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Készült  Győrújbarát  Község  Önkormányzata  képviselő-testületének  a  Polgármesteri  Hivatal 
tárgyalójában 2009. november 10-én 18,30 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról. 

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

IGAZOLTAN  TÁVOL  VAN:  dr.  Csizmadia  Andrea,  Németh  Csaba,  Vass  Zoltán  települési 
képviselők

Juhászné  Árpási  Irma:  Köszöntöm a megjelenteket.  A jegyzőkönyv  hitelesítésére  felkérem Bors 
Lajos és Mógor Csaba települési képviselő urakat, kérem a javaslat elfogadását.

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

Juhászné  Árpási  Irma:  Az Önkormányzati  Törvény írja  elő  közmeghallgatás  megtartását,  ahol  a 
lakosság közérdekű kérdéseket intézhet a képviselő-testülethez. Tisztelt jelenlévők, Önöké a szó.
Török  József:  Köszöntök  minden  jelenlévőt.  Ismételten  a  helytörténeti  gyűjtemény  létrehozása 
ügyében szeretnék a képviselő-testülethez, a jelenlévőkhöz, valamint a falu lakosaihoz kérést intézni. 
Azt  gondolom,  hogy a helytörténeti  gyűjtemény létrehozásának a menete  komoly munkát  igénylő 
feladat  lesz.  Szeretném  kérni  a  győrújbarátiakat,  hogy  akik  szeretnének  támogatni  emberi 
törekvésemben,  azok  nálam  vagy  az  önkormányzatnál  jelentkezzenek.  Szeretnék  egy  csapatot 
létrehozni,  mert  azt  gondolom,  hogy  egyedül  kevés  leszek,  hogy  egy  komolyabb  helytörténeti 
gyűjteményt  létrehozzunk. Vagy alapítványhoz kellene kapcsolódni, vagy alapítvány létrehozásában 
gondolkodom, mivel nagy anyagi hozzájárulást is igényel a feladat. Van-e jelenleg ilyen alapítvány az 
önkormányzatnál, amelyhez ez illeszthető?
Juhászné Árpási Irma: Nincs ilyen alapítványunk.
Török József: Kérem a képviselő-testületet, hogy kezdjünk egy párbeszédet, hogy miben tudnának 
segíteni, illetve miben tudnának támogatást nyújtani. Minden nappal, héttel fogynak azok a dolgok, 
amiket meg lehet menteni. Régi iratokra, tárgyakra, eszközökre gondolok, amiket ma még meg lehet 
menteni.



