Kiss Antal helyi állampolgár
Én ott voltam többször is a civil-háznál. Nem tudom önök körül néztek-e, hogy mi van az 
udvaron. Van ott egy régi emésztőgödör, amin két deszka van, meg van egy kút is, és az ott 
életveszélyes. 

Vass Zoltán a bizottság elnöke
Erről beszéltem, hogy azt rendbe kell tenni. 

Kiss Antal helyi állampolgár
Ha a 36 millióba nem fér bele, akkor majd én megcsinálom. 

4/2/7. HÉSZ-nek nem megfelelő épületek vizsgálata

Vass Zoltán a bizottság elnöke
Már  beszámoltam róla  egy előző  testületi  ülésen,  hogy a  település  főépítésze  több olyan 
épületet talált, ami a vélemények szerint nagy valószínűséggel nem felel meg a Helyi Építési 
Szabályzatnak.  Aki  ott  volt  a  bizottsági  ülésen  láthatott  fotókat  is.  Azt  javasoljuk  a 
testületnek,  hogy  kérje  meg  a  jegyzőt,  hogy  forduljon  a  Magyar  Építész  Kamarához 
felülvizsgálati kérelemmel, tekintettel arra, hogy valószínűleg van a településen a HÉSZ-nek 
nem  megfelelő  épület.  Erre  azért  van  szükség,  mert  független  szakembernek  kell 
megállapítani,  hogy  ezek  pontosan  mik  és  mi  is  történt  itt.  Ezek  nagyon  komplikált 
jogszabályok. Nagyon komplikált számítások. Mi azt szeretnénk, hogy pontos képet kapnánk 
arról,  hogy mi  is  történik  ebben  a  faluban.  Az  egész  abból  indult  ki,  hogy állampolgári 
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bejelentés volt egy messziről nézve is a többinél kicsit nagyobb épülettel kapcsolatban. Ez a 
javaslata a bizottságnak, kérem fogadja el a testület. 

Polgármester szavazásra teszi fel a kérdést.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 10 fő igen szavazatával, 2 fő tartózkodásával, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

91/2008.(V.20.)képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

a település lakóépületeinek felülvizsgálatára felkéri
a Magyar Építész Kamarát.

Utasítja a jegyzőt a felülvizsgálati kérelem benyújtására.
Felelős:Kerekes Tibor megbizott jegyző 

Határidő: azonnal

4/2/8. A 0123/5 hrsz.-u terület rendezése

Vass Zoltán a bizottság elnöke
korábban foglalkozott a testület a 0123/5 hrsz-u terület területrendezési szerződésével. Akkor 
úgy határozott  a  testület,  hogy megbízott  személyeket,  hogy készítsenek egy szerződést  a 
vállalkozóval,  aki  ennek  a  területnek  a  tulajdonosa.  A  szerződést  mi  átnéztük.  Mi  azt 
javasoljuk a testületnek, hogy bízza meg a jegyzőt, hogy ezt a szerződét írja alá. A szerződés 
lényege  az  volt,  hogy  a  telek  tulajdonosa  kérte,  hogy  módosítsuk  ennek  a  területnek  a 
besorolását. Ő egy lazább besorolást kért, a testület pedig egy szigorúbb besorolást fogadott 
el,  ami  azt  jelenti,  hogy  olyan  tevékenységet  lehet  oda  csak  elhelyezni,  amelyik  a  falu 
lakosságát  semmiképpen  nem  zavarja.  Ez  a  szerződés  egyik  fele,  a  másik  az,  hogy  a 
vállalkozó településfejlesztésként 5 millió forintot ad a falu javára. 

Zólyomi Péter települési képviselő
Kevesen tudják, hogy hol van ez a terület.

Vass Zoltán a bizottság elnöke
A szeszfőzde mellett. Régen ott nyárfás volt, most üres terület. 

Polgármester szavazásra teszi a kérdést.

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

92/2008.(V.20.)képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

megbízza a jegyzőt a 
Településrendezési Szerződés pontosítására és aláírására. 

