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Juhászné Árpási Irma, polgármester
Köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a 14 települési képviselőből 12 fő megjelent. Az ülést határozatképesnek 
nyilvánítja és megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Bruszt László és Kálovics Géza települési képviselőket, 
kéri a javaslat elfogadását.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Bruszt László települési  
képviselőt, illetve egyhangúlag Kálovics Géza  települési képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Napirend előtt 

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



Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
tájékoztató jelleggel elfogadja a polgármesteri beszámolót.  

Polgármester javaslatot tesz a napirendre.

Napirendi javaslat:

1./ Az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásának jóváhagyása
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

2./ 2008. I. negyedévről szóló beszámoló
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

3./ Bizottságok elnökeinek előterjesztése
    Előadó: a bizottságok elnökei

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadja a napirendi javaslatot. 

Napirendi pontok a fenti döntés után  :  

1./ Az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásának jóváhagyása
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

2./ 2008. I. negyedévről szóló beszámoló
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

3./ Bizottságok elnökeinek előterjesztése
    Előadó: a bizottságok elnökei

1./ Napirendi pont: Az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásának jóváhagyása
     Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester
     Előterjesztés írásban csatolva.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A 2007. évi zárszámadás tervezetét a testület tagjai megkapták. 
Az  Önkormányzati  Törvény  és  az  Államháztartási  Törvény  kimondja,  hogy  az 
Önkormányzatnak zárszámadást kell  készíteni az előző évi költségvetés végrehajtásáról.  A 
törvény értelmében a zárszámadást a jegyző készíti elő a polgármesteri hivatal dolgozóival, 
mely  zárszámadást  a  polgármesternek  kell  a  testület  elé  terjeszteni.  Az  elfogadott 
zárszámadást június 30-ig az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni. A márciusi testületi 
ülésre  a  zárszámadás  beterjesztése  megtörtént,  melyet  előzetesen  a  Pénzügyi-Ellenőrző 
Bizottság  többször  is  tárgyalt.  Határidőre  elkészült  a  könyvvizsgálói  jelentés  is,  mely 
zárszámadáshoz csatolva lett. 
(Könyvvizsgáló általi hitelesítő záradék ismertetése, írásban csatolva.)
Megkérdezi jegyző urat, hogy kíván-e hozzászólni.
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Kerekes Tibor, megbízott jegyző
Nem kíván hozzászólni.

(dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő 18.20-kor megérkezik az ülésre.)

Kocsár Károly, települési képviselő
Több alkalommal tárgyalta a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság a 2007. évi zárszámadást, azt a 
testületnek elfogadásra is javasolta bizonyos kitételekkel. Azonban a szöveges részt, melyet a 
bizottsági ülésen is kértek, még nem kapták meg. Olyan zárszámadás lesz elfogadva, melyhez 
a  szöveges  részt  sem  a  bizottság,  sem  a  testület  tagjai  nem  látták.  Ugyanígy  szöveges 
értékelést sem kaptak. Észrevételezte még a bizottság, hogy a 2007. év során szabálytalanul, 
előirányzatokon felüli felhasználások történtek a testület tájékoztatása és jóváhagyása nélkül, 
mely  10  milliós  nagyságrendet  érint.  Véleménye  szerint  a  könyvvizsgáló  jelentés  olyan 
valótlan módosított előirányzatokra hivatkozik, mely nem történt meg, mivel ténylegesen az I. 
félévi módosítás történt meg testületi  jóváhagyással.  Mindezektől függetlenül,  a Pénzügyi-
Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 2007. évi zárszámadást.

Juhászné Árpási Irma, polgármester 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Győrújbarát  Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megalkotja

                                                           6/2008.(VI.24.).)rendeletét
az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

és pénzmaradvány jóváhagyásáról.

2./ Napirendi pont: 2008. I. negyedévről szóló beszámoló
Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

Kocsár Károly, települési képviselő
Jelzi, hogy a napirenddel kapcsolatos anyagot nem kapta meg.

