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JEGYZŐKÖNYV

Készült  Győrújbarát  Község  Önkormányzata  képviselő-testületének  a  Polgármesteri  Hivatal 
tárgyalójában 2008. december 9-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

JELEN VANNAK: Juhászné Árpási Irma polgármester
Dr. Csizmadia Andrea alpolgármester
Ifj. Árvai István
Bruszt László
Kocsár Károly
Dr. Márai István
Dr. Medgyasszay Csaba
Mógor Csaba
Németh Csaba
Ott László
Zólyomi Péter települési képviselők
dr. Tarjányi Tamás jegyző

IGAZOLTAN TÁVOL VAN: Bojtor Ferenc, Kálovics Géza, Vass Zoltán települési képviselő

Juhászné Árpási Irma: Köszöntöm a megjelenteket. Bruszt László képviselő úr jelezte, hogy később 
érkezik az ülésre. Az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkérem dr. Márai István és Mógor Csaba települési képviselő urakat, kérem a javaslat elfogadását.

A képviselő-testület 1 tartózkodás, 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja 
jegyzőkönyv  hitelesítőnek  dr.  Márai  István  és  Mógor  Csaba  települési  képviselő  
urakat. 

Juhászné Árpási Irma: Tájékoztató a két ülés közt eltelt időszakról. Írásban csatolva. 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 fő tartózkodása mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a 
polgármester beszámolóját tájékoztató jelleggel.

NAPIRENDI JAVASLAT

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (III. 12.) Ör. módosítása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

2. 2009. évi ivóvíz- és csatornadíjak megállapítása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

3. Esélyegyenlőségi intézkedési terv elfogadása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

4. Könyvvizsgálói pályázat elbírálása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

5. II. Rákóczi Ferenc ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

6. 2009. évi munkaterv megalkotása
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

7. Településfejlesztési Bizottság javaslatainak megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

8. Kulturális és Oktatási Bizottság előterjesztésének megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

9. Törvényességi észrevétel megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző
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Juhászné Árpási Irma: A napirendi javaslatot a képviselő-testület tagjai írásban megkapták.
Polgármester javaslatot tesz a napirendek módosítására.

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadja az 1. napirendi pont levételét a napirendek közül.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül  elfogadta  10.  napirendi  pontként  a  Pénzügyi  és  Ellenőrző  
Bizottság előterjesztésének felvételét a napirendek közé. 

A  képviselő-testület  7  igen,  1  nem  szavazattal,  2  fő  tartózkodása 
mellett  elfogadta  a  Kistérségi  Társulási  Megállapodás  módosítása  
című napirend felvételét a napirendek közé. 

A  képviselő-testület  7  igen,  1  nem  szavazattal,  2  fő  tartózkodása 
mellett  elfogadta  dr.  Medgyasszay  Csaba  képviselő  úr  képviselői  
indítványának felvételét a napirendek közé.

Ott László:  Javaslom felvenni  a  napirendek közé az  óvodavezető bemutatkozását,  mely az  előző 
ülésen elmaradt, és javaslom, hogy ezt 1. napirendként vegyük fel.

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadta az óvodavezető bemutatkozásának felvételét a napirendek  
közé.

A  képviselő-testület  9  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  fő  
tartózkodásával  elfogadta  az  óvodavezető  bemutatkozásának  1.  
napirendként való felvételét.

Kocsár Károly: Javaslom levenni a napirendek közül a 6. napirendet.

A  képviselő-testület  7  igen,  3  nem szavazattal,  tartózkodás  nélkül  
elfogadja a 6. napirend levételét a napirendek közül.

NAPIRENDI PONTOK

1. Óvodavezető bemutatkozása 
2. 2009. évi ivóvíz- és csatornadíjak megállapítása

Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző
3. Esélyegyenlőségi intézkedési terv elfogadása

Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző
4. Könyvvizsgálói pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző
5. II. Rákóczi Ferenc ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző
6. Településfejlesztési Bizottság javaslatainak megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző
7. Kulturális és Oktatási Bizottság előterjesztésének megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző
8. Törvényességi észrevétel megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző
9. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság előterjesztése

Előterjesztő: Kocsár Károly
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10. Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

11. Képviselői indítványok

A  képviselő-testület  8  igen,  2  nem szavazattal,  tartózkodás  nélkül  
elfogadta a fenti napirendi pontokat. 

1. ÓVODAVEZETŐ BEMUTATKOZÁSA 
Somogyiné Zeke Tünde: Nagy megtiszteltetés számomra,  hogy bemutatkozhatom.  Már az elmúlt 
testületi  ülésre  is  készültem  azzal,  hogy  pár  mondattal  gondolatot  mondjak  magamról, 
végzettségeimről,  illetve az elképzeléseimről.  Nagyigmándon lakom, egy 11 éves lányom van. Pár 
szót  az  iskoláimról.  A hagyományok,  a  zene  és  a  tánc iránti  elkötelezettségemet  hangsúlyoznám. 
Ezeken  a  területeken  továbbképzéseken  vettem  részt.  A  művelődési  intézetnél  táncoktatói 
szakképesítést szereztem.
Közéleti tevékenységeim: 1990-ben Nagyigmánd település tánckultúrájában hagyományt teremtettem 
moderntánc  majd  balett  csoportjaim  létrehozásával  először  szakkörök  formájában,  majd  civil 
szervezetként,  később  intézményesített  formában.  1996-ban  7,  9,  majd  12  települést  összefogó 
alapfokú művészetoktatási intézmény művészeti  vezetőjeként  dolgoztam 11 évig, az intézményben 
néptáncot, balettet tanítottam, résztvettem az intézmény táboroztatásában. 2004-től saját szervezésben 
tartok gyerektáborokat. Büszkeségeim közé tartozik, hogy négy tanítványom nyert felvételt a  győri 
Tánc  és  Képzőművészeti  Általános  és  Középiskolába.  2007-ben  Harmónia  Táncstúdió  néven 
továbbműködve 65 helyi és környékből bejáró gyermek tánckultúrájának neveléséért vagyok felelős. 
A 2006. évi önkormányzati választásokon Nagyigmánd község önkormányzati képviselővé választott, 
két  bizottságban dolgozom:  Településfejlesztési  és  Ügyrendi,  valamint  az  Ifjúsági,  Művelődési  és 
Sportbizottságban, ebben a bizottságban az elnöki pozíciót is betöltöttem 2008 júniusáig.

18.20-kor Bruszt László települési képviselő megérkezett az ülésre.