Felelős: Kerekes Tibor megbizott jegyző 
Határidő: azonnal
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4/2/9. Település biztonsága

Vass Zoltán a bizottság elnöke
a bizottság két tagja foglalkozott a település biztonságát fokozó nyilvános pályázat kiírásával. 
A kollégánk nagyon részletes készített. Ez a munka azt szolgálná, hogy a falu hogyan írja ki a 
település biztonságát fokozó pályázatot. Ez nem maga a pályázat, hanem annak kiírása. Ezt ők 
elkészítették, az anyagot  a bizottság megtárgyalta és arra kéri a testületet, hogy kérje fel a 
jegyzőt, hogy ezt a pályázatot írja ki. Ebben a pályázatban benne van minden olyan lehetséges 
megoldás, ami a falu biztonságát javítja. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Szeretnék kérni rá határidőt is, mert szeretnénk, ha nagyon gyorsan megvalósulna. 

Vass Zoltán a bizottság elnöke
Ebben a hónapban legkésőbb írjuk ki. Két hét a benyújtási határidő. Legyen hirdetve minden 
főrumon, hogy a Győrújbaráti vállalkozó is pályázhasson. 

Juhászné polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, azzal a kiegészítéssel, hogy május 
30-ig kiírják a pályázatot, június 15-ig, pedig a pályázat benyújtási határideje. 

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

93/2008.(V.20.)képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

készítse el a település biztonságára kiírandó pályázatot. 
Pályázat kiírása: 2008. május 30.

Pályázat benyújtási határideje: 2008. június 15. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester

Határidő: 2008. június 15.

4/2/10. HÉSZ módosítása

Vass Zoltán a bizottság elnöke
már  foglalkoztunk  azokkal  az  épületekkel,  amelyekkel  valószínűleg  gondjaink  lesznek.  a 
bizottság építész tagjai közül a Takács Attila úr egy javaslatot készített a HÉSZ módosítására. 
Szakemberek szerint ennek a módosítása 6 hónapot is igénybe vehet, ez sok munkát igényel. 
Mi azt javasoljuk a testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt és a főépítészt, hogy az előterjesztő 
javaslataiból, ami 3-4 oldal, készítsék el a HÉSZ módosításának tervezetét. Én azt szeretném 
kérni, hogy ez a tervezet június végére készüljön el, és a szeptemberi testületi ülésre kerüljön 
be. 

Polgármester szavazásra teszi a kérdést.

Polgármester kérdésére a képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:
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94/2008.(V.20.) képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata
megbízza a jegyzőt és a főépítészt 

a HÉSZ módosításának tervezetének elkészítésére. 
Felelős: Kerekes Tibor megbizott jegyző 

Határidő: folyamatos 

4/2/11. Nagybaráti iskolaépület állagmegóvása

Vass Zoltán a bizottság elnöke
foglalkoztunk  a  nagybaráti  iskola  hasznosításával,  de  előtte  meg  kellene  óvni  az  állagát. 
Javasoljuk a testületnek, hogy biztosítson forrást ennek az épületnek az állagmegóvására. A 
településmérnök megnézi  az épületet  szakemberekkel  és megmondják,  hogy milyen  forrás 
kell a munkálatokhoz. 

Cserepes István helyi állampolgár
Mi lenne, ha az állagmegóvásba bevonnánk azt is, aki hasznosítja. Mert ott nem csak a tető a 
gond, hanem az ablakokat is ki kell cserélni. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Sajnos nincs hasznosítója,  mert  még csak érdeklődő volt,  de konkrét hasznosító még nem 
jelentkezett. 

4/2/12. Tájház megvásárlása

Vass Zoltán a bizottság elnöke
foglalkoztunk  ismét  a  tájház  kérdésével.  A  bizottság  azt  javasolja  a  testületnek,  hogy 
szalánczi Gábort és Vass Zoltánt bízza meg a testület,  hogy ismételten tárgyaljon a tájház 
tulajdonosával, a testület által korábban megadott keretek között. 

Polgármester szavazásra teszi a kérdést. 

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

95/2008.(V.20.) képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

megbízza Vass Zoltánt és Szalánczi Gábort a 
tájház megvásárlására vonatkozó tárgyalással, 

az önkormányzat által korábban meghatározott feltételekkel.
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4/2/13. Evangélikus egyházközség kérése

Vass Zoltán a bizottság elnöke
korábban szintén volt a testület előtt az evangélikus egyházközség kérése. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
A hegyi  temetőt  kéri  vissza  az  egyházközség.  A testület  döntött  arról,  hogy amennyiben 
visszakérik egy éven belül, akkor a testület visszaadja. Erről már nem kell dönteni, mert erről 
már egyszer döntött a testület. 

