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NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Készült  Győrújbarát  Község  Önkormányzata  képviselő-testületének  a  Polgármesteri  Hivatal 
tárgyalójában 2009. szeptember 15-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

JELEN VANNAK: Juhászné  Árpási  Irma  polgármester,  ifj.  Árvai  István,  Bojtor  Ferenc,  Bors 
Lajos,  Bruszt  László,  dr.  Csizmadia  Andrea,  Kálovics  Géza,  Kocsár  Károly,  dr.  Márai  István,  dr. 
Medgyasszay Csaba, Mógor Csaba, Németh Csaba, Zólyomi Péter, Vass Zoltán települési képviselők, 
dr. Tarjányi Tamás jegyző

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

A  képviselő-testület  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  
elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Bors Lajos és Kálovics Géza települési  
képviselőket. 

Juhászné Árpási Irma: Tisztelt képviselő-testület, tisztelt jegyző úr, kedves jelenlevők. A két ülés 
között a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésezett, ahol közel 100.000 Ft támogatást ítélt oda a 
bizottság.  A Pénzügyi-Ellenőrző  Bizottság  és  a  Település-fejlesztési  Bizottság  is  ülésezett,  a  mai 
testületi ülést készítette elő. A hétfői nappal megkezdődött az ÁMK-ban az oktatás. Az iskola vezetése 
és a pedagógusok mindent megtesznek, hogy a több helyszínen történő oktatói-nevelői munka minél 
zökkenőmentesebb legyen. Köszönöm a kedves szülőknek a megértését és támogatását. Az iskolában 
a belső munkálatok most már jól haladnak, a vizeshelyiségek szerelvényezése megtörtént, a padlók 
burkolásának  80%-a  kész,  a  takarítás  a  termekben  hétfői  napon  megkezdődött.  Az  iskola 
melegítőkonyhájának  berendezései  felszerelésre  kerültek.  Az  óvodában  a  konyhai  berendezések 
beszerelése folyik,  és vele egyidőben a takarítás is zajlik.  A csoportszobák burkolása nem kész, a 
vizesblokkok  szerelvényezése  van  folyamatban.  A  szakhatósági  eljárás  a  hét  második  felében 
megkezdődhet. Az élhető faluközpont pályázat kiviteli tervei készülnek a második fordulója beadása 
novemberben lesz. A mai napon a Regionális Fejlesztési Ügynökség ellenőrizte az élhető faluközpont 
pályázatunkat, és megtekintette a helyszínt, hogy minden úgy történik, ahogy a pályázat készül.
Tisztelt jelenlévők, kedves TV-nézők. Kérem önöket, hogy október 15-én a véradáson, ha egészségük 
engedi, vegyenek részt, ezzel is segítve rászoruló embertársaikat.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy tájékoztatómat tájékoztató jelleggel fogadja el.

1



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

Juhászné  Árpási  Irma: A képviselő-testület  tagjai  az  anyagot  írásban megkapták.  Egy napirendi 
ponttal ki kell egészítenem, ez pedig egy zárt ülés napirendi pontja, amely az ÁMK-t érintő személyi 
kérdés, ezért a nyilvános ülést követően a tisztelt képviselő-testületnek zárt ülést kell tartani, melyről 
az ÁMK igazgatója tájékoztatást ad. Kérem, hogy a napirendi pontokat ezzel a kiegészítéssel fogadják 
el. 

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

1. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról

Juhászné Árpási Irma: a képviselő-testület az anyagot írásban megkapta, megkérdezem jegyző urat, 
kívánja-e kiegészíteni?

Dr. Tarjányi Tamás: Azt gondolom, hogy az idei költségvetési év sokunk számára a próba ideje. 
Érdeklődéssel vártam az első félévi számokat. Úgy gondolom, hogy átgondolt, tartható költségvetést 
sikerült  az év elején elfogadnunk. Az első félévi számok stabilak mind a bevételi oldalon, mind a 
kiadási oldalon. A kintlévőségek behajtására néhány új eljárási módszert vezettünk be. A kiadások, a 
fejlesztési  területet  tekintve  visszafogottabbak  voltak.  A  kivárás  az  óvatosságra  és  a  bizonytalan 
gazdasági helyzetre tekintettel megalapozott és indokolt volt. Némi túlfutás látszik a kiadások terén, az 
ún szokásos keresetkiegészítés, ami egy általános vesszőparipa, hol adja a kormány, hol nem adja, ez 
emelte meg a kiadási oldalt. Illetve az ÁMK nagyberuházás utófinanszírozása miatt kerültek elő olyan 
kiadások, amelyeket az év során továbbra is finanszíroznunk kell. 60 napos utófinanszírozással megy, 
így  az  önrészt  illetve  az  Áfa-részt  folyamatosan  előfinanszíroznunk  kell.  A  második  félév  egyik 
legfontosabb  feladata  a  likviditásunk  megőrzése  lesz.  A  60  napos  átfutási  részt  aggódva  nézem. 
Második félévi adóbevételek alakulása az, amiben bizonytalan vagyok. Az első félév túl jól sikerült, 
talán némi tartalékunk is van. A jövő évi költségvetést el szeretném szakítani a jelenlegi bázis alapú 
tervezéstől,  és  egy  új  nulla-bázisú  költségvetést  szeretnénk  összeállítani.  A  pénzügyi  bizottság 
júniusban tárgyalta az 1-6 havi előirányzatokat, illetőleg legutóbbi ülésén konkrétan tárgyalta az első 
félévi beszámolót, és a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta az 1. félévi beszámoló számait.

Juhászné Árpási Irma: Megkérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az 1. félévi beszámolóval 
kapcsolatosan kérdése, hozzászólása van-e. Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy a 
beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

84/2009. (IX. 15.) Kt. Határozat
A képviselő-testület az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót  
elfogadja.

2.  napirendi  pont:  Pénzügyi-  és  Ellenőrzési  Bizottság  javaslatai:  döntések  fejlesztésekről, 
beszerzésekről, támogatási kérelmekről

1.1. Két fő hat órás portás foglalkoztatása a II. Rákóczi Ferenc ÁMK-ban

Dr. Tarjányi Tamás: Igazgató úr átvilágította az ÁMK működését, és a formailag megújított iskola 
épületébe  újdonságokat  is  kíván  hozni.  Többször  felmerült  már  az  a  rendezetlen  kérdés,  ami  az 
iskolába történő  ki-be közlekedést  érinti.  Tavaly megoldottuk  a  tornacsarnok felügyeletét,  viszont 
jelenleg diákok látják el az ún. portaszolgálatot. A megváltozott jogszabályi környezetre is tekintettel 
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ez ma nem lehetséges, hiszen tanulót nem lehet tanóráról kivenni,  illetőleg igazgató úr álláspontja 
szerint  ez  biztonsági  kockázatot  is  hord  magában.  Ezért  két  fő  6  órás  foglalkoztatású  portás 
alkalmazására tett az ÁMK igazgatója javaslatot. Ez reggel 7-től este 7-ig kifejezetten az iskolaépület 
felügyeletét oldaná meg egymás helyettesítésével. Erre terjesztett be előirányzat módosítást. Az iskolai 
intézményegységből az óvodai intézményegységbe átcsoportosított két álláshelynél keletkezett annyi 
megtakarítás,  így  a  jelenlegi  bér  többletigény  mintegy  950  eFt-tal  csökken.  A  PEB  a  tervezetet 
elfogadásra javasolta.
Cserepes István: Évente ez kb. 600 óra. A tanév közi szünetekre is fenn kell tartani a portaszolgálatot, 
ezért nem tartom elegendőnek a két főt.
Dr. Tarjányi Tamás: Bizottsági ülésen is felmerült a kérdés. Igazgató úrral áttekintettük a munkajogi 
lehetőségeket.  Egymás  helyettesítésével oldja meg a feladatot illetve a szabadság kiadást a két fő, 
tömbösítve az óraszámot, mi megoldottnak látjuk ezt.
Juhászné  Árpási  Irma:  Amennyiben  nincs  több kérdés,  úgy kérem a tisztelt  képviselő-testületet, 
hogy az előterjesztés szerint fogadja el a határozati javaslatot.

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

85/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
A  képviselő-testület  két  fő  hat  órás  portás  foglalkoztatását  engedélyezi  a  II.  
Rákóczi Ferenc ÁMK-ban, ezzel együtt utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
2009. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosításakor 583 400 Ft-tal  
emelje meg és biztosítson előirányzatot a feladat ellátásához a II. Rákóczi Ferenc  
ÁMK-ban a 2009. évi általános tartalék terhére.

