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Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 
tárgyalójában 2009. október 5-én 18.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JELEN VANNAK: Juhászné Árpási Irma polgármester
dr.  Csizmadia  Andrea alpolgármester,  ifj.  Árvai  István,  Bojtor 
Ferenc,  Bors  Lajos,  Bruszt  László  (18.43-kor  érkezett  az  ülésre), 
Kálovics  Géza,  Kocsár  Károly,  dr.  Márai  István,  Mógor  Csaba, 
Németh  Csaba,  Zólyomi  Péter  (18.40-kor  érkezett  az  ülésre) 
települési képviselők dr. Tarjányi Tamás jegyző

IGAZOLTAN TÁVOL: dr. Medgyasszay Csaba, Vass Zoltán települési képviselők
   

Juhászné Árpási Irma: Köszöntöm a megjelenteket. Vass Zoltán és dr. Medgyasszay Csaba 
képviselők jelezték távolmaradásukat,  illetve Bruszt László és Bojtor Ferenc jelezte,  hogy 
késni fog. Az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkérem Bojtor  Ferenc  és  ifj.  Árvai  István  települési  képviselő  urakat,  kérem a  javaslat 
elfogadását.

A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 9 fő igen szavazatával,  
egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta Bojtor Ferenc 
és ifj. Árvai István települési képviselőket.  

Juhászné Árpási Irma: megtartja beszédét.
Tájékoztatom  a  T.  Képviselőtestületet,  hogy  az  iskola-  és  óvodafelújítás  a  befejezéshez 
közeledik. A használatbavételi engedélyezési eljárást megindítottuk és bízunk benne, hogy a 
szakhatóságok  hozzájárulásukat  megadják,  mi  ennek  érdekében  mindent  megtettünk  és 
megteszünk.
Az ünnepélyes átadásnak az időpontja 2009. november 8. (vasárnap) 15.00 óra, melyre ezúton 
is tisztelettel hívok mindenkit. A hivatalos meghívó a későbbiekben érkezik. 
A bölcsőde tervezésére a pályázat kiírásra került. A pusztafalusi temető támfalának felújítása 
megkezdődött. 



A Hunyadi utca útfelújítására a kivitelező kiválasztása megtörtént, a munkaterület átadás e hét 
pénteken lesz. Hasonlóképpen a grund és Csárdasori játszótér bekerítése is. A munkálatok 
kezdési időpontja október 12., jövő hétfő. 
A kátyúzásokra,  szegélyezésekre  is  megtörtént  a  kivitelező  kiválasztása  és  a  szerződések 
aláírása folyamatban van.
A kisteherautó megrendelése is megtörtént és várhatóan ebben a hónapban meg is érkezik.
Az utcatáblák, útbaigazító táblák megrendelése szintén megtörtént és kihelyezésnek várható 
időpontja október második fele.
Ismételten kiírásra került az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, azaz az egészségcentrum 
pályázat,  amely leadásáról a novemberi  testületi  ülésen a T. Képviselőtestületnek döntenie 
kell.  November  és  január  között  lehet  benyújtani  a  pályázatot,  mely  szintén  90%-ban 
támogatott  az  EU  részéről.  Ezt  mindenképpen  szükséges  a  pénzügyi  bizottságnak  is 
megtárgyalni.  Árajánlatokat  kértünk  még  a  sportcsarnoknál  lévő  két  hatalmas  kiugró 
üvegfelületre, meg szakvéleményeket is melyet szintén mellékeltünk, és szintén a PEB-nek 
tárgyalnia kell.
Ennyit szerettem volna tájékoztatásul elmondani.

(Zólyomi Péter települési képviselő megérkezett az ülésre 18.40-kor).

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

A  képviselő-testület  10  fő  igen  szavazatával,  1  tartózkodás  mellett,  
ellenszavazat  nélkül  elfogadja  a  polgármester  beszámolóját  tájékoztató  
jelleggel.

A napirendi javaslatot a képviselő-testület tagjai írásban megkapták.