Vass Zoltán a bizottság elnöke
A kérés itt  van a polgármester asszony előtt  a hivatalban,  az egyházközség kéri vissza az 
ingatlant. Tudni kell a testületnek, hogy végre kell hajtanunk ezt a döntést. 

5. Egyebek

5/1. Komlóvölgy utca útburkolat felújítása

Juhászné Árpási Irma polgármester
Ma érkezett hozzám Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének levele, melyről ma 
döntenünk kell. 

Vass Zoltán települési képviselő
Én megmondom őszintén nem értem. Kérnek tőlünk pénzt, de ők akarják elfogadni a terveket. 
Ebben  szó  nincs  arról,  hogy  bármit  tehetünk  ebben.  Nincsen  benne,  hogy  mit  fognak 
megtervezni, én azt gondolom, hogy ez így nincsen rendjén. 

Dr. Fazakas Andrea aljegyző
Azt a határozati javaslatot, ami még az áprilisi ülésre készült, én mindenkinek elküldtem. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Elmondom a határozati javaslatot, hogy a jelenlévők is értsék. A korábbi egyeztetések alapján 
a Komlóvölgyi út tervezési költségeit Győr Város és Győrújbarát területarányosan megosztva 
finanszírozza. Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően a tervező kiválasztására vonatkozóan 
a közbeszerzési eljárást Győr Város Polgármesteri Hivatala városépítési osztálya lefolytatta, 
melynek  nyertese  a  Via  Futura  Kft.  a  Komlóvölgyi  út  Győrújbarát  közigazgatási  határán 
belüli szakasza 1.680.000,- Ft, a Győr közigazgatási határán belüli szakasz 3.120.000,-Ft. A 
fentiekre hivatkozva kérem a határozati  javaslat  elfogadását,  melyben Győrújbarát  Község 
Önkormányzata  a Komlóvölgy út tervezési  költségének finanszírozására 1.680.000,-Ft-ot a 
működési tartaléka terhére biztosít. 
Győrújbarát egyetlen eljárásban sem vett részt. Ez az összeg a ránk eső rész, 362,5 méter utat 
jelent. 

Ignácz József helyi állampolgár
Egy dolgot szeretnék a képviselőknek a figyelmébe ajánlani. Ennek az útnak a megépítése 
nem Győr város érdeke,  hanem Győrújbarát  érdeke, hiszen a mi lakosainkat érinti  az alsó 
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szakasz. Ha nekünk kellene megterveztetni és megépíteni, akkor sem lenne sok lehetőségünk. 
Örülni kell, hogy Győr ennyit hozzátesz. Győr városában meg kell nézni, hogy milyen utak 
készülnek és akkor nem kell  félnünk attól,  hogy olyan út készül,  mint amilyet  legutoljára 
ennek a testületnek sikerült ott megszavazni az Őri úr közreműködésével. Amit ugye tudjuk, 
hogy az első eső elvitt. Ha ez olyan minőségű út lesz, olyan vízelvezetéssel, ami hosszú távon 
fogja ennek a falunak a lakosait szolgálni. 

Őri Gyula helyi állampolgár
A múltkor már ezt egyszer megbeszéltük, és nekem nagyon furcsa, hogy most megint előjön. 
Az egész utcából a mi győrújbaráti lakosainkat érinti. Tulajdonjogilag ugyan Győrhöz 
tartozik, de a mi lakóink ajtaja nyílik erre az utcára. Örüljünk neki, hogy Győr megcsináltatja. 
Legalább a tervezést hagyjátok jóvá, had induljon el a folyamat. A kivitelezés majd egy másik 
mise lesz. Azt lehet majd szakaszosan csinálni. Szakmailag ez a költség nem egy horribilis 
összeg. Azt tudni kell, hogy ehhez a tervezéshez nagyon komoly vízelvezetés tartozik. 

Markó László helyi állampolgár
Egy kicsit kapcsolódom a témához. A Szőlőkalja utcában lakom lassan hét éve és gyakorlati 
tapasztalatom az, hogy esős időben nálunk lehetetlen a közlekedés. Csak harckocsival vagy 
csónakkal lehet közlekedni. A hegyből lezúduló víz mély árkokat váj az utcába. Szeretném 
kérdezni, hogy a Szőlőkalja utcának a minimális javítása, illetve a vízelvezetés mikor várható. 