1.2. Erdei iskola szállásköltségeinek megtérítése a szülők számára

Dr.  Tarjányi  Tamás:  Rendszerint  a  tanév  végén  szokott  megrendezésre  kerülni  az  erdei  iskola. 
Tekintettel  az  ÁMK felújítására,  a  jövő év végi  erdei  iskolát  igazgató úr  előre,  így a jövő évben 
felmerülő kiadás idei évben történő megelőlegezését kérjük a tisztelt képviselő-testülettől.
A PEB a tervezetet elfogadásra javasolta.
Juhászné  Árpási  Irma:  Amennyiben  nincs  több kérdés,  úgy kérem a tisztelt  képviselő-testületet, 
hogy az előterjesztés szerint fogadja el a határozati javaslatot.

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

86/2009. (IX. 15.) Kt. Határozat
A  képviselő-testület  249  600  Ft  előirányzatot  biztosít  a  2009.  évi  általános  
tartalék  terhére  a  II.  Rákóczi  Ferenc  ÁMK  kiadásai  között  az  erdei  iskola  
szállásköltségére.

1.3. Kisteherautó beszerzésére fordítható összeg kiegészítése

Dr. Tarjányi Tamás: Az év elején 3,5 millió forintot engedélyezett a képviselő-testület  egy olyan 
nyitott platós kisteherautó beszerzésére, amely az általam csak karbantartó csoportnak nevezett csapat 
munkáját  segítené.  Az első félév tapasztalatait  áttekintve úgy gondolom,  hogy a  csoport  munkája 
egyértelműen sikeres volt, a kollégák folyamatosan készítenek kimutatást az elvégzett munkáikról, ezt 
az  év  végi  beszámolóban  elő  fogjuk  adni.  Ahhoz,  hogy  kicsit  tovább  tudjunk  lépni,  az  autó 
elengedhetetlen,  ezt  a  testület  eddig is támogatta.  Több helyen megnéztük a beszerezhető autókat, 
azonban azok olyan lestrapált állapotban vannak, hogy arra a javaslatra jutottunk, hogy vásároljunk új 
autót, amely hosszú távon olcsón üzemeltethető és 10 évig megelégedésére szolgálna a településnek. 
Ez azonban 3,5 millió Ft-nál drágább lenne. A PEB ehhez még 2 millió Ft előirányzat engedélyezését 
javasolta a képviselő-testületnek. A két fennmaradt típusra folyamatosan alkudtunk, így br. 4,5 millió 
Ft  lenne  az  egyik  autó.  Ha  nem  használjuk  fel  a  2  millió  Ft-ot,  az  természetesen  a  tartalékba 
visszakerül.
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Juhászné  Árpási  Irma:  Amennyiben  nincs  több kérdés,  úgy kérem a tisztelt  képviselő-testületet, 
hogy az előterjesztés szerint fogadja el a határozati javaslatot.

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

87/2009. (IX. 15.) Kt. Határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a 2009. évi általános tartalék terhére a  
felhalmozási  kiadások  előirányzaton  a  kisteherautó  beszerzésére  az  eredetileg 
előirányozott 3,5 millió forinton felül 2 millió forint előirányzatot biztosít.

1.4. Pusztafalusi temető támfalának megújításához szükséges további fedezet biztosítása

Dr. Tarjányi Tamás: A Pusztafalusi temető támfalának felújítását 2009. május 28-án hirdettük meg a 
Kisalföldben és egyéb fórumokon. Akkor négy árajánlat érkezett be, azonban a beérkezett árajánlatok 
mindegyike  magasabb volt  az előirányzott  összegnél.  Ezért  a  PEB a legutóbbi  ülésén kérte,  hogy 
gyorsuljon fel a beruházások kivitelezése, ismételten megkeresésre kerültek vállalkozók, illetve egy új 
ajánlat  is  érkezett.  Két  vállalkozó  maradt  fenn  a  rostán.  Az  akkor  elkészített  tervek  még  építési 
engedély kötelesek voltak, azonban jogszabály változás miatt  már nem engedély köteles ez a fajta 
kerítés építés.   A TFB a műszaki  megoldásokban is  módosításokat  javasolt,  hogy jobb színvonalú 
támfal készüljön el, illetve Szalánczi Gábort műszaki ellenőrnek javasolták. Jelenleg 2 árajánlat van 
érvényben. 
Dr.  Márai  István: A két  pályázó  körül  a  kivitelezési  terv minőségében és  mennyiségében van-e 
különbség? Hogyan oszlott meg kettőjük között a szavazati arány? Melyik az értékesebb, melyik a 
jobb minőség?
Dr. Tarjányi Tamás: A bizottság áttekintette a műszaki tartalmat  is.  A beadott  terv nem minden 
elemének  megvalósítását  javasolta,  hanem  magasabb  műszaki  tartalmat  kér.  A  Szalánczi  úrral 
egyeztetett  terv  4.776.000  Ft-ra  módosul.  Árazatlan  költségvetési  kiírás  volt,  melyet  mindkét 
kivitelező beárazott, így azokat azonos műszaki tartalmúnak ítéltem meg.
Vass Zoltán: Mi a másik kivitelező új árajánlata? Kértünk új árajánlatot?
Dr. Tarjányi Tamás: Szalánczi úr egyeztetett az ajánlattevőkkel, nem kértünk új ajánlatot.
Vass Zoltán: Mennyire korrekt két ilyen közeli árajánlat esetén, hogy a másik cégtől nem kértünk új 
árajánlatot? Kijelöljük előre a Dávid Baut a munkára?!
Dr. Tarjányi Tamás: Nem jelöltük ki.
Vass Zoltán: Szalánczi Gábor azt a feladatot kapta, hogy a költségvetés módosítást beszélje meg a 
kivitelezőkkel, mivel a település-fejlesztési bizottság nem támogatta egyiket sem. Mennyire korrekt az 
eljárásunk, ha az egyik kivitelezőt megkérdezzük, a másikat meg nem?! Csupán a testület tisztességét 
kívánom megvédeni.
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Az  érvényes  árajánlatok  beadási  határideje  júliusban  letelt.  Egy kivitelező 
utólag jelent meg, én velük egyeztetést nem folytattam.
Kálovics Géza: A fax előtti ajánlat mintha nem jött volna. Két vállalkozó van, az egyik győrújbaráti, a 
másik nem. Az egyik sok beruházást hajtott végre, nem tudom, van-e velük kapcsolatban minőségi 
kifogás vagy nem. Sajnos nem voltam ott a bizottság ülésén, de a magam részéről nem tudom, hogy 
miért nem tudnánk támogatni a Dávid-Baut a kerítés építésben.
Kocsár Károly: Részt vettem mind a két vitában, a pénzügyi részen is és a kivitelező kiválasztásában 
is.  Határozott  javaslatom  van.  Mindenszentek  ünnepére  történjen  meg  a  kerítés  felújítása.  Van 
pénzünk, van kivitelezőnk, aki talán holnap fel is tud vonulni. Javaslom, hogy annak érdekében, hogy 
határidőre elkészüljön, bármelyik céget támogassuk, hogy holnap valaki elkezdhesse a munkát.
Cserepes István: Mi volt a pályázat feltétele? Mi volt a pályázat elbírálásának alapja?
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Egymillió  Ft  fölötti  volt  a  beruházás,  ezért  ki  kellett  írni  pályázatot.  Négy 
pályázat érkezett be, az árak alapján döntöttünk. Akkor nem került megvalósításra, mivel alulterveztük 
a  költségvetését.  A pályázók közül  egy jelezte,  hogy továbbra  is  érdekli  a  munka.  Szabályzatunk 
lehetővé teszi, hogy ha nincs elég fedezetünk, akkor meghívásos formában egyeztessünk. Ezek után a 
Dávid-Bau vitte  le  az  árát,  illetve  egy új  ajánlattevő érkezett.  Ezzel  kapcsolatban minden eljárási 
szabályt betartottunk.
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Kocsár Károly: Július végén abban maradtunk, hogy tisztázzuk le, hogy mennyi a tartalékkeretünk. 
Közeleg a határidő, ameddig lehet ilyen munkát végezni.
Bojtor Ferenc: Nem szabad támadási felületet biztosítanunk, Vass úrral ebben egyetértek. Ha időtálló 
kerítést szeretnénk, akkor a műszaki tartalmon emelni kell, ez hangzott el tegnap. Ha a mostani ismert 
legolcsóbb ajánlat szintjére emeljük az előirányzatot, és ennyit átcsoportosítunk, valamint a két utolsó 
ajánlattevő adhasson be ugyanazon műszaki tartalomra árajánlatot, és az olcsóbb vigye el, akkor nem 
lehet azt mondani, hogy bárki mellett részrehajlóak lettünk volna. Emelt műszaki tartalom, az olcsóbb 
kivitelező elvégezheti, és az átcsoportosítást megtehetjük.
Cserepes István: Csak javasolnám, hogy lehetőleg ne téglából készüljön.
Juhászné Árpási  Irma:  Nem tégla lesz,  emiatt  választottunk új  műszaki  tartalmat.  Bojtor  Ferenc 
illetve Kálovics Géza tett javaslatot, a most ismert alacsonyabb árra szállítsuk le az átcsoportosítást, és 
az emelt műszaki tartalomra adjanak be új árajánlatot, amelyet egy napon adjanak be.
Mógor Csaba: A határidő egyértelműen legyen kikötve.
Vass  Zoltán:  Elfogadom,  amit  hallok.  Javasolom,  hogy október  30-dikában kössük ki  a  műszaki 
átadás időpontját.
Mógor Csaba: 3-4 nappal korábban már mennek emberek a temetőbe, szerintem október 25. legyen 
az átadás időpontja.
Juhászné  Árpási  Irma:  Tehát  az  első  javaslat  az  volt,  hogy  a  pusztafalusi  temető  támfalának 
kivitelezésével bízza meg a Dávid Baut.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal, 5 fő tartózkodásával az alábbi 
határozatot hozza: 

88/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  benyújtott  ajánlatokat  és  azok  műszaki  
tartalmát mérlegelve ezen ajánlatok össze nem hasonlíthatósága miatt nem bízza meg  
a Dávid Bau Kft.-t a kivitelezéssel.

