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Juhászné Árpási Irma: Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a nyilvános testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Bors Lajos és Kocsár 
Károly képviselő urakat, kérem a javaslat elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta  
Bors Lajos és Kocsár Károly települési képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Juhászné Árpási Irma: Tisztelt képviselő-testület, tisztelt jegyző úr, kedves jelenlévők!
A képviselő-testület március 30-án zárt ülést tartott. Döntött a testület arról, hogy a 744/1 helyrajzi 
számú ingatlan kártérítési ügyében bírósági felülvizsgálatot kér. Az 1925/2 helyrajzi számú ingatlan 
kártérítését 600.000 Ft-ban állapította meg.
Pályázatot  nyújtottunk  be  bölcsőde  építésére.  Nagy  örömmel  tájékoztatom  Önöket,  hogy 
pályázatunkat megvalósításra érdemesnek ítélték. Így a 0-3 éves korú kisgyermekeket 2 csoportban 
tudjuk majd elhelyezni. Ezt a pályázatot az állam 90%-ban támogatja. Így a településnek az önrésze 
10%, ~9 millió Ft.  Az önkormányzatnak kötelezettséget kell  vállalni, hogy a bölcsőde használatba 
vételre a szilárd útburkolatot megépíti.



A térségi közösségi közlekedés pályázat közbeszerzési kiírásra került, határidőre két kivitelező adta be 
a pályázatot, melynek az értékelését a HHP Contact Tanácsadó Kft végzi, mint lebonyolító.
Szeretném tájékoztatni a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 2009-es kompetencia-mérés eredményei a 
II. Rákóczi Ferenc ÁMK általános iskolában nagyon kedvezően alakult mind matematikából, mind 
magyarból. Ezt a kompetencia-mérést a 6. és 8. évfolyamban végzik. A 6. évfolyamban matematikából 
az  országos  képességpont  átlaga  789,  a  községi  általános  iskolákban  465  pont  ez  az  átlag,  a 
megyeszékhely átlaga 509, míg a győrújbaráti iskolában ez 535 pont. Magyarból az országos átlag 
513, a községi általános iskolákban 484, a megyeszékhelyi általános iskolákban 535, a mi iskolánkban 
541.  A  8.  évfolyamban  matematikából  az  országos  átlag  484,  a  községi  iskolákban  460  pont,  a 
megyeszékhelyi  átlag  497,  iskolánkban  512  pont.  Magyarból  az  országos  átlag  502,  községi 
iskolákban 472, megyeszékhelyiekben 517, iskolánkban 523 pont. Általánosságban elmondható, hogy 
a  6.  és  8.  évfolyamon  egyaránt  csak azok az intézmények  jobbak,  amelyek  6,  illetve  8 osztályos 
gimnáziumot tartanak fenn. Szeretettel gratulálok a pedagógusoknak, a diákoknak egyaránt, a részletes 
értékelés a Baráti Hírmondóban meg fog jelenni igazgató úr tollából.   
Győrújbarát  is  nevezett  a  Kisalföld Vágtára,  a  Nemzeti  Vágta  előfutamára,  ahol  a  nevezési  díjat, 
150.000Ft-ot  a  Patent  Security  vállalta  magára.  Nekünk  az  a  feladatunk,  hogy részt  vegyünk  és 
szervezzük a helyi lovasokat, íjászokat és a kulturális csoportokat. Az esemény helyszíne a gyirmóti 
lovas  tanya,  időpontja  május  21.,  22.,  23.  A rendezvény fővédnöke  dr.  Szakács  Imre,  a  Megyei 
Közgyűlés Elnöke. A részletes programok a Kisalföldben és az interneten megtalálhatóak lesznek.
Megkérem jegyző  urat,  mint  a  választási  iroda vezetőjét,  hogy szíveskedjék tájékoztatni  a  tisztelt 
képviselő-testületet és a jelenlévőket Győrújbaráton a választás alakulásáról. 
Dr.  Tarjányi  Tamás:  A  2010.  évi  országgyűlési  választásokon  Győrújbaráton  április  11-én  a 
választások törvényes rendben lezajlottak. A választásokkal kapcsolatban fennakadás, törvénysértés 
nem történt. A választási eljárásról szóló törvény alapján az alábbiakban közzéteszem a választás helyi 
eredményét.  4428  fő  volt  választásra  jogosult  a  szavazás  napján,  24  fő  került  felvételre  a 
névjegyzékbe, így 4452-en adhatták volna le voksukat. Ebből egyéni választókerületre 3214 szavazat, 
területi  listásra  pedig  3216  szavazat  érkezett.  Ez  72,2  százalékos  részvételt  jelent.  Az  egyéni 
választókerületi szavazókörökben az eredmények a következőek. Bajorfi Tamás, MSZP: 14,6%, 468 
szavazat, Farkas Ádám, Jobbik: 287 szavazat, 8,9%, Kara Ákos, Fidesz-KDNP: 2084 szavazat, 64,8%, 
Pinczés Bálint, LMP: 351 szavazat, 10,9%, 24 szavazatot minősítettek a bizottságok érvénytelennek. 
A területi listás szavazóköri eredmények a következők: Civil Mozgalom: 49 szavazat, 1,5%, LMP: 
280 szavazat, 8,7%, MSZP: 440 szavazat, 13,7%, Fidesz-KDNP: 1982 szavazat, 61,6%,  MDF: 123 
szavazat,  3,8%  ,  Jobbik:  321  szavazat,  10%,  21  érvénytelen  szavazat.  Választókerületünkben  a 
szavazás  érvényes  volt  és  eredményes,  így második  fordulóra  nem kerül  sor,  a  mandátumot  Kara 
Ákos, a Fidesz-KDNP képviselője szerezte meg. 
Juhászné  Árpási  Irma:  Kérem  a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  a  tájékoztatókat  tájékoztató 
jelleggel fogadja el. 