Cserepes István helyi állampolgár
Most megint egy diktátumot kaptak és nem a részletezést. Ennek dacára azt mondom, hogy el 
kellene fogadni, azzal, hogy ez a részünkre szóló engedélyezési díjakat is tartalmazza. 
Magyarul a tervező engedélyeztesse a szakhatóságokkal a tervet. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
A Szőlőkalja útra jelen pillanatban nem tudok válaszolni, de úgy gondolom, hogy a bizottság 
foglalkozni fog vele. 

Polgármester szavazásra teszi a határozati javaslatot a Komlóvölgy utca tervezésének 
finanszírozására. 

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

96/2008.(V.22.)képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

a Komlóvölgy utca tervezési költségeinek
finanszírozására 1.680.000,- Ft-ot, 

azaz Egymillió-hatszáznyolcvanezer forintot
a 2008. évi költségvetésében a

működési tartaléka terhére biztosítja.
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: értelem szerint
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5/2. Honlap hozzáférési jogának tisztázása 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Május  8-án  kaptam  egy  levelet  Péter  András  rendszergazdától,  hogy  az  önkormányzat 
honlapjára egy hivatalos levél került fel aláírás nélkül. A hivatal egyetlen dolgozójának sincs 
hozzáférése, hogy ezt ide föltegye.  Hozzám szegezte a kérdést,  hogy ezt én tetettem-e fel, 
illetve ki nem írta alá. Bizonyára sokan olvasták. Én megkerestem a honlap készítőjét, aki azt 
válaszolta,  hogy  a  honlap  változásával  kapcsolatban  csak  azokról  a  változásokról  tud 
információt adni, amiket az általunk is elérhető hírek, letöltések alrendszereken keresztül a 
weboldalon  bejelentési  névvel  és  jelszóval  működő  hozzáférésekkel  végeznek.  Más 
hozzáférést sem hivatali dolgozónak, sem másnak nem adtak és nem is tervezik. Kivétel ez 
alól Molnár Attila, aki győrújbarát.hu karbantartásában korábban  részt vett. 
Az Adinfóval  december  31-én megszűnt  a szerződésünk.  Ennek ellenére neki  hozzáférése 
van.  A  weboldalt  a  Simbion  Bt  tartja  karban,  tehát  minden  változásról  személyes 
információjuk van. Erről az esetről semmilyen megkeresés nem érkezett a részükre. 
Az  a  határozati  javaslatom  lenne,  hogy  mindaddig,  amíg  a  honlapunkról  nem  tudunk 
megnyugtatóan dönteni, amíg a polgármester és a jegyző nem látta az anyagot, addig nem 
lehet a honlapra feltenni. Ezen kívül fel kell szólítani Molnár Attilát, hogy a hozzáférési jogát 
öt hónap után szíveskedjen visszaadni, neki a jogosultsága december 31-én megszűnt. Aki 
ezzel egyetért kérem jelezze. 

Polgármester kérdésére a képviselőtestület 8 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazatával, 
2 fő tartózkodásával, valamint 1 fő nem szavazott, az alábbi határozatot hozza: 

97/2008.(V.22.)képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

felszólítja Molnár Attilát, az Adinfó Kft. vezetőjét, hogy
Győrújbarát Község hivatalos honlapjának hozzáférési jogosultságát

azonnali hatállyal szüntesse meg.
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: azonnal 

Kocsár Károly  települési képviselő 
Nekem az lenne a kérésem, hogy amik nincsenek fenn a honlapon,  azokat  pótolják,  mert 
2007. évi jegyzőkönyvek nincsenek fenn. Gondolom le van írva, hogy 15 nap után fel kell 
tenni. Van ennek nyilván egy folyamata. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
A  jegyző  felelőssége  a  jegyzőkönyvek  elkészítése.  Ebben  az  évben  még  nem készült  el 
egyetlen jegyzőkönyv sem. 