Kerekes Tibor, megbízott jegyző
Tudomása  szerint  az  előző  héten  a  napirendhez  kapcsolódó  számszaki  részt  a  képviselő-
testület tagjai megkapták.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Az Önkormányzati Törvény kimondja, hogy a testületi ülés anyagáért és annak elkészítéséért 
a jegyző a felelős. Jelenleg megbízott jegyző vezeti  a polgármesteri  hivatalt,  aki hétfőn és 
pénteken tartózkodik a hivatalban.
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Vass Zoltán, települési képviselő
Figyelembe véve a körülményeket, javasolja az első öt hónapot összevonni, és a következő 
ülésen tárgyalni azt.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

119/2008.(VI.24.). sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

A 2008. I. negyedévről szóló beszámolót
a  2008. január-május időszakkal együtt 

következő ülésén kívánja tárgyalni.

3./ Napirendi pont: Bizottságok elnökeinek előterjesztése
     Előadó: Bizottságok elnökei

3.1. Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság előterjesztése

3.1.1 Védőnői eszközigény

Kocsár Károly, bizottsági elnök
Eszközbeszerzéssel  kapcsolatos  kérések  érkeztek  a  bizottsághoz,  melyek  nem  lettek 
betervezve  a  költségvetésbe.  A kis  értékűekkel  a  bizottság  nem foglalkozott.  Ezek között 
egyetlen  nagyobb értékű eszközre a  védőnők adták be igényüket,  mely az iskola számára 
hallásvizsgáló készülék beszerzése. A bizottság úgy foglalt  állást,  hogy az iskolai  védőnői 
feladatokat a nyúliakkal közös körzetben látják el, ezért javasolja közösen kell beszerezni az 
eszközt, velük együtt vásároljon a falu egy gépet.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Az  iskola  védőnői  szolgálatához  kell  az  eszköz.  A  jelenlegi  védőnő  Gyes-en  van.  Két 
győrújbaráti védőnő helyettesíti. A védőnőknek kötelező eszközhasználatot írtak elő, melyet 
szeptember 1-ig a képviselő-testületnek biztosítani kell. Az összes beszerzés 480.000 Ft körüli 
összeg volt,  ebből  300.000 Ft  a  hallásvizsgáló.  Elhangzott  egy javaslat,  hogy az egyetlen 
nagyértékű gépet a nyúliakkal közösen, a többit önállóan vásárolják meg a védőnők. 
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e egyéb vélemény, javaslat.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

120/2008.(VI.24.). sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Támogatja a védőnői eszközök takarékos megvásárlását.
Felkéri a polgármestert, hogy egyeztessen Nyúl község

polgármesterével a hallásvizsgáló készülék közös megvásárlásáról.
Felelős: Juhászné Árpási Irma Polgármester
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3.1.2. Vagyonvédelmi szolgáltatásokra beérkezett pályázatok

Kocsár Károly, bizottsági elnök
A Pénzügyi-Ellenőrző  Bizottság  tárgyalta  a  vagyonvédelmi  szolgáltatással  kapcsolatban  a 
bekért  ajánlatok  rangsorolásával.  A  bizottság  javaslata:  A  vagyonvédelmi  szolgálattal 
kapcsolatban javasolja a polgármesternek, hogy a testület számára készítsen előterjesztést a 
szolgáltatás megrendeléséről a Település-fejlesztési Bizottság szakemberei javaslata alapján. 
Felkéri Vass Zoltánt, a Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a beérkezett 
ajánlatokat, és az azokat elbíráló bizottság javaslatát.

Vass Zoltán, települési képviselő
Nem ez  volt  a  határozati  javaslat.  A  kiírt  pályázatra  négy  ajánlat  érkezett  be  határidőre, 
melyeket Kálovics Géza települési képviselővel kiértékeltek. A kiértékelést a képviselőknek 
kiküldték.  A négy pályázó  közül  egyre  tettek  javaslatot,  kéri  a  polgármestert,  hogy ezt  a 
javaslatot terjessze a testület elé. 