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

Juhászné Árpási Irma: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy 8. napirendi pontként zárt ülésen 
történő  tárgyalásra  fogadja  el  a  2008-ban  jogellenesen  kinevezett  közalkalmazott  ügyének 
megtárgyalását.  Aki  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontokkal  egyetért,  kérem  kézfeltartással 
jelezze. 

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

Napirendi pontok:

1. Győrújbarát Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (VI. 26.) Ör. módosítása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás

2. 2010. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző
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3. A házi segítségnyújtás működéséhez szükséges rendeletmódosítások és szakmai program 
elfogadása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

4. Településfejlesztési Bizottság előterjesztéseinek megtárgyalása
5. Győrújbaráti Evangélikus Egyházközösség templom felújításához kért támogatási 

kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

6. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság támogatási kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

7. Egyebek

Kérem  a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  zárt  ülésre  8.  napirendi  pontként  az  előbb  említett 
napirendet vegye fel. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadja  8.  
napirendi pontként zárt ülésen történő tárgyalásra a 2008-ban jogellenesen kinevezett  
közalkalmazott ügyének megtárgyalását.

1. Győrújbarát Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (VI. 26.) Ör. módosítása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás

Dr. Tarjányi  Tamás:  2009. december 5-én tárgyalta  a képviselő-testület  a most  már  csak „saláta 
csomagnak”  nevezett  rendezési  tervi  módosítási  kérelmeket,  amelyben  három kérdést  utalt  vissza 
pontosításra illetve további megtárgyalásra. Ezek egyike a Komlóhát utca szélessége, illetőleg a Dobó 
utca-Szőlőkalja összeköttetésének a szabályozása volt.  Itt  azzal  utalta vissza a képviselő-testület  a 
szabályozási terv módosítást, hogy az összeköttetés teljes egészében szűnjön meg, és a Dobó utcában 
kerüljön kialakításra egy forduló, így ott alakul ki zsákutca, a gyalogos lehetőség itt megmarad, és ez a 
feltáró út teljes egészében kikerül. Ennek megfelelően a módosítási eljárást az egyeztető tárgyalást 
lefolytattuk,  az  állami  főépítész  jóváhagyásra  javasolta  a  módosítást.  A másik  egy jóval  nagyobb 
területet érint, ez az István utcával párhuzamos feltáró út volt, ami szintén teljes kivételre javasolásra 
került  azzal,  hogy  a  feltáró  út  feltárására  szolgáló  kikötések  is  kerüljenek  törlésre,  így  újra 
beépíthetővé váljanak. Ezt is jóváhagyta a főépítész teljes egészében, így ezzel a rendezési terv 6. 
pontjával jelölt terület ezt a módosítási formát tartalmazza. A harmadik, egyben a legproblémásabb 
kérdés, amit  a Település-fejlesztési Bizottság külön is tárgyalt,  az az a pont volt,  amely már 2008 
