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GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚLIUS  7-ÉN 
TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Készült  Győrújbarát  Község  Önkormányzata  képviselő-testületének  a  Polgármesteri  Hivatal 
tárgyalójában 2009. július 7-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

JELEN VANNAK: Juhászné Árpási Irma polgármester
dr. Csizmadia Andrea alpolgármester
Ifj. Árvai István
dr. Márai István
dr. Medgyasszay Csaba 
Mógor Csaba
Németh Csaba 
Zólyomi Péter települési képviselők
Bors Lajos települési képviselő
dr. Tarjányi Tamás jegyző

IGAZOLTAN TÁVOL:  Bojtor Ferenc 
     Bruszt László 

    Kocsár Károly 
    Kálovics Géza
    Vass Zoltán települési képviselők

Juhászné Árpási Irma: Köszöntöm a megjelenteket. Vass Zoltán és Kálovics Géza képviselő urak 
jelezték távolmaradásukat,  bízom benne,  hogy a többiek pedig hamarosan megérkeznek.  Az  ülést 
határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Zólyomi Péter és 
ifj. Árvai István települési képviselő urakat, kérem a javaslat elfogadását.

A  képviselő-testület  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  
elfogadja  jegyzőkönyv  hitelesítőnek  Zólyomi  Péter  és  ifj.  Árvai  István 
települési képviselő urakat. 

A napirendi javaslatot a képviselő-testület tagjai írásban megkapták.

1. Képviselői eskütétel   
    Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester
2. Szociális Bizottság új tagjának megválasztása
    Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 
3.  Részletes  tájékoztatás  a  „XXI.  Sz.  közoktatási  környezet  kialakítása  Győrújbaráton  pályázat 

megvalósításáról 
    Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 
4. Településfejlesztési Bizottság előterjesztései 
    Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző



5. Egyebek

Juhászné Árpási Irma: A kiküldött napirendekhez képest jegyző úr jelezte, hogy szociális ügyben 
érkezett  a  hivatalhoz  egy  fellebbezés,  melyet  zárt  ülésen  kell  tárgyalnia  a  testületnek,  emiatt 
kiegészülne a napirendi pont.

Napirendi pontok:
1. Képviselői eskütétel   
    Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester
2. Szociális Bizottság új tagjának megválasztása
    Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 
3. Részletes tájékoztatás a „XXI. Sz. közoktatási környezet kialakítása Győrújbaráton pályázat 

megvalósításáról 
    Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 
4. Településfejlesztési Bizottság előterjesztései 
    Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző
5. Egyebek

Zárt ülés:
1. Szociális támogatás elutasítása miatti fellebbezés elbírálása

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

1. Képviselői eskütétel  
    Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

Juhászné  Árpási  Irma:  Tisztelt  Képviselő-testület! Ott  László  képviselő  úr  írásban  lemondott 
képviselői mandátumáról, ezért a mai napon új képviselőnek, Bors Lajos úrnak a testületi ülés előtt le 
kell tennie az esküt. Felkérem a Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a t. képviselőtestületet 
és a jelenlévőket.
Ábrahám Csaba  HVB-elnök: A lemondást  követően a  választási  jogszabály azt  írja  elő,  hogy a 
sorban következő legtöbb szavazatot kapott képviselőjelöltet kell meghívni a képviselőtestületbe. Az a 
furcsa helyzet állt elő, hogy a következő helyen szavazategyenlőség állt fenn Klauz Mátyás és Bors 
Lajos úr személyében. A választási bizottság ilyen esetben sorsolással dönti el a képviselői mandátum 
sorsát, melyet az elmúlt hetekben le is folytattunk. A sorsolás eredményeként Bors Lajos úr fogja a 
képviselői mandátumot megkapni.
Juhászné  Árpási  Irma:  Köszöni  az  elnök  úr  tájékoztatóját.  Megkéri  a  képviselőtestületet  és 
jelenlévőket,  hogy  szíveskedjenek  felállni  az  eskütételhez,  valamint  kéri  Bors  urat,  hogy  az 
esküszöveget mondja utána.

„Én Bors Lajos esküszöm, hogy Hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz,  
annak  népéhez  hű  leszek.  Az  Alkotmányt  és  az  alkotmányos  
jogszabályokat  megtartom.  Az  állami  és  szolgálati  titkot  megőrzöm.  
Megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és legjobb  
tudásom szerint minden igyekezetemmel Győrújbarát javát szolgálom.
Isten engem úgy segéljen!”