Napirendi javaslat:
1. Közalapítvány az óvodáért – Győrújbarát Alapítvány kuratóriumi tagjának pótlása    
    Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester
2. Játszótéri eszközökre pályázati lehetőség, a pályázat benyújtásáról döntés  
    Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

Zárt ülés:
3. II. Rákóczi Ferenc ÁMK személyi ügyének tárgyalása 
    Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

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

Dr.  Tarjányi  Tamás:  szeretnék  egy  kiegészítő  napirenddel  élni,  és  elnézést  kérek,  mert 
összetorlódtak az események, ahogyan az a polgármesteri beszámolóból is látszódott, de még a TFB is 
rendkívüli  sürgősséggel  napirendjére  tűzte  a  Paperdő  utcának  a  felújításához  egy újabb  lakossági 
támogatás megszavazását. Minden évben a Paperdő utca lakosai jelentős résszel hozzájárultak az utca 
felújításához, és most az utolsó részletet kérték 400 eFt + ÁFA, azaz bruttó 500.000 Ft támogatás 
erejéig.  Ugye  a  költségvetési  rendeletünk  módosításakor  egymillió  forintot  hagytunk  még  erre  a 
feladatra,  ezt  kérem  még  rendkívüli  sürgősséggel  napirendre  tűzni,  azért  hogy  a  munkálatok 
folyhassanak. 
Juhászné Árpási Irma: Az elhangzottak alapján kéri 3. napirendként felvenni a Paperdő utcai lakók 
útfelújításának kérelmét és kéri, hogy tárgyalja meg a t. képviselőtestület!
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A  képviselő-testület  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  
egyetértett  a  Paperdő  utcai  lakók  kérelmének  3.  napirendként  való  
megtárgyalásával.

Szavazást követően a napirendi pontok:
1. Közalapítvány az óvodáért – Győrújbarát Alapítvány kuratóriumi tagjának pótlása    
    Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester
2. Játszótéri eszközökre pályázati lehetőség, a pályázat benyújtásáról döntés  
    Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző
3. Paperdő utcai lakók útfelújításával kapcsolatos kérelmének megtárgyalása
    Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

Zárt ülés:
4. II. Rákóczi Ferenc ÁMK személyi ügyének tárgyalása 
    Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

A napirendek tárgyalása

1. Közalapítvány az óvodáért – Győrújbarát Alapítvány kuratóriumi tagjának pótlása    
    Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Juhászné Árpási Irma: Az idei évben volt vizsgálat az alapítványnál. Egy alapítványi tag, Szabó úr 
lemondott és helyére a pótlás megtörtént ugyan, de nem jelentették be hivatalosan az ügyészségnek. 
Emiatt  a  vizsgálat  során  az  ügyészség  felhívta  a  figyelmünket  arra,  hogy hozzon a  testület  erről 
határozatot. Az óvoda a javaslatát – a szülővel egyeztetve – meg is tette, ezért kérjük a t. Képviselő-
testületet, hogy Kovács Attila 9081 Győrújbarát, Komlóvölgy u. 2/b. sz. alatti lakost, mint kuratóriumi 
tagot a képviselőtestület fogadja el és támogassa. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze 
azt! 
Dr. Tarjányi Tamás: Öcsödy Gáborné kuratóriumi elnök tesz javaslatot a kuratóriumi tagokra, ennek 
ez a menete.
Juhászné Árpási Irma: A jelölt egy apuka, akinek a 3 éves gyermeke most kezdett el óvodába járni, 
és őt jelölték meg.
Németh Csaba: Van egy közalapítvány, akkor ha jegyző úr lenne kedves egy kicsit kifejteni, hogy 
mennyiben  tartozik  a  kuratóriumi  tagok  megválasztása,  elfogadása  az  önkormányzat,  a 
képviselőtestület asztalára, illetve ha ránk tartozik, akkor magának az alapítványnak a működéséről, 
tevékenységéről,  gazdálkodásáról,  mennyire  lehet és van-e belelátása az önkormányzatnak.  Hallani 
már hallottunk róla, de testületi ülésen, akár bizottsági ülésen nem hallottunk semmit. 
Dr. Tarjányi Tamás: Ilyen mélységben nem készültem fel, de a közalapítvány működése nyilvános, 
melyet  Győrújbarát  Község  Önkormányzata  hozott  létre.  Az  alapítvány az  elkülönített  vagyonnal 
gazdálkodik,  ami  részben  az  1%-os  adófelajánlások,  részben  egyéb  adományokból  áll  össze.  A 
képviselőtestület – mint létrehozó – akkor határozatlan időre megbízta mind a kuratóriumi elnököt, 
mind  pedig  a  kuratórium tagjait.  Ahogyan  azt  az  előbb  a  polgármester  asszony ismertette,  ez  a 
vizsgálat feltárta, hogy egy tag már nem vesz részt aktívan a kuratóriumban, ezért őt cserélni kellett. A 
kuratórium  évente  egyszer  köteles  ülésezni,  amikor  az  alapszabályban  meghatározott  célra  a 
rendelkezésre  álló  pénzeszközöket  felhasználhatja,  ill.  dönthet  azoknak  a  támogatásoknak  az 
odaítéléséről. 