márciusától a Rigó utcának egy feltárási lehetőségét próbálta megtalálni. A futó módosítás az a 2127/4 
hrsz-ú ingatlanon egy feltáró utat javasol azzal, hogy ennek a feltáró útnak a kialakítása a Rigó utca 
beépíthetőségének a  feltétele  legyen.  Kifüggesztésre  került  a  rendezési  terv,  ezzel  az  egy  ponttal 
kapcsolatban a telek tulajdonosa észrevétellel élt, azzal, hogy nem ért egyet a telkének ilyen célra való 
lejegyzésével.  A  testületnek  ennek  ellenére  lehetősége  van  a  rendezési  tervet  így  módosítani.  A 
javaslat szerint ennek a teleknek az útként való kialakítása a Rigó utcai beépítésnek feltétele. A TFB 
elnöke,  Vass Zoltán úr megkért,  hogy ismertessem az ott  hozott  határozatot.  A bizottság többször 
áttekintette már ennek az útnak a feltárási lehetőségeit, és most minden lehetőséget mérlegelve azzal 
együtt, hogy a Rigó utca beépíthetőségét továbbra is biztosítanunk kell, hiszen a szerzett jogokat nem 
tudjuk visszavenni, mégis azt a javaslatot tette, hogy nem kívánja elősegíteni ennek a területnek a 
beépítését azzal, hogy itt egy újabb feltáró utat nyit meg. Ezért a Település-fejlesztési Bizottság azt 
javasolta, hogy ez a feltáró út ne kerüljön bejegyzésre a rendezési tervben, hanem jelenlegi állapotában 
maradjon meg. Annyit kell ismertetnem, hogy az állami főépítész jóváhagyta ezt a módosítási pontot 
is azzal a megjegyzéssel, hogy kéri azt a véleményét ismertetni, amely nem köti a képviselő-testületet, 
hogy álláspontja szerint a Rigó utca feltárása rendezetlen, s a közlekedési csomópont nem felel meg a 
biztonságos közlekedés szabályainak, ezért erre mindenképpen megoldást kér a képviselő-testülettől a 
jövőbeni  rendezési  tervi  módosításokban.  Ezen  túl  a  TFB  foglalkozott  még  a  Helyi  Építési 
Szabályzatnak  néhány  módosítási  pontjával.  A  főépítészi  egyeztetések  és  az  eltérő  vélemények 
egyeztetése során a főépítész elfogadásra javasolt  három pontosítást az építési szabályzatban, ezek 
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pedig  a  következők:  a  Helyi  Építési  Szabályzat  kiegészíthető  azzal  a  ponttal,  hogy  a  "Falusias 
lakóterületen és kertvárosias lakóterületen max. pince+földszint+tetőtér beépítésű ingatlan építhető."
"Falusias  lakóterületen  és  kertvárosias  lakóterületen  az  épület  legmagasabb  gerincmagasságának 
tereptől való távolsága max. 9 méter lehet. Az építménymagasság számításánál, homlokzatonként sem 
lehet magasabb az érték mint 6,0 méter, és a homlokzatszámításnál figyelembeveendő egyetlen pontja 
sem lehet magasabb, mint 6,0 méter."
"Toronyszerű épület, építmény 12,0 méter felett nem építhető a település teljes területén." 
Ezzel  terjesztettem elő  ezeket  a  napirendi  pontokat.  Amennyiben  külön vélemény nincs,  úgy egy 
szavazással egyben elfogadható ez a módosítási pont, amennyiben bármely ponttal ellenvetés van, úgy 
külön kell róluk szavazni. 
Juhászné  Árpási  Irma:  Köszönöm,  megkérdezem  a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  kérdése, 
véleménye, javaslata van-e? 
Mógor Csaba: Az  István utcai  feltáró úttal  kapcsolatban lenne kérdésem.  Ha jól  értelmezem,  az 