(eskütételt követően Ábrahám Csaba és Juhászné Árpási Irma gratulál az új települési  
képviselőnek és átadják részére a megbízólevelet)

Bors Lajos képviselő elfoglalja helyét a képviselő-testületben.
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2. Szociális Bizottság új tagjának megválasztása
    Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Juhászné  Árpási  Irma:  Kéri  a  képviselőtestületet,  hogy tegyen  javaslatot  a  bizottság  új  tagjára! 
Esetleg Márai képviselő úrnak, mint a Szociális Bizottság elnökének van-e javaslata?
Dr. Márai István: Véleménye  szerint az újonnan megválasztott  képviselő alkalmas a feladatra,  és 
egyébként Ott László lemondott képviselő is tagja volt a bizottságnak.
Juhászné Árpási Irma: Neki is ugyanezen javaslata lenne, amennyiben a képviselőtestület is egyetért 
azzal, hogy Bors Lajos legyen a Szociális Bizottság új tagja, úgy kézfeltartással jelezzék azt!

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozza:

74/2009. (VII. 7.) Kt. határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szociális Bizottság  
új tagjának Bors Lajos települési képviselőt megválasztja.

Juhászné Árpási Irma: E két napirend után a két ülés közötti tájékoztatóját tartja meg.
A  júniusi  testületi  ülést  követően  zárt  ülésen  a  képviselő-testület  döntött  az  ÁMK  igazgató 
személyéről.  2009.  július  1-jétől  Gottlieb  László  látja  el  az  ÁMK  igazgatói  feladatokat  a 
képviselőtestület döntése értelmében 2014-ig. Gratulálunk, munkájához erőt, egészséget kívánunk!
Ezen a zárt ülésen döntött a képviselőtestület az elismerő címek odaítéléséről, mely elismeréseket a 
Kisbarát  és  Nagybarát  egyesítésének  40.  évfordulójára  rendezett  ünnepségen  át  is  adtunk.  A 
díszpolgári címet Takács Géza, Győrújbarát első tanácselnökének adományozta a képviselőtestület, 
felesége vette át az elismerést, mivel ő már nem lehet velünk.
Hasonlóképpen Győrújbarátért elismerő címet Battyányi Gyulának adományozta a képviselőtestület, 
melyet felesége vehetett át, mivel sajnos a tanító úr már nem lehet közöttünk.
Győrújbarátért  elismerő  címet  adományozott  a  képviselőtestület  Varga  Mária  VB  titkárnak,  aki 
Győrújbarát első VB titkára volt,  valamint  Putz Katalinnak a Csobolyó néptáncegyüttes művészeti 
vezetőjének.
Szeretném  megköszönni  az  ÁMK,  a  Polgármesteri  Hivatal  összes  dolgozójának  a  Falunap 
előkészületében és lebonyolításában végzett munkáját. A borosgazdáknak, a HOREX-Gomba Kft-nek, 
minden kiállítónak, a civilszervezeteknek, akik finom ételekkel kínálták a vendégeket.
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy velünk ünnepelt országgyűlési képviselő dr. Medgyasszay 
László úr, a megyei közgyűlés alelnöke Kara Ákos úr, és testvértelepülésünk küldöttsége is. E helyről 
is  szeretném  megköszönni  a  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Önkormányzatnak  a  településünknek 
adományozott emléklapot  „Kisbarát és Nagybarát Községek egyesítésének és Győrújbarát község  
megalakulásának 40. évfordulója alkalmából.”
Az iskolánál, óvodánál megtörtént a munkaterület átadás, megkezdődtek a kiviteli munkák.
A támogatási szerződés aláírása tegnap megtörtént.
Ünnepélyes alapkőletétel tegnap volt az óvodánál.
Az Élhető Faluközpont pályázathoz készülnek a kiviteli tervek, a folyamatos egyeztetés folyik.
Nagy mennyiségű csapadék nálunk is okozott gondot az útpadkák és az árkok esetében. E helyről is 
tisztelettel  kérem Győrújbarát  lakóit,  hogy állampolgári  kötelességüknek eleget  téve folyamatosan 
tartsák  karban  árkaikat,  átereszeiket,  mert  sok  bosszúságtól  kímélik  meg  szomszédaikat, 
embertársaikat. Ezen feladatokat a lakók felé a törvény is előírja.
Az elmúlt időben a Településfejlesztési Bizottság ülésezett, akik a mai testületi ülést készítették elő.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tájékoztató jelleggel fogadja el.