Bojtor  Ferenc:  A  most  kialakuló  új  honlapra  kiváló  alkalom  lenne  egy  anyagot  feltenni  ezzel 
kapcsolatban. A civil  szervezetek a legjobb hely véleményem szerint,  ahol ezt lehetne promotálni, 
hiszen a nyugdíjasok élnek itt legrégebben ők ismerik a falut a legjobban.
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Kaptam  egy  komplett  fotódokumentációt  ismertetővel,  ez  már  be  van 
szerkesztve,  külön menüpont  alatt  az összes  fénykép látható lesz,  illetőleg mellette  ott  lesznek az 
elérhetőségek, hogy hova várjuk, hol lehet ezeket megnézni. Úgy gondolom, hogy a nyilvánosságot 
már biztosítottuk.
Juhászné Árpási Irma: Rövid leírást tegyél meg a Baráti Hírmondóba az elérhetőségeiddel, ha lehet, 
péntekig. Az idősebbek inkább a Hírmondót olvassák, előbb-utóbb eljut az emberekhez az információ.
Török József: A rövid leírás már megvan, a következő Hírmondóban úgy gondolom, hogy meg is 
jelenhet.  Ott  felsoroltam,  hogy mik  azok a tárgyak,  mik  azok az írásos emlékek,  amiket  érdemes 
megőrizni. Én nem is annyira az öregekhez fordulnék, mert ők már ritkán járnak fel a padlásra. Lehet, 
hogy valami  a mai  tizenévesnek,  huszonévesnek szemét,  az nem biztos,  hogy szemét,  hanem egy 
nagyon  értékes  tárgyi  emléke  lehet  a  falu  életének.  Inkább  a  közép  korosztályhoz  szólok,  hogy 
hívjanak fel  telefonon,  és  nagyon szívesen elmegyek,  és megmondom,  hogy érdemes-e eltenni  az 
írásos emléket vagy eszközt. Illetve ezt úgysem én fogom eldönteni, ezért szeretnék létrehozni egy 
csapatot, hogy nálam sokkal hozzáértőbbek segítsék ezt a munkát.
Ventúra Sándorné: A honismereti tábor 14 évig működött, sok anyagot összegyűjtöttek a gyerekek. 
A régi épületeket felmérték. Az egyesület tulajdonában van mindez az anyag. Az egyesülettel vedd fel 
a kapcsolatot. 
Cserepes István: A csapadékvíz elvezetésről és az utakról szeretnék szólni. Ahogyan jövünk befelé 
Győrből,  és  a  bukkanó  táblát  elhagyjuk,  a  padkára  behajolnak  a  fák,  illetve  a  nyári  viharból  és 
fairtásból ott vannak hagyva vastag ágak a padkán, jó lenne szólni a KPM-eseknek, hogy tegyenek egy 
kis rendet. Ugyanez van a faluba bejövő kanyarnál, ahol most a nyomda van, egyszerűen nem látható 
be  hosszan  az  útszakasz.  Ha  még  jön  a  havazás,  kitolják  oda  a  havat,  tovább  fog  szűkülni  a 
keresztmetszet. Másik dolog, ha jövünk befelé a faluba, úgy tudom, hogy a Mózesék telkénél kb. 10-
12 cm mély, ötven méter hosszú, csaknem fél sáv szélességű tócsa áll az úton, azt el kéne valahova 
vezetni. Nem mondom, hogy miért állt ott meg, de a tulajdonosnak is kéne szólni, mert részben a 
tulajdonos hibája, részben a Kpm hibája. A múltkori közmeghallgatáson szóltam, hogy a Liszt Ferenc 
utca, Fő utca és Veres Péter utca sarkán, főleg a Liszt Ferenc utcai részen a kikövezett rész dől be. 
Akkor még csak egymáshoz feszülve voltak a kockák, mostmár kb. kézfejnyi rész van, és be fog dőlni. 
A  túlsó  oldalon,  a  Fő  utca  elején  nincs  megoldva  a  vízelvezetés,  valahogy elmosta  az  odarakott 
kavicsot  közvetlenül  az  áteresznek  a  szájánál.  A  volt  Kultúrház  átfolyó  csatornája,  szerintem 
szennyvíz, be van szakítva, azzal is kéne valamit csinálni. Felfelé a Liszt Ferenc utcán az útnak a 
szegélyén az esővíz viszi lefelé a homokot. Nincs megoldva a víz bevezetése az árokba, azzal valamit 
kellene csinálni. 
Juhászné Árpási Irma: Az iskolánál lévő kivezető a Sportcsarnok tetőnek a felszíni vize. 
Dr. Márai István: Szeretném jelezni, hogy a benzinkútnál egy hatalmas kátyú van. A Közútkezelőt 
értesíteni kell.
Őriné Pölöskei Izabella: Megkérdezném Török úrtól, hol képzeli el hogy helyet kap a honismereti 
gyűjtemény?
Török József: Egyelőre azt vállaltam,  hogy összegyűjtöm,  leltározom, lefényképezem a tárgyakat, 
van elég helyem, a későbbi helyét nem tudom még. Győrújbarátra sorban jönnek a vállalkozások, úgy 
gondolom,  hogy minden itt  élő vállalkozó szívesen segít  valamilyen  összeggel ezt létrehozni.  Sok 
támogatót szeretnék összegyűjteni. Úgy gondolom, hogy néhány éven belül komoly gyűjtemény lesz. 
Saját ipartörténeti gyűjteményem részére, akár egy üres telekre lehet építeni valamit, akár egy üveg, 
körbejárható  épületet,  ahol  ki  lehet  próbálni,  meg  lehet  nézni  az  eszközöket.  Nem  muszáj  régi 
nádfedeles parasztház. Olyan hely lenne jó, ahol nagy a telek. Régi győrújbaráti iparosság eszközeit 
ahol  be  lehetne mutatni,  van már  cipész iparos  felajánlásom,  sok bognár műhely felszerelésem,  a 
faluban lévő gazdálkodók eszközei.
Őriné  Pölöskei  Izabella:  Az  önkormányzatot  hogyan  akarja  rávenni  arra,  hogy adjon  helyet?  A 
Patrióta Honismereti és Faluvédő Egyesület évek óta nem kap helyet, hét éve a lakásomban őrzöm a 
tárgyakat,  holott  mi  is  szeretnénk ezt  megmutatni  a  falunak.  Az  őszi  projekthéten  örültem,  hogy 
tudtam adni a tanárnőnek anyagot, amelyből a gyerekek dolgoztak.



