
JEGYZŐKÖNYV

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2009. MÁJUS 21-ÉN
TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL

1. oldal



JEGYZŐKÖNYV

Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Művelődési Otthon és Faluházban 
2009. május 21-én, 18 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról.

JELEN VANNAK: Juhászné Árpási Irma polgármester
Kálovics Géza 
Németh Csaba
Zólyomi Péter települési képviselők
dr. Tarjányi Tamás jegyző
6 fő helyi állampolgár

TÁVOL VANNAK: dr. Csizmadia Andrea alpolgármester
Bojtor Ferenc 
Bruszt László
Ifj. Árvai István
Kocsár Károly
dr. Márai István
dr. Medgyasszay Csaba
Mógor Csaba
Ott László települési képviselők
Vass Zoltán

Juhászné Árpási Irma polgármester köszöntötte a megjelenteket és a tévénézőket. Megállapította, hogy 
a megválasztott 14 fő képviselőből 4 fő megjelent, és a közmeghallgatást megnyitotta. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Kálovics Géza és Zólyomi Péter települési képviselőket.

??(ilyen  nem  volt  ugyebár)..??A  képviselő-testület  Kálovics  Gézát  és 
Zólyomi Pétert igen szavazatával, ,,,,fő tartózkodása mellett, ellenszavazat 
nélkül, elfogadta jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Juhászné  Árpási  Irma: Tisztelt  Jelenlévők,  tisztelt  képviselők!  Az  Ötv.  írja  elő,  hogy a  képviselő-
testület évente kétszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. A törvény a közmeghallgatást 
intézményesíti,  amely  biztosítja  a  választópolgároknak  azt  a  lehetőséget,  hogy közérdekű  kérdést  és 
javaslatot  tegyenek  közvetlenül  a  képviselő-testületnek.  Ez  a  jog,  a  helyben  érdekelt  szervezetek 
képviselőit is megilleti. A közmeghallgatást, mint testületi ülést a polgármester vezeti. Kérek mindenkit, 
hogy a jegyzőkönyvvezetés végett hangosan mondja a nevét, majd a kérdést, és azt, hogy kihez intézi a 
kérdését. Tisztelt jelenlévők, Önöké a szó!

Böröczki Lajos László helyi állampolgár: Mindenkihez, az egész testületre vonatkozó kérdést szeretnék 
röviden feltenni! Ja, már lehet kérdezni? Én majdnem szereptévesztésben vagyok, mert mi feleannyian 
sem vagyunk Irma,  mint ti! Kb. 8-10 éve, a 90-es évek közepén gyalog hazajöttem Nyúlról.  Nagyon 
szeretek gyalogolni, Győrből is hazajöttem párszor: Olyan járdával találkoztam, hogy a kátyús út, ahhoz 
képest  sztrádának minősül.  Jövök,  ballagok,  és  az  önkormányzatnál,  pár  jelentéktelen önkormányzati 
intézmény előtt  meg  ilyen  térköveket  láttam.  Óriási  ellentmondás.  Már  önmagában  minősíti  a  baráti 
önkormányzatot, hogy mi kb. – talán most már vagyunk olyan létszámban -, mint Önök, akik ott ülnek. 
De én úgy gondolom, hogy ez is minősít! De aztán tudnék még 117 ilyen dolgot mondani. De nyugdíjas 
vagyok.  Elég  gyomorideges  munkaköreim voltak.  Én a  baráti  önkormányzat  miatt  se  infarktust  nem 
akarok  kapni,  se  további  gyomorideget.  De  azért  pár  kérdést,  és  írásban  kérem a  választ,  szigorúan 
írásban,  továbbá  nincsenek  Önök  tisztában  azzal,  tiszteletteljes  kérdés,  ugye  ez  reprezentatív  minta 
Győrújbarát, az egész országot minősíti. Még nagyobb reprezentatív minta, mint ami a szociológiában elő 
van írva. Nem kell itt a corpus delictiket keresni, nem kell bűnjel, de nem tudják Önök, hogy van egy 
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olyan szociológiai elv, hogyha egyszer a törvény előírja, de bűnjel nincs, azért mert a törvény előírja? Hát 
az Irma például - megint a törvényre hivatkozott a tisztelt polgármesternő -, hát ő tudomásom szerint 117-
szer  körbejárhatta  a  Földet,  a  földgolyóbist,  annyi  20%-os  gépkocsiátalányt  fölvesz,  mert  a  törvény 
előírja.  De  mi,  győrújbaráti  polgárok  –  elnézést,  ha  valakinek  nem a  nevében beszélek  -,  nem arra 
vagyunk kíváncsiak Irma, hogy a törvény előírja, te meg fölveszed, ki kíváncsi arra? De a Földet 117-szer 
körbekerülhetted volna.  De akkor ez csak egy dolog,  amiről  beszélek.  Miért  kellett  elhajtani  innét  a 
Komjáti Aladár vagy, bocsánat János jegyzőt? Hát az önkormányzati  testület miatt szégyenkezett! Hát 
szomszédok vagyunk, Önnek a telke ott van az enyém mellett, nem mert ott sem a szemembe nézni! Ha 
ide átjöttem hozzá tök véletlenül, hát a Komjáti úr éppen hogy csak kezet fogott velem, de a szemembe 
sose nézett! Hát valamikor az édesapám VB-tag volt, nagyon jól tudod Irma, nem ilyen volt a János fiatal 
korában,  valami  oka lehet  ennek!  Volt  neki  egy ügye  Győrújbaráton,  nyugodtak  legyetek  benne,  én 
három civil szervezet megbízásából, majd utána fogunk nézni, mert megbíztak. De az csak egy ügy volt! 
Például mi  a válaszuk arra, hogy a szomszédom egy öregotthont épített,  oldalhatár beépítéssel,  11 m 
magas gerinccel, úgyhogy a napot is elvette. De hát a levegőt is elvette tőlünk! Megkérdezem a Tóth urat, 
mi a véleménye erről? Törvény írja elő?! Biztosíthatom a Tóth urat, hogy egy-két korrupciós ügyében, ha 
addig élek is, ezt nagyon jól jegyezzék meg, mikrofonra meg minden! Ha addig élek is! A Tóth úrnak 
egy-két korrupciós, és itt is a szociológiai elv fog létezni. Nem kell corpus delicti, de verdikt lesz, azt 
biztosítani  fogom,  mert  ilyen  pökhendi  emberrel  még  nem  találkoztam  életemben.  Ő  merészeli  a 
kommunistákat meg mit tudom én kiket a szájára venni? Egy ilyen pökhendi szarjankó? Már bocsánat!