A  képviselő-testület  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  
elfogadja a polgármester beszámolóját tájékoztató jelleggel.
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3. Részletes tájékoztatás a „XXI. Sz. közoktatási környezet kialakítása Győrújbaráton pályázat 
megvalósításáról 

    Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Juhászné Árpási Irma: Tisztelt Képviselőtestület! A kivételesen hosszú, több fordulós előkészítés, 
megszámolhatatlan mennyiségű hiánypótlás, új adat és igazolás benyújtása után 2009. júniusára jutott 
el oda a korábban csak papíron létező terv, hogy elindulhasson a konkrét megvalósítás. Június 2-án 
kiválasztásra került a nyertes kivitelező, az eredetileg építésre betervezett bruttó 299 mFt-os árhoz 
képest  287  mFt  a  szerződéses  alapösszeg,  ez  azonban nem tartalmazza  az  esetlegesen  jó  eséllyel 
felmerülő  pótmunkákat,  valamint  egyelőre  nem kaptunk  tájékoztatást  az  ÁFA  változásból  adódó 
mintegy 14 mFt kompenzálásáról sem. Jelen pillanatban a pályázat kiírója is keresi a megoldást, hogy 
kapnak-e  az  önkormányzatok  valamilyen  kiegészítést  vagy  teljes  egészében  maguknak  kell 
kipótolniuk az 5%-os növekményt. Költségvetésünkben szerepel még 11,8 mFt elkülönítve, amely a 
pályázatban  el  nem számolható  költségek  fedezetére  szolgál,  elképzelhető,  hogy részben  ebből  is 
fedezhető az ÁFA, de folyamatosan merülnek fel olyan költségek is, amelyeket fedeznünk kell, illetve 
már  most  látunk olyan feladatokat,  amiket  ebből a pénzből kivitelezni kell.  Több olyan költség is 
felmerült idáig, amelyet már előfinanszíroznunk kellett. A tervezési költségek eddig 10,3 mFt-ot tettek 
ki, a pályázatírással kapcsolatban 360 eFt, a villamoshálózat kiváltásával kapcsolatban pedig 600eFt 
merült fel eddig. Ehhez járultak egyéb kiadások, mint a konyhai gázkészülékek szakszerű kiszerelése, 
a  tárolásukhoz  konténer  bérlése,  és  több  olyan  apró  dologi  kiadás,  amelyet  előre  a  pályázat 
elkészítésekor  még  nem  lehetett  látni.  A  tervezési  és  a  menedzselési  költségek  a  pályázatban 
szerepelnek, ezek 90%-a visszatérül, a többi kiadást az erre elkülönített összegből kell finanszírozni.
A munkaterület átadására az iskolában június 22-én, az óvodában július 3-án került sor. Az ünnepélyes 
alapkőletétel – mint említettem - a tegnapi napon megtörtént. A rendezvényt megtisztelte Balog József 
országgyűlési  képviselő, a Nyugat-dunántúli  Regionális Fejlesztési Tanács elnöke és Kara Ákos, a 
megyei közgyűlés alelnöke is, valamint a média képviselő is.
Köszönetet  szeretnék  mondani  mindazoknak,  akik  részt  vettek  abban,  hogy  a  beruházás 
megkezdődhessen,  a  hivatal  dolgozóinak,  a  pályázat  elkészítőinek,  az  ÁMK  dolgozóinak,  akik 
oroszlánrészt vállaltak az épületek kiürítésében, a pakolásban, az előkészítésben. Itt szeretnék külön 
köszönetet  mondani  azoknak a  szülőknek is,  különösen apukáknak,  akik  hétvégi  szabadidejükben 
segítették az iskolát kiüríteni. 
A gyermekek nyári napközis elhelyezését és étkeztetését megoldottuk, nem kis szervezőmunkával járt 
ez a feladat is, hiszen a négy oktatási épületünkből kettőt most nem tudunk használni. Az eszközök 
tárolására és raktározására a sportcsarnokot vettük igénybe, amit így most nem lehet használni.
Az  iskolaépület  belső  kivitelezésének  várható  befejezése  2009.  augusztus  20-ra  tervezett, 
természetesen  külső  munkák  még  zajlani  fognak.  Reméljük,  hogy  a  tanév  időben  és  rendben 
megkezdődhet,  és  szeptemberre  már  csak  olyan  külső,  befejező  munkák  maradnak,  amelyek  az 
oktatást nem fogják veszélyeztetni. Biztos, hogy kis türelemre lesz szükség az óvoda utcai óvodába 
járó gyermekek szüleitől, mert  az óvoda kivitelezése a konyhával szintén szeptember első napjaira 
várható, így a leállás után a gyermekeket átmenetileg a másik két óvodaépületben kell elhelyeznünk.
Bízom azonban abban, hogy a munkálatok befejezése után mindenki örömmel veszi majd birtokba a 
megújult  szép  épületeket.  Addig  is  kitartást  kívánom  magunknak  az  előttünk  álló  nem  könnyű 
feladathoz.
Amennyiben  bárkinek  kérdése  van  a  beruházással  kapcsolatban,  úgy  kérem,  hogy  tegye  fel, 
amennyiben nincs, úgy kérem, hogy a testület a tájékoztatást fogadja el, és kézfeltartással jelezzék azt! 