Juhászné Árpási Irma: A másik javaslat az volt, hogy a mostani ismert legolcsóbb ajánlat szintjére 
emeljük  az  előirányzatot,  ennyit  átcsoportosítunk,  a  két  utolsó  ajánlattevő  ugyanazon  műszaki 
tartalomra készítse el megadott határidőre árajánlatát, és az olcsóbbat bízza meg a kivitelezéssel az 
önkormányzat.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 fő tartózkodásával az alábbi 
határozatot hozza: 

89/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a Katolikus Egyház támogatására betervezett  
2,836 millió  forint  célelőirányzatot  2,2  millió  forinttal  megemeli  és  egyben külön  
előirányzatként átcsoportosítja a Pusztafalusi temető támfalának felújítására. Egyben 
a  két  beérkezett  ajánlattevőt  azonos  műszaki  tartalommal  történő  új  ajánlatok  
beadására  kéri  fel,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  kedvezőbb  ajánlatot  tevő  
vállalkozóval való szerződéskötésre. 

1.5. Tűzoltó szertár kivitelezéséhez fedezet biztosítása

Dr. Tarjányi Tamás: A TFB a következő ülésére tette a tűzoltószertár kérdését, addigra a konkrét 
árajánlatokat a TFB értékeli. Az hangzott el, hogy ez megér egy rendkívüli találkozót. Erre soron kívül 
vissza fogunk térni.

1.6. Útfelújításokra, szegélyezéshez, lakossági önrészhez fedezet biztosítása

Dr. Tarjányi Tamás: A TFB a hivatal előterjesztése alapján áttekinti az idei évben a legszükségesebb 
útfelújításokat,  kátyúzásokat,  szegélyezéseket,  és  ezek  alapján  javaslatot  tesz  a  megvalósításra. 
Készült egy műszaki tartalom nélküli úthiba összeállítás. A település-fejlesztési bizottság áttekintette. 
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Azonos állásponton volt a két bizottság. Egymillió Ft-nyi támogatási igény látszik azok részéről, akik 
ezt kérni szokták a saját útfelújításukhoz. Ma is egyeztettem a lakókkal, a hétfői bizottsági ülésre már 
szeretném  is  ezt  beterjeszteni.  A  fennmaradó  9  millió  Ft-ot  a  PEB  javasolta  az  útfelújításhoz 
felhasználni. A TFB ezt szakmai szempontból megvizsgálta, és azt a javaslatot tette, hogy a képviselő-
testület  úgy  fogadja  el  a  9  millió  Ft  felhasználását,  hogy  a  Település-fejlesztési  bizottság  által 
meghatározott  műszaki  paraméterek  illetőleg  egységár  alapján  beérkező  kedvezőbb  ajánlatot  tevő 
kivitelező kezdje meg az útfelújításokat, a fontossági sorrendet pedig a hivatal határozza meg az utak 
forgalmának, illetőleg a felújítás szükségességének függvényében.
Juhászné Árpási Irma: Kérdés van-e ezzel kapcsolatosan? Tehát az útfelújítás elvégzésére a határidő 
november 15 legyen.

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

90/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  2009.  évi  útfelújításokra  9  millió  forint  
előirányzatot  különít  el  az  eredetileg  10  millió  forintos  "Önerő  lakossági  
útfelújításhoz" előirányzatból.

1.7. Hunyadi utca támogatási önrészének átminősítése kivitelezésre fordítható előirányzattá

Dr. Tarjányi Tamás: A következő téma szintén régóta húzódó téma, a Település-fejlesztési Bizottság 
és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, ez pedig a Hunyadi utca kérdése. A Hunyadi utcára 17 millió Ft 
céltartalék lett meghatározva a költségvetésünkben azzal, hogy keressünk hozzá pályázati forrást. Idén 
az  útfelújítási  pályázatok  úgy  kerültek  kiírásra,  hogy  legfeljebb  7  millió  Ft  beruházásig  lehetett 
pályázni,  így  a  kisebb  beruházásokat  támogatva.  Ezzel  sajnos  elestünk  a  TEUT-as  pályázati 
lehetőségtől. A Tfb megvitatta a kérdést, a Peb pedig pénzügyileg áttekintette, és azt a javaslatot tette, 
hogy el kell kezdeni a Hunyadi utca felújítását, ezért a céltartaléknak minősített 17 millió Ft-ot, ami 
pályázati önrész megnevezést viselte, kerüljön átcimkézésre kivitelezési költségre. A Hunyadi utcának 
készen vannak a tervei, rendelkezésünkre áll a Nemzeti Közlekedési Hatóság nyilatkozata, amely azt 
mondja, hogy az ebben foglalt felújítások nem engedélyköteles tevékenységek.  A Tfb azt javasolta, 
hogy ezen keretösszeg erejéig az út szakaszolásával kerüljön kiírásra a pályázat, ebből a 17 millió Ft-
ból  az  a szakasz,  amely ebbe belefér,  kerüljön megvalósításra  még  az  idei  évben,  és  soron kívül 
kerüljön kiírásra maga a pályázat a tervek alapján. 
Juhászné Árpási Irma: A TFB Horváth Sándor urat megbízta, mint a bizottság külsős tagját, hogy 
segítsen űrszelvény szerint kiírni a pályázatot. Aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

91/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  Hunyadi  u.  felújítására  a  céltartalékba 
helyezett előirányzat felszabadítását rendeli el a kivitelezés költségeire.

