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IGAZOLTAN TÁVOL: Kocsár Károly települési képviselő

Juhászné  Árpási  Irma: Köszöntöm a  megjelenteket.  Az  ülést  határozatképesnek  nyilvánítom és 
megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Kálovics Géza és Zólyomi Péter települési képviselő 
urakat, kérem a javaslat elfogadását.

A  képviselő-testület  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  
elfogadja  jegyzőkönyv  hitelesítőnek  Kálovics  Géza  és  Zólyomi  Péter  
települési képviselő urakat. 

Juhászné Árpási Irma: A két ülés között  tartottunk egy közmeghallgatást.  Ülésezett a Kulturális, 
Oktatási és Sportbizottság, ahol az ÁMK igazgató jelöltjeinek pályázatát tárgyalta meg, és véleményt 
alkotott.  A  Település-fejlesztési  Bizottság  rendezési  tervi  kérdésekkel  foglalkozott.  Ülésezett  a 
közbeszerzési  bizottság,  amely  a  „XXI.  Század  közoktatási  környezet  kialakítása  Győrújbaráton” 
elnevezésű  pályázat  kivitelezőinek  pályázatát  értékelte.  A  kivitelezői  pályázati  dokumentációt  4 
pályázó vitte el, 3 pályázat érkezett be. Ma zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület, és holnap 10 
órakor hirdetünk eredményt.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tájékoztató jelleggel fogadja el.

A  képviselő-testület  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  
elfogadja a polgármester beszámolóját tájékoztató jelleggel.



Juhászné Árpási Irma: A napirendi javaslatot a képviselő-testület tagjai írásban megkapták. Szeretném 
kérni, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása is napirendre kerülne.

A  képviselő-testület  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  
elfogadja a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztását napirendi 
pontként. 

Juhászné  Árpási  Irma:  Az  ÁMK  felújítására  kiírt  közbeszerzési  pályázatról  zárt  ülésen 
tárgyalhatunk.

58/2009. (VI. 2.) Kt. határozat
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy 
határozott a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § 
(4) bekezdés b) pontja alapján, hogy a II. Rákóczi Ferenc ÁMK felújítására 
kiírt közbeszerzési pályázatról zárt ülésen tárgyalja.

Juhászné Árpási Irma: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az ÁMK igazgatói állásra pályázók 
közül  ketten  zárt  ülésen  történő  tárgyalást  kértek.  Kérem  a  tisztelt  képviselő-testületet  ennek 
tudomásulvételére.
Ezek után kérem a testületet, hogy a napirendi pontokat a két kiegészítéssel fogadja el.

A  képviselő-testület  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  
elfogadta a napirendi javaslatot.

Juhászné Árpási Irma: Érkezett egy képviselői indítvány a plakátok elhelyezési rendjéről. A következő 
ülésen javaslom napirendre tűzni, akkorra jegyző úr előkészíti az anyagot.

1. napirendi pont: Adómorál és adózási helyzet a településen
2. napirendi pont: Értékelés a polgármesteri hivatal működéséről 2008. augusztus 1-jétől

Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás

Dr. Tarjányi Tamás: Több, elég jelentős döntés a képviselő-testület előtt áll, azonban a munkatervben, 
valamint egyéni képviselői megkeresésekben is szerepelt, hogy tájékoztatót adjak az adózási morálról, 
illetve a polgármesteri hivatal működéséről. Mivel a jegyző számára előírt tájékoztatás, ezért a két 
napirendet egyben tárgyalom.
A költségvetés  elfogadásakor  is  felmerült,  hogy ragadjunk ki  egy-egy költségvetési  elemet,  hogy 
adjunk tájékoztatást a lakosság felé is arról, hogy milyen nagyságrend az, amivel az önkormányzat 
gazdálkodik, mivel tartoznak az állampolgárok, milyen lépéseket teszünk ezek behajtására. 2006-ban 
200 millió Ft, 2007-ben 229,5 millió Ft, 2008-ban 247,5 millió Ft-ra rúgtak. Tendenciákat ebből a 
három évből még levonni nem szabad. Inflációt meghaladó mértékben nő a helyi adó bevételünk. Ez 
adódik az ide költözők számából,  de dicséri az ide adót fizető vállalkozókat is. A két táblázaton a 
kivetett  adó  mennyiség,  illetve  a  beszedett  adó  mennyiség  látható,  illetve  a  hátralék.  Görgetünk 
magunk előtt bizonyos folyamatosságot. Jelentősen csökkenteni nem sikerült a kintlévőségeket. Több 
olyan adóhátralék is terheli, ami lassan a behajthatatlan adótartozások közé fog tartozni.
Győrújbaráton az adómorál jó. Vannak olyan adótípusok, amelyben kiváló hátralékunk van, de sajnos 
néhány növekvő tendenciát mutat. Folyamatos intézkedéseket teszünk az adó behajtására. A gépjármű 
adó behajtására jó eszközünk van, egy megadott időt meghaladó adótartozás esetén kezdeményezzük a 
gépjármű forgalomból való kivonását.
Építményadó. 2006-ban 4,7 millió Ft, 2007-ben 4,5 millió Ft. Jelentősen átalakult a képviselő-testület 
döntése alapján, illetve jól került alkalmazásra az építményadó. 14,7 millió Ft-ra rúgott.
Iparűzési adó a legnagyobb tételt jelenti. 2006-ban 95 millió Ft, 2007-ben 110 millió Ft, 2008-ban 
124,5 millió Ft. 2,6 millió Ft a hátralék. Az idei évben megemelkedett, majdnem 5 millió Ft-ra. Sajnos 
itt emelkedik a hátralék, a kintlévőség száma.