Vass Zoltán települési képviselő
Az úr talán arra gondol, hogy cenzúrázzuk azt ami felkerül. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Nem akarunk cenzúrázni, csupán aláírás nélkül ne jelenjen meg. Ha valaki valamit feltesz, 
vállalja  a  nevét.  A  Baráti  Hírmondóba  is   írnak,  és  vállalják  a  nevüket.   Ha  valakinek 
valamiről véleménye van és megírja, akkor írja alá. 
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Kálovics Géza települési képviselő
Nagyon  szeretném  ha  Győrújbarát  a  törvényeknek  megfelelően  dolgozna  és  a  testületi 
jegyzőkönyveket megfelelő határidőre beküldenék. Képviselőként nem nagyon érdekel, hogy 
miért nincsenek benn, csak azt tudom, hogy ha bizonyos törvényes megfelelőség nincs, akkor 
adott  esetben  bizonyos  támogatásoktól  is  el  fogunk  esni,  és  ez  a  legkevesebb,  az  egyéb 
retorziókról nem is beszélve, de ez hivatali ügy. Nem érdekel, hogy ki a felelőse, meg miért 
nincs  kész.  Mert  mi  keményen  megszavazunk  fizetéseket,  és  ezekért  a  fizetésekért  a 
köztisztviselők legyenek a feladatukat elvégezni. 
Másik a honlap kérdése. Ne felejtsünk el egy nagyon fontos dolgot, ez a honlap Győrújbarát 
Község  hivatalos  honlapja.  Én  szeretném,  ha  ellenőrzött  körülmények  között  kerülne 
üzemeltetésre.  Nem három ember privilégiuma lenne, később nem is ellenőrizhető módon, 
hogy oda mi kerül föl. Az ismerősök nemzetközi szinten olvasnak, jó lenne, ha nem lenne 
önjelöltek  csatározási  célpontja.  Erre  meg  vannak  a  megfelelő  fórumok.  Nyilvánosak  a 
testületi ülések. Minden bizottsági ülés nyilvános. És ott az emberek nem jelennek meg. Majd 
két kézzel  osztják az észt.  Egymást  túllicitálva hülyeségekről,  hogy rajtunk nevet a világ. 
Megnéztem néhány település honlapját. Van ott szó a közéletről meghatározott mértékben és 
mennyiségben, ami nem gerjeszt túlzott vitákat. Egy kis önmérsékletet kérek mindenkitől és 
fejezzük be már a torzsalkodást. Úgy kellene rendbe tenni a honlapot, hogy legyen egy felelős 
szerkesztője. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
Még egy ügy, ami Győrújbarát kedélyeit borzolta. Levelet kaptam a Nyugat-magyarországi 
Vendéglátó  Zrt.-től,  amelyben  tájékoztatnak  arról,  hogy  milyen  módon  lehet  Győrújbarát 
konyháját kiszervezni. A testület nem foglalkozott vele, sem a munkatervünkben nincs, sem a 
bizottság  nem  tűzte  témájául,  mivel  a  konyhánkkal  nincs  semmi  baj,  mindenki 
megelégedésére. Én erről először a faluból értesültem, aztán a honlapon is vitát gerjesztett, 
aztán megérkezett ez a levél. Én szeretném kérni a tisztelt képviselőtestületet,  az 1990. év 
CIV.  Törvény  12.§.  /1/  bekezdését  szíveskedjen  betartani  és  akkor  mindenféle 
mendemondának eléje megyünk. Ez arról szól, hogy a testület a hatáskörét a testületi ülésen 
együttesen  gyakorolja.  Ami  ezzel  kapcsolatos,  az  mind  elkerülhető.  Nem  kell  felesleges 
hisztériát kelteni, hogy mi kiszervezzük a konyhát. 

Kocsár Károly települési képviselő
Én jogszabályt  nem tudok idézni.  A konyhával  kapcsolatban költségelemzés  és különböző 
lehetőségek megvizsgálása a pénzügyi  ellenőrző bizottságnak egy feladata.  Ezt,  amikor az 
aljegyző  asszonyt  megbíztuk  a  jegyzői  feladatokkal,  ő  arra  kért,  hogy  ezzel  most  ne 
foglalkozzunk,  neki  erre  nincs  ideje  és  kapacitása.  Én  kértem be  három helyről  ehhez  a 
vizsgálathoz  anyagot.  Nem  kiszervezéshez,  hanem  azoknak  az  üzemeltetése  milyen 
lehetőségekről  van  szó,  kiszervezzük,  nem  szervezzük,  más  főz  és  a  többi.  Ehhez  a 
vizsgálathoz anyagokat kell begyűjteni. Ez egy testületi döntés előkészítésének a folyamata. 
Hogy a hivatalba küldenek egy anyagot és azt mi nem kapjuk meg, azzal én sajnos nem tudok 
mit kezdeni. Ön is ott volt azon az ülésen, ahol ez a feladata meghatározásra került.  Én a 
konyha vezetőjével is beszéltem erről. 