A  képviselő-testület  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  
tájékoztató  jelleggel  elfogadja  a  polgármester  „XXI.  Sz.  közoktatási  
környezet  kialakítása Győrújbaráton” c.  pályázat  megvalósításáról  szóló  
részletes beszámolóját.
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4. Településfejlesztési Bizottság előterjesztései 
    Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

Dr.  Tarjányi  Tamás: A  Településfejlesztési  bizottsághoz  érkeztek  olyan  lakossági  kérelmek, 
amelyeket  a  jogszabályi  határidőkre  is  tekintettel  mindenképpel  el  kell  bírálni.  Ezek  között  több 
belterületbe csatolási kérelem is volt, amelyhez lakossági építkezési és családi tervek is kapcsolódnak, 
emiatt  mielőbbi  választ  vártak.  Ezért  is  gondolta  a  TfB,  hogy még  a  nyári  szünet  előtt  ezeket  a 
kérelmeket elbírálja. Kiosztottam az ülés előtt azokat a javaslatokat, amelyeket a TfB tett. A bizottság 
azon az állásponton volt,  hogy tartja magát  a korábbi általános jelleggel kimondott  határozatához, 
hogy nem kívánja a település belterületi területét indokolatlanul és olyan helyeken bővíteni, ahol az 
infrastrukturális  feltételek  ehhez  nem  adottak,  ezért  ezeket  a  belterületbe  vonási  kérelmeket 
elutasította. 

4.1. A győrújbaráti 4038. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelem
Dr. Tarjányi Tamás: Ez a kérelem már többször volt a TfB és a képviselőtestület előtt is, és minden 
alkalommal  elutasításra  került.  A  bizottság  továbbra  sem javasolja  e  terület  belterületbe  vonását, 
figyelemmel a telek elhelyezkedésére és beépíthetőségére. A meghívóhoz csatoltam az erre vonatkozó 
térképrészletet.

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

75/2009. (VII. 7.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  győrújbaráti  
4038.hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását nem támogatja. 

4.2. A győrújbaráti Rigó utcai telkekre – 3603. és 3602/3. hrsz-ú - vonatkozó kérelem
Dr. Tarjányi Tamás:  A TfB ezen kérelmeket is megvizsgálva azt a javaslatot tette a testület felé, 
hogy a Rigó utcában a jelenlegi állapotában ne engedélyezze a belterületi terület növelését, hanem 
javaslata, hogy a lakosok a közmű és az út kialakítása után fordulhassanak a terület beépíthetősége 
iránti kérelemmel a képviselőtestület felé. Amennyiben erre megtörténnek a lépések, akkor a bizottság 
ezt követően már támogatni fogja.
Dr. Csizmadia Andrea: Megjegyzése, hogy miután ő ott volt a bizottsági ülésen, pontosítani kellene, 
hogy az út és közművek önerőből történő kialakítása után támogatják a kérelmeket.
Németh Csaba: Kiegészíti, hogy még a Petőfi utcára történő kicsatlakozás megvalósításával együtt 
értendő.
Dr.  Tarjányi  Tamás: Igen  valóban,  természetesen  a  javaslat  így  értendő,  én  a  lakosokat  az 
elhangzottak szerint tájékoztattam, vagyis  a javaslat úgy is értendő, hogy az út és közművek önerőből 
történő kialakítása után a terület beépíthetővé tételét támogatni fogja a bizottság.

76/2009. (VII. 7.) Kt. határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a győrújbaráti 3603.  
hrsz-ú  és  3602/3.  hrsz-ú  ingatlanok  belterületbe  vonásáról  az  ottani  út-  és  
közműépítés lakossági önerőből történő megvalósulását követően – Petőfi utcai  
kikötés  megléte  mellett  -  dönt,  jelenleg  ezeket  a  területeket  nem  kívánja  
belterületbe vonni. 