A hivatal, amikor adókivetésről illetve behajtásról van szó, él minden lehetőségével, amivel ki tudja 
hajtani  az  adó  beszedését.  Saját  érdekünkben  a  szigor  irányába  kell  haladni.  Magánszemélyek 
adóbefizetési készsége mindig nagyobb. Jelentősebb a gondunk a vállalkozókat terhelő adónál. Mindig 
élünk  az  inkasszó  lehetőségével.  A  hivatal  próbál  minél  nagyobb  erőket  mozgósítani,  hogy  a 
bevételeket biztosítani tudja. A bevételeink ezen állnak vagy buknak.
Mi várható az idei évre. A képviselő-testület bölcsen alultervezte a költségvetését. Az év második 
felében  néhány  jelet  észlelünk,  hogy  kezd  begyűrűzni  a  vállalkozók  adóbevétel  kiesése.  A 
költségvetésben át fogunk gondolni néhány olyan kiadási tételt,  mely egyrészt  az ÁMK beruházás 
biztosítására, illetve 5%-os ÁFA-emelés, ami az ÁMK beruházás esetében 15 millió Ft-os emelkedést 
jelent. Nem biztos, hogy központi kompenzációt kapunk.

Hivatali munka értékelését röviden megpróbálom megtenni. Úgy látom, hogy a lakosság számára sem 
egyértelmű, hogy hogyan alakul a hivatal működése, milyen létszámmal dolgozunk. A polgármesteri 
hivatal a működését tekintve egy gazdálkodó szervezet, személyi állományát tekintve jó állománnyal 
dolgozik. Jegyzővel és aljegyzővel dolgozik. Szerencsés és szerencsétlen helyzet is ez. Minden más 
helyen már  városi rangú lenne. Községi infrastruktúrával ellátott  helyen látunk el városi nagyságú 
feladatokat.  Ennek ellenére  minden feladatot  megpróbálunk megoldani.  4  fő  a  teljes  gazdálkodási 
feladatot látja el. Ez az 1 milliárd Ft-os költségvetésre nézve nem túlzó. 2 fő építésügyi előadónk van, 
1 településmérnök, aki településüzemeltetési feladatokat is átvett. 3 fő dolgozik az adó területén, 2 fő 
igazgatási előadó, 1 szociális előadó, 1 fő szociális gondozó, 2 kézbesítő 4 fizikai dolgozó (gépkocsi 
vezető ill. karbantartó) tartozik még a hivatal alkalmazottai közé. Azt gondolom, hogy a képviselő-
testület is belátta annak szükségességét, hogy takarékoskodjunk. Készíteni fogok egy kimutatást, hogy 
mi  az,  amit  a  karbantartó  brigád  átvétele  okozott  a  költségvetésben.  A  jogszabályi  hátteret  is 
hozzáigazítjuk, erre vonatkozott  a mai  képviselői indítvány is.  Jelentős személycserék történtek ez 
alatt az idő alatt. A cseréket sikerült megoldanunk. Beszédes a hivatali ügymennyiség is. 2008-ban 
4937 iktatott ügyszám + 4200 alszám volt.
2009-ben eddig 2800-nál tartunk, tehát lényegesen nagyobb az ügyteher. Módosítottuk a polgármesteri 
hivatal belső felépítését is.
Hatósági ügyek. Általában csak egyedi ügyeknek nevezett ügyeket aljegyzői hatáskörbe utaltam át. 
Aljegyző úr könnyebben elérhető az ügyfelek számára, könnyebben elérhető a kollégák számára is. A 
képviselő-testület és a bizottságok szervezése, tervezés és költségvetési gazdálkodás, illetve építésügy 
jegyzői hatáskörben maradt. Viszonylag magas a birtokvédelmi ügyek száma. Sok esetben nehezen 