(Bruszt László képviselő 18:43-kor megérkezett az ülésre.)
Az ügyészségi  vizsgálat  ezt  rendben valónak találta,  áttekintette  a  gazdálkodást  is,  ennek az  egy 
tagnak a pótlását kifogásolta, ami a közalapítvány létrehozójának a feladata. Amennyiben szükséges, 
akkor a következő testületi ülésre egy részletesebb beszámolót, tájékoztatót elő fogok készíteni. Azt 
viszont minden esetben meg kell jegyeznünk, hogy az alapítvány a létrehozásának a pillanatától elvált 
a létrehozójától, éppen ez a dolog lényege, hogy az alapítvány létrehozója lemond arról a vagyonról és 
az  afölötti  gazdálkodásról,  egy független  kuratóriumot  bíz  meg,  amelyben  a  továbbiakban csak a 
kuratóriumi tagok pótlásának – illetve az elnök személyében történő változása - esetén hárul feladat az 
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alapítóra.  Természetesen  az  alapítvány  adatai  nyilvánosak.  A  következő  ülésre  természetesen  az 
alapítvány vagyonáról és a megtörtént felhasználásról egy tájékoztatót fogok adni. Ez az alapítvány a 
győrújbaráti  óvoda  fejlesztését  eszközökkel,  anyagi  lehetőségekkel  való  támogatást  tűzte  ki 
alapszabályában meghatározott  célra.  Kérném, hogy fogadja el a testület, hogy a következő ülésén 
megadjuk erről az elkülönített vagyonról szóló tájékoztatást.   
Németh Csaba: Kuratóriumi tagot mennyi időre választunk?
Dr. Tarjányi Tamás: határozatlan időre választunk tagot.
Németh Csaba: Azért kérdeztem, mert most egy szülőt választunk, akinek a gyereke egyszer majd 
kinövi az óvodát. 
Juhászné Árpási Irma: Igen, de akkor is lehet a kuratórium tagja. 
Németh Csaba: Igen, egyik oldalon értem, a másik oldalon meg nem értem. De nem jellemző, hogy a 
kuratóriumi tagok lemondanak, akiknek a gyermekei kikerülnek az óvodából. 
Dr. Tarjányi Tamás: Ahogy én tudom – bár nem ismerem a korábbi működését – egy szokásjogi 
megegyezés volt, de polgármester asszony jobban tud a múltról beszámolni.
Juhászné  Árpási  Irma:  Szabó  György  volt  eddig  a  tag,  akinek  most  már  a  középiskolából  is 
kimaradtak a gyermekei. Egyéb elfoglaltságaira való hivatkozással mondott le a tagságról.
Németh Csaba: Javasolnám, hogyha ezt nem létszükséglet most elfogadni, akkor ne döntsünk. 
Dr. Tarjányi Tamás: De, mert az ügyészség felhívott minket erre, határidős.
Németh Csaba: Tehát ezt most azonnal, mindenféle egyéb háttérinformáció nélkül el kell fogadnunk. 
Jegyző úr, jól értem? 
Dr. Tarjányi Tamás: Itt mindösszesen az a feladat, hogy a kuratórium akkor működik törvényesen, 
ha a kuratóriumi tagok be vannak töltve. Itt az egyik tag kiesése történt, emiatt valóban megállapította 
az alapítvány mulasztását, és kérte a tag pótlását, melyre  határidőt tűzött  az ügyészség. Ez a levél 
szeptember  16-án  érkezett,  és  akkor  tűztek  ki  15  napos  határidőt,  tehát  ebből  már  éppen  ki  is 
csúsztunk.  Kértem határidő hosszabbítást  a  mai  testületi  ülésig,  pótolni  kell  a  kuratóriumi  tagot  a 
törvényes működéshez, a tagválasztás pedig a létrehozó feladata.
Juhászné Árpási Irma: Amennyiben a képviselőtestület egyetért  azzal, hogy Kovács Attila (9081 
Győrújbarát, Komlóvölgy u. 2/b. sz. alatti lakos) legyen az új kuratóriumi tag, az kérem kézfeltartással 
jelezze azt! 