előterjesztés szerint az egész feltáró út kerülne kivételre a rendezési tervből. Nekem az maradt meg az 
előző javaslatból, hogy csak az összekötő utat veszik ki egy bizonyos ügy miatt. A kérdésem lényege 
arra irányul,  hogy azzal,  ha kivesszük teljes hosszában a feltáró utat,  azzal  nem sérülnek-e az ott 
ingatlannal rendelkezők érdekei. 
Kocsár Károly: Ebben a témában személyesen érintett vagyok, ezért nem kívánok szavazni.
Bojtor  Ferenc:  Mógor  képviselő  úrhoz  csatlakozva,  amióta  ezt  felvetettük,  volt-e  lakossági 
megkeresés? Mert annak idején volt írásban is, tudomásom van róla. Véleményezték-e az ott lakók ezt 
a dolgot? Ha volt ellenvéleményük, akkor megkereshették az építési hatóságot, jegyző urat.
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Nem  volt  ilyen  ellenérdekű  felvetés.  Ez  a  módosítási  pont  kétszer  volt 
kifüggesztve, november elejétől november végéig, illetőleg a december 15-i képviselő-testületi ülésen 
tárgyalta ezt külön a testület, akkor is a teljes feltáró út törlése volt a javaslat. Kártérítési, kártalanítási 
eljárások is folyamatban vannak itt.  A kifüggesztés ismét  megtörtént 30 napra, ezzel kapcsolatban 
lakossági észrevétel nem érkezett. 
Bojtor Ferenc: Csak hogy tisztán lássuk. Most tehát nincsenek olyan telkek, amik építési tilalommal 
lesznek terhelve ezen a szakaszon. Illetve, hogy azon lakóknak, akik korábban terveztek utcanyitást, 
egyebet,  a  későbbiekben  megtehetik,  ha  összeállnak,  elindítanak  egy  rendezési  tervi  módosítást, 
kártalanítanak és egyebek, tehát ha mindent magukra vállalnak. De ez egy hosszabb folyamat, azonban 
a lehetőség fennáll számukra, minden kapu nem zárult be. 
Dr. Tarjányi  Tamás:  Természetesen a lehetőség nyitott,  azt gondolom,  hogy figyelembe  véve az 
eddigi tapasztalatokat,  a jövőben a jóval konkrétabb és megvalósítás előtt álló fejlesztéseket kell a 
rendezési tervben szabályozni. Amennyiben itt olyan lakossági kezdeményezés, összefogás van, hogy 
egy nagyobb tömbrésznek a feltárását kezdeményezik, úgy természetesen erre lehetőség van előzetes 
testületi  jóváhagyást,  rendezési  tervi  módosítást  követően.  Tehát  ez  nem egy megváltoztathatatlan 
szabály. 
Mógor Csaba: Kérem, hogy egészen pontosan határozzuk meg, hogy ez a feltáró út mitől meddig tart. 
Dr.  Tarjányi  Tamás:  (Kivetített  térképvázlaton  bemutatja.)  Ez  már  többször  bemutatásra  került, 
kiküldtem a képviselő uraknak is. 
Juhászné Árpási Irma: Valakinek ezzel kapcsolatban van-e még kérdése? Amennyiben nincs, akkor 
megkérdezem a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  az  1.  napirendi  ponton  belül  lévő  négy  pontot 
egységes szavazásra feltehetem-e? Aki egyetért azzal, hogy egységes szavazásra feltehetem, az kérem 
kézfeltartással jelezze.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  8  igen,  1  nem  szavazattal,  
tartózkodás  nélkül  úgy  határozott,  hogy  a  Helyi  Építési  Szabályzatról  szóló  
rendelet módosítását tartalmazó előterjesztés egyes elemeiről külön-külön kíván 
szavazni, majd a támogatott részekkel alkotja meg a rendeletét.