Juhászné Árpási Irma: Laci, arra szeretnélek kérni…

Böröczki Lajos László helyi állampolgár: Befejeztem, írásban kérem a választ! Egyelőre befejeztem!

Juhászné Árpási Irma: Jó, de a kérdéseidet tedd fel, hogy konkrétan mire válaszoljon a hivatal neked.

Böröczki  Lajos  László helyi  állampolgár:  Hát  mindenre!  Nem  tudták  összeszámolni?  A 
jegyzőkönyvvezető  nem  tudta  összeszámolni?  Megmondom  hét  kérdésem volt!  Mindre  külön-külön 
kérem a választ írásban! Köszönöm szépen!

Juhászné Árpási Irma: De még egy kérdés sem hangzott el!

Böröczki  Lajos  László helyi  állampolgár: Ja  bocsánat!  Nem  fejeztem  még  be  az  Öregotthont! 
Figyelmébe ajánlom a t. képviselőtestületnek, hogy a HVG-ben két vagy három évvel ezelőtt megjelent 
egy  cikk,  Napfogyatkozás  a  címe.  Ironikus,  ha  valaki  nem  értené.  De  lefordítom  magyarra,  mert 
valamikor oroszul jobban beszéltem, mint magyarul, de ha valaki nem értené, ez egy ironikus cím. Mik 
vannak benne: intimitás, hogy másnak intimitás, hát megkérdezem a Tóth elvtárs, bocsánat Tóth urat, 
hogy mi a véleménye, hogy egy oldalablakot meg megenged, mivel egy emelkedőn van ez az egész 11 m 
magas gerincű épület, hát mert a törvény előírja! Irma én még mást nem hallottam tőletek, csak azt, hogy 
mert a törvény előírja! Hát vedd tudomásul, hogy ennek az országnak szar törvényei vannak!

Juhászné Árpási Irma: Na Laci, én tisztelettel megkérlek, hogy ezt a hangnemet…

Böröczki Lajos László helyi állampolgár: Mocskos törvényei vannak, nekem ez a véleményem, de ne 
ijedjél meg, befejeztem már!

Juhászné Árpási Irma: Az lehet, hogy ez a véleményed, de én egyáltalán nem ijedek meg! Megkérlek, 
hogy ezt a hangnemet fejezd be! Én tisztelettel meghallgattalak, de ez egy hivatal, és légy szíves te is 
hallgassál  meg  tisztelettel!  Az  önkormányzatok  ma  Magyarországon  a  demokratikusan  választott 
parlament hozta törvények mentén dolgoznak. Nekünk nincs jogunk ezeket felülvizsgálni.  

Böröczki Lajos László helyi állampolgár: Helyi rendelet miért nincs?

Juhászné Árpási Irma: Vannak helyi rendeletek is, úgyhogy ha ennek utánanéznél, bármiről kérsz helyi 
rendeletet, akkor….

Böröczki Lajos László helyi állampolgár: A Tóth Józsitól? Befejezhetem akkor? Nem is tud róla!