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A  Patent  Security  ajánlatának  elfogadását  javasolta  a  pályázatot  elbíráló  bizottság  az 
előterjesztésként  megküldött  táblázat  adatai  alapján.  Több  pontban értékelte  a  bizottság  a 
beadott  ajánlatokat.  A  bizottság  azt  is  javasolta,  hogy  minél  előbb  kerüljön  sor 
szerződéskötésre, és a járőrszolgálat azonnal kezdje meg a munkát, függetlenül attól, hogy a 
kamerák  mikor  kerülnek  elhelyezésre.  Az  élőerős  munka  –  a  művelődésszervezővel  is 
egyeztetve a Művelődési Ház nyitvatartásáról  - havi 160 óra lenne, ennek összes nettó ára 
éves szinten 1.612.800 Ft lenne. Szükséges egyeztetni, hogy rendezvények esetén vállalják-e 
a szolgálatot 700 Ft/ó-ért, mely évi 20 alkalmat jelentene.

Mógor Csaba, települési képviselő
Melyik nap marad ki az élőerős védelemből?

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Kedden nincs ügyfélfogadás a hivatalban, a kedd maradna ki. Az iskolába menők átsegítése a 
kontra-sarkon  keddenként  is  lenne  külön  megállapodás  alapján,  amit  az  iskolai  szünet 
napjaival kompenzálnának.

Vass Zoltán, települési képviselő
Javasolja, hogy a járőrszolgálat mindennapos legyen és jól………..

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Javasolja,  hogy  akik  a  vagyonvédelmi  pályázat  előkészítésében  részvettek,  azok  a 
szerződéskötésben is vegyenek részt, szakmailag segítsék azt.

Határozati javaslat:
Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Megvásárol 5 db egyirányba felszerelt kamerát 2.060.300 Ft összegért
1 tartózkodás

- Éves karbantartás nettó 180.000 Ft
1 tartózkodás
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- Élőerős őrző-védő szolgálat heti 40, havi 160 órában nettó 1.612.800 Ft

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

121/2008.(VI.24.). sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Megbízza a polgármestert, hogy kösse meg a 
Patent-Security Kft-vel a vagyonvédelmi szerződést

Az általuk ajánlott nettó 1.344.000 Ft éves megbízási díjért.
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Megköszöni, hogy visszaáll a járőrszolgálat Győrújbaráton, hiszen 2006. december 31-ig jól 
működött, az elmúlt másfél év pedig bebizonyította, hogy erre szükség van.

Id. Kiss Antal, helyi állampolgár
Kéri, hogy a Baráti Hírmondóban jelenjen meg a járőrszolgálat telefonszáma. 

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A Kábel TV-n és a Hírmondóban meg fog jelenni az elérhetőség.

3.1.3. Temető utca mart aszfaltozása

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Másfél hónappal ezelőtt feladatként kapta meg a Temető utca mart aszfalttal történő építését. 
Megtörtént a munkára az ajánlatok begyűjtése. Két ajánlat érkezett be, melyeket a pénzügyi-
ellenőrző bizottság az útpályázatoknál kíván értékelni. Megkéri jegyző urat, hogy a forgalom 
technikáját a temető melletti útnak végezze el, hogy megszűnjön a temető melletti bejárás. A 
hivatal felől lesz gépjárművel megközelíthető, gyalog pedig a másik oldalról.

3.2. Idegenforgalmi és Sportbizottság

3.2.1. Rákóczi Kupa támogatása

Németh Csaba, bizottsági elnök
Egyéni határozati javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé, melyet kioszt a képviselőknek.