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  10  fő  igen  szavazatával,  2  fő  tartózkodása  mellett, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

106/2009. (X. 5.) Kt. határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Közalapítvány 
az óvodáért – Győrújbarát Alapítvány kuratóriumi tagjának Kovács Attila 9081  
Győrújbarát, Komlóvölgyi u. 2/b. sz. alatti lakost választja meg. 

2. Játszótéri eszközökre pályázati lehetőség, a pályázat benyújtásáról döntés  
    Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző
Juhászné Árpási Irma: Felkéri jegyzőt, hogy kiegészítését tegye meg.
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Folyamatosan  figyeljük  a  pályázati  lehetőségeket  és  a  szeptember  15-én 
meghatározott  feladatok és  beruházások mellett  egy nyilvános  játszótér  kialakítása  is  szerepelt.  A 
településrendezési szerződésből származó 4,6 mFt + Áfa összeget tervezett a testület erre felhasználni, 
hogy  kezdődjön  meg  az  egyeztetés  a  kötelezettel.  Időközben  viszont  megjelentek  ROP-os  és 
LEADER-pályázatok,  melyek  között  szerepel  nyilvános,  tehát  közös  játszóterekre  való  pályázati 
lehetőség is, amely megfelelő biztonsággal elkerített nyilvános játszóterekhez eszközbeszerzés, ill. új 
játszótér létrehozására szolgál. A pályázat benyújtásához egy formális képviselőtestületi döntésre van 
szükség, a legfeljebb pályázható összeg 5 mFt, mely forrás 90%-ban támogatott. Mivel a pályázati 
kritériumoknak a civilház melletti terület felel meg, ezért az a javaslatunk polgármester asszonnyal, 
hogy  próbáljunk  meg  pályázni  ebben  a  LEADER-programban  erre  a  területre.  Addig  a 
képviselőtestület  döntésétől  függően  vagy tegyük  ezt  a  4  mFt-ot  függőbe  pályázat  sikertelensége 
esetére,  illetőleg  határozzunk  meg  olyan  alternatív  területeket,  ahova  ezeket  a  településrendezési 
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pénzből származó játszóeszközöket biztonságos játszótérre ki tudjuk alakítani. Azt gondolom, hogy 
ezt a lehetőséget ki kellene használni, ez egy viszonylag egyszerű pályázati forma, itt az 5 mFt erejéig, 
az  ún.  EU-szabványos  játszóeszközök beszerzését  kell  megjelölni  oly módon,  hogy a  telepítés  is 
szerepeljen a beszerzési árban. Ezen Eu-szabványos minősítéssel rendelkező játszóeszközök telepítése 
már nem engedélyköteles tevékenység. Ez viszonylag egyszerű és azt gondolom jó pályázati forrás. 
Erről kérnénk a képviselőtestület véleményét, ill. azt, hogy a 4,6 mFt-os településrendezési pénznek 
addig milyen sorsra legyen. 
Juhászné Árpási Irma:  Alpolgármester  asszonnyal  arról beszélgettünk,  hogy a falunak most  már 
több  pontján  is  van  valamilyen  játszótéri  kezdeményezés  (orvosi  rendelőnél,  hegyi  részen).  Itt  a 
faluközpontban viszont  nincs, ezért  azzal  a javaslattal  élünk, hogy itt  a hivatal és művelődési  ház 