megoldható  üggyel  állunk  szemben.  Át  kellett  gondolnom a  saját  szerepemet  is.  Az  első  tűzoltó 
munkák intézése áprilisig tolódott. Több projektet viszünk magunk előtt. Érzem az igényt a testület 
részéről, hogy adjunk saját kezünkbe olyan eszközöket, ami a szankcionálást lehetővé teszi.
Juhászné Árpási  Irma:  Köszönjük a tartalmas  tájékoztatást.  Amennyiben  a képviselők szeretnének 
kérdést feltenni, azt megtehetik.
Mógor Csaba: Észrevételeim volnának. A 9 millió Ft-os különbség, ami az építményadónál befolyt, az 
előtte is rendelkezésre állhatott volna. Valamint, hogy a közel 5000 ügy elég nagy szám, ez napi 20 
ügyet jelent.
Zólyomi Péter: Két kérdésem volna. Adóellenőrzést folytattunk-e egyáltalán? Valamint, hogy miért is 
jó nekünk, hogy falu vagyunk és nem város közigazgatásilag?
Dr. Tarjányi Tamás: Adóellenőrzésre jogos a kérdés. Részben önadózás, részben kiszabásos az adó. 
Az adózó tudatában benne van-e, hogy ellenőrizhetik a bevallás helyességét. Két adóhatóság van. Az 
önkormányzat egy helyi adóhatóság, illetve a központi adóhatóság. A második kérdésre annyit tudok 
mondani, hogy lényegesen kisebb apparátussal dolgozunk, mint a városok. Elég csak a gépjárművekre 
gondolnunk.
Bruszt László: Az előkészített anyagok, amiket megkapunk nagyságrendekkel jobb minőségben jutnak 
el hozzánk. Kritikám lenne viszont: jó dolog a nyitottság, de a falu honlapjával kapcsolatban még sok 
tennivaló van. Ezzel kapcsolatban kommunikáljunk egy kicsit.
Dr. Tarjányi Tamás: Valóban jogos az igény. Érzem a kritikát. A mai nap két nagy döntése is szerepet 
játszott abban, hogy eltolódott. A honlapra az árajánlatok napokon belül beérkeznek. Két vállalkozó 
maradt fenn a rostán.

18.45-kor Vass Zoltán települési képviselő megérkezett.



3. napirendi pont: II. Rákóczi Ferenc ÁMK Alapító Okiratának módosítása

Dr. Tarjányi  Tamás: Amint  az előterjesztés tartalmazza, a módosításra azért van szükség, mivel új 
besorolást kapnak a költségvetési szervek, illetve módosítások történtek a szakfeladati rendben. Az 
előterjesztésben ezeket kiküldtem.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Juhászné  Árpási  Irma:  Kérem  a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  az  ÁMK  Alapító  Okiratának 
módosítását az előterjesztés szerint fogadja el.

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

59/2009. (VI. 2.) Kt. határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata a II. Rákóczi Ferenc ÁMK Alapító Okiratát a  
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény  
új  besorolási  kategóriának  és  előírásainak  megfelelően  az  alábbi  tartalommal 
módosítja, felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat egységes szerkezetben  
történő aláírására.  Az alapító  okiratban az  intézmény besorolása a következők 
szerint  módosul:  „helyi  önkormányzati  költségvetési  szerv”,  „közszolgáltató 
költségvetési szerv”, „önállóan működő szerv”.