Juhászné Árpási Irma: Mivel nem volt egyhangú, ezért egyenként fogjuk megszavaztatni. Elsőként a 
Szőlőkalja és a Dobó utca összekötése teljes egészében szűnjön meg, így a Dobó utcában egy fordulót 
kell kialakítani. Aki ezzel így egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.
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Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  fő  
tartózkodásával, az alábbi határozatot hozza.

26/2010. (IV. 13.) Kt. határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 1. 
napirendi pont 2. számú előterjesztésében foglaltaknak megfelelően a Helyi  Építési 
Szabályzatról szóló 8/2005. (VI. 22.) Ör. módosítása során a Szőlőkalja és a Dobó u. 
összeköttetése napirenden maradjon, javasolja a rendelet elfogadását.

Juhászné Árpási Irma: A 6-os jelű módosítási terület, az István utcával párhuzamos feltáró út teljes 
egészében kikerül a rendezési tervből, és törlésre kerül a feltáró útként jelölt telkekről is az építési 
tilalom. Aki ezzel így egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  4  fő  
tartózkodásával az alábbi határozatot hozza.

27/2010. (IV. 13.) Kt. Határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata egyetért az István utcával párhuzamos feltáró út 
kivétele után szükségtelenné vált, feltáró út céljára lejegyzett telkekről az út besorolást 
törli az előterjesztésnek megfelelően, az 1. napirendi pont 2. számú előterjesztésében 
foglaltakat a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2005. (VI. 22.) Ör. módosítása során 
a a rendelet módosítása során szerepelteti.

Juhászné  Árpási  Irma:  A  harmadik  pont  pedig  a  2127/4.  hrsz.  telek  ne  kerüljön  lejegyzésre 
útkialakítás céljából a Rigó utca feltárására. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  8  igen  szavazattal  ellenszavazat  nélkül,  1  fő  
tartózkodásával az alábbi határozatot hozza: 

28/2010. (IV. 13.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község Önkormányzatának  képviselő-testülete  az 1.  napirendi  pont  3. 
számú előterjesztésében foglaltakat a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2005. (VI. 
22.) Ör. módosítása során a napirendről leveszi, azt a rendelet módosítása során nem 
szerepelteti. 

Juhászné  Árpási  Irma:  A Helyi  Építési  Szabályzattal  kapcsolatosan  van-e  valakinek  véleménye, 
javaslata? Amennyiben nem, úgy aki ezekkel így egyetért, az kérem, kézfeltartással jelezze. 

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

29/2010. (IV. 13.) Kt. határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 1. 
napirendi  pontban  foglaltaknak  megfelelően  a  Helyi  Építési  Szabályzatról  szóló 
8/2005.  (VI.  22.)  Ör.  módosítása  során  HÉSZ  szöveges  módosítására  vonatkozó 
javaslat napirenden maradjon, javasolja a rendelet elfogadását. 

Dr. Tarjányi Tamás jegyző: A 2. pont nem kapta meg a rendeletalkotáshoz szükséges többséget, 
ezért az nem szerepelhet tovább a rendelet elfogadása során.
Dr.  Csizmadia  Andrea:  Az  előbbi  módosítási  csomaggal  kapcsolatban  szeretném kérni,  hogy a 
testület tartson egy kétperces szünetet, és a testület megtárgyalná a lehetőségeket. 

18.26-18.31-ig szünet.
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2/2010.  (IV.  14.)  önkormányzati  rendelet  a  Győrújbarát  Község  Helyi  Építési 
Szabályzatáról szóló 8/2005. (VI. 22.) Ör. módosításáról
A rendelet  a  szükséges  többséget  kapott  és  jóváhagyott  módosításokkal  elfogadott 
szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. 2010. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