Juhászné Árpási Irma:  Légy szíves hallgassál végig! Közérdekű kérdést tegyél fel! Az építési ügyek 
azok  hatósági  ügyek.  Amikor  ez  az  építési  engedélyezés  elindult,  akkor  te  minden  esetben  kaptál 
határozatot, amelyben élhettél volna állampolgári jogoddal, és jogod van arra, hogy fellebbezzél, vagy ha 
bármivel nem vagy tisztában, akkor tájékoztatunk róla!

3. oldal



Böröczki Lajos László helyi állampolgár: Én akkor elmondom, hogy akkor kérdeztem, és Tóth úr mit 
mondott? Elővette a törvényt! Én meg mondom, hogy mellékállásom van 4-5-6-7, icike-picike, nem ilyen 
világhíres önkormányzatnál, ahol például már a fákra is, amelyik a szomszéd telke felől a 6 m magasra 
nő,  Irmuska,  oda,  vagy 8 m magasra  nő,  de  mondjuk  én olyan  fát  vágtam ki,  amelyik  11 m,  de az 
közvetlenül így a házam mellett van, és azért nem tudom a szennyvizet lekötni, mert eszükbe se jutott 
volna, és akkor is hivatkoztam arra, hogy van olyan önkormányzat, ugye akinek műszaki problémája van, 
nekem meg  80  m-re  szennyvizet  kellett  lefektetnem meg  bekötnöm,  most  kivágtam azt  a  fát,  mert 
körülbelül mint az én derekam, de inkább, mint a te derekad, olyan vastag! Bocsánatot kérek!

Juhászné Árpási Irma: Jó, köszönjük szépen!

Böröczki Lajos László helyi állampolgár: Tovább kérdeztem a Tóth urat. Hagyd befejezni légy szíves! 
Nem hallott  a Tóth úr ilyen önkormányzati  rendeletekről,  pedig picike, babot,  babot.  Hol van bab itt 
barátin? És ők már fekve is gondolnak, nem egy oldalhatáron álló beépítésre, ahol a napot elveszik meg a 
levegőt. Átjönne hozzám a Tóth úr télen? Mivel nem mozog a szél, minden elfagy. Nyáron meg a kertem 
egyharmad részében hőgutát kapnak a növények. Nem kell ám kertésznek lenni ehhez! Köszönöm szépen 
befejeztem!

Dr. Tarjányi  Tamás:  Elnézést!  Uram!  Én tisztelettel  csak annyit  kérnék,  hogy közérdekű ügyekben 
tegyen fel kérdést! Bármi olyan közérdekű – és megtisztelne azzal, hogy meghallgat, és elmondanám, 
hogy mit tehet -, bármi olyan hozzászólása, észrevétele van, ami hatósági ügy, és úgy érzi, hogy nem 
gyakorolhatta  a  jogait,  akkor  bármikor  ügyfélfogadási  időben  várnám  Önt!  Ennyit  szerettem  volna 
elmondani.

Böröczki Lajos László helyi állampolgár: Köszönöm szépen az úrnak a rendkívül kimerítő válaszát, de 
megmondtam neked, hogy gyomorideget én az ilyenektől nem akarok kapni, úgyhogy viszontlátásra! Ne 
haragudjatok és elnézést kérek, akinek nem a nevében szóltam, nyugodtan hívjanak fel telefonon.

(Böröczki Lajos László távozott a közmeghallgatásról.)

Juhászné Árpási Irma: Viszontlátásra! Megkérdezem, hogy kérdése van-e valakinek, ami közérdekű 
kérdés?

Torma Attiláné helyi állampolgár: Kérdés helyett én csak köszönetet szeretnék mondani. A Templomsor 
úton most átadták az Erzsébet Otthont, nem tudom a pontos elnevezését. És olyan tisztességesen folyt az 
építkezés  végig,  hogy  én  gondolom,  hogy  ebben  azért  az  önkormányzatnak  is  volt  szerepe.  A 
tereprendezés is utána olyan tisztességesen megtörtént, hogy nem hittük el, amikor elkezdődött. És azt 
gondolom, hogy az ott folyó munka azért végig példamutató volt. Az együttmunkálkodás a kivitelezővel, 
az önkormányzatnak, ha bármilyen apróságot jeleztünk, akkor azonnal valamilyen intézkedés történt úttal 
kapcsolatban, vagy bármi mással. És ahhoz, ahogyan elindult az önkormányzat munkája két-három évvel 
ezelőtt, ahhoz képest most már úgy érzem, hogy nagyon tisztességes munka folyik, gondolom a jegyző 
úrnak is köszönhető. Egyetlen kérdésem ezen túlmenően, az pedig a honlap. Ha erről egy kis tájékoztatást 
lehetne róla kapni.