környékén,  valahol a faluközpontban, szabad területen valósuljon meg.  Erről azonnal  dönteni nem 
kell, amennyiben ez az összeg rövid időn belül realizálódik, akkor egy helyen próbáljuk meg ezt a 
játszóteret  megvalósítani.  Erre  még  úgy gondolom van egy hónap gondolkodási  időnk,  viszont  a 
pályázat beadásáról most kellene dönteni.
Dr.  Márai  István:  A  pályázat  megírásával,  beadásával  teljes  mértékben  egyetértek.  Ha  nyerünk, 
akkor megmarad arra a játszótérre előirányzott 4,5 mFt-unk, ha meg nem nyerünk, akkor ezt a pénzt 
vissza lehet helyezni, és akkor abból lehet megcsinálni.
Zólyomi Péter: Kérdésem, hogy a határidőkről tudunk-e valamit? Meddig adható be? Mikorra várható 
döntés ebben? Ez az a fajta pályázat, ahol a beadást követően meg lehet kezdeni a megvalósítást, vagy 
pedig itt meg kell várni a döntést?
Juhászné Árpási Irma: Hogyan fog történni? Ezt most azonnal nem tudom megválaszolni, mert a 
Leaderben mi  a IV-es tengelybe esünk, és a III-as tengely elbírálása ugyan már megtörtént, de az 
anyagi  források  most  már  lassan  háromnegyed  éve  nem  érkeztek  meg.  Bízzunk  benne,  hogy 
hamarosan változás lesz, és egyúttal a kettő egyszerre megérkezik, ezért javasolnám, hogy a pályázatot 
mindenképpen nyújtsuk be. 
Mógor Csaba: Tekintettel arra, hogy nem biztos a pályázati pénz beérkezése, én egészen addig nem 
javasolnám hozzányúlni  ahhoz a félretett pénzhez, mert ha mégis bekövetkezik, hogy nyerünk egy 
pályázatot a civilház melletti játszótérre, ellenben a pénzt vagy nem kapjuk meg, vagy csak később, 
vagy akár lesz egy kormányváltás,  vagy nem, nem tudjuk mi fog történni ezekkel a pályázatokkal, 
ezért én javasolnám azt a pénzt nem elkölteni, mert akkor az eredeti elképzelés szerint tudnánk ezt 
megvalósítani a civilháznál.
Juhászné Árpási Irma: Igen, azt mondtam, hogy a következőről még ráérünk dönteni, hogy annak mi 
lesz a sorsa. Most arról döntsünk, hogy beadjuk-e ezt a pályázatot max. 5 mFt összegben, ha menet 
közben ezt nem csökkentik, mert hozzá kell tenni azt is, hogy sajnos ezek időközben néha változnak.
Kocsár Károly: Én kérdeznék még, mert úgy hallottam, hogy ide akarunk pályázni és nem pedig oda 
a civilházhoz. Én egyébként nem tudok január 9-e óta semmiféle olyan pályázatot megszavazni, ami 
nincs megtervezve! Tavaly megszavaztunk így egy pályázatot, aztán megvalósult valami, ami egészen 
más, mint ami a terv volt és más is, mint ami a pályázatban volt. Ezt januárban megtárgyaltuk. Most 
nagyon jó, hogy kapunk pénzt, de mire, mennyit és mit fogunk belőle csinálni? Azon kívül persze, 
hogy játszóteret. Ezt így nem lehet kérem, polgármester asszony! Vagy van egy terv, hogy egy hintát, 
egy  libikókát,  egy  bukásgátlót,  de  mi  mit  akarunk  tulajdonképpen  csinálni?  Támogatom,  hogy 
hozzunk ide 5 mFt-ot, de mire? 