Minden évben az iskolában sikeres kézilabda torna kerül megrendezésre. Kéri a képviselő-
testületet, hogy határozati javaslatát fogadja el és járuljon hozzá a Rákóczi Kupa Gyermek 
Kézilabda Torna lebonyolításához 45.000 Ft összeggel. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás, 
nélkül  az alábbi határozatot  hozza: 
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122/2008.(VI.24.). sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testülete
A Rákóczi Kupa megszervezését 45.000 Ft-tal támogatja,

melyet éves költségvetési rendelete működési tartaléka terhére biztosít.

3.2.2. Sportpálya  ügye

Németh Csaba, bizottsági elnök
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy részt vett a Labdarúgó Egyesület Közgyűlésén, ahol több 
igény is felmerült. Többek között az öltöző rendbetétele, illetve a pálya minőségének javítása, 
esetleg edzőpálya  kialakítása.  Ez az igény nem elsősorban a Labdarúgó Egyesület  igénye, 
hiszen  az  ÁMK  is  használja  a  pályát  testnevelés  órákon.  Megvizsgálva  a  lehetőségeket, 
megkéri  a  pályázatkészítő  teamet,  hogy  a  hozzájuk  eljuttatott  anyagot  vizsgálják  meg. 
Hegedűsné  Mészáros  Nóra  küldött  egy  e-mailt  a  pályázatíró  teamnek  új  pályázati 
lehetőségekről  (Ollé  program),  melyben  lehetőség  van  arra,  hogy  országosan  több 
önkormányzat együttesen az Ollé-program keretében nyújtson be igényt. Közös közbeszerzést 
írnak ki több éves finanszírozással, jó hitelkonstrukcióval. Az öltöző elkészítése a beépített 
anyagok minőségétől  függően 17-29 millió  Ft-os összeg,  kéri,  hogy a  Településfejlesztési 
Bizottság is foglalkozzon a lehetőségekkel.
A  másik  lehetőség  egy  műfüves  edzőpálya,  vagy  kispályás  labdarúgó  pálya  lehetősége. 
Megkéri  polgármester  asszonyt,  hogy érdeklődjön  a  lehetőségekről:  van-e  olyan  terület  a 
sportpálya  mellett  magántulajdonban,  amely  az  önkormányzat  által  megvásárolható, 
kisajátítható  vagy  elcserélhető,  hogy  amennyiben  van  rá  lehetőség,  a  pályázatíró 
munkacsoport vizsgálja azt meg.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Cserére nincs lehetősége az önkormányzatnak,  mivel  nincs önkormányzati  földtulajdon. A 
vásárlás jöhet esetleg szóba. A rendezési terv is már úgy készült, hogy ezen a területen egy 
sportcentrum létesüljön  a  későbbiekben,  tehát  az  önkormányzatnak  a  vásárlás  már  régóta 
tervei között szerepel. Amennyiben pályázati lehetőség lesz, ismételten a testület elé kerül az 
ügy.

3.2.3. Labdarúgó Egyesület

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A  hivatalhoz  beérkezett  levelet  a  Győrújbaráti  Sportegyesület  szervezeti  problémáiról  a 
képviselők megkapták. 

Németh Csaba, települési képviselő
A Labdarúgó Egyesület teljes elnöksége lemondott. Az előző évben már a testület elé került 
ugyanez a kérdés. Az elnökség tagjai és az elnök úr jelezte, hogy a későbbiekben nem kívánja 
az egyesület vezetésével járó feladatokat. A képviselők mind az egyesületet, mind az elnök 
urat cserben hagyták. Kiss úr - mivel nem engedte, hogy az egyesület akkor és ott megszűnjön 
- továbbvitte a feladatokat. De tudta, hogy hosszú távon nem fog működni. Senki nem merte 
felvállalni a rengeteg munkát, lemondást. Így az egyesület részéről nem született döntés. Az 
egyesület  úgy gondolta,  hogy innentől  az önkormányzatnak kéne ellátnia  a feladatokat.  A 
testületi ülésig megpróbált utánajárni a lehetőségeknek, azonban rövid idő állt rendelkezésre. 