4.3. A győrújbaráti Kiáltóhegyi utca 3653 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelem
Dr. Tarjányi Tamás: Ezt a kérelmet a TfB az előbb elhangzott indokok miatt szintén nem támogatta. 
Javaslata,  hogy önerőből  történjen meg az  út-  és  közműépítés  kialakítására  lakossági  szerveződés 
azzal,  hogy külön  felhívták  a  figyelmet,  hogy nem fog  a  továbbiakban  egyes  telkenként  történő 
útépítést támogatni, hanem felhívja a lakosok figyelmét, hogy azon utcákban, ahol újabb belterületi 
fejlesztést  kívánnak,  ott  az  utca  jelentősebb  része  fogjon  össze,  hiszen  szakmailag  az  nem 
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támogatható, hogy telkenként haladjon akár az útépítés, akár a belterületbe vonás. Ilyen esetben nem 
tudna  megvalósulni  az  átgondolt  fejlesztés.  Ezen  okok  miatt  elutasításra  javasolja  a  bizottság  a 
kérelmet.

77/2009. (VII. 7.) Kt. határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a győrújbaráti 3653  
hrsz-ú,  Kiáltóhegyi  utcai  ingatlan  belterületbe  vonását  csak  feltételekkel  
támogatja,  az  ottani  út-  és  közműépítés  lakossági  önerőből  történő  
megvalósulását követően.

4.4. A tényői út melletti területrész - 0231/23 és 0231/24 hrsz. belterületbe vonási kérelme
Dr.  Tarjányi  Tamás: A  meghívóban  nem szerepelt,  mert  erről  tegnap döntött  a  bizottság,  hogy 
napirendre vegye. Ez az a terület, amelyről már májusi ülésén döntött a testület: a tényői út túloldalán 
a  különleges  turisztikai  és  sportterületté  nyilvánította  rendezési  tervében  a  képviselőtestület  egy 
bizonyos területet. E terület tulajdonosa most egy részét belterületbe szerette volna vonni, emiatt a 
bizottság megvizsgálta, és megállapította, hogy egyrészt az infrastrukturális feltételek nem kielégítőek 
- mert jelenleg csak egy rossz állapotú földúton közelíthető meg a terület - , másrészt pedig olyan 
messze  helyezkedik  el  a  jelenlegi  belterületi  határvonaltól,  hogy nem látta  indokát  a  belterületbe 
vonásnak  annak  megjegyzésével,  hogy  az  ott  rendezési  terv  által  megengedett  turisztikai  és 
sportterületi fejlesztés jelenleg a külterületi területen is megvalósítható, az ottani befektetési szándékot 
nem akadályozza. Összességében a TfB tartotta magát ahhoz a kb. egy évvel ezelőtti álláspontjához, 
hogy megpróbálja a település belterületi területének további növekedését megfogni. 
Őszre  a  bizottság  megpróbálja  átfogóan  kidolgozni  a  település  területének  tömbösítését,  valamint 
rendezését, kiterjedően az utcanévtáblákig, a tájékoztató táblákig, ill. a bizottság második javaslatához 
kapcsolódóan a plakátolás és a közterülethasználat rendjének átgondolásáig, illetőleg a buszmegállók 
felállításáig.
Ezen  javaslatok  alapján  a  képviselőtestületnek  a  négy belterületbe  vonási  kérelemről  a  bizottsági 
javaslat alapján szükséges döntenie.
Juhászné  Árpási  Irma: Köszöni  jegyző  úr  részletes  tájékoztatását.  Kéri  a  képviselőtestületet 
szavazzon  arról,  hogy  támogatja-e  a  belterületbe  vonási  kérelmeket,  figyelemmel  arra,  hogy  a 
településfejlesztési bizottság egyetlen terület esetében sem javasolta a belterületbe vonást. 

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

78/2009. (VII. 7.) Kt. határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a győrújbaráti - 0231/23  
és 0231/24 hrsz ingatlanok belterületbe vonását nem támogatja.

Dr. Tarjányi Tamás: A második TfB által tett javaslat részben kapcsolódik ehhez a részben elindult 
munkához, melyet az idei munkatervében kiemelt célként határozott meg, ez pedig az új szabályozók 
megteremtése,  amely  a  közterületeink  rendezettségét  növeli,  eszközöket  adnak  a  polgármesteri 
hivatalnak  a  kezébe  a  szankcionálására,  illetve  a  lakosság  számára  is  kiszámíthatóbb viszonyokat 
teremt. E folyamat első lépcsője egy önálló képviselői indítvány volt, mely konkrét rendeletmódosítás 
tervezetéig jutott. Lényege, hogy a közterület rendjéről szóló 5/2005. ÖK rendeletünket új szakasszal 
egészítenénk  ki,  amely  szakasz  a  plakátolás  rendjét  határozná  meg  néhány  alapvető  szabállyal. 
Mindannyian  tapasztaljuk,  hogy  egyre  több  a  szabálytalanul  mindenhova,  borzalmas  módon 
kiragasztott falragaszok, hirdetmények, reklámok és egyebek. Ezek egyrészt rontják a település képét, 
másrészt pedig rontják mások tulajdonát is. A javaslat az volt emiatt, hogy teremtsük meg annak a 
szabályát,  hogy  ki  és  milyen  módon  jogosult  engedélyezni  ilyen  hirdetmények  elhelyezését,  - 
magáningatlanoknál  ezt  a  tulajdonos  engedélyezheti,  önkormányzati  közterületeken  pedig  a 
polgármester  lenne  a  jogosult.  Egy  ilyen  egyszerű  szabály  megteremtésével  lehetőség  nyílna  a 
218/1999.  Korm.r.  8.  §-ában  megfogalmazott  szabálysértési  tényállás  alapján  szankcionálni,  és 