1.8. Informatikai fejlesztési koncepció megvalósításához fedezet biztosítása

Dr.  Tarjányi  Tamás:A  hivatali  munkát  is  áttekintve,  egy  nem  túl  jelentős  költségráfordítással 
látványos eredményt lehetne elérni. Röviden ismertetném, a képviselők átolvashatták a javaslatokat. 
Ez egy strukturált belső hálózatot hozna létre a hivatalban, egy folyamatos adatmentéssel és rendszeres 
archiválással. Ehhez egy biztonsági szerver kerülne beüzemeltetésre megfelelő hozzáférési jogokkal. 
A  következő  napirendi  pont  szorosan  ehhez  kapcsolódik,  hogy  sor  kerülhet  a  honlap  új 
üzemeltetőjének kiválasztására. Az ajánlatokbn szintén 30-45 napos határidőt vállaltak. Tehát egyrészt 
létrejönne egy belső hivatali hálózat, ami a mi munkánkat segítené, ehhez kapcsolódna egy megújult 
honlap. A Művelődési Házban egy belső zárt  rendszerű, olyan wifi  tér kerülne kialakításra, amely 
mind a képviselők,  mind az önkormányzat  számára alkalmazható.  Ezzel  párhuzamosan támogatást 
nyert az a javaslat, hogy az önkormányzat előtti téren pedig egy ingyenes internet hozzáférési pontot 
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hozzunk létre, amely a fiatalokat talán a szobában való internetezéstől megpróbálná elcsalni. Minden 
gyermeknek  laptopja  van  már,  rengeteg  eszköz,  amellyel  rá  tud  csatlakozni  az  internetre.  Ennek 
minimális a költségigénye. Mindehhez a hivatal szoftverparkjának átvilágítása szükséges. Gondolok it 
az iktatóprogramra, jogtárra, a gazdálkodást érintő szoftverekre. A mi munkánk is könnyebbé válna, és 
a lakosság felé is megjelenik a hivatal egyféle modernizáció útján.
Három árajánlatot kértem be ennek a megvalósítására, három eltérő műszaki tartalmú javaslat érkezett, 
ezek  a  Teltec,  az  Info-Rex,  és  a  Centrum  Computer  ajánlata.  A  tavalyi  évben  informatikai 
problémákra elköltöttünk majdnem 400.000 Ft-ot, amely adatmentésre, rendszeres szervizelésre került 
elköltésre. A jelenlegi fejlesztésre szánt összeg ezzel összevetve nem tekinthető eltúlzottnak. A PEB 
áttekintette ezeket és rangsorolta. A bizottságban a Centrum Computer, ami árban középen található 3 
igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazatot kapott  azzal,  hogy az 1 db nemmel szavazó képviselő kérte 
annak kiemelését, hogy ennél magasabb szintű fejlesztést tartana indokoltnak.
Bors Lajos: Nem vagyok szakmabeli, ezért hozzáértő szakértő ismerősömtől kérdeztem meg. Ő is 
azon a  véleményen  volt,  hogy inkább ne  spóroljunk,  most  költsünk egy kicsivel  többet,  hogy az 
hosszabb távon legyen jó.
Juhászné  Árpási  Irma:  Én is  ezt  szerettem volna mondani,  a  hozzáértők elmondták,  hogy miért 
javasolják a magasabb műszaki tartalmat.
Kálovics Géza: Nehéz összehasonlítani a nem teljesen azonos műszaki  tartalmat,  de a legdrágább 
ajánaltot én nem tartom magasabb műszaki színvonalúnak. Nincs benne ajánlat a wifi-re. Van egy 
méregdrága szervergép, viszont rosszul mérte fel a jelenleg meglévő hálózatot vagy azért, mert újat 
akar  építeni,  vagy  azért,  mert  átsiklott  felette.  Az  Info-Rex  ajánlatát  egy  látványos  műszaki 
tartalmúnak bemutatottként értékelem, a valóság viszont nem ez. Mindenképpen a Centrum Computer 
ajánlatát fogadnám el, ma két órát rászántam, hogy áttekintsem az ajánlatokat.
Dr. Tarjányi Tamás: Mind a három ajánlattevő felmérte a helyszínt. Ketten megfelelőnek tartották, a 
harmadik nem, és amit még fájlalok, hogy ők egy borzasztó drága szoftverpark beszerzését irányozták 
elő. Én magam azon az állásponton vagyok, hogy ha teszünk valamit, akkor tegyük jól, de közben a 
takarékosságra is gondolok. A hivatal jelenlegi szükségleteit kielégíti a második ajánlat is, de örömmel 
veszem, ha többet kapunk.
Bruszt László: Mindannyian egyetértünk, hogy szükség van a beruházásra. Javaslom, hogy azonos 
műszaki tartalomra kérjünk három árajánlatot.
Vass Zoltán: Minden hozzászóló elmondja, hogy nem szakértő a témában, de azt tudni kell, hogy a 
jelenlegi rendszer elavult. Gyorsan, jól kell dolgozni, jól kell tudni elmenteni a dolgokat, új programok 
készülnek  a  világban,  azokhoz  kell  tudni  csatlakozni.  Annyiban  tudnék segíteni,  hogy van  olyan 
munkatársam,  aki  szoftverfejlesztéssel  foglalkozik,  meg  tudom  kérni,  hogy  tekintse  át  a  három 
ajánlatot 24 órán belül, és tárja írásban a képviselő-testület elé.  Egyébként  elfogadom a javaslatot, 
hogy azonos műszaki tartalomra kérjünk árajánlatot.
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Tekintve,  hogy  a  három  javaslat  nem  biztos,  hogy  összehasonlítható. 
Javasolom,  hogy  az  általam  elképzelt  műszaki  tartalommal  kérjünk  új  ajánlatot.  Akár  egy 
keretösszeget  a  képviselő-testület  meghatározhat  ezekkel  a  műszaki  paraméterekkel,  és  aki  a 
legolcsóbb ajánlatot teszi, ő kezdheti meg a kivitelezést. A keretösszeget a két ajánlat között húznám 
meg.  A havi  üzemeltetésre felhívnám a figyelmet,  ahol  szintén egy br.  15.000 Ft  eltérés van,  évi 
szinten 200.000 Ft eltérés van.
Kocsár Károly: Javasolom a testületnek, hogy 1 millió Ft előirányzatot biztosítson.
Bors Lajos:  Magasabb műszaki  tartalmat  javasoltam.  Kérdés,  hogy mit  értenek karbantartás alatt. 
Ingyenes kivonulás, esetleg távfelügyelet biztosítása…
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Mindannyian  vállaltak  havi  ingyenes  kivonulásokat,  illetőleg  távsegítséget. 
Elegendőnek  tartom  a  munkaidőben  történő  kivonulást,  hiszen  hibát  is  nagy  valószínűséggel 
munkaidőben fogunk jelezni. Nem látom szükségesnek a 24 órás felügyeletet.
Juhászné Árpási Irma: A javaslat tehát az volt, hogy a képviselő-testület 1 millió Ft előirányzatot 
biztosítson, a műszaki tartalmat kidolgozzuk, és az olcsóbb ajánlatot tevő céggel kerüljön a szerződés 
megkötésre.

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

92/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
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Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  az  informatikai  fejlesztési  koncepció 
megvalósítására 1 millió forint előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.

1.9. A  község  új  honlapjának  elkészítésére  érkezett  árajánlatok  áttekintése,  javaslat  a 
megvalósításra

Dr. Tarjányi Tamás: Szorosan az előzőekhez kapcsolódik ez a napirendi pont, ami ígéreteim ellenére 
borzasztó hosszan nyúló ügy. Úgy gondolom, hogy szintén látványos fejlesztést valósítana meg. Az 
OKSB és PEB is megvitatta a kérdést. Korábban sor került árajánlatok bekérésre. Azóta pontosításra 
került  az  a  műszaki  tartalom,  rendszertulajdonság,  amit  szeretnénk  a  honlaptól  elvárni.  Ennek  a 
pontosított tartalomnak az alapján tettek árajánlatot. 3 cég vállalkozott erre. Különbség van az egyszeri 
árakban  és  a  havi  üzemeltetésben.  Áttekintettük  a  saját  előirányzatainkat  is.  A  PEB értékelte  az 
ajánlatokat,  támogatta  azt  az  elképzelésünket,  hogy költségvetési  többletforrás  nélkül  meg  tudjuk 
valósítani. Szeles Sándor, az Info-Rex Bt illetve a Griff Pallas adott ajánlatot konkrétan erre a műszaki 
megoldásra. A PEB az Info-Rex ajánlatát javasolta elfogadásra.
Zólyomi Péter: Hozzátenném, hogy technikai okok miatt Szeles Sándor ajánlatát nem kaptuk meg. 
Bajom  van  azzal,  hogy  a  legolcsóbbat  választjuk.  Mivel  Szeles  Sándor  írja  az  újságot,  és  úgy 
gondolom, hogy kommunikációs szinten az újság és a honlap jól együtt tudna működni, részemről az ő 
ajánlatát támogatnám. Jól együtt tud működni az újság és a honlap. Rendszeres karbantartást 15.000 
Ft-ért nem lehet elvárni valakitől.
Juhászné Árpási Irma: Két javaslat hangzott el, van-e még hozzászólása valakinek?
Mógor Csaba: Mind a két javaslat jó érveket sorol fel. Ha referenciákkal rendelkezik valaki, akkor 
tudja, hogy mit  vállal.  Szeles Sándor lehet, hogy jól készíti a lapot,  ez megítélés kérdése, de nem 
tudom, hogy üzemeltet-e honlapot. Nem hiszem, hogy szükségünk lenne a kísérleti nyúl szerepére. 
Juhászné  Árpási  Irma:  Elsőként  az  Info-Rex  ajánlatáról  kell  szavaznunk,  aki  az  általa  adott 
árajánlatot elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, 5 fő tartózkodása mellett az 
alábbi határozatot hozza: 

93/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  település  hivatalos  honlapjának  
elkészítésével  (http://www.gyorujbarat.hu)  a  beérkezett  árajánlatok  alapján  az  
Info-Rex Bt.-t bízza meg.

Dr.  Tarjányi  Tamás:  Hozzátenném  még,  hogy  45  napban  jelölték  meg  a  tartalom-feltöltést. 
Alternatívákat kértem a megjelenésre. Kérem, hogy az Oktatási-Kulturális és Sportbizottság tekintse át 
vizuális megjelenésében is.

1.10. Komlóvölgy u. tervezési költségeinek biztosítása

Dr. Tarjányi Tamás: A következő egy kötelezettségvállalásunk, amely nem került betervezésre az 
idei évben Ez a 95/2008-as Kt határozat alapján történt, amely a Komlóvölgy utcának a Győrrel való 
közös  megtervezését  határozta  el.  Győrújbarát  és  Győr  Önkormányzata  korábbi  megállapodás  és 
képviselő-testületi  határozat  (95/2008.  (V.20.))  alapján  közösen  terveztetik  a  Komlóvölgy  utcát. 
Győrújbarátra ebből eső rész 1.680.000 Ft, amelyből tavaly 1.020.000 Ft már kiegyenlítésre került. A 
második  rész,  illetve  a  tervezés  befejezése  2010-re  volt  várható,  azonban  most  elkészült,  így  a 
fennmaradó – be nem tervezett – 672.000 Ft-ot előirányzatként biztosítani kell. A PEB elfogadásra 
javasolta a módosítást.
Juhászné Árpási Irma: Kérem a testületet, hogy előirányzatot biztosítson.