Dr.  Tarjányi  Tamás:  elkezdhetünk ezen vitatkozni,  de  én úgy emlékszem azt  mondtam,  hogy a 
civilház melletti területre kívánunk pályázni. A döntési lehetőség az, hogy ezt a pénzt talonba tesszük, 
vagy felhasználjuk máshova. Én azzal értek egyet, hogy tegyük talonba. Elmondtam azt is, hogy a 
játszóeszközök  beszerzése  nem  engedélyköteles,  azt  gondoltam,  hogy  ahogyan  az  egyéb 
eszközbeszerzés  során  is,  a  hivatal  lebonyolítja  az  eljárást,  hogy  ebből  a  pénzből  milyen 
játszóeszközöket  tud  a  leghatékonyabban  összeállítani,  amennyiben  a  képviselőtestületnek  az  a 
döntése, hogy meg kívánja határozni, hogy ebben hány hinta vagy libikóka tartozzon bele, akkor elő 
fogjuk készíteni, október 30-ig van határidő és újabb testületi ülést fogok összehívni. 

Bojtor  Ferenc:  A  beadásnak  gondolom feltétele  az,  hogy részletesen  leírjuk,  hogy mit  kívánunk 
megvalósítani. Tehát a hivatalnak vagy a pályázatírónak össze kell állítania az anyagot, mert anélkül 
nem lehet  pályázni.  Csak  jó  lenne  tudni,  mert  mi  sem vagyunk  gyermekjátszótér-szakértők,  meg 
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gondolom  a  hivatalnak  sem  ez  a  szakterülete,  jó  lenne  az  óvodásokat,  óvónőket  bevonni  ebbe 
valamilyen szinten. Van határidőnk, amelyre ezt teljesíteni kell, ezért okoljunk a múltban történtekből 
és olyat valósítsunk meg, amit a gyerekek tényleg örömmel használnak. 

Juhászné  Árpási  Irma: Ezt  hasonlóképpen  kell  előkészíteni,  mint  az  EU-s  pályázatokat,  és  a 
pályázatíró cégnek ugyanúgy el kell készítenie az ezzel kapcsolatos pályázati anyagot is. Az pedig a 
mi kompetenciánk, hogy mit fogunk a játszótérbe beletenni.

Bojtor Ferenc: De addig ki kell találni, hogy mi kerüljön bele, nem? Mert ami belekerül, azt kell 
megvalósítani. 

Dr. Tarjányi Tamás: Nyilván nem azt mondtam, hogy mi saját magunk fogjuk kitalálni, hanem az 
összeállítás menete úgy néz ki, hogy igazolhatóan, dokumentált árajánlatokkal alá kell támasztani az 
adott eszközök beszerzésének a lehetőségét, erre lefolytatni az ajánlatkérést, a beérkezett ajánlatok 
alapján az ÁMK, ill. egyébként a pályázatok lebonyolításában részt vevő pedagógusok összeállítják 
azokat a játszóeszközöket, amiket a korcsoportoknak ajánlanak beszerezni, az 5 mFt-ot maximálisan 
kihasználva.  Emiatt  hangsúlyoztam,  hogy az esési  zónák betartásával  olyan  játszóeszközöket  lehet 
ebben beszerezni, ami kompletten telepítettek, tehát mindösszesen annyi a meghatározás, hogy hány 
méterre kell egymástól lenniük. Más kérdés az, hogy ki szeretne még segíteni nekünk abban, hogy ez 
hogyan nézzen ki, mert mi csak a dokumentáció részével tudunk foglalkozni.  

Németh Csaba:  Ne feledkezzünk meg az előző döntésünkről,  tehát,  hogy magának a játszótérnek 
legyen  egyfajta  grund  funkciója,  vagyis  nagyobb  gyermekek  részére  is  alkalmas  legyen,  ne  csak 
játszóeszközök kerüljenek oda, hanem egy kisebb sportpályakialakítás is megvalósuljon ott.

Juhászné Árpási Irma: Az előző testületi ülésen döntött a képviselőtestület, hogy a civilház mögötti 
területen  grundot  épít,  tájékoztatómban  is  elmondtam,  hogy  erre  vonatkozóan  az  árajánlatokat 
bekértük,  kiválasztásra  került  a  kivitelező,  pénteken  kap  munkaterületet  és  hétfőn  kezdi  el  a 
munkálatokat.  Tehát  ez  teljesen  független a  jelenleg tárgyalt  játszótértől,  a  civilház  két  ellentétes 
oldaláról beszélünk. 

Németh Csaba: Értem, tehát a kettő teljesen független egymástól, köszönöm.

Juhászné  Árpási  Irma:  Kérdés,  észrevétel,  javaslat  van-e  még?  Nincs.  Amennyiben  a 
képviselőtestület egyetért azzal, hogy játszótéri eszközökre pályázzunk a civilház melletti területen a 
pályázatban előírt maximumra, max. 5 mFt, melynek önrésze a következő év költségvetésének terhére 
500 eFt, az kérem kézfeltartással jelezze azt! 

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

107/2009. (X. 5.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  pályázatot  kíván  benyújtani  "Játszótér  
kialakítása  Győrújbaráton"  címmel  az  Új  Magyarország  Vidékfejlesztési  Program 
2007-2013 pályázati kiírás Leader Közösségi célú fejlesztés, Falumegújítás 5000 fő  
feletti településeken pályázati kiírására.