6. oldal



azoknak a pénzbírsággal való sújtására, akiknek az érdekében ilyen plakátot helyeznek ki. Jelenleg ez 
a pénzbírság 50 eFt-ig terjedhet. A szabály specialitása, hogy nem azt kell vizsgálni, hogy effektíve ki 
helyezte el a plakátot, hanem ilyen szabálysértési eljárásban az szankcionálható, akinek az érdekében 
elhelyezték azt a hirdetményt. El kell mondani, hogy ez a szabály csak akkor tud jól funkcionálni, ha 
mellette  lehetőséget  biztosítunk  ezek  elhelyezésére.  A  bizottság  ezért  határozott  arról  is,  hogy 
augusztusi  ülésére,  illetve  szeptemberi  képviselőtestületi  ülésére  kerüljön  részletes  előterjesztés 
kidolgozásra  arra,  hogy  hol  lehetne  ingyenes  plakátelhelyezési  lehetőséget  biztosítani  a  lakosság 
részére,  akár  olyan  megoldással  is,  mint  ami  itt  a  Kontra  sarkon  is  látható,  hogy  ilyen 
hirdetőfelületeket helyezünk ki. Erre az a döntés született, hogy keressünk erre árajánlatokat, konkrét 
helymegjelöléseket, javaslatokat. Ennek kapcsán felmerült térképeink áthelyezése is. Ennek az átfogó 
gondolkodásnak  első  eleme  lehetne  ennek  a  plakátolás  rendjének  szabályozása.  Kérdés  esetén 
válaszolok, amennyiben nincs, akkor polgármester asszony szavazásra teszi majd fel a kérdést.
Zólyomi Péter: Konkrét esetet mondanék, melyre  várom jegyző úr válaszát, hogy mi  fog történni 
ilyen esetben. Mondjuk Kovács és társa építőipari kereskedést nyit és minden oszlopot végigplakátol 
egy A/4-es lappal. Ki fogja leszedni azt onnan? Mert a hivatal megbünteti rendben, de attól még ott 
maradnak a plakátok! A másik, hogyha én kiteszek a kertembe egy neonzöld fél m2-es táblát, hogy 
málna eladó, az én telkemen, akkor mi történik? Mert én akkor a saját telkemen bármit, bármekkora 
felületen hirdethetek? Mert az erre vonatkozó szabályozást én ebből a rendeletből nem olvastam ki!
Dr. Tarjányi Tamás: Az utóbbival kezdeném: ez a rendelet azt szabályozza, hogy a közterülettel 
határos falfelületekre és kerítésekre hogyan helyezhetők el plakátok. A magánterületén, a telkén belül 
az OTÉK szabályozása alapján helyezhetők el az egyéb hirdetmények. Ez szabályozza azt, hogy mi az 
a hirdetményméret, ami mindenféle engedély nélkül kitehető. Én 2 m2-re emlékszem, de nem tudom 
pontosan,  e  méret  alatt  a  magáningatlanra  kitehető  a  hirdetmény.  E  fölött  már  bejelentésköteles, 
melyet az építéshatóság felé kell megtenni. Van egy mérethatár, amely fölött már engedélykötelessé is 
válik az elhelyezés. A szabálysértési eljárásban ez az 50 eFt-os maximális bírság lehet, hogy nem elég 
visszatartó erő, de megpróbálunk néhány precedensértékű bírságot kiszabni (pl. több illegális hulladék 
ügyben).  Jogos, hogy a szabálysértési határozatban nem kötelezhetem az eltakarítására. Egyrészt  a 
hivatal el fogja takarítani, másrészt ha nagyobb anyagi befektetés kell hozzá, akkor egyéb módon rá 
fogjuk hárítani az elhelyezőre. 
Zólyomi Péter: A már kintlévő, illegálisan elhelyezett plakátokra is vonatkozik ez a rendelet, vagy 
csak az ezután kihelyezendőkre? Mert eléggé tele van a falu ezzel-azzal.
Dr. Tarjányi Tamás: Ez a már kintlévőkre is vonatkozik. Ez egy jogszabály, egy rendelet, melynek 
mindig van egy hatályba lépési ideje. Úgy gondoltam, hogy ha ma van hetedike, akkor a hatályba 
lépési  ideje  15-e,  20-a  lenne,  és  megfelelő  figyelemfelhívással  élnénk,  hogy  ezeket  a  plakátokat 
távolítsák el, adván türelmi időt arra, hogy büntetlenül megtehessék ezt. Amennyiben ez a rendelet 
hatályba  lép,  akkor  a  kintlévőket  fényképpel  dokumentálni  fogjuk,  és  beidézzük  az  elhelyezőket, 
valamint a szabálysértési eljárásokat lefolytatjuk.
 Juhászné Árpási Irma: Megkérdezem képviselő urat, hogy kielégítő volt-e a válasz?
Zólyomi Péter: Igen, köszönöm.
Dr. Tarjányi Tamás: Még egy dolog jutott eszembe, ami már 7 napja zajlik, ez a sokat emlegetett 
parlagfű. Megragadnám a nyilvánosságot, hogy még egyszer felhívjam mindenki figyelmét arra, hogy 
július 1-je óta a hivatali kolléga folyamatosan veszi a bejelentéseket, és minden bejelentést fényképpel 
rögzít a helyszínen. Ezt követően jegyzőkönyvet vesz fel, és küldi a Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatalnak azzal,  hogy mi  elvégeztetjük a kényszerkaszálást  és a  MgSZH pedig pénzbírságot  fog 
kiszabni  ezekre  a  területekre.  Kérnék  emiatt  mindenkit  arra,  hogy  előzze  meg  ezt  a  lépést,  és 
könnyítsék meg a mi munkánkat is, óvjuk környezetünket és őrizzük meg a település tisztaságát. 
Juhászné Árpási Irma: Amennyiben a napirenddel kapcsolatban több kérdés nincs, akkor szavazásra 
teszem fel a kérdést. A t. képviselőtestület a rendelettel kapcsolatos előterjesztést írásban megkapta, 
aki ezzel és a jegyző úr kiegészítésével egyetért, az kézfeltartással jelezze azt!