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

94/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
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Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  Komlóvölgy  utca  tervezési  költségeire  
672 000 Ft pótelőirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.

1.11. A  Tűzoltó  Egyesület  fennállásának  120.  évfordulójára  megjelentetendő 
kiadványhoz támogatás

Dr. Tarjányi Tamás: Nemes kezdeményezés és szép erkölcsi megemlékezés lenne ez az ügy, amire 
támogatást  kér  a Tűzoltó Egyesület.  Németh Endre a Tűzoltó Egyesület  kérésére összeállított  egy 
kéziratot az Egyesület 120 éves fennállásáról. Ezt egy kiadványban jelentetné meg az önkormányzat, 
amely méltó emléket állítana ennek az időszaknak. Ehhez 150 000 Ft támogatás odaítélését támogatta 
a PEB.
Juhászné Árpási Irma: Van-e kérdése valakinek a témával kapcsolatban? 

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

95/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  Győrújbaráti  Önkéntes  Tűzoltó  
Egyesület jubileumi kiadványának megjelentetésére 150 000 forint előirányzatot  
biztosít az általános tartalék terhére.

1.12. Kézilabda Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása

Dr.  Tarjányi  Tamás:  1.237.500 Ft  a támogatási  kérelmük.  A PEB 4 igen,  1  nem,  1 tartózkodás 
mellett javasolta a további támogatás odaítélését.
Dr.  Bálló  Ferenc:  Tisztelt  képviselő-testület,  polgármester  asszony,  jegyző  úr.  Szeretném  a 
köszönetemet  kifejezni  azoknak,  akik  támogatták  a  kérelmünket.  Az  elmúlt  héten  elkezdődött  a 
bajnokság.
Juhászné Árpási Irma: Vélemény, javaslat van-e?

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 7 fő tartózkodásával 
az alábbi határozatot hozza: 

96/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a győrújbaráti kézilabda egyesület támogatási  
kérelmét elutasította.

1.13. Labdarúgó Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása.

Dr.  Tarjányi Tamás:  A PEB 5 igen, 1 nem,  1 tartózkodás mellett  javasolta a további  támogatás 
odaítélését.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  12  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  1  fő 
tartózkodásával az alábbi határozatot hozza: 

97/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a Győrújbaráti  Labdarúgó Egyesület 2009.  
második  félévi  támogatásához  1  millió  forint  előirányzatot  biztosít  az  általános 
tartalék terhére.

2. Településfejlesztési Bizottság javaslatainak megtárgyalása

3.1. Belterületbe vonások

Dr.  Tarjányi  Tamás: A 3602/3  és  3603 helyrajzi  számú telkek tulajdonosai  ismételten kérték a 
belterületbe  vonást,  mivel  építeni  szeretnének  a  telekre.  A  TFB és  a  képviselő-testület  korábban 
elutasította a kérelmet. Időközben az érintettek beszerezték a közműnyilatkozatokat, a közútkezelő a 
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Rigó u. kicsatlakozását nem kifogásolja. Ismételten kérték a belterületbe vonást. A TFB a korábbi 
döntését nem javasolta megváltoztatni a képviselő-testület számára.
Nemesné Süle Mária:  Kérem a testületet,  hogy gondolja végig a kérelmünket.  Nem a teljes utca 
belterületbe vonását kértük, csak két lakóházat terveztünk oda. Kiépítettük a hálózatot, a karbantartást 
a lakók elvégzik.
Dr. Tarjányi Tamás: Az út karbantartását, üzemeltetését a lakók vállalják-e?
Nemesné Süle Mária: Igen, bevállaljuk.
Dr. Tarjányi Tamás: Akkor ezt majd írásban fogom kérni.
Juhászné Árpási Irma: Aki egyetért azzal, hogy a 3602/3 és 3603 hrsz-ú telek belterületbe vonásra 
kerüljön  azzal,  hogy  a  tulajdonosok  vállalják  az  összes  közmű  kialakítását,  az  út  építését, 
karbantartását, üzemeltetését. Az egyezség a lakókkal megköttetik jegyző úr által, ezt követően lép 
hatályba a határozat.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  13  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  fő 
tartózkodásával az alábbi határozatot hozza: 

98/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  hozzájárul  a  3602/3  és  3603  helyrajzi 
számú ingatlanok belterületbe vonásához.

 Dr. Tarjányi  Tamás:  Folyamatos  igény a  lakók részéről,  hogy egyre  újabb területeket  kívánnak 
meghódítani, egyre szebb helyeken szeretnének élni, újabb és újabb utcákat kívánnak nyitni. Ez az 
egyik oldalról örvendetes hír, de azt gondolom, hogy ezeknek a lakosoknak az igényei következtében 
keletkezett jelentős önkormányzati feladatellátási kötelezettség. Ezért azt az álláspontot szeretném a 
jövőben  is  képviselni,  hogy  minden  ilyen  esetben  olyan  megoldásokat  támogasson  a  képviselő-
testület,  amely  új  területek  feltárására,  közművesítésére  kizárólagosan  ezen  lakossági  igényeket 
kérelmezők terhére kerüljön. Sok olyan kérelem van jelenleg is az asztalomon, akik egy földút mellett 
építkeztek,  annak tudatában,  hogy földút  mellett  fognak lakni,  és  most  elég keményen  lépnek fel 
annak  érdekében,  hogy  ott  aszfaltos  utat  és  egyéb  közműveket  építsen  az  önkormányzat. 
Megállapodásokkal szeretném ezeket a kérdéseket a jövőben elrendezni,  hogy ne legyen vita.  Van 
ebben szép példa is,  a Paperdő utca lakói évek óta példa értékű összefogással  készítik az útjukat. 
Azóta a Málé-völgy is csatlakozott, jelentős kézi erőt ajánlottak fel, elvégezték a terület tisztítását. Így 
tudunk előre jutni, nem túl jelentős terheket róva az önkormányzatra.