Juhászné Árpási Irma: A képviselő-testület írásban megkapta az előterjesztést, jegyző úr kívánja-e 
kiegészíteni?
Dr. Tarjányi Tamás: Néhány mondattal ki kell egészítenem az SZMSZ alapján. Tulajdonképpen ez 
egy formális döntés, amelyben a képviselő-testület jóváhagyja az idei évi közbeszerzési eljárásait. Az 
idei  évre  egyetlenegy  közbeszerzést  tervezünk,  ez  az  ún.  „Élhető  településközpont  kialakítása 
Győrújbaráton”  c.  pályázat  kivitelezési  munkáinak,  mivel  ez  a  beruházás  eléri  a  nemzeti 
értékhatárokat, ez egy egyszerű, nyílt közbeszerzési eljárással kerül kiírásra. Magának az eljárásnak a 
megindítása, a közbeszerzési bizottság döntése 2010 januárjában volt, a projekt lezárásának tervezett 
időpontja 2011.  augusztus  31.  Amennyiben  más  közbeszerzési  kötelezettségünk támad év közben, 
akkor azt a tervbe fel kell vennünk, és azt a közbeszerzési tanácsnak meg kell küldeni. 
Juhászné  Árpási  Irma:  A  tisztelt  képviselő-testületnek  ezzel  kapcsolatban  van-e  véleménye, 
javaslata? Amennyiben nincs, úgy kérem a napirendi pontot az előterjesztés szerint elfogadni.  Aki 
ezzel így egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

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

30/2010. (IV. 13.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervet a 
közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi  CXXIX.  törvény  5.  §  (1)  bekezdése  alapján 
elfogadja.

3. A házi segítségnyújtás működéséhez szükséges rendeletmódosítások és szakmai program 
elfogadása

Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

Dr. Tarjányi Tamás: Győrújbarát Község Önkormányzata eddig is egy fő gondozóval biztosította a 
Győrújbarát  község  területén  élők  számára  a  házi  segítségnyújtást  és  gondozást,  illetőleg  egy 
gépjárművezetővel  és  egy  autóval  a  szociális  étkeztetést  a  házhoz  szállított  étel  útján,  amelyet 
kedvezményesen kaptak a rászorulók. Ez a feladat a Szociális Törvény által meghatározott illetőleg 
szabályozott feladat. A Szociális Törvény változásai, illetőleg hogy továbbra is működési engedéllyel 
rendelkezzünk és elláthassuk ezt a feladatot, egy szakmai program létrehozását illetve módosítását, 
valamint  az  írásban  kiküldött  rendeletmódosításokat  indokolta.  Ezek  a  módosítások  az  ellátottak 
számára semmilyen változást nem jelentenek. A rendeletmódosításban megállapításra kerül egy napi 
gondozási  térítési  díj,  amit  eddig  az  ellátottak  nem  fizettek.  A  jogszabály  alapján  ezt  meg  kell 
állapítani,  de a jogszabály javaslata szerinti  (2) bekezdés rögtön kimondja,  hogy a térítési  díj  alól 
felmentést  kapnak  a  győrújbarátiak.  Ez  a  jogszabályi  rendelkezés  azt  célozta,  hogy  kimutatható 
legyen, hogy egy ilyen támogatási forma van az önkormányzat részéről. Azért így készítettük el ezt a 
rendelettervezetet,  hiszen  ezt  eddig  is  ingyenesen  biztosítottuk,  ezzel  a  javaslattal  továbbra  is 
ingyenesként gondolom ezt biztosítani. Nem változik a szociális étkezés díja sem, illetőleg az sem, 
hogy továbbra is házhozszállítással fogják tudni a rászorulók ezt az étkezési formát igénybe venni. 
Rendelkezünk a jogszabályban előírt, szakképesítéssel rendelkező gondozónővel, tehát minden egyéb 
feltételnek a  feladat  ellátása  során  eleget  tudunk tenni.  Az  előző  napirendi  javaslat  elfogadásánál 
tapasztalható  bizonytalanság  miatt  elmondanám,  hogy  ennek  a  rendelet  módosításnak  az 
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elfogadásához 8 igen szavazatra  van szükség,  tehát  az  összes  megválasztott  képviselő többségére. 
Kérem ezeknek a módosítási pontoknak az elfogadását. 
Juhászné Árpási Irma:  Ezzel kapcsolatban vélemény,  javaslat van-e? Kérem a tisztelt  képviselő-
testületet,  hogy a  3.  napirendi  pontot  az  előterjesztés  és  az  írásban foglaltak szerint  szíveskedjék 
elfogadni. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

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

31/2010. (IV. 13.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a polgármesteri  hivatal szociális szolgáltató 
szakmai programját a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