Juhászné Árpási Irma polgármester 
Miután nem egyeztettünk ebben, természetesen ahova ön írt, azoknak volt kérdésük. Én azt 
mondtam, hogy a képviselőtestület  ezzel nem foglalkozik,  a munkatervében nem szerepel. 
Tehát egyenlőre tájékoztatást sem kívánok adni. Ha megbeszéljük valamilyen szinten, akkor 
nem beszélünk két felé. Tudni kell mindenkinek, hogy Győrújbarát 5800 lelkes település. Sok 
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helyen dolgoznak, sok kapcsolatuk van. Hozzám is úgy jött a kérdés attól a cégtől, akit meg 
tetszett keresni, hogy milyen módon kívánjuk kiszervezni a konyhát. Mi volt a döntés. Hát 
nem volt döntés, mondtam, hogy ezzel mi nem kívánunk foglalkozni. 

Kálovics Géza települési képviselő
Az orvosi rendelő mögötti rendőrörs épületének állagmegóvása is szükséges lenne. Néhány 
cserép  lecsúszott  és  ha  beázik  szétrohad  a  ház.  Valamelyik  karbantartóval  meg  kellene 
nézetni, hogy ne ázzon be. 

Őri Gyula helyi állampolgár
Szerettem  volna  egy  kicsit  pontosítani  a  politikai  nézetkülönbségünket  megjeleníteni 
annyiban,  hogy  igaza  van  a  polgármester  asszonynak,  hogy  az  önkormányzati  jogokat  a 
képviselőtestület együttesen gyakorolja, de ez nem azt jelenti, hogy mindent együtt csinálnak, 
és  hogy a  képviselők  önállóan  felkészülés  gyanánt  az ördöggel  is  nem cimborálhatnának. 
Tessék  szíves  lenni  elkülöníteni  és  nem  az  a  dolga  a  képviselőnek,  hogy  eljönnek  ide 
ünnepélyes keretek között,  és itt  üléseznek és csak itt  dolgoznak, mert  az igen csak kevés 
lenne,  hanem  igen  is  joguk  van  tájékozódni,  szakembereket  meghallgatni,  hogy  helyes 
döntéseket  hozzanak.  A passzus  értelmezése,  hogy a  képviselő  önállóan  nem járhat  el  az 
önkormányzat nevében és nem az, hogy nem szerezhet információkat, nem készülhet föl. Ez 
most úgy rakódott le, hogy az a képviselő egy kutya képviselő a többiekkel szemben. 

Vass Zoltán települési képviselő
Ezt el lehetne kerülni, hiszen van telefon és szólni kell annak, akit illet, hogy kérek ajánlatot, 
hogy tudjon róla. Elég furcsán nézne ki, hogy ugyan azon ügyben hárman elmennének, hát 
kommunikálni  kell  egymással.  Én  azt  próbálom  tenni,  hogy  szólok  a  polgármester 
asszonynak, megkérdezem van-e három perce és felteszem neki a kérdéseket és elmondom, 
hogy nekem mi erről a véleményem. Ha nem kapnék támogató kezet, akkor megmondanám 
azt is, hogy én tovább fogok menni. Abban igaza van Gyulának, hogy a képviselőnek joga 
van tájékozódni. A kommunikáció a fontos. Ha nem kapok választ, akkor megmondom, hogy 
én akkor is tovább fogok menni. De akkor én úgy kértem volna ajánlatot, mint Vass Zoltán. 
Én nem tudom ez a téma egyáltalán benne van-e a testület munkatervében. 