3.2. Útbaigazító táblák

Dr. Tarjányi Tamás: Jogosnak érzem azt a felvetést, hogy ebben a kérdésben elmaradt Győrújbarát a 
környékbeli  településektől.  Nemcsak  nagy  településnek  kell  lenni,  hanem  annak  is  kell  látszani. 
Korábbi  TFB ülésen  került  feladatként  megfogalmazásra,  hogy  a  hivatal  mérje  fel  a  településen 
útbaigazító  és  utcanév  táblák  kihelyezésének  lehetőségét,  illetve  az  igényeket,  valamint  kérjünk 
árajánlatokat. Ismertettem a megkeresett cégeket, illetve az általuk tett ajánlatokat. Három cég jelent 
meg  személyesen  a  helyszínen,  a  településmérnök  kollégámmal  végigjárták  a  települést,  a 
gócpontokat. Ezek alapján az egyik cég nem tett árajánlatot, az Alfa-Girod Kft a konkrét települési 
szintű árajánlatának megtételére még 120.000 Ft + áfa megbízásai díjat kért volna, ezért csak egyedi 
táblákra tettek ajánlatot, 1 db panelt tartó oszlop bruttó 68e Ft, 4 db információs panelt tartó oszlopot 
bruttó 130e Ft-ért  vállalnának kihelyezni.  A harmadik cég, a Táblavilág Kft.  elvégezte a település 
teljes  felmérését,  és  egy  komplett  telepítési  és  gyártási  segédletet  készített  ingyenesen,  hogy 
forgalomtechnikai  szempontból  hova  milyen  táblák  kihelyezését  tartják  szükségesnek.  Nem  a 
hivatalunk vállalta fel, hogy hova milyen táblát tart szükségesnek kihelyezésre. 
A cég két ütemre bontotta a táblák kihelyezését, első szakaszban bruttó 5,2 millió forint (52 db tábla, 
174 panel,  Nyúl-Ménfőcsanak,  Fő u.-  Tényői  kikötés,  Gyermektáborig),  második  szakaszban 1,33 
millió  forintért  (13  db tábla,  38  panel)  a  teljes  település  "céljelölő"  tábláit  kiviteleznék  30 napos 
határidővel.
A  mai  napon  személyes  egyeztetést  kértem a  cég  vezetőjétől  a  bizottság  tájékoztatásához,  aki  a 
következőképpen módosította ajánlatát:
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Az első ütem megrendelése esetén az 5,2 millió forint helyett bruttó 4,5 millió forintért vállalná a 30 
napon belüli teljes kivitelezést, a fizetési ütemezést tekintve, 50%-ot a 2009-es költségvetés terhére a 
kivitelezés  befejezéséig,  a  második  50%-ot  pedig  2010-ben  kellene  kiegyenlítenünk  a  2010-es 
költségvetés terhére. A táblákra hat hónap "lopási garanciát", ingyenes pótlást vállalt. A táblák beton 
alapba kerülnek elhelyezésre. A szerződést ilyen feltételekkel kötnénk meg.
A PEB 2 millió forint átcsoportosítását javasolta, bár a tegnap esti ülésen még a módosított ajánlat 
nem volt ismert.
A Heoscont Kft. a vállalt határidőig, illetve a mai napig sem készítette el árajánlatát. 
Mógor Csaba: Nehéz döntés előtt állunk. Nem vagyok igazán képben, nem tudok jó szívvel dönteni. 
Könnyebb lenne a döntés, ha azonos feltételekre kapunk árajánlatokat, így viszont van egy komoly 
anyagunk, ami szociális nyomást helyezett ránk.
Dr. Tarjányi Tamás: Másképp látom a kérdést. Döntött a bizottság, hogy kezdődjön el egy ilyen 
munka.  A  kollégám  meghirdette,  hogy  milyen  beruházást  szeretnénk.  Három  cég  jelent  meg 
személyesen,  mi  mindhárom cégtől ugyanazt  kértük. A Heoscont Kft-t  még ma is felhívtuk, hogy 
hozzanak árajánlatot, azonban nem hoztak. Egyenlő feltételeket biztosítottunk mindhárom cégnek.
Vass Zoltán:  Próbáltam átnézni  az  ajánlatokat.  A Táblavilág ajánlata  sokkal  jobb,  mint  a másik, 
sokkal jobb ár jön ki. Egyetértek azzal, hogy legyenek ilyen táblák, valósítsuk meg, és javaslom, hogy 
a korábban a 2 millió Ft-os keretet  emeljük meg 2,25 millióra erre az évre,  és rendeljük meg az 
egészet.   Ebben az esetben elhatároztuk,  hogy jövőre is  költünk még rá,  tehát  be kell  terveznünk 
jövőre is. Tehát ebben az évben az első ütem készen lenne. 
Dr.  Csizmadia  Andrea:  Vass  Zoltán  képviselő  már  elmondta  a  javaslatomat,  személy  szerint 
támogatom  a  beruházást,  minél  előbb  szükségesnek  látom a  táblák  elhelyezését.  Egy  faluképhez 
hozzátartoznak az utcanév táblák. A tegnapi településfejlesztési bizottsági ülésen elhangzott, hogy ne 
2 millió  Ft-ot,  hanem 2,25 millió  Ft-ot  fordítsunk rá.  Esztétikusnak tartom az ajánlatban szereplő 
táblát, de a szívem csücske a fából készült volna. De elfogadom ezt is. Bár alumíniumból készül, nem 
biztos, hogy célszerű ilyen anyagból készíteni a lopások miatt. Jegyző úrtól azonban hallottuk, hogy a 
cég 6 hónapos lopási garanciát vállal, úgy vélem, hogy ez egyfajta biztosítékot jelent. Személy szerint 
támogatom az előterjesztést.
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Referenciákat  is  felsorolt  a  cég,  nálunk  rosszabb  anyagi  helyzetben  lévő 
települések is vállalták ezt. Az 50%-ot kifizetjük idén, mire a következő rész kifizetése is aktuális lesz, 
addigra a garanciaidő letelik. Tehát én látok egyfajta rákényszerítettséget, hogy a cseréket elvégezzék, 
hiszen akkor fog hozzájutni a második 2,25 millió Ft-os részéhez, és így ez a 6 hónap alatt bőséges 
tapasztalatot fogunk szerezni a táblák funkcionálásáról.
Juhászné Árpási  Irma:  Amit  el  lehet  lopni,  azt  el  is  lopják.  Nehéz lesz tenni  azért,  hogy ez ne 
történjen meg, csak abban bízunk, hogy mindig jobb lesz a biztonság.
Dr. Tarjányi Tamás:  Szokásomhoz híven itt  szeretném „megköszönni” mindazoknak a munkáját, 
akik 1 nap alatt ellopták az 1 db kitett 30-as táblánkat is.
Mógor  Csaba: Én  is  amellett  vagyok,  hogy  legyenek  táblák.  Győrújbaráthoz  nem  méltó,  hogy 
nincsenek táblák. Ha ezt a kérdést megfelelően körüljártuk, ám legyen.
Zólyomi Péter: Tudjuk-e, hogy fából mibe kerülne ez? Kérjünk 1 db-ra is ajánlatot, és arra is, hogy 
mennyiért tudják pótolni.
Dr. Tarjányi Tamás: Fából azonos áron készítenék a táblákat, de ennek ellenére nem ajánlották a fát. 
Az árakból még próbálunk alkudni.  Megkérdeztem polgármester asszonyt,  hogy esetleg felajánljuk 
annak lehetőségét, hogy amennyiben valaki a kivitelezés költségét bevállalja, ha van erre igény, akár 
konkrét cégek is meg tudnak jelenni. Kérdésként vetem csak ezt fel, hogy gondolkozzunk ezen el. 
Vannak  akkora  cégek  Győrújbaráton,  akik  lehet,  hogy  igényt  tartanának  erre,  ezért  akár  a 
többletköltséghez is hozzájárulnának.
Kocsár Károly: Javaslom, hogy a tíz legnagyobb adófizetőt az önkormányzat költségére tüntessük fel 
a  táblákon.  Viszont erre akkor ma előirányzatot  kell  biztosítanunk.  4,5 millió ft  előirányzatot  kell 
biztosítanunk idén, feladattal terhelt pénzmaradvány soron decemberben pedig ottmarad 2,5 millió Ft.
Dr. Tarjányi Tamás: Technikailag ez úgy néz ki, hogy a képviselő-testület kötelezettséget vállal a 
jövő évi  költségvetésének terhére.  A Bursa Hungarica is így történik,  de minden pályázati  eljárás 
esetében is ez volt az eljárás menete.
Németh Csaba: Nagyon sajnálom azt a céget, amely 4-5 millió Ft-os beruházás esetén nem tud olyan 
anyagot  elkészíteni,  amit  csak 120.000 Ft  ellenében letenni.  Kérésem,  hogy cégen belül  is  legyen 
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lehetőség, hogy más koncepciókat is megvizsgáljunk. Az információs táblák, illetve az önkormányzat 
előtt is kikerült oszlopok megjelenése egészen más jellegű, mint amit most itt látunk. Nekem ez egy 
kicsit  városiak,  lakótelepi,  nem  igazán  egy  faluképbe  illő  megjelenés.  Javaslom,  hogy  kérjünk 
ajánlatot  a hétfői település-fejlesztési  bizottság ülésére az eddig meglévő oszlopainkhoz illeszkedő 
megjelenésre  is.  Az  ilyen  típusú  megjelenéshez  van-e  olyan  típusú  oszlop,  mint  az  információs 
tábláké?
Juhászné Árpási Irma: Javaslom, hogy mielőbb kerüljenek megrendelésre ezek a táblák, még a tél 
beállta előtt.
Cserepes István: A téli sár, hólatyak felverődés miatt javaslom, hogy magasabbra kerüljenek a táblák.
Bojtor Ferenc: 4,5 millió Ft lenne az első ütem. Pontosan hogyan is néz ez ki?
Dr. Tarjányi Tamás: Az első ütemben 52 db oszlop és 174 db panel szerepel. Erre tettek a cégek 
ajánlatot.  Szerződéses kötelezettséget  4,5 millió Ft-ra vállalunk.  Ez nem a település összes utcáját 
foglalja magában.
Vass  Zoltán:  Minden  fontosabb  utca  benne  van  az  első  ütemben.  A  második  ütemről  még 
vitatkozhatunk. Állandóan kanyargó kamionok vannak a faluban, mentőautókat igazítok útba.
Juhászné Árpási Irma: Az elhangzott javaslatokat össze kellene foglalni.
Németh Csaba: Vizsgáljuk meg azt a megjelenést,  ami  jelenleg a településünkön van, és a hétfői 
település-fejlesztési bizottság tárgyalja meg.
Kocsár  Károly:  4,5  millió  Ft-ot  biztosítson  a  testület  a  táblák  elhelyezésére,  melyen  ingyenes 
megjelenést  biztosítson  a  10  legnagyobb  adót  fizető  vállalkozásnak,  amennyiben  ők  erre  igényt 
tartanak.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 fő ellenszavazatával,  tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 

99/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a települési tájékoztató táblák beszerzésére és  
kihelyezésére 2,25 millió forintot biztosít a 2009. évi költségvetésében az általános  
tartalék  terhére,  és  2,25  millió  forint  biztosítását  vállalja  a  2010.  évi  
költségvetésében.