Vezetői elképzelésem alappilléreit három kiemelt terület alkotja: 1. testület, az óvodai közösség, mint 
mindent  meghatározó  tényező,  2.  Társadalmi  környezeti  kapcsolatrendszer,  annak  változásai, 
igényeinek való megfelelés, az óvoda jövőképének definiálása, 3. a pedagógiai kultúra, helyi nevelési 
program,  minőség-érték  összhangja.  Fontosnak  tartom  a  kiegyensúlyozott  pedagógiai  légkör 
megteremtését, az alkotó szabadságot, ahol a dajka valóban az óvónő jobbkeze lehet. Értékrendemben 
prioritást  élvez  a  kötelességtudat,  a  felelősség,  a  megbízhatóság,  a  nagyfokú  gyermekszeretet,  a 
szakmai nívó, az etikus magatartás. Óriási felelősséget érzek a családok által ránk bízott gyermekek 
iránt. Az óvoda falain belül meg kell őrizni és tovább kell vinni mindazt, ami magyar, ami értékálló, és 
ami pedagógiailag és pszichológiailag alátámasztott.
Pedagógiai hitvallásom: A legszebb és legnemesebb feladat gyereket nevelni, azaz embert nevelni. A 
szülő, a család és az óvoda, a társadalom legnagyobb kincse a gyermek. Az elmúlt 20 évben az életem 
minden  percét  kitöltötte  gyermekem  és  óvodás  csemetéim  nevelése.  Megtapasztaltam  a 
gyermeknevelés minden szépségét, minden gondját mint anya és mint óvónő is. A kollégákkal mindig 
igyekeztem a közös hangot megtalálni,  és a jóhiszeműség,  segítő szándék vezérelt.  Pedagógusként 
pedig mindig a legnagyobb szeretettel fordultam az óvodásaim felé. Tudatában vagyok annak, hogy 
nagyon meghitt és családias környezetet kell biztosítani a ránk bízott gyerekeknek. Fontosnak tartom, 
hogy minden gyerek legyen elfogadva jó és rossz tulajdonságaival együtt, a gyermeki személyisége 
legyen  tiszteletben  tartva,  odafigyelő,  nyugodt  pedagógiai  légkörben  tevékenykedhessenek,  és 
biztosítva legyen számukra a szeretetteljes, szakmailag képzett közösség. 
Hogyan  kerültem ide  Önökhöz?  2008  májusában  megpályáztam a  Nagyigmándi  Napköziotthonos 
óvoda  vezetői  állását,  amelyet  a  kiváló  szakértői  véleményezés  ellenére  és  a  nem  mindennapi 
pedagógiai, és településért végzett közéleti tevékenységem mellett nem nyertem meg. A döntés után 
hamar  megszületett  bennem  az  elhatározás,  hogy  váltanom  kell,  és  elindultam  közoktatás, 
közművelődés  területén  lehetőségeket  keresni,  referensi  állások  után  néztem,  és  egy  felső  jobb 
idevezérelt  önökhöz  Győrújbarátra.  Egy  hölgy,  aki  idekerült  Önökhöz  dolgozni,  ő  hívott  fel 
ismeretlenül, hogy itt megüresedett az óvodavezetői állás, és annyira felcsigázta az érdeklődésemet, 
hogy  megnéztem  a  település  honlapját,  megnéztem  az  óvodáját,  és  megragadtak  az  itt  látottak. 
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Elolvastam az erdei óvit és az úszásoktatást, ami a szívügyem, Nagyigmándon még kb. 10 évembe 
került volna, hogy ezt kialakítsam, míg Önöknél ez mind megvan. Szeretném ezeket továbbfolytatni. 
Így kerültem ide az akkori ÁMK igazgatóhoz. Kiderült, hogy már megvan a pályázó, és hogy 1,5 
napom van arra, hogy elkészítsem a pályázatomat az önök számára. Az otthoni pályázatomat fél évet 
írtam,  a  szakvizsgámnál  egy  évet  töltöttem  a  téma  kidolgozásával,  melyet  kitüntetésre  ill. 
könyvkiadásra javasoltak az ottani tanáraink. Azonnal tudtam, hogy nem máshol van a helyem, hanem 
az óvodai területen, amit a legjobban szeretek csinálni. 1,5 nap alatt készült a 31 oldalas, mindenre 
kiterjedő pályázatom, melyben sok-sok tervet fogalmaztam meg az önök győrújbaráti óvodájának a 
fejlesztésére. Úgy gondolom, hogy vezetőként a szakmában kiteljesedhetek, és tudásommal mind az 
óvoda, mind a település hírnevét öregbíthetem. Ennek az állásnak a megpályázása életem egy nagy 
lehetősége, amit ha elmulasztottam volna, sosem tudtam volna meg, hogy mire lettem volna képes. 
Szakmai  kihívást  jelent  számomra,  mely  komplex  és  komoly  feladat,  de  inspirál  és  tettre  buzdít. 
Szeretném  összefoglalni,  hogy  milyen  gondolatok  határozzák  meg  vezetői  megbízásom 
mindennapjait.  Tudatosság,  tervszerűség,  szakmai  nívó,  egységes  nevelési  koncepció,  partnerség, 
gyermeki  tisztelet,  harmónia.  Az  óvoda  mindennapjainak  zökkenőmentessége  érdekében  három 
kiemelt területet jelöltem meg: 1. Óvoda vezetésére vonatkozó feladataim, 2. Nevelés, nevelő munkára 
való  fejlesztési  feladataim,  3.  Minőségi  munkára  vonatkozó  fejlesztési  feladataim.  Vezetésre 
vonatkozó feladataim közül a legfontosabb a törvényesség és a jogszerűség biztosítása, a pénzügyi 
háttér biztosítása, az óvodai alapítvány népszerűsítése és a befolyt összeg ésszerű felhasználása, egyéb 
bevételi források keresése, a munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítása, logo tervezése hivatalos 
okmányainkra, az óvoda partnereivel, társadalmi partnereivel a kapcsolat ápolása, új tartalommal való 
megtöltése. A munkarendeket, helyettesítéseket szakszerűen kell megszervezni, új beiskolázási terv 
készítése,  a  pedagógusok  és  a  technikai  dolgozók  iskolai  végzettségének  felülvizsgálata.  Fontos 
számomra a jó kommunikáció kialakítása, munkaközösségek felélesztése, újraindítása, pályázatfigyelő 
teamek kialakítása. Szeretném, ha a szülői munkaközösség továbbra is tevékeny közreműködője lenne 
az óvoda életének. Úgy gondolom, hogy már bizonyítottunk, az első rendezvényünk, az adventi vásár 
megszervezésével nagyon pozitív tapasztalataink vannak, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. A jó, és 
már  bevált  dolgokat  szeretném  megőrizni  intézményi  szinten.  Az  óvoda  feltételrendszerét 
folyamatosan javítani szeretném hosszú távú intézkedési terv készítésével az önkormányzattal és az 
ÁMK-val.  A közösség fejlesztése  érdekében programokat  szeretnék szervezni  a dolgozóknak és  a 
nyugdíjasoknak. Új ünnepek kipróbálását is tervezem, pl. jövőre egy Márton-napi lámpás felvonulás a 
településen.  Állandó tájékoztatást  szeretnék adni  a  lakosságnak és a környező  települések részére, 
valamint a szülők részére a médián keresztül (sajtó, óvodai honlap). Győrújbarát óvodáit bemutató 
prospektust szeretnék készíteni,  mert  amikor megjönnek az új ovisok, ezzel tudnánk fogadni őket, 
illetve  a  néptánc  gálánkon  mindenkinek  tudunk  egy  ilyet  adni,  és  ők  viszik  tovább  Győrújbarát 
hírnevét.  Maximálisan  támogatni  kívánom  a  csuprocska  hagyományőrző  csoport  munkáját,  sőt 
ötleteimmel  is  szeretném  gazdagítani.  Fontos  számomra  a  harmonikus  belső  és  külső  élettér 
kialakítása, fontos, hogy a csoportszobák harmóniát sugározzanak, színes falfestés,  tapétabordűrök, 
függönyök egymáshoz illőek legyenek, udvari igényes környezet, játékok, parkosítás, az évszakokhoz 
kapcsolódó  dekoráció  az  épületek  fogadórészeiben,  termeiben,  folyosóin.  Közoktatási  és 
közművelődési ismereteimmel 100%-osan szeretném az óvodát és magát a települést is szolgálni. 
Nevelési munkáról való elképzeléseim: Szakmai munkaközösségek felélesztése, mely középtávon a 
szakmai kompetenciánkat emeli, hosszú távon pedig magas szintű oktató-nevelő munkát eredményez. 
Két team létrehozását tervezem. Az egyik az óvodát szabályozó dokumentumokat pontosítja, mint pl. 
munkaköri  leírás,  házirend,  SZMSZ.  A  második  team  az  eseménynaptár  elkészítését  végzi 
felelősökkel,  dátumokkal,  ünnepek  szervezése,  koordinálása.  Fontos  a  programunk  beválásának  a 
vizsgálata, ez kell legyen a mindennapi munkánk irányítója. A mi óvodánkért, a mi gyermekeinkért 
kell  együttesen  dolgoznunk.  Fontos,  hogy  megvizsgáljuk  az  óvodai  nevelés  dokumentumait 
(csoportnapló,  személyiséglapok  kiértékelése).  Csapatépítés  területén  kirándulás,  közös  tréning, 
színházlátogatás  a  dolgozókkal,  a  dolgozók  részére  egészségvédelem,  védőoltás,  orvosi  vizsgálat, 
tréningek.  Hosszú  távon  lelkileg  kiegyensúlyozott  szervezetet  eredményez.  Heti  munkatársi 
értekezleteket tartok fontosnak, ötletbörzét havonta, ahol megosztjuk a könyv, CD kínálatunkat, hogy 
mindenki tanulhasson belőle. Fontos a dajkák ismereteinek felfrissítése. Harmadik kiemelt terület az 
intézmény minőségi  alapjainak fejlesztése:  Minden dolgozónak módszertani  szabadságot  szeretnék 
biztosítani, és biztosítani a nyugodt, harmónikus légkört, az információ áramlás lehetővé tételét. Az 
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értekezletek témáit előre jelezem, mert ez segíti a hatékonyságot. Fontos, hogy vizsgáljam az óvónők 
hatékonyságának beválását, mert fontos a hasonló gondolkodásmód, szimpátia, nevelési stílus, illetve 
hogy  a  szakmai  féltékenységüket  félre  tudják  tenni,  és  csak  a  gyerekekért,  a  nevelés  érdekében 
tudjanak  együttdolgozni.  A  dajkák  együttműködése  akkor  sikeres  a  csoportban,  ha  az  óvónő 
partnereiként  dolgoznak,  és  észreveszik  a  teendőket,  szituációérzékenyek.  Szükséges  a  más 
szakemberekkel  való  konzultáció,  mint  logopédus,  gyógytestnevelő,  fejlesztő  pedagógus,  az  ő 
részükre biztosítani szülői értekezletek megtartását. Fontosnak tartom az országos megyei szervezetek 
által indított továbbképzési lehetőségeket, és úgy gondolom, hogy látok lehetőséget a Győrújbarát és 
térsége óvodáinak egyesületét. Itt céljaim: helyi találkozók, továbbképzések megszervezése, aktuális 
teendők,  események  megvitatása  a  környékbeli  vezetőkkel.  Céljaim,  elképzeléseim:  az  óvodába 
érkező  2  új  óvónő  és  2  új  dajka  beilleszkedését  segítsem.  Mélyíteni  szeretném  a  testvéróvodai 
kapcsolatokat,  ill.  más óvodával  is  felvehetjük a kapcsolatot.  Tisztelem a beosztottak egyéniségét, 
igyekszem erősíteni az erősségeiket.  A minőségirányítási munkacsoport aktivizálásával középtávon 
szakmai kompetenciánk emelkedik, hosszú távon pedig magas szintű oktató-nevelő munka várható. 
Teljesítményértékelésnél  konkrét,  mérhető  területeket  kell  meghatározni,  pl.  munkarend  betartása, 
dokumentumok naprakészsége. Ennek középtávon az elért eredmények regisztrálása a célja, hosszú 
távon  csökkennek  a  munkahelyi  feszültségek,  őszinte,  korrekt  dialógust  tudunk  folytatni,  és  a 
dolgozók  pozitív  tulajdonságai  megerősödnek.  Fontos  a  gyerekek  fejlettségét  mérő  felmérőlapok 
áttekintése és folyamatosan egy-egy területnek a vizsgálata. 
Pitypang  Óvoda  2013.:  Egy  gyermekközpontú  óvodát  várok,  a  társadalmi  megítélés  javítását,  a 
szakma  presztizsének  visszaszerzését.  A  gyerekek  részére  szeretnék  változatos  tevékenységet, 
optimális  fejlődést  elősegítő  családias  légkört,  játékközpontú  programokat,  meleg,  szeretetteljes, 
elfogadó miliőt, egy elvarázsolt szigetet a hajszolt mindennapokban. A kollégák részére szeretném a 
tudatosságot  az  írásos  adminisztrációban  és  a  nevelésben,  gyermekcentrikus,  kongruens  értékű 
magatartást,  jókedvet,  derűt,  optimizmust  sugárzó  egyéniséget,  hittel,  kötelességtudattal  átszőtt 
felelősségteljes  munkavégzést.  Jó  programmal  óvodai  értékekre  építve  jó  célokért  versenyben 
maradni. Ez a célom. 
Juhászné Árpási Irma: Köszönjük a bemutatkozást.
Dr. Csizmadia Andrea: Javaslatot szeretnék tenni a képviselő-testületnek. A Kulturális és Oktatási 
Bizottság  tárgyalta  az  ÁMK igazgató  kérését,  mely  az  óvoda  intézményegység  vezető  munkaidő 
beosztására vonatkozik. Lényege, hogy hány órát kell a csoportban eltöltenie, és hány órát vezetői 
feladatai ellátásával.  Az eddigi megbízott  óvoda intézményegység vezető 8 órát töltött heti  szinten 
csoportban,  a  többi  időt  vezetői  feladatainak ellátásával.  Ezt  a  lehetőséget  az  új  intézményegység 
vezetőnek is meg kell  adnunk. A jogszabály nem egyértelmű e tekintetben. 24 óra a keret, amit  a 
jogszabály meghatároz, azonban ettől el lehet térni a képviselő-testület döntése alapján. Tudom, hogy 
január 31-ig a Kulturális Bizottság elé kerül egy kimutatás az egész ÁMK tekintetében. Úgy vélem 
azonban,  hogy  az  új  vezetőt  semmiképpen  ne  érje  hátrány,  biztosítani  kell  számára  ugyanazon 
lehetőségeket,  melyeket  a korábbi  vezetőnek is  biztosítottunk.  Ha a kimutatás kimutatja azt,  hogy 
nincs  szükség  erre  az  időkeretre,  illetve  többet  kell  csoportban  töltenie,  akkor  majd  a  testület  a 
szükséges döntéseket meg fogja hozni. Ez a fajta humánus támogatás sem anyagi kihatással nem jár, 
sem új személy felvételét nem igényeli.
Juhászné  Árpási  Irma:  A Kulturális  Bizottság  ülésén  az  én  felvetésem volt,  hogy január  31-ig 
készüljön el  a  kimutatás  a személyi  és törvényességi  észrevételekről.  Egy másik intézményegység 
vezető  is  jelezte,  hogy  jelenleg  1,5  ember  munkáját  végzi,  ez  esetben  ő  is  kérné  ezeknek  a 
feltételeknek a biztosítását. 5:1 arányban az Oktatási Bizottság támogatta, hogy kimutatás készüljön 
arról,  hogy mely intézményegység  vezetőket  érintené,  és  mi  szükséges,  hogy a testület  támogatni 
tudja.  Felvetődött  az  óvodaegység  részéről,  hogy  plusz  óvónőt  kell  felvenni,  mivel  a  törvény 
értelmében nem biztosított a gyerekek törvényes ellátása. A bizottság nem javasolta, hogy plusz egy 
főt felvegyenek, hanem jelen esetben ezt az óvoda intézményegység vezetője látja el.
Ott László: Egy óvónő felvételét törvény írja elő. A 3./ napirendi pontban is szerepel ez az adat, hogy 
2 óvónő felvételére szükség van. A KOB elé már úgy került, hogy az óvodavezető az ÁMK vezetővel 
megtárgyalta a problémát és megoldják, tehát nem lesz szükség új óvónő felvételére. Annak ellenére is 
meg tudják oldani, hogy 8 órát töltene a csoportban. 
Dr.  Bálló  Ferenc: Megint  az  ÁMK-val  kell  foglalkozni.  Kérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy 
amikor arról  volt  szó, hogy múlhatatlanul szükséges az ÁMK megalakítása, akkor mindenki  azzal 
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érvelt,  hogy mennyivel  olcsóbb és korszerűbb lesz, kevesebb létszámmal  fog működni.  Jól tudjuk, 
hogy  az  új  iskola  igazgató  kinevezése  mivel  járt,  plusz  5  fő,  plusz  36  millió  a  költségvetésbe 
tervezetten egy évre.  Szimpatikus volt a vezető óvónő bemutatkozása, elmondta, hogy törvényesen és 
jogszerűen kívánja működtetni az intézményt. A létszám törvényben meghatározott, közben már arról 
van szó, hogy mégsem kell új ember. Ha törvényesen akarnak működni, akkor nem lehet megoldani 
plusz ember  nélkül.  Ha a pályázatban úgy volt  kiírva, hogy az óvodavezető 24 órában kell,  hogy 
ellássa a feladatokat, akkor az óvodavezető így jelentkezett. Úgy gondolom, hogy az oktatási bizottság 
vezetője, aki azt terjesztette elő, hogy nem kell a törvényességet betartani, illetve, hogy az Ön által 
vezetett bizottság ekkora kárt tudott összehozni, kérem önt, hogy mondjon le mandátumáról.
Németh Csaba: Több ferdítés elhangzott Bálló úr szájából, többek között a 36 milliós pluszról, ami 
nem  fedi  a  valóságot.  Akik  Bálló  urat  felkészítették,  azok  rosszul  készítették  fel.  Ha  az  ÁMK 
megalakítása tényleg nagy veszteség volna a falu részére, akkor kérdezzük meg pl. volt jegyző urat, 
hogy mekkora veszteség az, hogy az ÁMK több millió Ft-ot nyert arra, hogy iskola, óvoda felújításba 
kezdjen. 
Őri Gyula: Nem értem, hogy a vezető óvónőnek, azért mert új, miért kellene csoportba mennie. 225 
fős óvoda van Győrújbaráton, ami 9 csoport. Valahogy az ÁMK kérdéseit a hivatal és a polgármester 
részéről nem úgy kezelik, ahogy kellene. A polgármester joga és feladata, hogy az alpolgármester 
asszonynak  feladatot  adjon.   Javaslom,  hogy   a  polgármester  asszony  adja  át  az  alpolgármester 
asszonynak az ÁMK-val kapcsolatos munkajogát.
Juhászné Árpási Irma: Az önkormányzati törvényt nem írhatja felül senki. Minden szerdán reggel 8 
órától délig beszéljük meg a tennivalókat. Nem volt vita a 8 vagy 24 óra tekintetében, hanem hogy 
egyben kezeljük a kérdést a többivel, vagy külön. A törvény ezt a kérdést kizárólagosan a fenntartó 
kezébe utalja, és ez jelen esetben Győrújbarát Község Önkormányzata. 
Ventúra Sándorné: A 8 óra sosem volt vitatott, egy törvény azóta előkerült, ezért utánaérdeklődtem. 
Győr 19 óvodájában, ahol ÁMK az óvoda, vagy összevont az iskolával, mindenhol a fenntartónak a 
hatáskörébe  tartozik,  de  megszavazták  a  8  órát  az  intézményvezetőknek.  Nincs  két  helyettese  az 
óvodavezetőnek.  Mind  a  három  épületben  kell  felelősnek  lennie,  ezért  heti  két  óra  munkaidő 
kedvezményük van. Két telephely vezető van, akik munkaidő kedvezményt kapnak.
Dr.  Bálló  Ferenc:  Ha  nem  36  millió  a  kiadás,  akkor  szeretném  tudni,  hogy  mennyi.  5 
közalkalmazottnak a besorolási bére és járulékai.
Németh Csaba: Nem az én kompetenciám megállapítani. 
Kocsár Károly: Öt fő lett felvéve. 9 vagy 15 millió Ft bérmegtakarítás van, a Pénzügyi  Bizottság 
ülésén elhangzott ez.
Dr. Tarjányi  Tamás:  A 15 millió  nem tudom,  hol  hangzott  el.  Az évközi  normatíva emeléséből 
származott  olyan  plusz  bevétele  az  ÁMK-nak,  amelyből  fakadóan  jelenleg  bérmegtakarítással 
rendelkeznek, ez 8.900.000 Ft volt a legutolsó számításaink szerint.
Cserepes István: Nem hangzik el az az összeg, amibe ez a plusz létszám a községnek kerül. Egy 
konkrét szám kell százezres pontossággal.
Dr. Tarjányi Tamás: Erről történt szavazás, hogy 2,7 millió Ft szeptembertől decemberig. Jövőre 
nem tudom megmondani, hogy mennyi.
Őri Gyula: Kérem polgármester asszonyt, hogy a napirendhez követelje vissza az ülés menetét.
Juhászné Árpási Irma: Arról kell dönteni, hogy egyetért-e a képviselő-testület azzal a javaslattal, 
hogy az óvoda intézményegység vezetőjének 24 óra helyett 8 órát kelljen letöltenie csoportban.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 fő tartózkodásával az alábbi határozatot 
hozta:

189/2008. (XII. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc ÁMK óvodai  
intézményegység vezetőjének kötelező óraszámát heti 8 órában határozza 
meg.
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2. 2009. ÉVI IVÓVÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

Dr.  Tarjányi  Tamás: A  más  közszolgáltatásokhoz  hasonlóan  (szemétszállítás)  a  közszolgáltatást 
végző  cég  tesz  ajánlatot  a  vonatkozó  év  szolgáltatási  díjaira,  amelyet  az  önkormányzatok 
rendeletükben  állapítanak  meg.  Amennyiben  az  önkormányzat  a  szolgáltató  által  ajánlott  árnál 
alacsonyabban határozza meg a lakosság számára a díjat, úgy a különbözetet az önkormányzatnak kell 
kiegészítenie. A Pannon Víz Zrt. éves közgyűlése 2008. november 27-én tárgyalta a jövő évi árakat. A 
PEB az előterjesztést elfogadásra javasolta.

Így a vonatkozó önkormányzati rendeletben (22/2005. Ör.) az alábbi díjak kerülnének megállapításra.

Alapdíj
Alapdíj Ft

Lakosság Önkormányzati
intézmények

Közületek

Vízmérővel nem rendelkező 
átalánydíjasok

240 240 250

Ø 13 alvízmérő 240 240 250
Ø 13 vízmérő 240 240 250
Ø 20 alvízmérő 575 575 975
Ø 20 vízmérő 920 920 975
Ø 25 alvízmérő 1215 1215 1780
Ø 25 vízmérő 1730 1730 1780
Ø 30 vízmérő 2420 2420 2530
Ø 40 vízmérő 4830 4830 5060
Ø 50 vízmérő 9660 9660 10120
Ø 65 vízmérő 11500 11500 12020
Ø 80 vízmérő 13280 13280 13910
Ø 100 vízmérő 18110 18110 18970
Ø 150 vízmérő 24190 24190 25290
Ø 200 vízmérő 34490 34490 37940

Szolgáltatás
Szolgáltatási díj Ft/m3

Lakosság Önkormányzatok,
intézmények

Közületek

Ivóvíz szolgáltatásért
fizetendő díj

173 173 193

Csatorna szolgáltatásért
fizetendő díj

343 343 398

Környezetterhelési díj 8 8 406

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg.
 