7

7



Tárgyalt egy személlyel, akitől választ fog kapni a közeljövőben az esetleges elnöki feladatok 
elvállalása kérdésében. Az önkormányzatnak civil egyesületben nincsenek lehetőségei.
Javasolja,  hogy rövid  határidőn  belül  hívják össze  az  Idegenforgalmi  és  Sportbizottságot, 
ahova az egyesület tagjait is meghívják. Bízik benne, hogy találnak olyan vezetőt, aki fel tudja 
vállalni a feladatot, esetleg megosztva több személy között. A környező településeken nem 
talált  olyan  önkormányzatot,  ahol  az  önkormányzat  látná  el  a  Sportegyesület  vezetésének 
feladatait.  Javasolja,  hogy az  Idegenforgalmi  és  Sportbizottság  foglalkozzon  a  témával,  a 
sportegyesület tagjait pedig kéri, hogy javaslataikkal, ötleteikkel forduljanak a bizottsághoz. 

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Megkérdezi jegyző urat, hogy ilyen esetben mi a jogi helyzet.

Kerekes Tibor, megbízott jegyző
Az előterjesztés határozati javaslatot nem tartalmaz. Ilyen esetben polgármester asszonynak 
jogi lehetősége van, hogy határozati javaslatot terjesszen a testület elé döntésre.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A határozati javaslatot jogszerűen pedig a jegyző készíti elő.

Kerekes Tibor, megbízott jegyző
Az anyagot 18.05-kor kapta kézhez.

Vass Zoltán, települési képviselő
A Labdarúgó Egyesületnek, mint civil szervezetnek 1,2 millió Ft támogatást szavazott meg a 
testület. Ha a szervezetnek van háttere, ha van mögötte ember, aki szereti ezt a sportot, akkor 
meg lehet alapítani a szervezetet. Miért nem alakítják meg az elnökséget? Tudják jól, hogy 
vezetőnek is lennie kell, miért az önkormányzattól várják ezt? Az önkormányzat tud dönteni a 
pálya  fűnyírásáról,  az öltöző rendbetételéről.  Az önkormányzat  egy civil  szervezet  helyett 
nem tud működni,  a támogatást  megkapták,  az ő feladatuk megalakítani az egyesületet  és 
tovább folytatni a munkát.

Kerekes Tibor, megbízott jegyző
Határozati  javaslat:  Győrújbarát  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  győrújbaráti 
sportegyesület  kérésével  jelen  ülésén  nem kíván  foglalkozni,  döntését  a  következő  ülésre 
kívánja halasztani.

Kocsár Károly, települési képviselő
Németh  Csabának  is  volt  egy  határozati  javaslata,  hogy a  sportbizottság  foglalkozzon  az 
üggyel. A törvény szabályozza, hogy ki terjeszthet előterjesztést a testület elé. Az előterjesztés 
5-6  pontban  nem  felel  meg  az  SZMSZ-nek.  A  felvetett  problémával  egyetért,  kell  vele 
foglalkozni.

Vincze László, helyi állampolgár
Kéri, hogy jelöljenek ki egy napot, amikor megbeszélik az ügyet, hogy a képviselő-testület is 
átláthassa, hogy mivel jár a sportkör működtetése. Véleménye szerint a költségekről is kell 
beszélni (bíró díja, utaztatás, mezek mosatása… stb.). Nem arról van szó, hogy nem kell a 
pénz a sportkörnek, vagy ne akarnák működtetni. A településen kevés sport van, azonban sok 
gyerek van,  akik imádják a sportot.  Javasolja,  hogy legyen egy olyan  nap,  amikor  csak a 
település sportjáról lenne szó.
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Fülöp Zsolt, helyi állampolgár
2008. július 15-ig kell  a nevezést  leadni,  a következő ülés lehet,  hogy már későn lesz. A 
nevezés is pénzbe kerül, 3-4 csapat van, kb. 100 ember szeretne tudni valamit a sportegyesület 
jövőjéről. Egy elnök kellene az egyesületnek.