3. Paperdő utcai lakók útfelújításával kapcsolatos kérelmének megtárgyalása
    Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

Dr.  Tarjányi  Tamás:  Részben  ismert  az  ügy,  a  TfB  már  megtárgyalta,  több  utca  is  jelezte,  és 
személyesen  érdeklődött  nálam  egészen  szeptember  elejéig  az  útfelújításokkal  kapcsolatban. 
Konkrétan egyedül a Paperdő utca volt az, aki a támogatási kérelmét benyújtotta: az utolsó szakaszt 
2009. évben kívánják befejezni, 250 fm út burkolásával valósulna meg az útfelújítás, ami most már 
évek óta az önkormányzat 50%-os támogatásával zajlik. Ez az utolsó önrész 400 eFt + Áfa összeg 
lenne,  a  lakók ez  előző évek  alapján  ugyanígy  összeadták  az  önrészünket  és  jelezték,  hogy az  ő 

6. oldal



önrészükbe az E.ON,  a Pannon-Víz Rt.,  a  Ravazdi  Erdészet  és a  T-Mobil  Hungary is  támogatást 
nyújtott, de 500 eFt az ő önrészük is. A TfB megtárgyalta a kérelmet és javasolja, hogy a Paperdő 
utcai lakossági önerős útfelújítás valósuljon meg és fejeződhessen be.

Juhászné Árpási Irma: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése?

Kocsár Károly: Kell ehhez testületi döntés? Mert erre volt egy tartalékkeret.

Dr.  Tarjányi  Tamás:  Igen,  de  annak  a  tartalékkeretnek  a  felhasználását  nem  adtuk  oda  más 
bizottságnak, hanem a testület hatáskörében maradt, ezért a döntésre szükség van, és 500 eFt van is 
ebben a keretben.

Juhászné Árpási Irma: Köszöni jegyző úr kiegészítését. Aki egyetért  azzal,  hogy a Paperdő utca 
felújítását bruttó 500.000 Ft összegben támogassuk, az kérem kézfeltartással jelezze azt!

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

108/2009. (X. 05.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  Paperdő  utca  felújításához  a  benyújtott  
kérelemre  500  000  Ft  támogatást  biztosít  az  "Önerő  lakossági  útfelújítások  
támogatásához" című céltartalék előirányzatának terhére.

Juhászné Árpási Irma: A következő napirendi pontunk – a II. Rákóczi Ferenc ÁMK személyi ügye – 
megtárgyalása zárt ülést igényel, melyhez kérem a képviselőket, hogy a tárgyalóba fáradjanak.
Mógor képviselő úrnak még megadja a szót:

Mógor  Csaba:  Manapság  hallani  sok  helyről,  hogy  jelentek  meg  településfelügyelői  munkakör 
létrehozására  pályázatok  az  önkormányzat  részére.  Kérdésem,  hogy  Önök  ismerik-e  ezt?  Több 
település  élt  már  a  lehetőséggel,  melynek  lényege  az,  hogy  akik  nem  rendelkeznek 
közterületfelügyelővel,  azok a települések pályázhatnak erre és ennek a személynek a díjazását ill. 
közterheit állami pénzből fedezik és nem terheli az önkormányzatot. Van-e erről információjuk? 
Dr. Tarjányi Tamás: Ebben az időszakban nem láttuk ezt a pályázati kiírást, ill. a pályázatfigyelő 
cégünk sem jelezte ez a megoldást, de ha képviselő úr valamilyen segítséget nyújt, akkor utána fogok 
nézni  azzal,  hogy a  közterületfelügyelő  – mint  intézmény – létrehozásán magam is gondolkodom 
(feltételei,  bírságolás  stb.).  A  jövő  évi  költségvetéshez  ezt  szeretném is  előterjeszteni,  nem plusz 
létszám lenne,  hanem a jelenlegi  állomány kerülne közterületfelügyelői  jogállásba (fényképezővel, 
gumibottal rendelkező). Utánajárunk a pontos feltételeknek.
Bruszt  László:  Hozzátenném,  hogy  elvileg  nem pályázat  ez,  hanem jár  azoknak,  akiknek  nincs 
közterületfenntartó saját  brigádjuk. Sajtóban hangzott  el  az információ,  de nem tudom,  hogy mi  a 
jogszabályi háttere a településőrnek.     
Dr. Tarjányi Tamás: Meg fogom nézni, hogy mely települések jogosultak rá.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a nyilvános ülést 19 óra 02 perckor bezárja. 

Juhászné Árpási Irma
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Bojtor Ferenc 
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ifj. Árvai István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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