10/2008. (XII. 12.) Önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú 
víziközműből  szolgáltatott  ivóvíz  és  az  önkormányzati  tulajdonú 
víziközmű  által  biztosított  szennyvízelvezetés,  szennyvíztisztítás  és 
kezelés  díja  legmagasabb  hatósági  árának  megállapításáról  szóló 
22/2005. (XII. 7.) Ör. módosításáról
A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.

3. Esélyegyenlőségi intézkedési terv elfogadása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

Dr. Tarjányi Tamás: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdése előírja, 
hogy  a  helyi  önkormányzat  önálló  intézkedési  tervként  meghatározza  a  gyermekek,  tanulók 
esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv formájában. 
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A hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való részvétel feltétele, hogy a 
helyi  önkormányzat,  az önkormányzati  társulás rendelkezzen -  az oktatásért  felelős miniszter  által 
kiadott útmutató figyelembevételével elkészített - közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel. 
A  „XXI.  századi  közoktatási  környezet  kialakítása  Győrújbaráton”  pályázat  második  fordulós 
anyagához  a  pályázat  értékelése  alapján  előírta  az  elbíráló  szervezet  ezen  dokumentum meglétét, 
amelyet a képviselő-testület határozattal fogad el. Az önkormányzat a tavasz folyamán elkészítette a 
szükséges adattáblákat, amelyeket azonban szakértő nem értékelt. Ezt most soron kívül pótolni kellett. 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézettel közreműködve szintén soron kívül készült el a 
helyzetelemzés és a terv, amelyet  a MEPI által  véglegezve és javítva a napokban kapott  kézhez a 
hivatal.  Ezért  a  Kulturális  és  Oktatási  Bizottság  ülésére  nem  került  napirendre.  Sürgősségi 
indítványként mégis kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyzetelemzést és az intézkedési 
tervet  hagyja  jóvá,  és  bocsássa  vitára,  illetve  a  szükséges  véleményezők  elé  (az  eljárási  rendet  a 
helyzetelemzés  tartalmazza),  majd  ezt  követően  a  KOB  véglegezése  után  fogadja  el  azt.  A  terv 
szándékokat és célkitűzéseket tartalmaz, fogalmaz meg. Az elnyert pályázatunk kiírója az intézkedési 
terv meglétét formai szempontból ellenőrzni fogja, ezért kértem a sürgősséget.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

190/2008. (XII. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  Győrújbarát  Község  
Közoktatási  Esélyegyenlőségi  Helyzetelemzését  és  Győrújbarát  Község Közoktatási  
Esélyegyenlőségi  Intézkedési  Tervét  a  jegyzőkönyv  mellékletében  foglaltak  szerint  
jóváhagyja.

4. Könyvvizsgálói pályázat elbírálása

Dr. Tarjányi Tamás: Összesen kettő ajánlat érkezett be könyvvizsgálói tevékenységre. A pályázók 
beküldött  anyagát  áttekintettem,  a  jogszabályi  és  a  pályázati  feltételeknek  mindketten  egyaránt 
megfelelnek, a szükséges mellékleteket becsatolták. 
1. pályázó: Nemes Jánosné (ajánlati ár: önkormányzat bevételi főösszegének 0,075% + ÁFA, ez 
2008-ra kb. 534 000 Ft + ÁFA egy összegben)
2. pályázó: Unger Ferenc (ajánlati  ár:  önkormányzat  bevételi  főösszegének 0,08%-a ÁFA-val, 
havi számlázással, ez 2008-ra kb. 570 000 Ft)

Nemes Jánosné
született: Győr, 1962. május 18.
lakóhely: Győr

1983.1990 Észak-Dunántúli Gázszolgáltató Vállalat – üzemgazdász
1990.1995 ARVIT Hűtőipari Rt. Győr, üzemgazdasági osztályvezető
1955.2001 Postabank és Takarékpénztár Rt. üzleti osztályvezető
2002- könyvvizsgáló (pl. Kunsziget, Szigetközi Vízszolgálató Kht.)
1995- Széchenyi  István Egyetem számvitel,  költségvetési számvitel,  vállalkozások elemzése című 

tantárgyak oktatása
2001- mérlegképes könyvelői tanfolyamon számvitel és ellenőrzés tantárgyak
2004- Nyugat-Magyarországi Egyetem számvitel tantárgy oktatása

Unger Ferenc
született: 1961. április 18.
lakóhely: Győr
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1982.1985 Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát – pénzügyi előadó
1985.1990 Győr-Moson-Sopron Megyei Tanács – revizor
1990.2007 Győr-Moson-Sopron Megyei TÁKISZ és utódszervei – gazdasági igazgató, belső ellenőr
1995- egyéni vállalkozó, bejegyzett könyvvizsgáló (pl. Tét, Csorna)
2004- igazságügyi könyvszakértő

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tekintettel arra, hogy Unger Ferenc látja el a belső ellenőrzési 
feladatokat is, és elfogadva azt az álláspontot, hogy ebből a szempontból garanciális jelentőségű az, 
hogy független, más személy vizsgálja a zárszámadást, és tekintettel arra, hogy a két árajánlat között 
jelentős árkülönbség nincs, Nemes Jánosné megbízását támogatta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

191/2008. (XII. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata a kötelező könyvvizsgálói feladatok ellátásával  
2009.  január  1-jével  Nemes  Jánosné  könyvvizsgálót  bízza  meg.  A  megbízás  
időtartama 4 év, a szerződés 3 hónapos határidővel mindkét fél részéről felmondható.  
A megbízási díj a zárszámadási rendeletben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszeg  
0,075%-a + ÁFA. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 2008. december 31-ig a  
pályázati  feltételek  alapján  dolgozza  ki  a  szerződés  részletes  szövegét  és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

5. II. Rákóczi Ferenc ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

Hegyesi-Németh Márta, megbízott ÁMK-igazgató: A Közoktatási Törvény teszi kötelezővé, hogy 
elkészítse  az  ÁMK  az  SZMSZ-t.  Az  ÁMK  létrehozásakor  elkészült  egy  szabályzat,  az  elmúlt 
időszakban szükségessé volt ennek a módosítása. Az eljárási rendet betartottuk. Utolsó lépés, hogy a 
képviselő-testület  jóváhagyja  azt.  Az  Alapító  Okiratra  épül,  tartalmazza  minden  intézményegység 
szervezetének működési   rendjét.  A legnagyobb vihart  az Igazgatótanács felépítése váltotta ki.  Az 
Igazgatótanácsnak  nemcsak  az  ÁMK  igazgatója,  illetve  egy-egy  fő  képviselő  ,  hanem  az 
intézményegység-vezetők is tagjai, illetve szülői szervezetek delegáltjai is részt vesznek tanácskozási 
joggal. 

Dr. Tarjányi  Tamás: A Kulturális  és Oktatási  Bizottság az ÁMK által  előkészített  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzat  módosítást  egyhangúlag  elfogadásra  javasolta.  A  szükséges  előkészítő  és 
véleményező eljárást az ÁMK lefolytatta.

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

192/2008. (XII. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  Önkormányzata képviselő-testülete  mint  a  II.  Rákóczi  Ferenc  
ÁMK fenntartója, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (3) bekezdése  
alapján  az  intézmény  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  a  jegyzőkönyv  
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. Az Szervezeti és Működési Szabályzat a  
jogszabályi előírás alapján ezen jóváhagyással válik érvényessé.

6. Településfejlesztési Bizottság javaslatainak megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

6.1. Rendezési tervi kérdések
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Dr.  Tarjányi  Tamás:  2010-ben  válik  arra  lehetőség,  hogy a  rendezési  tervet  felülvizsgálhassa  a 
képviselő-testület. Hosszú előkészítő munkát igényel ez a felülvizsgálat. Jelenleg is több kérdés van, 
ami  átfogó vizsgálatot  igényel.  Ezért  a  TFB javaslatot  tett  a  képviselő-testület  felé.  Bízza  meg  a 
jegyzőt, hogy a települési főépítész részvételével hozzon létre egy szakértői munkacsoportot, amely 
2009. október 1-jéig telektömbi részletezettségig átvizsgálja a település rendezési tervét, valamint a 
helyi építési szabályzatot. A jövő évi költségvetésében tervezzen be 500 ezer forintot az esetlegesen 
felmerülő kiadások fedezetére a TFB számára.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

193/2008. (XII. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a települési főépítész  
részvételével hozzon létre egy szakértői munkacsoportot, amely 2009. október 1-jéig 
telektömbi részletezettségig átvizsgálja a település rendezési tervét, valamint a helyi  
építési szabályzatot. A jövő évi költségvetésében betervez 500 ezer forintot az  
esetlegesen felmerülő kiadások fedezetére a TFB számára.

6.2. Szűk-Horgasban található pincék

Dr.  Tarjányi  Tamás: A  TFB  javasolja  a  képviselő-testületnek,  hogy  2009.  augusztus  31-ig 
készíttesse  el  a  településen  található,  önkormányzati  területről  nyíló  pincék  leltárát.  A 
településmérnökkel a feladatot elvállaltuk és elvégezhetőnek tartjuk határidőre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

194/2008. (XII. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 2009. augusztus 31-ig 
készíttesse el a településen található, önkormányzati területről nyíló pincék leltárát.