Dr. Medgyasszay Csaba, települési képviselő
Valóban az Ötv. 1990-ben készült törvény kimondja, hogy az önkormányzatnak foglalkoznia 
kell a sporttal. A testületnek van ilyen jellegű késztetése, hiszen diáksport egyesület alakul 
meg. Miután 360 gyermek jár iskolába, 120 óvodába, szüleikkel együtt több, mint ezer embert 
érintő kérdés. Véleménye szerint integrálódnia kellene hosszú távon a kézilabda és labdarúgó 
sportnak. Sajnos az álláspontok nem közeledtek az ÁMK testnevelői és a sportvezetők között. 
Megérti a tényeket, de úgy véli, hogy talán nagyobb körben kellene gondolkodni. Továbbra is 
hangsúlyozza  a  tömegsport,  diáksport  fontosságát.  A  probléma  feloldására  egyetért  egy 
egyeztetés megszervezésével.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
1.250.000 Ft a nevezéshez rendelkezésre áll, melyről az előző testületi ülésen született döntés.

Németh Csaba, települési képviselő
A sportbizottsági ülés összejövetele mindenki számára nyilvános, várják erre a labdarúgásban 
érintetteket.  Várja,  hogy  az  egyesület  tagjai  közül  feláll  valaki,  és  elvállalja  az  elnöki 
teendőket.  Ő személyesen is  próbál ebben segítséget adni,  illetve a problémára megoldást 
találni, várja ezt a testület tagjaitól is.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Jegyző úr határozati  javaslatát  kiegészíti  azzal,  hogy az Idegenforgalmi-  és Sportbizottság 
készítse elő az előterjesztést, és a képviselő-testület következő rendes ülésén tárgyalja meg az 
ügyet.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

123/2008.(VI.24.). sz. képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Megbízza az Idegenforgalmi és Sportbizottságot azzal, 

hogy a Labdarúgó Egyesület elnökségének lemondásából
adódó problémákkal foglalkozzon és készítsen

előterjesztést a képviselő-testület felé . 
Felelős: Németh Csaba, ISB elnöke

Határidő: 2008. szeptember 9.
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3.2.4. Sportpálya fűnyírása

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A képviselő-testület  korábban  úgy döntött,  hogy a  sportpályát  az  ÁMK fennhatósága  alá 
integrálja.  Az ÁMK igazgatója  jelezte,  hogy költségvetésében  ezen  a  költséghelyen  nincs 
fedezet.  9000 m2 ez  a  terület,  amelynek  egyszeri  nyírása  100.000 Ft  +  Áfa.  A pályát  a 
továbbiakban is karban kell tartani, erre anyagi fedezetre van szükség. A Pénzügyi-Ellenőrző 
Bizottság ülésén elhangzott,  hogy integrálódjon be a sportpálya a többi önkormányzat által 
nyíratott területhez. A falu karbantartására elkülönített keretösszegbe azonban nem fér bele ez 
az összeg. 

Vass Zoltán, települési képviselő
Javasolja, hogy ajánlja fel a testület a labdarúgó egyesületnek, hogy amennyiben ők maguk 
elvégzik  a  munkát,  megkapják  érte  a  szabályos  m2-enkénti  díjat,  amivel  növelhetik  a 
költségvetésüket.

…Gyula, sportköri tag
Hetente kéne a füvet nyíratni, ami hatalmas pénz csak fűnyírásért.

Kocsár Károly, települési képviselő
A  testület  tavaly  felkínálta  az  egyesületnek,  hogy  vegye  át  az  egész  pályát.  Pénzügyi-
Ellenőrző Bizottság sem foglalt állást a kérdésben, az intézményegység vezetőknek előre kéne 
erre előirányzatot tervezni, nem utólag jóváhagyni. Ez így nem működik. A Futball Egyesület 
dolgát  nem  testületi  ülésen  kellene  megvitatni.  Egy  kézben  kéne  lennie  az  egésznek 
(villanyszámla, fűnyírás, öltöző…).