Török József: Lehetne-e olyan javaslatot tenni, hogy létrehozunk egy helyismereti anyagot bemutató 
házat,  és  ha  összegyűjtenénk  az  összeg  felét,  bár  tudom,  hogy  az  önkormányzat  nincs  abban  a 
helyzetben,  hogy hozzáteszi  a másik felét,  de 2012-ig lehet  EU-s pénzekre is  pályázni,  még ez is 
beleférhet. Már most tudnánk olyan anyagot produkálni, amit érdemes bemutatni, aminek helyet kell 
csinálni.
Őriné  Pölöskei  Izabella:  A  Patrióta  Honismereti  és  Faluvédő  Egyesület  szívesen  segít  és  a 
pályázatokban is részt tudunk venni, merthogy hét éve működő egyesület vagyunk.
Juhászné  Árpási  Irma:  A  régi  iskolánk  alkalmas  lenne  erre,  hiszen  magas,  nagy  épület.  Civil 
szervezet  vagy  alapítvány  lehet,  hogy  könnyebben  tud  pályázni  ennek  a  felújítására,  akár  az 
önkormányzattal együtt. Ez egy közös munka lehet. Ha alapítványt hoznál létre, sokkal könnyebben 
tudunk közösen pályázni. Ez az épület arra rendkívül alkalmas, hogy fedett helyen legyen minden. 
Széles ajtók és nagy termek vannak az épületben, amibe úgy gondolom, hogy be lehet vinni ezeket az 
eszközöket, és hosszú távon meg lehet őket őrizni.
Török József: Eltelik néhány hét biztosan, mire megtalálom a támogatókat. Akkor úgy gondolom, 
hogy le kéne ülni együtt az önkormányzattal a továbbiak egyeztetése érdekében.
Őriné  Pölöskei  Izabella:  Miért  kell  új  épületben  gondolkodni,  ha  van  Győrújbaráton  egy  létező 
Tájház? Illetve, ha nincs, akkor kérem az illetékeseket, hogy mondják meg, hogy miért nincs?!
Török József: Én magam sem olyan épületet képzeltem, mint a Tájház. Kicsi a telek, nem lehet ott 
elhelyezni mezőgazdasági eszközöket, régi műhelyeket. Sok szakma van Győrújbaráton, többmindent 
kéne megmutatni. Ezért gondolom, hogy kicsi a tájház. Ha jól tudom, akkor nem is lett Győrújbaráté, 
mert nem tudott megegyezni a falu a tulajdonosokkal.
Őriné Pölöskei Izabella: Lesz Győrújbarátnak Tájháza?
Dr. Tarjányi Tamás: Nincs Győrújbarátnak Tájháza. A testület azon volt, hogy legyen, de sajnos 
nem sikerült megegyeznie a tulajdonossal, így jelenleg nincs.
Őriné  Pölöskei  Izabella:  Mik  a  jövőbeni  tervei  a  testületnek,  hogy  működjön  a  Tájház 
Győrújbaráton? Kérem, hogy valaki a képviselők közül is válaszoljon. 
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Újra  el  tudom  mondani  a  válaszomat.  A  képviselő-testület  meg  kívánta 
vásárolni  a  Tájházat,  a  tulajdonos  olyan  árat  kért,  amiért  nem  vásárolta  meg  az  önkormányzat. 
Keresem a megoldást, de most erről itt nem kívánok beszélni.