6.3. HÉSZ módosítás előkészítése

Dr Tarjányi Tamás: A képviselő-testület a 93/2008. (V. 20.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy a 
jegyző és a főépítész készítse elő a Helyi  Építési Szabályzat  módosítására vonatkozó javaslatokat. 
Ezek egyrészt pontosítanák az épületekre, a beépíthetőségre vonatkozó helyi jogszabályi előírásokat, 
másrészt hatékonyabb eszközöket adnának az építéshatósági feladatokat ellátó jegyző kezébe. A TFB 
a  2008.  november  21-i  ülésén  a  bizottság  tagjai  által  kidolgozott  javaslatokat  megtárgyalta,  és 
egyhangú szavazatával a következő javaslatot tette a képviselő-testület felé.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

195/2008. (XII. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete
testülete felkéri a jegyzőt, hogy a települési főépítésszel az alábbi, támogatott szakmai  
javaslatokat  dolgozza ki  szövegszerűen a helyi  építési  szabályzat  módosításához a  
következő képviselő-testületi ülés időpontjáig.
A  településen  a  magas  objektumokra,  toronyszerű  épületekre  12-15  méter  közötti  
magasságkorlát vonatkozzon.
Az építménymagasság szabályozására vonatkozóan dolgozzon ki olyan szabályozást,  
amely  megakadályozza,  hogy  az  átlagos  építménymagasság  számítása  által  
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megengedett  lehetőséget  homlokzatonként  maximálja  6  méterben,  vagyis,  hogy 
egyetlen homlokzat magassága se lehessen magasabb ennél.
Dolgozzon ki, illetve keressen olyan jogszabályi lehetőséget, amely a tömbfeltárások  
esetén nem akadályozza meg a feltárással érintett telkek beépítését.
Az ún. kétutcás telkek esetén, ha a telek nem megosztható, akkor két önálló lakóépület  
épülhessen rá az általános szabályok szerint.
A tetőhajlásszöget 0 és 45 fok között határozza meg.
Keressen lehetőséget az ún. zöldtető kialakításának engedélyezésére.
Vizsgálja meg elméleti szinten, hogy mely nyomvonalon képzelhető el kerékpárutakat  
feltüntetni a rendezési terven.
Keresse  meg  annak  jogszabályi  lehetőségeit,  hogy  az  egyes  építésügyi  hatósági  
engedélyek főépítészi véleményhez, hozzájáruláshoz legyenek köthetőek.

7. Kulturális és Oktatási Bizottság előterjesztéseinek megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

7.1. 2009. évi rendezvénynaptár 
Dr.  Tarjányi  Tamás: A  Kulturális  és  Oktatási  Bizottság  (KOB)  megtárgyalta  a  2009.  évi 
rendezvénynaptárat, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolt.
Kocsár Károly: Mit jelent ebben az esetben az, hogy tájékoztató jelleggel elfogadjuk?
Dr. Tarjányi Tamás: Nem kell kötelezően mindent megszervezni, az a lényeg, hogy egy elvi döntés 
szülessen  arról,  hogy  csökkentsük  le  a  rendezvények  számát,  lovagoljunk  meg  egy  népszerű 
rendezvényt, mint pl. a motoros találkozó. A költségvetés tervezéséhez nyújtana irányvonalat, hogy 
mely rendezvények élvezzenek prioritást.

A képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

196/2008. (XII. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  Győrújbarát  Község  2009.  évi  
rendezvénynaptárát a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi.

7.2. Hangosítás

Dr.  Tarjányi  Tamás: A  KOB  5  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett,  ellenszavazat  nélkül 
támogatta,  hogy  a  2008-as  szerződéses  feltételeknek  megfelelően  kerüljön  meghosszabbításra  a 
Művelődési Otthon és Faluház hangtechnikájának üzemeltetésére vonatkozó szerződés. A Pénzügyi és 
Ellenőrzési Bizottság a javaslatot szintén támogatta. Ennek alapján a 2008. évi díjnak megfelelően 
alkalmanként 18  000 forintba kerülne a hangosítás.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

197/2008. (XII. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Művelődési Központ és  
Faluház  hangosítására  vonatkozó  szerződés  a  2008-as  feltételekkel  a  2009.  évre  
meghosszabbításra kerüljön.

7.3. Szakkörökért járó díjazás

Dr.  Tarjányi  Tamás: A  KOB  támogatólag  tudomásul  vette,  hogy  a  szakkörökért  és  óránként 
egységesen bruttó 1600 forint díjazásban részesüljenek a pedagógusok, illetve a minőségi bérpótlék az 
ÁMK bérjellegű kiadásai előirányzatai  terhére kifizetésre kerülhessen. A PEB szintén támogatólag 
hagyta jóvá az ÁMK igazgatójának tájékoztatóját.
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Képviselő-testületi döntést nem igényel.

7.4. Színpad bérleti díja

Dr. Tarjányi Tamás: A KOB egyhangúlag azt a javaslatot hozta, hogy a Művelődési Otthonban és 
Faluházban  tartott  olyan  foglalkozásokért,  amelyet  nem  az  ÁMK  alkalmazottai  tartanak,  és  nem 
ingyenesek,  mivel  használják  az  infrastruktúrát,  illetve  bevételük  származik  ebből,  a 
helységhasználatért  fizessenek  bérleti  díjat.  Ennek  díját  alkalmanként  2500  forintban  javasolja 
megállapítani a KOB (áfával). A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a javaslatot nem támogatta.
Mógor Csaba: Több megkeresést is kaptam a lakosság részéről, azoktól, akiket ez érint. Aggodalmuk, 
hogy ha ezt a bérleti díjat megállapítják, akkor az oktatást vezető rájuk fogja terhelni ezt a költséget. 
Félelmem, hogy a győrújbaráti gyermekeknek Győrbe kell utaznia, illetve hogy a családok kasszáját 
fogja ez is sújtani.
Dr. Csizmadia Andrea: A terembérleti problémát véleményem szerint komplettebben kéne kezelni. 
Van egy belső szabályzatunk, mely meghatározza, hogy a település különböző intézményei, melyek 
önkormányzati  tulajdonban vannak, milyen bérleti  díjért  vehető bérbe. A költségvetés tervezésénél 
felül kellene vizsgálni. Nem kéne ezt a kérdést most külön kiragadni.
Ott László: Támogatom alpolgármester asszony javaslatát. A Kulturális Bizottság nevében javaslom, 
hogy ne támogassa a testület a bérleti díj megállapítását.
Mógor Csaba: Több információra van szükség. Mennyi gyermeket, hány felnőttet érint, tudnánk-e 
garanciákat kikötni, hogy ne terheljék a családi kasszákat.

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

198/2008. (XII. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a  bérleti  díjakat  a  
költségvetés  készítésére  tárgyalja  át  a  Kulturális  és  Oktatási  Bizottság,  majd 
javaslatát terjessze a képviselő-testület elé.

7.4. ÁMK vezetőinek óraszáma

Dr. Tarjányi Tamás: A KOB megvizsgálta az ÁMK vezetőinek kötelező óraszámait, és a helyzetet 
átfogóan értékelve úgy határozott  5  igen  szavazattal  1  tartózkodás  mellett,  hogy felkéri  az  ÁMK 
igazgatóját,  hogy  2009.  január  31-ig  az  ÁMK  vezetőinek  kötelező  óraszámait  vizsgálja  felül  és 
dolgozzon ki egységes javaslatot.
Juhászné  Árpási  Irma: Annyival  szeretném  még  kiegészíteni,  hogy  a  költségvetésig  minden 
törvényes,  ami  az  ÁMK-ra törvényként  vonatkozik a  csoportlétszámtól  az  egyéb  létszámig.  Hogy 
egyszer végre teljes képet kapjon a képviselő-testület és úgy tudjon a költségvetésről dönteni. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

199/2008. (XII. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község képviselő-testülete  felkéri  az  ÁMK igazgatóját,  hogy az  ÁMK 
vezetőinek kötelező óraszámait átfogóan értékelje, és 2009. január 31-ig dolgozzon ki  
egységes javaslatot azok meghatározására.

8. Törvényességi észrevétel megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

Dr. Tarjányi Tamás: A Polgármesteri  Hivatal átvétele után a közigazgatási hivatal felé jeleztem, 
hogy a 2008.  évi  jegyzőkönyvek megküldésében jelentős elmaradásai  vannak Győrújbarát  Község 
Önkormányzatának.  Ennek  ütemezésére  türelmi  időt  és  haladékot  kértem.  A  közigazgatási 
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hivataloknál célellenőrzés keretében vizsgálták, hogy a 2008. I. félévi beszámolót a képviselő-testület 
tárgyalta-e 2008. szeptember 15-ig. 
A jegyzőkönyvek jelenleg csak elektronikus formában az ún. TERKA rendszeren keresztül kerültek 
megküldésre a közigazgatási hivatal felé, amely forma azonban nem tekinthető hitelesnek, így mivel a 
jegyzőkönyvek  eredetben,  mellékletekkel  történő  felterjesztése  a  jegyző  feladata,  amelynek 
elmaradása mindenképpen mulasztás részéről. A mulasztás megítélésénél kérem figyelembe venni a 
2008 augusztusa óta a jegyzőre hárult feladatok nagyságát és mennyiségét.
Tájékoztató jelleggel összeállítottam, hogy hol áll a feldolgozási munka.

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS 
BIZOTTSÁGAINAK ÜLÉSEI 2008. AUGUSZTUS 1-JE ÓTA 

2008. augusztus 6. Kulturális és Oktatási Bizottság Kész
2008. augusztus 18. Szociális Bizottság Kész
2008. szeptember 9. Képviselő-testület Kész
2008. szeptember 12. Kulturális és Oktatási Bizottság Kész
2008. szeptember 18. Településfejlesztési Bizottság  
2008. szeptember 23. Közmeghallgatás  Kész
2008. szeptember 30. Képviselő-testület Kész
2008. október 1. Kulturális és Oktatási Bizottság  
2008. október 2. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Kész
2008. október 7. Képviselő-testület  Kész
2008. október 14. Szociális Bizottság  Kész
2008. október 20. Képviselő-testület  Kész
2008. november 6. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság  
2008. november 11. Képviselő-testület  
2008. november 18. Falufórum Nem kell felterjeszteni
2008. november 21. Településfejlesztési Bizottság  
2008. december 2. Kulturális és Oktatási Bizottság  
2008. december 4. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság  
2008. december 9. Képviselő-testület  

Határozati javaslat:
Győrújbarát  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  a  Nyugat-dunántúli  
Regionális  Közigazgatási  Hivatal  GYT-812/2008.  számú  törvényességi  
észrevételét  megtárgyalta,  és  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  képviselő-testületi  
ülésekről, illetve bizottsági ülésekről készült eredeti, hitelesített jegyzőkönyveket a  
szükséges mellékletekkel együtt 2008. december 31-ig terjessze fel a közigazgatási  
hivatal  számára,  továbbá a  jövőben gondoskodjon  a  jegyzőkönyvek  megfelelő  
időben történő folyamatos felterjesztéséről.