Dr. Tarjányi Tamás:  Valóban igaza van,  áprilisra ígértem az új  honlap beindulását.  Két ajánlattevő 
maradt fent a rostán, akiknek az árajánlatával foglalkoztunk. Tőlük kértünk egy részletes rendszerterv 
alapján árajánlatot. Amint megérkeztek az ajánlatok azonnal döntünk arról, hogy kit bízunk meg. Merem 
mondani,  hogy nagyon olcsó és tartalmában megújuló honlapot fogunk tudni csinálni. Azt gondolom, 
hogy egy hónapon belül meg fog jelenni az új tartalommal a honlap. Azoknak, akiknek megígértem még 
egy kis türelmet kérek.

Cserepes  István helyi  állampolgár:  Észrevételeim  lennének  a  község  csatornázásával  kapcsolatban. 
Először is a Kontra-saroknál van az az árok, ami alámegy az átfolyónak. Az alsó sorból kb. 15 cm már 
kibukott,  jó  lenne  utánanézni,  hogy  kinek  a  feladata,  nehogy  nagyobb  kár  legyen.  Utána  pedig  ha 
kiszakad, akkor a lezúduló víz leviszi majd a lapokat. A másik, hogy KPM-útról van szó a Liszt Ferenc 
utca esetében. Meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét,  hogy az úton lezúduló víz a Polgármesteri 
Hivatal és a mi bejárónk közötti szegély nélküli részen egy kis kádszegélyt csináljanak, mert el fog fogyni 
a padka, és balesetveszélyes lehet. Ezen kívül a másik dolog, hogy a községbe bevezető és áthaladó úton 
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a KPM csináljon padkát. Tudniillik megcsinálták úgy ahogy, tessék-lássék módra. Nem az a gond, hogy 
kátyúzunk, de jövőre megint lesz kátyú. Tudniillik magas ott a padka, és nem tud az árokba eltávozni a 
víz. Aztán jön a fagy, ott megfagy és hol olvad, újra kikezdi az út szegélyét. Igen szép az egyház által  
üzemeltetett  szociális  otthon,  viszont  elkövettek  egy  hibát  a  csatornájában.  A  Templomsornak  az 
úttestéről  levezető  folyóka  keresztülviszi  a  templomba  levezető  úton  a  vizet.  Ez  télen  olvadásnál 
problémát fog okozni, mivel ott rengeteg gyalogos megy, és nyaktörés, bokatörés veszélye áll fenn. 

Az  utolsó  előtti  nyilvános  tanácsülésen  elhangzott  a  Templomsor  környékén  az  átfolyó  javítása  és 
helyreállítása.  Erről  szeretnék  tájékoztatást  kapni,  hogy  ez  mennyire  van,  ha  maradt  az  a  kiterített 
szintezési rajz.

Dr.  Tarjányi  Tamás:  A  Kontra-sarokkal  kapcsolatban  hétfőn  meg  fogom  nézetni,  hogy  valóban 
elmozdultak-e a lapok. A Liszt F. utcának a teljes vízrendezése az Élhető Faluközpont pályázatban éppen 
a napokban van az engedélyes és kivitelezési terv együttes előkészítése, mind az útnak, a fönti saroknak, 
a gyalogátkelőhelynek az együttes tervezése, ez vízrendezést is tartalmaz.

A  közútkezelős  utak,  igen  egy  olyan  probléma,  amit  nem tudom megmondani,  hogy már  hányszor 
jeleztünk szóban és írásban is, én csak az érdekesség kedvéért az egyik közútkezelős választ feltettem a 
honlapra, beszkennelt formában megtekinthető, hogy milyen választ kaptunk. Van benne ígéret is, meg 
nincs is. Ebben egy kicsit megértem a tehetetlenséget, de sem erőnk, sem pénzügyi helyzetünk, hogy az 
országos közútkezelő által fenntartott utakon a feladatokat mi végezzük. Az ígéretből most már nekünk is 
van bőven elég!

A Templomsor utcát megnézem, azt gondolom, hogy az egy engedélyes terv, nem tudom mi lehetett vele 
a gond, a csapadékvíznek benne kellett volna lennie.

A  Kontra-saroktól  a  Pándzsa  befogadóig  a  vízelvezető  tervezése:  született  egy  elméleti  döntés  arra 
vonatkozóan,  hogy  durván  az  egész  szakasz  12  mFt-os  költségvetése,  az  túlságosan  nagy,  ezért 
szakaszoljuk  szét.  Az  alsó  szakasz  lenne  az  elsődleges  a  Fő  utcai  áteresztől  a  Pándzsa-befogadóig. 
Szintezés alapján az árajánlatkérése van folyamatban, melynek függvényében dönt a testület, hogy lesz-e 
egy átfogó karbantartásra ott pénz. Ezen túl a költségvetésben is van az árkokra, átereszekre pénz, ami 
még nem került felhasználásra. Biztosan valamilyen rendezést, szintezést a Fő utcai áteresztől egészen a 
Pándzsa-befogadóig még fog kapni. Egyébként a lenti szakaszon ott történt is egy komolyabb bontás, 
illetőleg árokrendezés, amit  meg kellett  csinálni,  mert  több dugulás is elhárításra került.  Biztos, hogy 
ebben az évben még ott fog történni munka. Ezt az árkot illetően még peres eljárás is folyamatban van, 
amiben próbáljuk rendezni a Lujtónak a kivezetését is, hogy ezeket el tudjuk végezni. Remélem, hogy 
erre hamarosan sor tud kerülni. 