Kocsár Károly települési képviselő
Azért nincs benn, mert ez akkor merült fel, amikor a költségvetés vitája volt, mint egy feladat. 
De voltam és polgármester asszony a Magyar  Államkincstárnál is.  Voltam, mert  kértem a 
jegyző  úrtól  adatokat,  és  nem kaptam meg.  Mi  nem kaphatjuk  meg  a  költségvetéshez  a 
zárszámadáshoz a bérbeállásokat. Jegyző úr esküt tett nekem, hogy az ombucmani vizsgálat 
kritizálja.  Milyen  érdekes,  a  Magyar  Államkincstár  közérdekű felirattal  kiadta.  A Magyar 
Államkincstár az önök által leadott költségvetését össze kellett hasonlítani azzal, ami nálunk 
törvénytelennek  volt  minősítve.  A hivatal  által  készített  költségvetés  tervezetnek,  meg  az 
általunk  készített  költségvetés  tervezetnek  egyiknek  sincs  köszönő  viszonyban  az 
Államkincstárnak  leadott  formátummal.  De  ezek  mind  közérdekű  adatok.  Tehát  azok  az 
anyagok, amihez a hivatalban nem lehet hozzáférni, mert nem érnek rá, nem adható ki, az 
Államkincstár azt kérdezi, hogy nyomtatva kérem, CD-n kérem, vagy foppy-n kérem. Amit 
nem tudok  itt  a  hivatalban  megszerezni,  és  az  közérdekű,  akkor  engedtessék  meg,  hogy 
megszerezzem máshonnan. Nem használtam fel, csak a bizottság céljaira.  

Márai István települési képviselő
Egyetértek  polgármester  asszony  kijelentésével,  hogy  az  itt  elhangzott  dolgokról,  amiről 
titoktartást fogadtunk, mindenki számára kötelező.  Felháborítónak tartom, hogy az oktatási 
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bizottság  zárt  ülésén  elhangzott  dolgok,  másnap  kikerülve  jöttek  vissza  és  engem vontak 
felelősségre, hogy ki volt az, aki az ott elhangzott dolgokat kivitte. Nekem az a kérésem, ha 
már mindenki esküt tett,  akkor tartsa mindenki kötelességének, hogy az itt elhangzott nem 
közkeletű dolgokat ne vigyék ki. 
Megnéztem az elmúlt testületi ülést és felháborító dolgokat észleltem. Itt nem szólt akkor a 
Török úrhoz, nem reflektált rá senki. Most kevésbé fogom elmondani, ahogyan otthon a tv 
előtt.  Felháborítónak  tartottam,  ahogyan  ő  bizonyos  dolgokat  előadott.  Majdnem  hogy 
felelősségre vonta a testületet, meg megfenyegette a képviselőket, hogy majd a legközelebbi 
választáson  így  lesz,  meg  úgy lesz.  A tárgyalási  meneteket  is  megfelelően  kommentálta. 
Először  is  tudomásom  szerint  ez  az  első  időszak,  amikor  tv  közvetítés  van.  Az  előző 
időszakokban a falu lakossága még azt sem tudta, hogy volt testületi ülés. Fel volt háborodva, 
hogy  nem  azért  választotta  meg  a  falu  a  képviselőket  és  majd  a  következő  választáson 
megnézhetjük magunkat. Nekem az a véleményem, hogy a falu lakossága 2006-ban döntött 
arról, hogy az előző testület hogy végezte a munkáját. Az eredmény prezentálva volt. 

Ventura Sándorné óvoda intézmény egység vezető
Szeretném megköszönni az önkormányzatnak a szülők nevében, hogy ilyen hamar döntöttek 
arról, hogy ne 33-34 fős csoportok legyenek az óvodában. Én egy felmérésben azt írtam, hogy 
az önkormányzat mindig az óvoda mellett volt. Az lenne a kérdésem, hogy a 20 millión felüli 
kiadásokat mikorra kérik, hogy kidolgozzuk. A bér a berendezés és egyéb dolgok, mert a 20 
millió csak az épület. Kell-e erre kérni külön, vagy kidolgozzunk-e egy olyant, hogy mennyi 
szék, pad és ágy kell. Ezt kidolgozzuk-e, vagy csak egy összeget határozzunk meg, hogy mibe 
kerül mindez. Elmondtam korábban, hogy ebben az évben 95 három éves gyerek lesz. Még 
egy csoportra is lehet, hogy szükség lesz.

Juhászné Árpási Irma polgármester
A megválasztott ÁMK vezetője ma már megkeresett, ő is ismeri az óvoda hely problémáját. 
Én  tájékoztattam,  hogy  a  településfejlesztési  bizottság  foglalkozott  vele  és  megkérte  a 
jelenlegi iskola igazgatót, hogy az óvoda vezetői pályázatot írja ki, mert július 1-vel az óvoda 
vezetői  mandátuma  a  Marikának  lejár.  Majd  a  későbbiekben  az  ÁMK  vezetője  már  tud 
dönteni az egyéb költségekről. 