Mógor Csaba:  Látva és  megértve a  helyzetet,  úgy vélem,  hogy ez  a  december  31-i  határidő azt 
sugallja nekem, hogy jegyző úr igyekszik eleget tenni a feladatának. Javaslom, hogy ezzel együtt a 
képviselők is megkaphassák a jegyzőkönyveket elektronikus úton.
Dr. Tarjányi Tamás: A honlap, amire a jegyzőkönyveket fel kellene tenni, még nem készült el. A 
januári ülés már tárgyalja az új honlap felépítését. Szeretném tartani a határidőket, hogy márciusra új, 
tartalmában és formájában megújult honlapja legyen Győrújbarátnak. Úgy gondolom, hogy vállalható 
a jegyzőkönyvek megküldése e-mailben is.
Mógor  Csaba:  A  honlap  elkészítése  időbe  telik.  Addig  is  szeretném,  hogy  a  jegyzőkönyvek 
megküldése külön kerüljön szabályozásra.

A képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

200/2008. (XII. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  a  Nyugat-dunántúli  
Regionális  Közigazgatási  Hivatal  GYT-812/2008.  számú törvényességi  észrevételét  
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megtárgyalta,  és  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  képviselő-testületi  ülésekről,  illetve 
bizottsági  ülésekről  készült  eredeti,  hitelesített  jegyzőkönyveket  a  szükséges  
mellékletekkel  együtt  2008.  december  31-ig  terjessze  fel  a  közigazgatási  hivatal  
számára, továbbá a jövőben gondoskodjon a jegyzőkönyvek megfelelő időben történő  
folyamatos felterjesztéséről.

10. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság előterjesztéseinek megtárgyalása

10.1. TV közvetítések díja
Dr. Tarjányi Tamás:  A pénzügyi bizottság javasolja a testületnek, hogy a november és december 
hónapban felgyülemlett  testületi  ülések leadásához bruttó 120.000 Ft-ot biztosítson, és az összeget 
csoportosítsa át.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

201/2008. (XII. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a TV-adások leadásához bruttó 
120 000 Ft-ot biztosít, és az összeget átcsoportosítja.

10.2. Korcsolyapálya létrehozásának támogatása a Gyermektábor területén
Dr.  Tarjányi  Tamás:  A  bizottság  ülésén  felmerült  felmerült  egy  civil  kezdeményezés,  hogy  a 
Gyermektábor területén alakítsunk ki egy korcsolya pályát. Ezzel azonban az a probléma, hogy egy 
győri  kezelés  alá  tartozó  területen  végeznénk  beruházást,  ami  miatt  szükség  lenne  valamilyen 
garanciára.  A maximum összeg, amit a bizottság az ülésen elfogadásra javasolt, az 170.000 Ft volt.
Dr. Medgyasszay Csaba: Megjelent az ülésen Halász Attila, mint a diáksport egyesület tagja, kérjük 
fel, hogy fogalmazza meg a kezdeményezés lényegét.
Juhászné Árpási Irma: Megadom a szót Halász Attilának.
Halász Attila: Az ötlet onnan indult, hogy tavaly volt egy belvíz a falu határában, ahol sok gyermek 
tudott  korcsolyázni.  Megkerestem a Gyermektábor  vezetőjét  az  ötlettel,  hogy fellocsolhatnánk-e  a 
tábor  területén  egy  részt.  Jelenleg  úgy  tűnik,  hogy  kapnánk  egy  olyan  területet,  amin  lehetne 
korcsolyázni, az óvónők vihetnének oda csoportokat.
Fehérné  Bocska  Erzsébet:  A  civil  megkeresésre  nyitottak  voltunk.  Számos  kérdés,  köztük  az 
üzemeltetéssel  kapcsolatos  kérdések  merültek  fel.  Mindent  szükséges  leszabályozni.  Szeretnénk 
javasolni,  hogy nagyon ne kapkodjuk el  a dolgokat.  Alakuljon meg egy munkacsoport,  aki  írásba 
foglalná a feltételeket. Nekünk van működési rendünk,  házirendünk, amit figyelembe kell venni.
Németh Csaba: Hosszadalmasnak tűnik, hogy munkabizottságot hozzunk létre és testületi döntésre 
lenne szükség. Megfelelő lenne-e a tábor részére, ha a diáksport egyesület elkészítené a megállapodást 
a táborral, és ennek megfelelően megelőlegezné az összeget?
Dr. Medgyasszay Csaba: Folytassuk a további egyeztetéseket, január végén lesz új testületi ülés. A 
testület a jegyző úr által felvázolt összeget különítse el erre a célra, ahogy ott szerepel. A részletek 
kidolgozását pedig bízza szakemberekre.
Juhászné Árpási Irma: 170.000 Ft-ot különítsen el a képviselő-testület ezen cél megvalósítására. 
Ehhez  közös  megállapodás  szükséges,  illetve  a  feltételek  kidolgozása.  Győrújbarát  község 
önkormányzata egy civil szervezetnek támogatás címén odaítélheti az összeget, és a civil szervezet a 
táborral köt egy megállapodást.
Dr. Tarjányi Tamás: A bizottság annak ismeretében tárgyalta a kérdést, hogy van egy megegyezés. 
Úgy látom, hogy a győrújbaráti gyermektábor mára átgondolta a kérdést, más keretek közé szeretné 
helyezni. A megvalósítást is figyelembe véve úgy vélem, hogy az idei évben már nem lesz használható 
a korcsolya pálya.
Fehérné Bocska Erzsébet: Nincs szó a tábor részéről visszatáncolásról. Megvalósíthatónak tartjuk a 
kezdeményezést.  Csupán garanciákat  kértek Önök is,  és mi  is  garanciákat  kérünk.  Napokon belül 
döntenünk kellene erről.
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Dr. Medgyasszay Csaba: A jegyző úr, ön, és a szervezők üljenek le és tárgyalják meg a feltételeket 
minél előbb. A jegyző úr saját hatáskörében a feltételeket tárgyalja meg, hogy mielőbb mehessenek a 
gyerekek korcsolyázni.
Ifj. Árvai István: A tábor miben járul hozzá a korcsolyapályához? Csak a helyet biztosítja, vagy a 
költségekben is?
Fehérné  Bocska Erzsébet:  Az  infrastruktúrát  és  a  területet  biztosítjuk,  tehát  a  vizesblokkot  és  a 
melegedőt használhatják.

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

202/2008. (XII. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  jégpálya  kialakításához  170 000  Ft  
támogatást  biztosít  a  kivitelezőnek  számla  ellenében.  A  jegyző  segítséget  nyújt  a  
létrehozás jogi kereteinek kialakításában.

10.3. Fogorvosok kérelme
Dr.  Tarjányi  Tamás:  A  Győrújbaráton  működő  háziorvosok  jelenleg  különböző  támogatásban 
részesülnek.  A  közüzemi  számlák  kiegyenlítésével  kapcsolatosan  érkezett  kérelem,  a  PEB 
előterjesztése ennek egységesítését tartalmazza, hogy azonos feltételek mellett végezhesse a munkáját 
valamennyi,  prakszissal  rendelkező  fogorvos.  Ennek  érdekében  vállalja  át  a  közüzemi  számlát, 
készüljön javaslat a szerződések egységesítésére.
Cserepes István: A közüzemi számla mióta kezdett felhalmozódni?
Dr. Tarjányi Tamás: 2005 óta halmozódott. 
Cserepes István: A többi orvosunk vezet-e magánpraxist? El kellene különíteni, amit a közért tesz, és 
SZTK alapon csinálja, valamint amit a magánpraxisára folytat. A magánpraxist fizesse meg ő. 
Dr.  Márai  István:  A  közüzemi  számla  mióta  kezdett  felhalmozódni?  Véleményem  szerint  is 
egységesíteni kellene, mert addig nem lehet egyformán mérni. Ezt a számlát véleményem szerint ki 
kell fizetni.
Őri Gyula: Azért halmozódott fel 2005 óta, mert az előző jegyző úr szóbeli megállapodása ezt adta az 
orvosnak. Most derült ki az iratokból, hogy nincs megállapodás. Méltányosságot kell gyakorolni.

A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, 2 fő tartózkodásával az alábbi határozatot hozta:

203/2008. (XII. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  fogorvos  460 000  Ft  összegű  közüzemi  
számlájának  kiegyenlítésétől  eltekint.  felkéri  a  jegyzőt  a  Győrújbaráton  praxissal  
rendelkező orvosok szerződésének egységesítésére.