Juhászné  Árpási  Irma:  A  testületünket, saját  magunkat  és  minden  intézményünket  kemény 
takarékosságra  intettük.  Örömmel  közölhetem,  hogy a  szerződésünk aláírásra  fog kerülni  a  XXI.  Sz. 
iskolája és óvodája felújításával kapcsolatban, ugyan ezt a költséget kicsit megfaragták, illetve arra még 
nem kaptunk választ, hogy mi lesz az ÁFA-emeléssel. Amennyiben az önkormányzatnak kell ezt magára 
vállalnia, akkor azt gondolom, hogy az idei évben ha ezen túl leszünk, és minden „nehézség” nélkül be 
tudjuk fejezni, akkor valójában csak tűzoltómunkát végezhetünk. Még az első féléven sem vagyunk túl, 
emiatt  nem  tudjuk,  hogy  melyek  azok  az  anyagi  kondíciók  –  iparűzési  adó  és  egyéb  bevételei  az 
önkormányzatnak -, és azok hogyan realizálódnak. Emiatt saját magunkat minden kiadástól óvva intjük, 
ameddig nem látjuk,  hogy mi  lesz ennek a 330 mFt-os beruházásnak a kimenetele,  az ÁFA-változás 
hogyan fogja érinteni Győrújbarát község önkormányzatát.

Egyik  nyilvános  testületi  ülésen  elmondtam,  hogy egy kis  előrelépés  a  közútkezelős  utak terén  van, 
miszerint olyan ígéretet kaptunk és el is indult a tervezése a Malomtól a Kontrasarokig nyúló útszakasz 
felújítása, illetve a Pápai úttól a Kontra sarokig szintén ennek a résznek a tervezése. Talán bízhatunk 
emiatt abban, hogy záros határidőn belül ezek az utak felújításra kerülnek. Azt is el kell mondanom, hogy 
a közútkezelőt  megkerestem azzal,  hogy a külterületi  illetve a Győrből  bevezető szakaszaink mentén 
másfél  méteres  fű  van,  melyre  azt  a  választ  kaptam,  hogy a  beadott  fűnyírási  pályázatok  elbírálása 
folyamatban van. Úgy tűnik, hogy ők is gazdasági megszorításban vannak.

Cserepes István helyi állampolgár: Felhívnám a figyelmet a kátyúzás okát általában nem küszöbölik ki, 
hanem csak megoldják. A másik dolog, hogy jó lenne egy olyan levelet is írni nekik, hogy az út mentén 
kivágott  fákat,  vékony ágakat  és  lombokat  takarítsák  el  az  út  mellől,  mert  nemcsak  a  gabonatáblát 
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károsítja, hanem zavarja néhol a látást is és nem is esztétikus. Aki pedig összeszedte a fákat, annak azt 
gondolom, hogy utána lévő ramatyot is el kellene takarítania. Nem tudom megérteni azt, hogy a Baráti 
Hírmondóban az utolsó tanácsülés a múlt hét keddjére volt meghirdetve. Nem tudom, hogyan gondolja a 
testület, hogy bohócot csinál a községből, és ő úgy határoz, hogy egy héttel előbb megtartja a tanácsülést.

Juhászné Árpási Irma:Köszönjük, ennek utána fogunk nézni. A közútkezelőnek én már jeleztem, hogy 
otthagyták az ágat és szíveskedjenek eltávolítani. Valakinek kérdése van-e még?

Torma Attiláné helyi  állampolgár: A honlappal kapcsolatban szeretném kérni,  talán többek nevében, 
hogy az önkormányzat munkájáról egy-egy tájékoztató, a hírekben egy cikk, folyamatban lévő, elkezdett 
vagy befejezett  munkákról  szólhatna.  Gondolom,  hogy iszonyú sok apró munka van,  ami  lezajlik pl. 
járdaépítések,  ha  ezekről  egy-egy félmondatot  tudhatnánk,  mert  most  folynak  a  dolgok,  de  igazából 
nincsen  tudomásunk  róla,  hogy  elintéződik  egyik  a  másik  után.  Kicsit  gazdagabb  tájékoztatást,  ha 
kaphatnák a településen folyó munkákról. Azt hiszem, hogy ez nemcsak nekünk, itt lakóknak lenne jó, 
hanem az önkormányzatnak is,  hogy egy kontroll  legyen.  Ami  a győrújbaráti  tábor környékén zajlik 
munka  például,  arról  a  falu  ezen  részén  lakók esetleg  nem is  tudnak.  Nem tudom pl.  a  járdaépítés 
befejeződött-e már?