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat 
nélkül az alábbi rendeletet alkotja. 
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9/2009.  (VII.  9)  Önkormányzati  rendelet  a  közterület-használat  rendjéről  szóló  
5/2005. (V. 13.) Ör. módosításáról
A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.

Juhászné Árpási Irma: A napirendi pontok elfogytak, kérdezem a t. képviselő-testületet, hogy az 
„Egyebek”-ben van-e valakinek véleménye, javaslata? 

5. Egyebek
Mógor Csaba: Lakossági bejelentés alapján két észrevételt tesz: Mátyás körút Part u. – Csordahajtó u. 
alsó  szakaszának  találkozásánál  az  elmúlt  napok  esőzései  miatt,  komoly  mennyiségű  hordalékot 
hordott le az eső. Ha nem tévedek, ez önkormányzati út és kérem abban a polgármester asszony és 
jegyző úr segítségét, hogy megtisztításra kerüljön az a 15 m-es szakasz a 15-20 cm hordaléktól. Erre 
szeretnék ígéretet  is  kapni.  Ezen kívül  az István utcában a COOP ABC-vel  szembeni  területen,  a 
buszmegálló mögötti ki szakasz, amely már régóta elhanyagolt és félig aszfaltozott, félig tömörített 
útból áll, és ott 8-10 család szenvedi az esőzéseket, többször 20-30 cm mély gödrök alakulnak ki. 
Esetleg murvázással való tömörítésére nincs-e lehetőség, amik komolyabb beruházásra nem kerül ott 
sor? Ez az a szakasz, ahol a búcsúi rendezvény szokott lenni.
Most ahogy jöttem ide, vettem észre, hogy a Kontra sarkon lévő hirdető tábláját valaki megrongálta, a 
földön hever. Erre is felhívnám a figyelmet, hogy szíveskedjenek intézkedni.
Kérdezném, hogy a Mátyás körút és az István út esetében milyen megoldással tudnak szolgálni?
Dr. Tarjányi Tamás: A hordalékkal kapcsolatban egy köszönetnyilvánítással kezdenék, ugyanis ez a 
probléma  több útszakaszon is  felmerült,  és  köszönöm azon lakosok fáradozását,  akik  segítettek a 
hordalék  eltakarításában.  Ha  jól  tudom  a  településmérnök  kolléga  megrendelt  egy  teherautót  az 
összegyűjtött hulladék elszállítására. Meg fogom nézetni, hogy a Mátyás krt-i is ezek között van-e, 
sajnos nem tudom pontosan. Akik jelezték, hogy összegyűjtötték a hordalékot, arra intézkedni fogunk 
az elszállításról.
A COOP ABC egy kényes terület, melyre van egy területrendezés elkészítve a hivatalban. Anyagi 
eszközök kellenének az átfogóbb rendezéshez. Átmeneti megoldás lehet a lemurvázás, vagy legalábbis 
a vízelvezetés megindítása, ezt is meg fogom nézetni. A tegnapi TfB üléshez kapcsolódva jelezném, 
hogy  megkezdtük  már  az  út  és  beszakadt  padkák,  illetve  a  kátyúknak  az  összegyűjtését  és 
vízelvezetését,  hogy  egy  egységben  tudjuk  majd  augusztus  második  felében  tárgyalni.  Ekkor 
remélhetőleg fogunk találni ennek a területnek a rendezésére valamilyen javaslatot.
A hirdetőtáblát is meg fogom nézni, mert nekem nem tűnt fel a kanyarban. 