10.4. Tandíj átvállalás
Dr. Tarjányi Tamás:  A közigazgatási osztály vezetője és a csanaki művelődési otthon vezetője járt 
nálam,  és  egyeztetést  kértek  a  művelődésszervező  400.000  Ft-os  tandíjának  átvállalása  ügyében. 
Minden  intézményvezető,  jegyző  bármilyen  kötelezettség  vállalásáért  az  önkormányzat  mögöttes 
felelősséggel bír. A pénz megfizetésétől Győr nem kíván eltekinteni. Amennyiben nem  fizetjük meg, 
peres úton fognak érvényt szerezni a követelésüknek. Ezen kötelezettségvállalás alól az iratok alapján 
Győrújbarát Község Önkormányzata nem fog tudni kibújni. Ezt a kötelezettségvállalást korábban nem 
kívánta  biztosítani  a  képviselő-testület,  fedezet  erre  nem  volt.  Azonban  a  helyzetet  mérlegelve, 
elkerülendő egy újabb média ügyet vagy Kisalföld cikket, mivel a kötelezettségvállalás él, a szükséges 
dokumentumokkal ezügyben Győr Megyei Jogú Város rendelkezik, ezt az előterjesztést tettem.
Kocsár  Károly:  Novemberben  és  decemberben  is  tárgyalta  az  ügyet  a  bizottság.  6  igen,  1 
tartózkodással az általános tartalék terhére kifizetni javasolta az összeget bizottság. Javaslom, hogy 
ennek fejében kössünk tanulmányi szerződést.
Dr.  Bálló  Ferenc:  Foglalkozott-e  a  pénzügyi  bizottság  azzal,  hogy a  Takács  Miklós,  volt  ÁMK 
igazgató  által  törvénytelenül  vállalt  kötelezettség  kifizetését  követően,  mivel  a  pert  nagy 
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valószínűséggel elvesztené az ÁMK, a Közalkalmazotti Törvény értelmében kártérítési perre hívják. 
Mivel, a vezető törvénytelenül vállalt kötelezettséget
Kocsár Károly: Nem foglalkozott ezzel a bizottság.
Dr. Bálló Ferenc: Véleményem szerint ez a bizottság a közpénzek odaítélésére tesz javaslatot. Ha jogi 
megfontolásból a bizottság úgy dönt, hogy ez az összeg legyen kifizetve Győrnek, mivel jogilag a volt 
ÁMK  igazgató  felelősségre  vonható,  kártérítés  követelhető  tőle,  akkor  a  testületnek  kötelessége 
visszaszerezni azt a közpénzt.
Németh Csaba: Megkérdezem jegyző urat, hogy a pénz visszaperlésére milyen lehetőségeink vannak, 
melyik bizottság foglalkozna ezzel?
Dr. Tarjányi Tamás: Utánanéztem már ennek a kérdésnek. A Közalkalmazotti Törvény szabályozza 
ezt a kérdést, a közalkalmazottakra vonatkozóan a fegyelmi és kártérítési felelősséget is megállapítja. 
A fegyelmi felelősség nem anyagi, hanem egyéb szankció lenne, a másik a kártérítési felelősség lenne, 
ami 3 havi illetményének erejéig terjedhet. ÁMK vezető esetében ezt a képviselő-testület gyakorolta, 
mint  az  ő  munkáltatói  jogával  rendelkező.  Amikor  a  volt  igazgató  úr  jogviszonyával  kapcsolatos 
döntés megszületett,  akkor szóba került  ez a  kérdés is,  és akkor az a  döntés született,  hogy az  ő 
közalkalmazotti  jogviszonyát  próbaidő  alatt  megszünteti,  és  az  ügyet  az  ő  részéről  lezárja.  A 
kártérítési  eljárásnak szigorú határidejei  vannak.  Határidőn belül  már  nem tud a képviselő-testület 
dönteni.  Kocsár  úr  javaslatával  egyetértek,  azonban  a  tanulmányi  szerződés  megkötése  az  ÁMK 
vezető hatásköre.
Hegyesi-Németh Márta: Mi történik akkor, ha nem hajlandó tanulmányi szerződést aláírni?
Dr. Tarjányi Tamás: Annak idején Takács Miklós figyelmét is felhívtam, hogy a határidőig kösse 
meg a tanulmányi szerződést, akkor ez az összeg kifizethető lett volna. 
Németh Csaba: Amikor ő kötött tanulmányi szerződést Győr városával, akkor vállalt kötelezettséget. 
Mi megörököltük a 440.000 Ft-ot vele együtt, akkor kérdésem: magát a kötelezettséget nem örököltük 
meg ezzel együtt?
Juhászné Árpási Irma:  Takács Miklós úr 2008. augusztus 6-án írt  egy levelet,  amelyben vállalta 
ennek a 440.000 Ft-nak a kifizetését. A kolleganő 2008. szeptember 1-jével közös megegyezéssel jött 
át  hozzánk,  nem áthelyezéssel.  Azért  nem kérték  a  440.000  Ft-ot  -   mert  neki  volt  tanulmányi 
szerződése  a  ménfőcsanaki  ÁMK-val  –  mert  a  kezükben volt  egy kötelezettségvállalás,  hogy ezt 
átvállalja a győrújbaráti ÁMK.
Torma Attiláné: Sokszor kötöttem már tanulmányi szerződést, de az mindig úgy szól, hogy amennyi 
tanulmányi  szerződést köt az ember, pontosan ugyanannyi időt ott kell tölteni az intézményben. Ha 
most köttetik egy tanulmányi szerződés, az az önkormányzatot kötelezni fogja tovább. Én úgy tudom, 
hogy az ő további sorsa amúgy is kétséges.
Dr. Tarjányi Tamás: Részleges finanszírozásra is köthető tanulmányi  szerződés. A csanaki ÁMK 
iratoknál  az  volt  megállapítható,  hogy  az  ő  tanulmányi  szerződésében  két  kitétel  volt:  vagy 
visszafizeti, vagy a leendő munkáltatója átvállalja ezt az összeget. Ez a kötelezettségvállalás történt 
meg a győrújbaráti ÁMK részéről. A volt ÁMK igazgató úr többszöri kérésem ellenére nem tette meg 
azt, hogy tanulmányi szerződéssel veszi át a kolléganőt. Ezért kerültünk ebbe a kettős csapdába. Köt 
minket  a  kötelezettségvállalás,  illetve  a  közalkalmazott  nem  vállalja  a  tanulmányi  szerződés 
megkötését. Igazgató úr akkor tehette volna meg ezt a kötelezettségvállalást egyrészt, ha költségvetési 
fedezete van rá, másrészt ha van a kezében egy olyan írás, hogy itt ő tanulmányi szerződést köt. 
Őri Gyula: Takács Miklós úr megállapította, hogy kell hozni egy-két megfelelő kompetenciával bíró 
tanerőt. Nem értem, hogy miért lettek kétségesek nekik a sorsuk?
Dr. Tarjányi Tamás: Nem lettek kétségesek, ezek a közalkalmazotti jogviszonyok létrejöttek

20.17-kor Bruszt László elhagyja az ülést.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 fő tartózkodásával az alábbi határozatot hozta:

204/2008.(XII.09.) sz. Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete vállalja, hogy a győr-ménfőcsanaki  
ÁMK-ból áthelyezett közalkalmazott tandíjának 440 000 Ft részét megtéríti  
Győr Megyei Jogú Városnak.
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11. Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása
Dr.  Tarjányi  Tamás:  A mai  napon egyeztettem a Győri  Kistérségi  Társulás munkaszervezetének 
vezetőjével,  aki  tájékoztatott  arról,  hogy  még  a  nyár  folyamán  történt  a  kistérség  társulási 
megállapodásában egy módosítás, amelyet Győrújbarát község képviselő-testülete nem hagyott jóvá. 
Ezeknek a jóváhagyásoknak az elmaradását észrevételezte a közigazgatási hivatal, és felhívták azokat 
az  önkormányzatokat,  akik elmaradásban  voltak,  így én  ma  értesültem.  Ezért  kértem,  hogy ezt  a 
formális  döntést  ma  tegyük  meg.  A  hatályba  lépéshez  kell  minden  résztvevő  önkormányzat 
jóváhagyása. 
Mógor Csaba: A kistérségben Győrújbarátnak vannak-e funkcionális résztvevői?
Juhászné Árpási Irma: Az Idegenforgalmi Bizottság tagja vagyok.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 fő tartózkodásával az alábbi határozatot hozta:

205/2008. (XII. 9.) Kt. határozat
1. Győrújbarát Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény 1.§ (9) bekezdésének a)  
pontja  alapján  jóváhagyja  a  Győri  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  
Megállapodásának alábbi pontokkal való kiegészítését:
„5.2. i) idegenforgalmi bizottság”
valamint
„5.2.6. Idegenforgalmi Bizottság
5.2.6.1 A társulási tanács soraiból, és külső szakemberek bevonásával idegenforgalmi 
bizottságot  választhat  (elnök,  és  további  két  tanácstag,  valamint  kettő  külsős  
szakember, melyek személyére a Bizottság elnöke tesz javaslatot).
5.2.6.2 Az idegenforgalmi bizottság működése állandó jellegű.
Az Idegenforgalmi bizottság tagjainak feladata a kistérségi turisztikai, idegenforgalmi  
együttműködések,  fejlesztések  előmozdítása,  a  kistérségi  idegenforgalmi  ügyekkel  
kapcsolatos teendők véleményezése.
5.2.6.3 Az idegenforgalmi bizottság feladata a győri kistérség tagönkormányzatainak,  
és  a  tagtelepülésen  élő  vállalkozóknak,  valamint  egyéb  gazdasági  tevékenységet  
folytató  szervezetek  az  idegenforgalmi  ágazathoz  kapcsolódó  tevékenységének  
összehangolása,  egyeztetések,  együttműködési  formák  javaslatainak  kidolgozása,  
megvalósítása,  valamint  az  egységes  turisztikai-idegenforgalmi  arculat  kialakítása.  
Feladatainak  sikeres  ellátása  érdekében  a  Társulás  Tanácsa  éves  keretösszeget  
állapít  meg.  A keretösszeg felhasználásáról,  ütemezéséről  a bizottság tervet  készít,  
melyet a Társulás Tanácsa határozatával hagy jóvá. A pénzeszközök felhasználásáról,  
és  a  bizottság  tevékenységéről  a  bizottság  elnöke  évi  két  alkalommal  a  Társulás  
Tanácsa előtt beszámol.
5.2.6.4  Minden  egyéb,  az  Idegenforgalmi  Bizottság  működését  érintő  kérdést  a  
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata rendez.”