Juhászné Árpási  Irma: Köszönjük szépen az észrevételt!  Megkérdezem,  hogy van-e még valakinek 
egyéb észrevétele?

Homlok  Ferenc helyi  állampolgár:  Az  ÁMK-ról  kérdeznék,  hogy  mi  van  vele?  Úgy  mindennel 
kapcsolatban. Pályázatok vannak? Van-e igazgató? Hogyan állunk?

Juhászné  Árpási  Irma:  Jelen  esetben  még  június  30-ig  megbízott  igazgató  van  az  ÁMK-ban.  A 
pályázati  kiírások megtörténtek,  a  meghallgatás  most  már  három fordulóban megtörtént,  és  a  júniusi 
testületi ülésen, 2-án fog a testület ÁMK-igazgatót választani. Kilenc pályázó volt, ebből egy fő nem jött 
el,  közben visszalépés történt,  a  pályázatokat  a törvénynek megfelelően kezeltük,  a meghallgatásokat 
lefolytattuk,  az  előkészítések  megtörténtek.  Véleményezéseket  az  óvódaszék,  iskolaszék,  szülői 
munkaközösség  is  megtette.  Bízom benne,  hogy július  1-jétől  lesz  Győrújbarátnak kinevezett  ÁMK-
igazgatója. Azért is nagy szükség lenne rá, hiszen itt állunk egy ekkora munka előtt és komoly belső 
koordinálásra van szükség, illetve készíteni kell A és B tervet, ha csapadékos nyár lesz és valami nem a 
megfelelő ütemben tud folyni, akkor hogyan legyen tovább. A szakmának pedig nagy szüksége van arra, 
hogy vezetése is legyen.

Hadd közöljem örömmel  azt,  hogy kettő  első osztályunk  indul  27-27 fővel,  az  óvodánkba  pedig  64 
gyermeket írattak be. Azt gondolom ez is minősíti a mi munkánkat.

Homlok Ferenc helyi állampolgár: A jegyző úr tudná-e értékelni a falu lakóinak, hogy hogyan érzi magát 
az elmúlt 7-8 hónap alatt, amit itt töltött már.

Dr.  Tarjányi  Tamás: Köszönöm a  kérdést,  de  ez  szerepel  a  képviselőtestület  munkatervében  és  a 
következő testületi  ülésen lesz napirendi pont,  amely a hivatal  munkáját  értékeli,  és akkor szeretném 
bővebben ezt kifejteni. Június 2-án el fog hangozni erre a válasz, ha nem gond. De köszönöm szépen, jól 
érzem magam.

Néhány dologban nyilván alulértékeltem a saját képességeimet és lehetőségeimet is, de azt gondolom, 
hogy egy  olyan  település  Győrújbarát,  amely  sok  szempontból  kivételes  adottsággal  rendelkezik.  A 
hozzászólások közül több is arra vonatkozott, hogy nemcsak nagy településnek kell lenni, hanem annak is 
kell látszani, értve ez alatt a kommunikációt. Ezen biztos, hogy van mit javítani. Valóban lehet, hogy 
érdekes lenne,  hogy minden egyes  apró dologról,  amit  elintéztünk,  vagy megtettünk az elmúlt  nyolc 
hónapban,  részletesebb  tájékoztatást  adtunk  volna  a  polgárok  számára,  hiszen  akkor  lehet,  hogy 
mindnyájan azt mondták volna, hogy ez is meg történt, meg ez is. Ezzel valóban adósok vagyunk, itt 
mind bizottsági üléseken mind a képviselők között megfogalmazódott igényszinten, hogy javítsunk kicsit 
a kommunikációnkon, legyünk büszkébbek azokra a dolgokra, amiket már megtettünk, és kommunikáljuk 
azt  is,  amit  még  nem,  és  próbáljunk  benne  tenni.  Ez  a  közeljövő  egyik  célja.  Én  személyesen  azt 
gondolom, hogy megtaláltam a számításaimat, de erről nyilván a hivatalt, a lakosságot és a képviselőket 
kellene  megkérdezni.  Az  elmúlt  időszakról  és  a  hivatal  értékeléséről  a  testületi  ülésen  az  előre 
meghatározott munkatervnek megfelelően tartanék értékelést.  
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Homlok Ferenc helyi állampolgár: Polgármester asszonytól kérdezném, hogy miért van az, hogy ennyien 
vannak egy közmeghallgatáson? Engem ez nagyon érdekelne, mi erről a véleménye?