Bojtor Ferenc:  Saját  forrásból  felújította  volna az  iskola  épületét  az  önkormányzat  állagmegóvás 
céljából,  a  tulajdonos  azonban  elutasította  az  önkormányzat  segítségnyújtását  az  állagmegóvás 
vonatkozásában. Irreális javaslatokat nem tudunk elfogadni.
Őriné  Pölöskei  Izabella:  A  gondnokot  az  önkormányzat  fizeti.  Nem  lehet  kérdés,  hogy  egy 
gondnokot kifizetünk-e vagy sem.
Dr. Medgyasszay Csaba: A tegnapi település-fejlesztési bizottsági ülésen előjött a Tájház ügye is. 
Nagy szégyen  lenne,  ha  összedőlne  a  Tájház  mind  a  településre  nézve,  mind  az  önkormányzatra 
nézve. Az igény megvolt bennem mindig,  hogy a tradíciókat megőrizzük. De azt meg kell  értenie 
mindenkinek,  hogy  olyan  költségvetés  van  a  nyakunkban,  hogy  nemhogy  tájházat  nem  tudunk 
vásárolni, de egy méter utat nem tudunk építeni, az intézményeinket tudjuk fenntartani. Noha mind 
ezt, mind az egyéb civil kezdeményezéseket nagyon jónak találom, de jövőre még ennyi lehetőségünk 
sem lesz. Ha részletfizetést, vagy bármi más egyéb konstrukciót a tulajdonosok elfogadnának, rég ki 
lenne fizetve. Az elvi döntést meghozta a testület, akarjuk, hogy legyen tájház, keressük a megoldást.
Kocsár Károly: Nem jó téma olyanról vitatkozni egy közmeghallgatáson, ami egyrészt folyamatban 
van, másrészt mindkét oldalról alaposan össze van keverve. Négy, jól elhatárolható dolog van Tájház 
ügyben. Az egyik a diófa ügy, amelyben vagy beperli a tulajdonos az önkormányzatot, vagy nem, az a 
tulajdonos dolga, nekem ma elmondta, hogy félmillió Ft értékű fát elvittek az udvarból, ez egy ügy. A 
másik, hogy volt egy vásárlási szándéka az önkormányzatnak. Hivatalos ingatlan értékbecslőt kértünk 
fel. Kérdem én, ha az önkormányzat az ingatlan értékbecslő által megállapított érték többszöröséért 
vásárol  valamit,  azt  minek  nevezzük ma  Magyarországon?!  Hűtlen kezelésnek.  Nem hozhatott  az 
önkormányzat  ilyen  döntést.  Harmadik,  a  gondnok  ügye.  A  gondnokkal  kapcsolatban  van  az 
önkormányzatnak  mulasztása,  rendezni  kívánjuk.  A  negyedik,  hogy  hogyan  tovább.  Ma  erről  a 
tulajdonost  közel  egy  órán  át  hallgattam,  részben  teljesen  megértve,  azonban  teljes  mértékben 
képviselve azt, amit az önkormányzat döntött eddig, most úgy látom, hogy további együttműködés a 
tulajdonossal nem a közeljövő kérdése. Olyan mély sebeket érez a tulajdonos általunk elkövetve, amit 
nem tudom,  hogy hogyan  tudunk helyretenni  annak ellenére,  hogy nem ez volt  az  önkormányzat 