2. Győrújbarát Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert  
a módosított Megállapodás aláírására.

Kocsár Károly: Az a problémám, hogy nincs rálátásunk a szabályzatra ezen három pont kivételével. 
Szeretnék kérni egy egész dokumentumot.
Dr. Tarjányi Tamás: A Társulási Megállapodást jóvá kellett hagynia a képviselő-testületnek, tehát ez 
egy élő dolog. A formális kötelezettség teljesítése miatt hoztam ilyen hirtelen ide ezt a dolgot, hogy ne 
egyedül Győrújbarát ne teljesítse a kötelezettségét. Természetesen figyelembe fogom venni képviselő 
úr kérését.
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12. Képviselői indítványok megvitatása

12.1. SZMSZ 28. §-ának módosítása

Dr.  Medgyasszay  Csaba:  Szóbeli  előterjesztést  kívánok  tenni az  SZMSZ  27.§  és  28.§-ának 
megfelelően  a  testületi  ülések  videofelvételének  és  sugárzásának  témakörében.  2010.  év  végéig 
érvényes megbízási szerződés alapján az üléseket Horváth Róbert vállalkozó veszi fel  videóra. Ide 
tartoznak a civil, egyházi, sport és egyéb rendezvények is. A rendezvények fontosságának sorrendjét 
keretmegállapodás tartalmazza, összhangban a leszerződött műsoridővel. A testületi ülések vágatlanul, 
gyakran 4-5 óra időtartamban kerülnek adásra, a többi felvett anyag csak ezután, a maradék műsoridőt 
kitöltően kerülnek vetítésre. Így előfordul,  hogy nagy érdeklődésre számot adó események  nem is 
kerülnek felvételre időhiány miatt. Véleményem szerint hangsúlyeltolódásra van szükség TV-műsorok 
vonatkozásában, több teret kell adni a község tágabb életét megörökítő pillanatoknak, emiatt azonban 
nem sérülhet a polgárok tájékoztatása a testületi üléseken hozott döntésekről Ezért teszem a következő 
határozati javaslatot. A kommunikációs bizottság soron következő ülésén tűzze napirendre, tárgyalja, 
és tegyen minden részletre kiterjedő javaslatot a 2009. januári testületi ülésre a baráti TV-ben leadott 
műsor szerkezetének racionális átalakítására. Felelőse a Kommunikációs Bizottság és elnöke, határidő 
a következő testületi ülés.  

20.25-kor Bruszt László visszaérkezik az ülésre.

Zólyomi Péter: Egyetértek az indítvánnyal, szükségesnek tartom ennek áttekintését, hiszen idén is két 
alkalommal  többletpénzt  kellett  megszavazni.  A  másik,  ami  miatt  változtatni  kellene,  hogy egyre 
jobban előkészített anyagok kerülnek elénk, egyre gördülékenyebben mennek a testületi ülések. Ennek 
talán hátránya, hogy bizonyos előterjesztéseket így mi, képviselők ismerünk, ezért ezeket komoly és 
érdemi vita nélkül elfogadjuk. A TV-nézők viszont nem ismerik a hátterét, ebben szeretnék előbbre 
lépni, hogy bizonyos döntéseknek a hátterét jobban megvilágítani, erre ötleteim vannak.
Dr. Tarjányi Tamás: Beszéltük már a vállalkozóval, hogy az erre vonatkozó testületi határozat több 
ponton is módosításra szorul.
Ifj. Árvai István: Ugye, nem arról van szó, hogy cenzúrázni akarunk?
Dr.  Medgyasszay  Csaba:  Nem  gondolom,  azokról  a  fontos  eseményekről  van  szó,  amik  nem 
kerülhettek be műsoridő hiányában, a testületi ülések viszont 4-5 óra hosszúságúak. Prekoncepciót ne 
gyártsunk. 
Dr.  Bálló  Ferenc:  A  képviselő-testületi  közvetítések  közül  feltételezem,  hogy  a  lakossági 
hozzászólásokat gondolja kivágni az anyagból, nem a képviselői hozzászólásokat. Ez cenzúra. Főleg, 
ha ebbe a civil szervezetek képviselőit nem kívánják bevonni.
Mógor Csaba: Minden bizottsági ülés nyilvános. Arra buzdítok mindenkit, hogy segítsék a bizottság 
munkáját. Hívom Önöket, hogy vegyenek részt ezeken az üléseken.
Zólyomi  Péter:  Bálló  úr  prekoncepciót  gyártott,  hogy  az  ülésen  cenzúrát  fogok  javasolni.  Nem 
tudhatja, hogy mit fogok javasolni, csak ötleteim vannak. Javaslom, hogy jöjjön el az ülésre.
Dr.  Medgyasszay Csaba:  Megismétlem:  a szólásszabadság híve vagyok és demokrata  vagyok.  A 
szándékot kell érteni.
Őri Gyula: A mai ülésén 20 határozatot hozott a testület fél 9-re. A bizottsági ülésen dőlt el, hogy ez 
gördülékenyen  tud-e  menni,  vagy  sem.  Bíztatok  mindenkit,  hogy  a  bizottság  munkáján 
kíváncsiskodjanak.
Dr.  Bálló  Ferenc:  Zólyomi  úr  féleértett  valamit.  Létre  akarnak  hozni  egy  olyan  bizottságot,  aki 
szerkeszti a televíziós műsorokat. Feltételezem, hogy ahhoz, hogy több műsor is leadásra kerülhessen, 
ahhoz le kell rövidíteni az ülések anyagát.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 fő tartózkodásával az alábbi határozatot hozza:

206/2008. (XII. 9.) Kt. határozat
A Kommunikációs Bizottság soron következő ülésén tűzze napirendre, tárgyalja, és  
tegyen minden részletre kiterjedő javaslatot a 2009. januári testületi ülésre a baráti  
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TV-ben  leadott  műsor  szerkezetének  racionális  átalakítására.  Felelőse  a 
Kommunikációs Bizottság és elnöke, határidő a következő testületi ülés.

12.2. Baráti Hírmondó évi megjelenéseinek száma

Zólyomi  Péter: Előterjesztésem nagy vonalakban azt  tartalmazza,  hogy az  eddigiektől  eltérően a 
Baráti  Hírmondó  évi  6  alkalommal  jelenjen  meg  az  eddigi  évi  12  alkalom helyett.  Ez  SZMSZ-
módosítással jár. Ezt részben takarékosság indokolja, másrészt pedig talán az újság jobban meg fog 
telni olyan tartalommal, ami az olvasókat illeti. 
Mógor Csaba:  Nem gondolom,  hogy az információáramláson kellene takarékoskodni.  Pozitívak a 
visszajelzések a Hírmondóval kapcsolatban. Sokan már csak ezt olvassák. Nem javaslom lekorlátozni 
a lap megjelenését. Még többet kéne bemutatni a település életéből. Ez egy kedvelt lap.

A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, 2 fő tartózkodásával az alábbi rendeletet alkotja:

„11/2008.  (XII.  12.)  Önkormányzati  rendelet  a  képviselő-testület  és  szervei  
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  18/2006.  (X.  26.)  önkormányzati  
rendelet módosításáról

1.  § A képviselő-testület  és  szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
18/2006. (X. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdésének a helyébe az alábbi  
rendelkezés lép:

„Az önkormányzat hivatalos lapja évente hat alkalommal jelenik meg.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetésének a napján lép hatályba.”

12.3. A következő testületi ülés időpontjának meghatározása

Dr. Tarjányi Tamás: A következő képviselő-testületi ülés időpontja ügyében tennék javaslatot.  A 
pénzügyi bizottság elnökével egyeztettünk a pénzügyi bizottság ülésének időpontjáról. Elvileg január 
6-án kellene képviselő-testületi  ülést  tartani.  Véleményem szerint  nem szükséges ezt  az időpontot 
tartani, nem fog felmerülni olyan ügy, amiért ragaszkodnunk kellene ehhez. Január második felére lesz 
olyan  fokban kidolgozott  a  költségvetés,  hogy bizottsági  szintre  kerülhessen.  A januári  képviselő-
testületi  ülést  célszerű  lenne  január  legvégén  tartani.  A  következő  ülés  pedig  a  költségvetés 
benyújtását jelentené már.

12.4. Egyéb hozzászólások

Bruszt László: A jégpálya kapcsán esetleg felmerülhetnek a 170.000 Ft feletti összegek. Polgármester 
asszony saját keretéből, vagy máshonnan hogyan lehetne ezt megoldani?
Solymos Péter: A tábornál 8-16 óráig van portaszolgálat, ezalatt biztosított a jégpálya használata. Az 
ezen kívüli időszak bizonytalan, mivel nincs portaszolgálat, illetve nincs ünnepnapokon, hétvégeken. 
Emiatt adódhat esetleg pótköltség.
Fehérné Bocska Erzsébet: A két ünnep között hivatalosan szabadságolás van. A tábor 30 éve itt van 
Győrújbaráton. Erre utaltam, mikor azt mondtam, hogy ki kell dolgozni az üzemeltetés feltételeit Ilyen 
mélységű  egyeztetés  még  nem  folyt.  Nem  fogunk  akadályt  gördíteni,  hogy  a  két  ünnep  között 
korcsolyázhasson Győrújbarát lakossága.
Mógor Csaba:  Óva intek mindenkit  attól,  hogy esetleg olyan helyzetbe kerüljünk, ami  nem fogja 
olyan mértékben a célt szolgálni, mint ahogyan azt a gondolat megkívánná. 
Németh Csaba: Egyetértek Bocska Erzsébettel: legyünk türelemmel.
Dr.  Tarjányi  Tamás: Született  már  egy  határozat,  mely  szerint  Győrújbarát  önkormányzata 
hozzájárul a kialakításhoz, a kezdeményezők pedig vállalják az üzemeltetést.
Kocsár Károly: Valakinek működtetnie kell. Keret kell valakinek, valamely szervezetnek.
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Dr.  Bálló Ferenc:  A Diáksport  Egyesület,  aki  a  kezdeményezők között  szerepel,  az  ő  vezetői  és 
aktivistái oldják meg, hogy ott ügyeletet tartanak. 
Dr. Medgyasszay Csaba: Támogatom Bálló Ferenc javaslatát.
Juhászné  Árpási  Irma:  Mielőtt  bezárnám az ülést,  pár  sorral  szeretnék kívánni  békés  és  boldog 
ünnepeket.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 20.57-kor bezárta.

Juhászné Árpási Irma
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
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jegyzőkönyv-hitelesítő
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