Juhászné  Árpási  Irma:  Azt  gondolom,  hogy  így  11  év  távlatában  mindig  elszomorít  az,  hogy 
összességében a rendezvényekre, nemcsak a közmeghallgatásokra, rendkívül kevesen jönnek el. És most, 
hogy 40  éves  lesz  Győrújbarát,  a  régi  jegyzőkönyveket  olvastam,  és  1960-ban,  ’70-ben,  ’71-ben  is 
hasonló  gondokkal  küszködött  ezen  település.  Számszerűen  le  van  írva,  hogy  milyen  rendezvényen 
hányan vettek részt,  ’69-től 78-ig van egy értékelés – minden évben értékelte az akkori VB-titkár az 
elmúlt egy évet számszerűen – ami rendkívül érdekes, meg minden olyan problémát, amely a VB-n vagy 
a tanácsülésen felvetődött. Az is benne van, hogy hogyan lehet az embereket összehozni. Hogy lehet az, 
hogy a  régi  kultúrrendezvényeken  olyan  kevesen  vannak?  Miért  alacsony a  látogatottság? Az  utolsó 
testületi ülést is azzal zártam be, hogy ma közmeghallgatás lesz, a médiában szerepelt, az újságunkban 
szintén szerepelt. Nem tudom, hogy ezen kívül mit lehetne tenni. Bármilyen ötletet szívesen fogadunk. A 
kis létszámnak egyik üzenete lehet az, hogy talán meg vannak elégedve a munkánkkal és nincsen olyan 
probléma, amit itt most el kellene mondani, mert naponta reggel 8-tól 4-ig 5-ig itt vagyunk a hivatalban 
és akkor is el tudják mondani az aktuális problémáikat. Ez egy pozitív hozzáállás részemről. A negatív 
hozzáállás pedig, hogy talán nem elégedettek a munkámmal és azt mondják, hogy minek járassuk itt a 
szánkat? Nem tudom, ki hogyan fordítja le. A hivatalban naponta hatalmas az ügyfélforgalom, ezt talán 
Homlok  úr  is  tapasztalta  már,  emellett  még  a  telefonok,  amelyen  keresztül  jelzik  a  különböző 
problémákat. Én is visszakérdezhetek? Önnek van valami meglátása ezzel kapcsolatban?

Homlok Ferenc helyi állampolgár: Én pozitívan gondolkozom, meg én is 40 éves leszek!

Juhászné  Árpási  Irma:  Igyekszünk  minden  problémát  megoldani,  vagy  legalább  választ  adni  és 
megoldást keresni. Várom így a médián keresztül is, hogy keressenek meg a problémáikkal, forduljanak 
hozzánk bizalommal. Elmondom Önöknek, hogy hétvégén is elég gyakran megkeresnek engem otthon. 
Soha senkit nem küldök el, ha otthon vagyok, mindig mindenkit meghallgatok. A problémát néha felírom 
és  a  hivatali  apparátusnak  továbbítom,  ha  magam  nem  tudom  megoldani.  Azt  látom,  hogy  az 
intézményeink jól működnek, hiszen ezt az előbb is elmondtam, hogy ha a gyerekek jól érzik magukat, 
akkor a szülők is elégedettek. Ha a szülők elégedettek, akkor az azt jelzi, hogy ilyen kevesek vagyunk. Ha 
kevesen is, de értelmes dolgokkal tudunk előrébb haladni, és akkor is megérte már, hogy velünk voltak.

Németh Csaba: Én is gondolkodtam, hogy kb. mire számíthatunk a mai közmeghallgatáson, kb. ilyen 
érdeklődéssel  számoltam.  Azt  hiszem,  hogy  semmivel  sem  vagyunk  jobbak,  rosszabbak  mint  egy 
átlagtelepülés. A törvényalkotók mikor a közmeghallgatást kitalálták, akkor ők abból indultak ki, hogy 
egy fővárosi, nagyvárosi önkormányzati testületi ülésen nem igazán van lehetősége arra a polgároknak, 
hogy hozzászóljanak, az aktuális problémájuk felől érdeklődjenek, akár közérdekű kérdéseket tegyenek 
fel. Ez nálunk működik, ezért ha valakinek aktuális problémája van adott időszakban, és meg tud jelenni 
testületi  ülés  előtt,  akkor  azt  elmondhatja.  Én  egy  ilyen  településen,  ilyen  lehetőségek  mellett  a 
közmeghallgatást  egy értelmes  dolognak tartanék,  ha  konkrét  dologért  tartanánk,  biztos,  hogy sokkal 
többen az érdekeltek itt lennének. Aki akarja a testületi ülésen is elmondhatja az aktuális problémáját, ott 
is meghallgatásra talál, nem kell neki fél évet várnia arra, hogy eljöhessen a közmeghallgatásra.

Elnézésüket  kérném,  de  egész  más  ügy  miatt  el  kell  mennem,  ha  felém  nincsen  kérdésük,  akkor 
megköszönném a türelmüket.