Juhászné Árpási Irma: A vihar következtében ma reggelre történt meg a hirdetőtábla kitörése, mert 
ez  csak  egy  forgácslap.  Egy  valamit  szeretnék  hozzátenni,  hogy  a  COOP  ABC  környékén  egy 
gléderrel ott jártunk, mivel a nagyobb eső után hívnunk kellett egyet a Hunyadi  utca járhatatlanná 
válása miatt. Ezt a területet is még egyszer meg kellene glédereztetni, és azt követően murvával együtt 
lehengereztetni, ezt a javaslatot adták a szakemberek. Ha elmúlik ez az esős idő, akkor ezt meg fogjuk 
tenni. Megegyeztünk a vállalkozóval, hogy az idei évben még egyszer kijön, de akkor már hengerrel 
és murvával is!
Mógor Csaba: Köszönöm az intézkedést, de én a buszmegálló mögötti területre gondolok, csak hogy 
félreértés ne essen, ami kicsatlakozik az István utcára, a Váci Cukrászda előtt. Én laikus vagyok, de 
szerintem néhány kocsi murváról beszélünk ott, mellyel a tengelytörés már megakadályozható lenne. 
Nem gondolom, hogy anyagilag olyan megterhelő lenne, mert néhány 10 eFt-os költséget tenne ki. 
Lehet,  hogy kidobott  pénznek tűnik,  de  véleményem szerint  nem az,  ha  két  vagy három hónapig 
érezhetik az ott lakók, hogy foglalkozunk velük. Elnézést, de én ennél többet szeretnék elérni az ott 
lakók érdekében.
Juhászné  Árpási  Irma:  Félreértett  képviselő  úr,  mert  én  azt  mondtam,  hogy  egy  gléderezés 
megtörtént másfél hete, mert ott is egy hatalmas tó volt.  A következőkben a hozzáértő szakemberek 
azt a javaslatot tették, hogy amint  elmúlik a csapadékos időjárás, még egyszer történjék meg ezen 
szakaszon és a Hunyadi  utcában is  az újbóli  gléderezés,  vele együtt  az utca murvázása,  és annak 
behengerlése, mert csak így tud megmaradni. Amíg eső van, addig nem szabad ezt megcsinálni.
Bors  Lajos:  Kérésem,  hogy  tavaly  valamikor  novemberben  már  ígéretet  tett  a  testület  arra  a 
járdafelújítások kapcsán a nagybaráti faluház és a hegyaljai szakaszon a nagybaráti katolikus templom 
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előtti helyzet orvosolásra kerül, ugyanis ha eső van, akkor ott bokáig, vagy annál magasabban érő víz 
áll  meg  a  járdán,  és  csak  a  közúton  közlekedve  lehet  elkerülni,  ami  véleményem  szerint 
balesetveszélyes. Kérdésem, hogy mit tudunk tenni ez ügyben? 
Juhászné Árpási Irma: Továbbítjuk a kérést a településmérnöknek azzal együtt, hogy ha a többi utat 
is felméri, akkor együtt kezelje ezt a problémát is.
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a nyilvános ülést 18 óra 48 perckor bezárja, zárt 
ülés folytatásához kéri a testületet, hogy a tárgyalóba fáradjanak.

Juhászné Árpási Irma
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Zólyomi Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő

ifj. Árvai István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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