3.3 Bölcsőde kérdése

Dr. Tarjányi Tamás: Pályázati kiírás jelent meg bölcsődék építésére. A pályázat legalább 2 csoportos 
bölcsődét támogathat, a jogszabály szerint legfeljebb 10 gyermek kerülhet egy csoportba. Tekintve a 
kormányzati  intézkedéseket is, ez mindenképpen egy megfontolásra érdemes javaslat.  A támogatás 
összege max. 80 millió forint lehet, a pályázat 90%-os támogatást ad a kivitelezés költségeihez. Ebben 
ugyanúgy  benne  foglaltatik  sok  egyéb  költség  (a  pályázat  előkészítés,  közbeszerzés,  tervezés,  és 
minden egyéb elszámolható ebben). Volt a Település-fejlesztési Bizottság előtt egy olyan minimum 
paraméter  meghatározás,  ami  a  jelenlegi  szabványok  szerint  határozza  meg,  hogy  milyen 
paramétereknek kell a bölcsődéknek megfelelniük. A TFB megvizsgálta az elhelyezés lehetőségét is, 
és az a javaslatot tette, hogy a pusztafalusi temető mögött, a tervezett egészségház mellett van akkora 
teleknagyság,  amelyen  elférne  egy  esetleges  bölcsőde.  Ehhez  idén  decemberre  engedélyes  szintű 
tervet kell készíteni. A tervezési költségre 1 millió Ft + áfa előirányzatot javasolt a Tfb.

Juhászné  Árpási  Irma:  Itt  a  6  hónapostól  3  éves  korosztályt  fogadnák.  Győrújbarát  minden 
előírásnak megfelel. Közel 50 gyermek született. Jövő évre 20 kismama van jelenleg. Úgy gondolom, 
hogy ez egy jogos igény.  Ha a pályázaton sikeresek tudunk lenni,  akkor egy újabb hiányt  tudunk 
pótolni.  Tfb ülésen elhangzott  az is,  hogy úgy épüljön meg a bölcsőde,  hogy még egy csoporttal 
esetleg bővíteni is lehessen.

Mógor  Csaba:  Régi  gond  a  bölcsőde.  Örülök  a  lehetőségnek.  A  helyszín  véleményem  szerint 
kérdéses, zsúfolt lesz már ez a rész.

12



Juhászné Árpási Irma: Tegnap a település-fejlesztési bizottság a helyszírajzok alapján áttekintette, 
400 m2 épület és 200 m2 udvar amiről szó lenne, ezt a terület mellett még biztosítani tudja. Ezen a 
területen, ha az élhető faluközpont első ütemét meg tudjuk valósítani, akkor lesz következő ütem is, és 
így a szülők egy helyen el tudják érni a szolgáltatásokat.

Dr.  Tarjányi  Tamás:  Csak úgy kaphat  építési  engedélyt,  ha  tudjuk biztosítani  az  előírt  kötelező 
parkoló számot saját területen. Az Egészségház mellett is meg kell valósítani. Az Élhető faluközpont 
pályázat ezt is célozza, hogy a parkolást meg tudjuk oldani a faluközpontban. A bizottság valóban 
alternatív helyszíneket is megtekintett, azonban az elhelyezés nyugalmát is figyelembe vette, és erre 
tekintettel  született  ez  a  javaslat.  Mindenképpen  tartsuk  szem  előtt,  hogy  ezzel  hosszú  távú 
kötelezettséget  vállal  az  önkormányzat,  fenntartási  és  bérköltségek  jelennek  meg.  Ugyanakkor 
támogatandó dolognak tartom.

Juhászné Árpási Irma: Támogatja-e a képviselő-testület a bölcsődei pályázat elindítását a temető 
melletti területen, egyben 1 millió Ft + Áfa összeg biztosítását a költségvetésben?

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 fő ellenszavazatával,  tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatokat hozza: 

100/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község Önkormányzata a saját  tulajdonú,  természetben a Temető  
utcában  található  ingatlanon  bölcsőde  létesítésére  szóló  pályázat  beadásáról  
dönt.

101/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata a bölcsőde tervezésére 1 millió forint plusz  
ÁFA összeget biztosít az általános tartalék terhére.

3.4. Grundok

Dr. Tarjányi Tamás: Áttekintette a bizottság azokat a területeket, amelyek felmerültek, egészen a 
„luxus”  szintű  grundoktól  egészen  a  füves  placcokig,  és  egy  kompromisszumos  javaslatot  tett  a 
képviselő-testület  elé.  Két  helyszínt  jelölt  meg:  az  egyik  a  Civilház  mögötti  terület,  a  másik  a 
Csárdasor  melletti  füves  terület,  amelyen  jelenleg  is  játszanak  a  gyerekek,  azonban  ez  nem 
biztonságos. Tegnap a bizottság áttekintette azokat a költségvetési becsléseket,  amik egy aszfalttal 
leborított, nem szabványméretű pálya kialakítására vonatkoznak. E köré labdafogó háló elhelyezésével 
a  megfelelő biztonsági  magasságban,  valamint  a  Csárdasori  füves  terület  mellé  is  labdafogó háló 
elhelyezésével két pálya alakulna ki, mind a kettő magas biztonsági követelményeknek eleget tevő 
pálya.   A Civilház  mögött  beépített  futball  kapu és  kosárlabda  palánk  kerülne  beépítésre.  Ennek 
megvalósítására  az  eredetileg  tervezetthez  képest  1,5  millió  forint  előirányzat  emelést  javasolt  a 
Település-fejlesztési Bizottság. 
Zólyomi Péter:  Volt már  alkalmam azon a helyen focizni,  kérdésem,  hogy lehet-e azon a helyen 
vízszintes pályát készíteni?
Dr. Medgyasszay Csaba: A sportot szeretem és támogatom. Ugyanakkor kérem, hogy gondolja át a 
képviselő-testület, hogy ezek a helyszínek jók-e és megfelelőek-e. Hova fog a Civilház mögött elférni 
a pálya? Nem kívánok olyat megszavazni, ami a céljára nem alkalmas.
Mógor  Csaba:  Mekkora  az  a  „nem szabvány méretű”  pálya.  Mennyire  lesznek  biztonságosak  a 
labdafogó hálók?
Vass Zoltán: Azt gondoltuk, hogy jó lenne, ha lenne szabványméretű pálya. Hely kell a gyerekeknek, 
ahol mozogni tudnak. A település-fejlesztési bizottság megnézte a helyszínt. Fát ki kell vágni, de a fák 
számát  nem  akarjuk  csökkenteni,  máshol  el  kell  azt  a  mennyiségű  fát  ültetni.  Meg  akarjuk 
akadályozni, hogy a gyerekek kimenjenek a labda után. Jártunk a helyszínen, és azt gondoltuk, hogy jó 
lesz. Mérlegelni kell esetleg, hogy a terepet szintbe hozzuk, de a földmunkának is van költsége. Ezt a 
költséget nem terveztük be. A Civilháznál lévő játszótér felújítása ügyében már valószínűleg készül az 
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alku,  ott  kialakulna egy olyan  központ,  ahol  van megfelelő mozgástér,  van modern,  jó  minőségű 
játszótér. Sok mindenre alkalmas komplexum alakulna ki, ez volt a célunk.
Juhászné Árpási Irma: 15 éve nyírt füves területről van szó, egyetlen problémával, hogy kimegy a 
labda a pályáról. Most ezzel ismét egy kis lépést teszünk az előrejutásért, a gyermekek biztonságáért.
Mógor Csaba: Miért esett a választás az aszfaltra? Elég nagy a sérülésveszély. Bizonyára elférne itt 
egy szabványos lábtengó pálya, ami egy kisebb csoportot mozgatna meg, ehhez egy hálót szeretnék 
még ebbe belealkudni. Rá lehetne festeni esetleg lábtengó pályát…
Zólyomi Péter: Esetleg jégpályát lehetne-e rátenni?
Vass Zoltán: Megnéztük korábban a rugalmas szerkezetű pályát is. Olyan költsége van, amit nem 
tudunk bevállalni.  Nincs az aszfalttal  probléma. Időnként elő fog fordulni  biztosan sérülés.  Akkor 
teszünk erre gumiszőnyeget, amikor akarunk. 4-5 cm-t kell rátenni, ami rettenetesen drága. Jégpálya 
tekintetében szakmai vita van. Erről még nincs egyértelmű álláspont.
Juhászné  Árpási  Irma:  Tehát  a  képviselő-testület  fogadja  el  a  helyszíneket  ezekkel  a  műszaki 
paraméterekkel,  valamint  1,5  millió  Ft-tal  emelje  meg  az  előirányzatot.  Aki  ezzel  így  egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  13 igen szavazattal,  1fő tartózkodásával,  ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 

102/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  "Civil  Ház  mögötti  sportpálya"  
kialakítására meghatározott előirányzatot 1,5 millió forinttal megemeli az általános 
tartalék terhére.