Németh Csaba képviselő távozott az ülésről 18:43-kor.

Hőbör Tamás helyi állampolgár: Elnézést, ha olyat kérdezek, amit tudnom kellene, de nem tudtam részt 
venni az üléseken az elmúlt időszakban. Hogyan áll a civilház ügye? Engedélyezése, használatba vétele 
stb.? Mikor lehet használatba venni? Mi van azzal?

Juhászné  Árpási  Irma:  Jogerős  építési  engedéllyel  rendelkezik  a  civilház,  a  használatba  vételi 
engedélyét pedig elindítottuk, megkértük Tét-től, ennek a használatba vételi engedélynek zajlik a hatósági 
folyamata. 60 nap az eljárási idő.

Hőbör Tamás helyi  állampolgár: Akkor vélhetően 60 nap múlva használatba vételi engedélye lesz és 
használhatjuk is azt!

Juhászné Árpási Irma: Bízzunk benne, de még lehet, hogy előbb is!
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Kálovics  Géza:  Szeretném  jelezni,  hogy  nyár  van.  A  szülők  felé  intézem  és  a  tv  nyilvánosságát 
kihasználva, hogy a gyerekek bicikliznek, szabadok. Szerencsére nagyon jól érzik magukat. Mi felnőttek 
meg bizony száguldozunk. A közlekedési morál Győrújbaráton minősíthetetlen. Én arra kérem a szülőket, 
hogy  a  gyerekeikre  vigyázzanak.  Ha  erre  az  iskolában  és  az  óvodában  van  erre  mód,  akkor 
figyelmeztessék a gyerekeket, hogy ha a szünet pár hét múlva elkezdődik, akkor teljesen szabad lett a 
világ számukra. Nem jelenti azt, hogy felelőtlenül lehet focizni az utcán, kiszaladni oda, a szülő is talán 
picit  lazábban fogja  a  gyerekét.  Nyilván  mindenki  érti  a  szándékomat,  hogy mit  szeretnék mondani: 
vigyázzunk  egymásra  és  gyerekeinkre!  Illetve  megfogalmazódott  bennem  egy  teljesen  törvénytelen 
gondolat, és kb. egy hónapja írok, kocsitípusokat, rendszámokat. Az órát és a percet is, valamint azt a 
helyet, ahol az illető valamit csinált. Nem azt, hogy 60 helyett 62-vel ment, meg 52 helyett 58-cal, hanem 
azt, amikor én megyek 54-gyel és megelőznek 90-nel. Rádudálok, kimutat, és a két hátul ülő gyerek, akit 
visz az óvodába, szintén. Minősíti azt, aki ilyet csinál és remélem most is magára ismer. Tudom, hogy 
törvénytelen, de valószínű, hogy meg fogom tenni, hogy szeptembertől azzal kezdjük a testületi üléseket, 
hogy ezeket beolvasom. Jegyző úr majd letilt, hogy nem szabad, én a következő testületi ülésen a listámat 
majd  megint  beolvasom,  és  felvállalok  akár  egy bírósági  procedúrát  is,  de  azt  kérem,  hogy azok a 
lakosok, akik ezzel egyetértenek, valamilyen módon próbáljanak meg összefogni, mert nem tudom mit 
lehet csinálni. Ha kihívjuk a rendőrt, akkor ideteszik a trafipaxot, de biztos, hogy az az ember szalad bele, 
aki egyébként soha életében nem. Nem tudom mit lehet csinálni, de ez így biztosan tovább nem mehet! A 
jó  érzésre  és  a  józan  belátásra  apellálok,  mert  nem normális  állapot,  ami  megy  a  környékünkön.  A 
történet vége ott van, hogy utaztunk május elsején déli irányba, és ahogy átlépjük a Dunát, ez a jelenség 
megszűnt.  Kecskeméten  nincs,  Szegeden  nincs,  Baján  nincs.  Ahogy  az  M0-ásra  ráértünk,  egyből 
megérkeztünk a Dunántúlra, megjöttünk! Mindegyikünk vezet, de azért gondolkodjunk egy kicsit!
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak!

Juhászné  Árpási  Irma: Köszönöm ismét  szépen  ezt  a  szép  családias  együttlétet.  Köszönöm,  hogy 
velünk voltak, és elmondták gondolataikat. Azt gondolom, hogy a párbeszéd viszi előbbre a világot. A 
következő közmeghallgatásunk szeptemberben lesz, akkor is várom Önöket! 

Több hozzászólás, javaslat, vélemény nem lévén Juhászné Árpási Irma polgármester megköszönte 
a testületnek és a jelenlévőknek a részvételt és a közmeghallgatást 18 óra 49 perckor bezárja.
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polgármester

dr. Tarjányi Tamás
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jegyzőkönyv-hitelesítő
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