Az intézmény által ellátott  feladatok szakfeladati  besorolása az alábbiak szerint  
módosul:

801115 óvodai nevelés
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

− beszédfogyatékos,  enyhe  értelmi  fogyatékos,  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  
fejlődésének  organikus  okokra  visszavezethető  tartós  és  súlyos  rendellenessége  miatt  
sajátos igényű gyermekek, tanulók,

− megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető  
tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók.
801214 nappali rendszerű általános iskolai oktatás
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
805113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkoztatás (szorgalmi időben )
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai integrált  
nevelése, oktatása

− beszédfogyatékos,  enyhe  értelmi  fogyatékos,  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  
fejlődésének  organikus  okokra  visszavezethető  tartós  és  súlyos  rendellenessége  miatt  
sajátos igényű gyermekek, tanulók,

− megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető  
tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók.
805212 egységes pedagógiai szolgálat 

1) logopédia
2) utazó szakember-hálózat
3) nevelési tanácsadás
4) tehetséggondozás
5) gyógytestnevelés



6) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
923127 iskolai és községi könyvtári feladatok ellátása
921815 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
926018 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
924036 Diáksport

2. Az intézmény alaptevékenysége 2010. január 1-től:

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) az alábbi típusú fogyatékosságban szenvedő 
gyermekek esetén:

- beszédfogyatékos,  enyhe  értelmi  fogyatékos,  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  
fejlődésének  organikus  okokra  visszavezethető  tartós  és  súlyos  rendellenessége  miatt  
sajátos igényű gyermekek, tanulók,

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető  
tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók.
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5–8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8.  

évfolyam) az alábbi típusú fogyatékosságban szenvedő gyermekek esetén:
- beszédfogyatékos,  enyhe  értelmi  fogyatékos,  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  

fejlődésének  organikus  okokra  visszavezethető  tartós  és  súlyos  rendellenessége  miatt  
sajátos igényű gyermekek, tanulók,

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető  
tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók.
855200 Kulturális képzés
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
856011 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

1) logopédia
2) utazó szakember-hálózat
3) nevelési tanácsadás
4) tehetséggondozás
5) gyógytestnevelés
6) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

856012 Korai fejlesztés, gondozás
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
889921 Szociális étkeztetés
910123 Könyvtári szolgáltatás
910501 Közművelődési tevékenység és támogatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés (az általános iskola, az óvoda kedvezményes étkezés 
igénybevételére jogosult alkalmazottai tekintetében).

3.Kisegítő tevékenység:



682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A kisegítő tevékenység arányának felső határa az intézmény kiadásaiban: 2 %.”

4. napirendi pont: Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása

Dr.  Tarjányi  Tamás:  Az  Európai  Parlamenti  választások  miatt  szükséges  a  szavazatszámláló 
bizottságok tagjainak megválasztása. Jelentős átrendeződés történt, mivel több tag is jelezte, hogy a 
továbbiakban nem tud a bizottság munkájában részt venni,  ezért  kötelességünk a helyükre tagokat 
keresni. Sikerült a szükséges számú jelöltet megtalálni, az előterjesztésben kiküldtem a személyeket, 
kérem ennek elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Juhászné Árpási Irma: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjait 
az előterjesztés szerint fogadja el.

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

60/2009. (VI. 2.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 17/2006. (II.  23.) Kt.  
határozattal  megválasztott  Grúber  Jánosné,  valamint  a  64/2006.  (IX.  14.)  Kt.  
határozattal  megválasztott  Varga  Zoltán  szavazatszámláló  bizottsági  megbízását  
visszavonja. A szavazatszámláló bizottságokba az 1. szavazókörbe Bödecs Károlynét  
(Győrújbarát,  Hétvezér  u.  30.)  póttagnak,  a  2.  szavazókörbe  Varga  Zoltánt  
(Győrújbarát, Veres P. u. 116.) tagnak, Öcsödi Gábornét (Győrújbarát, Erzsébet u.  
16.),  Fekete Lászlónét (Győrújbarát,  Veres P. u. 61.),  Orbán Attilát  (Győrújbarát,  
Árpád fejedelem u. 36.), Csuta Róbertet (Győrújbarát, Mélykút u. 6.) póttagnak, a 3.  
szavazókörbe  Zsirmon  Attilát  (Győrújbarát,  Széchenyi  krt.  27.),  Sebestyénné  Hiri  
Gabriellát (Győrújbarát, Part u. 24.), Stipsits Katalint (Győrújbarát, István u. 28.),  
Horváthné Varga-Balázs Gyöngyvért (Győrújbarát, Árpád fejedelem u. 15.), Horváth  
Zoltán Jánosnét  (Győrújbarát,  Paperdő,  3988 hrsz.)  póttagnak,  a  4.  szavazókörbe 
Grúber Jánost  (Győrújbarát,  István u.  168.) tagnak,  Pintér Gézánét (Győrújbarát,  
István u. 185.) póttagnak megválasztja.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a nyilvános ülést 18 óra 49 perckor bezárja.

Juhászné Árpási Irma
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Kálovics Géza
jegyzőkönyv-hitelesítő

Zólyomi Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő
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