Őri Gyula, külsős bizottsági tag
Az egyesület dolgát az egyesületnek kell rendbetennie. Erkölcsileg és anyagilag támogatni tud 
a  testület,  de  megoldania  nem  neki  kell.  Más  civil  szervezet  sem  várja  el  a  képviselő-
testülettől, hogy megszervezze a dolgait.

Mógor Csaba, települési képviselő
Megkéri  a  polgármestert,  hogy  minden  hozzászólóval  szíveskedjen  betartatni  a  2  perc 
időtartamot.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Megkéri jegyző urat, hogy olvassa fel a következő tájékoztatót.

Kerekes Tibor, megbízott jegyző
2008.  június  9-én  kapta  meg  felperesként  a  Munkaügyi  Bíróság  fegyelmi  eljárás 
hatálytalanítás  ügyében.  A  fellebbezési  határidő  éjfélkor  jár  le.  Megkérdezi  a  képviselő-
testülettől, hogy felolvassa-e az ítéletet?

Vass Zoltán, települési képviselő
Nem jogerős az ítélet, addig nem kell felolvasni. A képviselő-testület jogi képviselőt bízott 
meg a képviseletével, amely az ügy jogerős befejezéséig tart.

10

10



Dr. Csizmadia Andrea, települési képviselő
Az ügyvéd úr belátására van bízva, hogy fellebbez-e vagy sem.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Van-e egyéb kérdés?

A napirendi pontokkal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Napirend után
Bejelentések, javaslatok, interpellációk

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Megadja a szót Balzer Miklósnénak.

(19.15-kor dr. Csizmadia Andrea alpolgármester elhagyja a termet.)

Balzer Miklósné, helyi állampolgár
Győrújbarát  község  rendezési  tervének  tervezett  módosításáról  van  szó,  amely  jelen 
pillanatban kifüggesztés alatt áll. A tervezett módosítás 2 pontban fogalmazható meg: 1./ a 
Heliszolg Kft-t érintő kérdés, pontosabban az ő kérelmükre kerül esetlegesen módosításra a 
rendezési terv, a szomszédos tulajdonosok kárára, magántulajdonuk semmibevételével. Kéri, 
hogy  mielőtt  döntene  a  testület  a  rendezési  terv  módosítása  ügyében,  tájékozódjanak  az 
ügyben.  Kérdéseit  levélben  megfogalmazta,  kéri  annak  áttanulmányozását.  Szomorúnak 
tartja,  hogy  neki,  mint  szomszédos  tulajdonosnak,  véletlenül  kell  tudomást  szereznie  a 
történésekről. A Heliszolg Kft 2000-ben major területet vett meg helikopter leszálló céljára. A 
2005-ös rendezési tervet a Heliszolg részéről senki nem észrevételezte. Pontosan tudták akkor 
is,  hogy mit  akarnak,  ahhoz mekkora  terület  kell,  mert  a területükön folyó  tevékenységet 
védeni  kell.  2004-ben  Győrújbarát  Község  Önkormányzata  építési  engedélyt  adott  ki 
mezőgazdasági tárolóra, amikor mindenki tudta, hogy az hangár lesz. Az építési engedélyben 
a szerelés kifejezetten meg lett tiltva a hangárban. 2006. április 3. ingatlannyilvántartás szerint 
repülőtérré nyilvánítják a majort. 2005-ben a köz érdekében az ott lakók nem emeltek szót a 
telkükön át húzódó út, árok miatt,  azonban úgy véli, hogy a Heliszolg Kft úgy cselekszik, 
hogy ne tudjanak róla. Bízik az önkormányzat törvénytisztelő magatartásában. Ne engedjék 
meg, hogy a Heliszolg 3 ha-os területe miatt  a többi 20 ha terület  tulajdonosának élete és 
gazdálkodása  sérüljön.  Kéri  a  testületet,  hogy olyan  döntést  hozzon,  amelyben  a  2005-ös 
jogerős rendezési  terv e vonatkozásban változatlan marad.  Kéri  az írásban tett  észrevétele 
átolvasását. 