szándéka.  Tegnap  is  elhangzott  az  a  mondat,  hogy  az  önkormányzat  más  formában  kívánja 
üzemeltetni a tájházat. Nincs benne a háromoldalú szerződésben, hogy a tulajdonos határozhatja meg a 
gondnok személyét,  amihez azonban a tulajdonos ragaszkodik.  Kulcskérdésnek látom ma,  hogy ki 
határozza meg, hogy ki a gondnok, aki havi meghatározott órában elvégzi a munkát és mennyiért. Ha 
ebben nem sikerül megegyezni, akkor semmiben nem lehet megegyezni. Ezért mondom, hogy nem 
biztos,  hogy  ez  egy  közmeghallgatási  téma,  ezzel  foglalkozhat  a  Pénzügyi-Ellenőrző  Bizottság, 
foglalkozhat a Kulturális Bizottság, de ezt itt  ma nem fogjuk tudni megoldani.  Foglalkozunk vele. 
Köszönöm.
Őriné Pölöskei Izabella: Lenne mégegy kérdésem. Az egyesületünk szeretne egy pályázatot beadni. 
A Dobó utcai buszmegálló mögötti területen van egy füves terület, ami körbe van árkolva, semmire 
nem lehet  használni,  oda  megterveztetnénk  és  pályázati  pénzből  megcsináltatnánk  egy  játszóteret 
(természetesen  leegyeztetve  a  testülettel,  polgármesterrel,  jegyzővel  hogy  milyen  legyen),  erre 
szeretnénk engedélyt kérni. 
Juhászné Árpási Irma: Írja le az egyesület az elképzeléseit, mit szeretne és hogyan. Egy támogató 
nyilatkozattal és egy együttműködési megállapodással ezt nagyon röviden meg lehet oldani. Minden 
ilyen kezdeményezésnek örülünk.
Őriné  Pölöskei  Izabella:  Annyit  szeretnék  még  mondani  a  tájházzal  kapcsolatban,  hogy nagyon 
szívesen, személyesen szeretném felajánlani, hogy közvetítenék a tulajdonosok és az önkormányzat 
között. 
Juhászné Árpási Irma: Ha szükséges lesz, akkor élünk a lehetőséggel, köszönjük. 
Erdei István: Egy véleményt és egy kérdést szeretnék megfogalmazni. Nagyon sok győrújbarátival 
örömmel  vettem részt azon a rendezvényen,  ami vasárnap történt az iskola és az óvoda átadásával 
kapcsolatosan.  Szeretném megragadni  ezt  a  helyet  és  fórumot,  hogy megköszönjem a  képviselő-
testületnek azt a bátorságát, amikor kellő időben és jó időben döntöttek akkor is, amikor már arról volt 
szó,  hogy nem lesz  pénz  vagy kevés  lesz  a  pénz.  Az  idő  bizonyította,  hogy ez  a  bátorság  most 
realizálódott  közös  örömünkre,  és  úgy  tűnik,  hogy  belátható  időn  belül  erre  nem lenne  mód  és 
lehetőség,  úgy  tűnik,  hogy  most  egészen  becsukódnak  ezek  a  pénzforrások.  Kérdésem  pedig  a 
következő lenne: valahol ott veszítettem el a szálat a Komlóvölgy utca rendbetételével kapcsolatban, 
hogy az közös feladat Győrrel, annak a megtervezése megtörtént-e vagy nem, illetve mi várható ezzel 
kapcsolatban? A Civilház melletti összekötő út már hasonlít a mi utcánkhoz. 
Dr. Tarjányi  Tamás:  Az érintett  utca tervezésére Győr  és Győrújbarát  kötött  egy megállapodást, 
ebben a testület biztosította az előirányzatot, a tervek elkészültek, a győrújbaráti részt kifizettük rá, 
engedéllyel rendelkezik ez a terv jelenleg. És itt három pontot kell tennem a mondat végére, mert sem 
Győr,  sem  Győrújbarát  nem  rendelkezik  kellő  forrással,  igazából  Győr  a  kulcskérdés  ebben  a 
kérdésben. Ha jól tudom, ott egy lakóterületi fejlesztés is szándék volt, tehát nem véletlenül csinálta 
Győr sem ezt a tervet, és Győrben is megakadt ez a folyamat. Tehát elfogyott az a lendület, ami vitt 
minket, így ez itt ennyiben zárult. Rendelkezünk egy olyan tervvel, amibe mi minden észrevételünket 
bele tudtuk építeni, és azóta ez a folyamat így áll. 
Juhászné Árpási Irma: Amennyiben nincs több kérdés, úgy köszönöm szépen, hogy ma este velünk 
voltak, viszont látásra.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a nyilvános ülést 19 óra 10 perckor bezárja.

Juhászné Árpási Irma
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Bors Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mógor Csaba 
jegyzőkönyv-hitelesítő