Kiss Antal helyi állampolgár
Az  előző  testülettel  kapcsolatban,  azt  gondolom  úgy  jöttek  ide,  hogy  mi  ezt  önöknek 
felépítettük. Nem azért jöttek ide, hogy baráti vonzó legyen, hanem vonzó volt, azért jöttek 
ide. 
Igen, annak idején minden hónap első csütörtökén volt testületi ülés, ezt mindenki tudta, most 
meg össze-vissza van. Például hogyan lehet, hogy május elsejére ülést hívnak össze. Hol fedi 
ez a jogot. Azt tudom, hogy vannak itt képviselők, akik önkéntesek, de ha minden igaz, van 
egy jegyzőkönyvvezető, meg egy jegyző, aki dolgozója a hivatalnak. Hogyan lehet az, hogy 
munkára kényszerítik őket? Én megnéztem azt a három percet. Talán valaki meg tudja nekem 
mondani,  hogy  mi  volt  olyan  rettentően  fontos  a  karate  klub  támogatásában.  Van,  amit 
hónapokig tologatunk, ezt az ügyet meg nagyon gyorsan május elsején kell eldönteni. 

Juhászné Árpási Irma polgármester
A szervezeti és működési szabályzatunk előírja, hogy a képviselők ¼-nek kérésére 7. napra 
kötelező a polgármesternek összehívni az ülést. Ezt a polgármesternek nincs joga felülbírálni. 
Ez május elsejére esett, ezt jegyző úr jelezte a kérőknek is, de nem történt rá semmi válasz. 
Megkérdeztem a  közigazgatási  hivatalt,  azt  mondták  nem jogszerű,  de  nincs  mérlegelési 
jogom. 
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Kiss Antal helyi állampolgár
Hát igen a kamera meg mutatta a képviselőket. Hát tényleg nem tudtak józanul dönteni. 

Cserepes Istvánné helyi állampolgár
Tényleg  úgy  hangzott,  hogy  az  előző  testület  nem  csinált  semmit.  Én  lehet,  hogy  mást 
mondanék a mostanira,  de inkább nem mondok semmit.  Amikor nem volt  média,  meg tv, 
akkor is mindenki tudta, hogy mi történt a testületi ülésen. Igen, mert az emberek szóba álltak 
egymással. Itt most ez a díszes társaság leereszkedik a hegyről leteszi a gyereket az iskolánál 
és nem foglalkoznak senkivel. Nem lépnek emberek körébe, így pedig nem lehet embereket 
megnyerni. 

Őri Gyula helyi állampolgár
Én tíz évig voltam képviselő és a régi testületekbe is ott voltam. Az, hogy semmit nem csinált, 
ilyent senki nem mondott. Ők is tették a maguk dolgát. Nagyon sok fejlődés történt a faluban. 
Egy másfajta szemlélet győzőtt a választáson. Akik győztek nyilván tudomásul vették, akik 
vesztettek, a mai napig nem tudják tudomásul venni. Majd kampányolni két év múlva kell. 
Arról beszéljünk, hogy mit tudunk együtt jól csinálni. 

Kiss Antal helyi állampolgár
Szeretném megkérdezni, hogy mennyi pályázati pénzt sikerült összehozni. Mert az a nagyon 
rosszul dolgozó előző testület 200 milliót hozott össze, amit egy tisztes barátunk vissza akar 
fizettetni az államnak. Úgy kampányolt annak idején. Mindenki be volt sározva, csak  ő  volt 
tiszta.  Úgy hallottam,  hogy az a pályázat  el  lett  utasítva,  amit  az óvoda fölötti  játszótérre 
akartak  beadni,  önrész hiányában.  Ha ennyire  nyilt  ez  a  testület,  akkor  ez a  jegyzőváltás 
nekünk mennyibe került. Ez nem kis pénz, és ez a falu kasszájából megy ki. Erre nem tudom 
ki tud válaszolni, mert ez ha jól tudom nem titok. 

Több hozzászólás,  javaslat,  vélemény nem lévén Juhászné Árpási Irma polgármester 
megköszönte  a  testületnek  és  a  jelenlévőknek  a  részvételt  és  az  ülést  20,40  órakor 
bezárja.

K.m.f.

             Juhászné Árpási Irma Dr. Fazakas Andrea
     polgármester         aljegyző

       Ifj. Árvai István                                                  Dr. Márai István
         jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő
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