(19.20-kor dr. Csizmadia Andrea alpolgármester visszaérkezett az ülésre.)

Őri Gyula, külsős bizottsági tag
A felvetett probléma hatósági ügy, nem a képviselő-testület ügye.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A tulajdonosok észrevétele pénteken megérkezett az önkormányzathoz, amely továbbítva lett 
a képviselő-testület tagjai felé is.
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Őri Gyula, külsős bizottsági tag
Ez hatósági kérdés, jegyzői hatáskör, nem képviselő-testületi ügy. Rendezési terv módosítást 
indított el el a testület, de semmin nem változtatott.

Kerekes Tibor, megbízott jegyző
A rendezési terv módosítás testületi ügy.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Kéri, hogy jegyző úr vizsgálja ki, hogy a 2005-ös rendezési terv készítésekor reptérről szó 
sem volt,  jelen esetben pedig reptérről és hangárról van szó. Mezőgazdasági tárolóról van 
szó, amely jelen pillanatban még nem került kiadásra, mert a szakhatóságoktól nem érkezett 
meg az engedély. Kéri, hogy a felvetett kérdésekre 15 napon belül válaszoljon.

Kiss Gyuláné, helyi állampolgár
Tisztában  vannak azzal,  hogy rendezési  terv módosítást  mindig  a  testület  indít  el,  amit  a 
szakhatóságok  véleményeznek.  Az  elfogadott  rendezési  tervet  a  tulajdonosok  nem 
kifogásolták meg, tudomásuk szerint a Heliszolg Kft sem nyújtott be észrevételt.

Németh Csaba, települési képviselő
Megköszöni az észrevételeket, azonban kéri a hozzászólókat, hogy az egymás közti vitákat az 
ülés után egymás közt intézzék el.

Balzer Miklósné, helyi állampolgár
Megkérdezi,  hogy van-e a  Heliszolg  Kft-vel  együttműködési  szerződés,  ami  pl.  az  Öreg-
Gyepszegés terület vonatkozásában is kellett?

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Tájékoztatja a hozzászólókat, hogy jegyző úr a feltett kérdésekre írásban válaszolni fog.

Erdei István, Falubarát Győrújbarát Egyesület elnöke
Bejelentéseket tesz:
a./  Civil  kezdeményezés  indult  a  Civilház  környékén  egy  játszótér  kialakításával 
kapcsolatosan. Kéri, hogy akinek van lehetősége, tehetsége, szorgalma, kapcsolata, az keresse 
a Falubarát Egyesület honlapját a témával kapcsolatban.
b./ 2008. június 30-án lejár a türelmi idő, ami a parlagfűvel kapcsolatos feladatokat jelenti. 
Ezután ezekből az ügyekből hatósági ügyek fognak keletkezni.
c./ Sajnálattal hallotta, hogy a polgármester asszony összefoglalójából kimaradt a június 22-i, 
jó hangulatú rendezvény.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Közös parlagfűmentesítésre kötött megállapodást a Falubarát Egyesülettel. 
Az eső miatt az átereszek kitakarítására hívja fel a figyelmet. Az Önkormányzat részéről a 
hétvégén  kitakarításra  kerülnek  az  átereszek.  Jegyző  úr  keményen  bírságolni  fog  a 
mulasztások esetén.
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Több kérdés, hozzászólás, bejelentés nem hangzott el

Egyéb napirendi pont nem lévén, polgármester az ülést 19.40 órakor bezárta.

K.m.f.

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

………………………………………. ……………………………………
           Bruszt László      Kálovics Géza
     jegyzőkönyv hitelesítő          jegyzőkönyv hitelesítő
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