Bors Lajos: A TFB-üléshez tartozó kérdés. Tavalyi testületi ülésen már volt szó róla, az István utcai 
járda problémájáról szólnék. Oldjuk meg ezt a problémát a katolikus templomtól az István utcán, mert 
járhatatlan, az emberek ezen a szakaszon az úton járnak. Legyen erről határozat.
Juhászné Árpási Irma: Tehát az útfelújítás, karbantartáshoz kerüljön be az István utca 53-55 közötti 
járdaszakasz.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  13 igen szavazattal,  1fő tartózkodásával,  ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 

102/B/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a 2009. évi útfelújítások között az István  
utca 53 és 55 közötti járdaszakasz felújítását elvégezni rendeli.

3. Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának 
módosítása

Dr. Tarjányi Tamás: Több alapító okirat módosításon is túl vagyunk. Január 1-jével lép hatályba egy 
új törvény, amely az összes költségvetési szervet átsorolta, megváltoztatta a TEÁOR számokat.  Az 
önkormányzati társulás költségvetési szerv, ezért az alapító okiratát az új szakfeladati besorolási rend 
szerint ugyanúgy módosítani kell, ahogy az a polgármesteri hivatal és az ÁMK tekintetében idén már 
megtörtént.  Az  okirat  módosításait,  illetve  az  eredeti  alapító  okiratot  kiküldtem a  képviselőknek. 
Testületi döntés szükséges, hogy ennek megfelelően módosuljanak a besorolások. Kérem a testület 
egyetértését. 

Juhászné Árpási Irma: Aki az írásban megküldött módosítással egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

103/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
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1.  Győrújbarát  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Győr Nagytérségi  
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratát az előterjesztés 1. sz.  
mellékletében  foglalt  rendelkezésekkel  módosítja.  2.  Győrújbarát  Község 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja  Győr  Nagytérségi  
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  1.  pont  szerinti  módosításokkal  
egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratát,  az  előterjesztés  2.  sz.  mellékletében 
foglaltak szerint.

4.  Az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2009.(III.5.)  önkormányzati  rendelet 
módosítása.

Dr.  Tarjányi  Tamás:  Elkészítettünk egy költségvetési  rendelet módosítást  egy olyan időállapotig, 
amibe  átvezettük a  Peb által  javasolt  fejlesztéseket  azzal  az előlegezéssel,  hogy ezek támogatásra 
kerülnek, illetve már módosultak is, a mai döntésekkel ki kell egészíteni azt, amit én 5 nappal ezelőtt 
már kiküldtem. Ezért kénytelen vagyok egy olyan határozati javaslattal előállni, hogy az itt elhangzott 
döntéseket a jegyző vezesse át a költségvetési rendeleten, ennek megfelelően az adott előirányzatokat 
módosítja, és ennek megfelelően kerül a módosított költségvetési rendeletet kihirdetésre. Ezekkel a 
döntésekkel  a  nagy  biztonsággal  felhasználható  tartalékainkat  felhasználtuk,  kérem  a  tisztelt 
képviselőktől,  hogy  ezeket  hadd  valósítsuk  meg.  Ha  ezeket  meg  tudjuk  tenni,  akkor  olyan 
beruházásokat, fejlesztéseket valósítottunk meg az idei évben, amelyet Győr sem. Megjegyzem, hogy 
szeretném, ha megpróbálnánk elszakadni a mechanikus bázis alapú tervezéstől, talán egy átgondoltabb 
tervezésre lesz lehetőségünk.

Juhászné Árpási Irma: Kérem a testületet, hogy az önkormányzat 2009. évi költségvetésről szóló 
rendelet módosításait a jegyző úr által előterjesztett módon szíveskedjen elfogadni.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodása 
mellett az alábbi rendeletet alkotta.

11/2009. (IX. 17.) Önkormányzati rendelet a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009.  
(III. 5.) Ör. módosításáról
A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Egyebek

Beszámoló az ÁMK nagyberuházásról
Dr. Tarjányi Tamás: Az ÁMK felújítás nem egy épület felújítását, formai külső megújítását jelenti 
csupán. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt még két pályázaton való részvételre. Három elemből 
áll  össze  ez  az  oktatási  megújulás.  Az  egyik  az  ún.  ROP-pályázat,  az  oktatási  épület  felújítása, 
bővítése.  A  másik  a  TIOP-IKT  pályázat,  amely  informatikai  eszközök  beszerzését  támogatja,  ez 
folyamatban  van,  ezen  az  ÁMK  elindult,  pályázott,  elvi  döntés  van  róla,  de  jelenleg  a  pénzek 
visszafogása miatt nem jutott még végső stádiumába. A harmadik az ún. TÁMOP pályázat, melyet 
májusban megnyert az ÁMK. Ez 32 millió Ft olyan támogatást jelentett, amelyhez pályázati önrészt 
nem kellett az önkormányzatnak hozzátennie. Projektfejlesztési csoportot kellett létrehozni, különböző 
feltételeknek  kell  a  pályázat  értelmében  megfelelni.  Olyan  irányított  dolog  volt,  amely  bizonyos 
képzéseket,  fejlesztéseket  kötelezővé  tett  a  résztvevő  iskolák  számára.  Jövőre  kötelezővé  válik  a 
pedagógusok ilyen irányú képzése, amit saját erőből kell az iskoláknak megvalósítani. A támogatás 
nem  egyszeri,  egyéves,  hanem  hosszabb  folyamat.  Szeretném  megköszönni  azoknak  a 
pedagógusoknak a munkáját, akik a pályázat összeállításában résztvettek a nyári szabadságuk terhére.

Bursa Hungarica pályázat
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Dr.  Tarjányi  Tamás:  Több  éve  zajló  sikeres  program,  amellyel  az  önkormányzat  a  közép-  és 
felsőoktatásban tanulókat  támogatja.  Három helyszínről  kapják a hallgatók ezt  a Bursa  Hungarica 
támogatást.  A 2009-es évben is részt vettünk, 1,5 millió Ft-ot irányoztunk elő. Jelenleg a pályázat 
beadási határideje szeptember 30. Ehhez meg kell szavaznunk, hogy részt kívánunk-e venni a 2010-es 
évben is a pályázaton, és milyen összegben. 5 ezer, 15 ezer és 30 ezer forintos nagyságot tud jelenteni 
attól függően, hogy ki melyik rászorultsági csoportba tartozik. 
Juhászné  Árpási  Irma:  1,5  millió  Ft-ot  irányzunk  elő  évek  óta.  Javaslom,  hogy  2  millió  Ft-ot 
irányozzunk elő erre a jövő évi költségvetési tartaléka terhére.

104/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a 2010. évi Bursa Hungarica felsőoktatási  
pályázaton  való  részvételről  dönt,  és  kötelezettséget  vállal,  hogy  a  2010.  évi  
költségvetésében 2 millió forint előirányzatot biztosít a feladatra.

Torma  Attiláné:  Szeretném  megkérdezni,  hogy  a  chipes  szemétszállítás  mikor  indul.  Ezenkívül 
örülök az itt elhangzottaknak, bízom benne, hogy a megújuló honlap „Hírek” rovatába felkerülnek 
ezek, mert a Hírmondóban elég szűkszavúak ezek a hírek.
Dr. Tarjányi Tamás: Az önkormányzatok kényszerhelyzetben vannak a szolgáltatókkal és áraikkal 
szemben,  úgy az áram-, a gázszolgáltató, valamint  a Komszol  esetében is.  Legutóbbi értesüléseim 
szerint csúszik a nagytérségi hulladékgazdálkodási projekt. 17-én lesz a legközelebbi ülés, amelyen 
egy kollégánk részt vesz, remélem, hogy addigra bővebb információt kapunk.
Török József: Ipartörténeti és helytörténeti gyűjtemény létrehozása a tervem, egy része már megvan, 
azonban  szeretném  kérni  ezúton  is  a  televízió  nyilvánosságát,  hogy  segítsenek  nekem  ebben  a 
munkában. Biztosan mindenkinek a padlásán vannak olyan eszközök, tárgyak, amelyek a tulajdonosuk 
számára értéktelenek, én ezeket szívesen megtekinteném, ha illeszkednek ebbe a gyűjteménybe, akkor 
átvenném. Esetleg ezt a felhívást a Hírmondóban is közzétenném.
Juhászné  Árpási  Irma:  Szeretettel  várjuk a cikkedet,  a  következő számban közzétesszük.  Abban 
tudunk segíteni, hogy ha a hivatalban érdeklődnek, akkor a telefonszámodat megadjuk.
Ifj. Árvai István: Sok fejlesztést elindítottunk. A településmérnöknek számtalanszor ki kell mennie 
helyszínre, egy laptop beszerzését javasolom a számára.
Juhászné Árpási Irma: Aki egyetért a településmérnök számára laptop beszerzésével, kézfeltartással 
jelezze. A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 fő tartózkodásával, ellenszavazat nélkül egyetértett 
azzal, hogy a polgármesteri hivatal az előirányzatán belül egy laptopot szerezzen be.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a nyilvános ülést 21 óra 55 perckor bezárja.

Juhászné Árpási Irma
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Bors Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kálovics Géza
jegyzőkönyv-hitelesítő
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