3/2010.  (IV.  22.)  önkormányzati  rendelet  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  által  meghatározott  szociális 
rászorultságtól  függő  pénzbeni  és  természetbeni  támogatások  helyi 
szabályozásáról szóló 13/2007. (IX. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4/2010.  (IV.  22.)  az  intézményi  térítési  díjakról  szóló  3/2008.  (II.  6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Településfejlesztési Bizottság előterjesztéseinek megtárgyalása

Dr.  Tarjányi  Tamás:  A TFB 2010.  április  1-jei  ülésén  több beadvánnyal  foglalkozott.  Döntésre 
javasolta  a  képviselő-testületnek  az  alábbiakat:  a  Diófa  utca  ügye,  a  3290.  hrsz-ú  ingatlan  ügye 
(Kontra-sarok),  a  Pincekultúra  Egyesület  beadványa,  egy  belterületbe  vonási  kérelem,  egy 
ingatlanvásárlás, egy közvilágítási kérelem, illetőleg a korábban már ismertetett bölcsőde pályázattal 
kapcsolatos kötelezettségünk, ami az aszfaltos úttal való ellátásra kötelezett minket. Az első kérelem 
egy hozzájárulási kérelem volt, a Diófa utca lakosai 250 m hosszban, 540.000 Ft értékben végeznek 
felújítást  az  utcájukban,  ehhez  100.000  Ft  önkormányzati  hozzájárulást  kérnek,  amelyet  az 
önkormányzat a korábbiak szerint számla ellenében tud biztosítani, amennyiben a képviselő-testület 
ezt  rendelkezésre  bocsátja.  Mivel  nincs  meghatározva,  hogy  ezt  a  100.000  Ft-ot  pontosan  mely 
munkára kérik, ezt mi a Diófa utcával kapcsolatos építésre kiállított számla ellenében térítjük.
Juhászné Árpási Irma: A Diófa utcával kapcsolatosan kérdés, vélemény van-e? Aki egyetért azzal, 
hogy a Diófa utcában végzett munkákat 100.000 Ft-tal számla ellenében az önkormányzat támogassa, 
az kérem, kézfeltartással jelezze. 

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

32/2010. (IV. 13.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község képviselő-testülete a Baranyai  Béla által  képviselt  kérelmezők 
számára a Diófa u. felújításához a kérelemben foglaltaknak megfelelően 100 000 Ft, 
azaz százezer forint támogatást biztosít az összesen 540 000 Ft-ra becsült felújítási 
költségekhez.

Dr. Tarjányi Tamás: A második javaslat a 3290 hrsz-ú ingatlanra vonatkozott, a TFB foglalkozott 
ezzel  a  kérdéssel  is,  és  úgy döntött,  hogy stratégiailag  fontosnak  ítéli  ezt  az  ingatlant,  amelynek 
tulajdonosa  jelezte  eladási  szándékát,  ezért  azt  javasolja  a  képviselő-testületnek,  hogy  a 
településközpont fejlődése és a településkép rendezése érdekében. Méresse fel ingatlanszakértővel ezt 
a telket, és hatalmazza fel a polgármesteri  hivatalt,  hogy tárgyaljon a telek megvásárlásáról.  Tehát 
jelenleg  annyiról  kellene  tárgyalni,  hogy  támogatja-e  ennek  a  sarki  ingatlannak  a  megvásárlását, 
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pontosan  az  iskola  oldalában  található,  Veres  P.  u.  –  Fő  u.  sarkán  lévő,  korábban videotékaként 
emlegetett házról van szó. 
Juhászné Árpási Irma:  Az első kérdés tehát,  hogy a képviselő-testület támogatja-e ezen ingatlan 
megvásárlási szándékát. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  9  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  fő  
tartózkodásával az alábbi határozatot hozza: 

33/2010. (IV. 13.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete elhatározza azon szándékát, hogy az eladásra 
ajánlott győrújbaráti 3290 helyrajzi számú ingatlant meg kívánja vásárolni, és felkéri a 
polgármestert, hogy ingatlan-szakértői becslést készíttessen az ingatlanról, valamint 
felhatalmazza a polgármestert a vételi tárgyalásokra.

Mógor  Csaba:  A  tartózkodásom  okát  meg  kívánom  indokolni.  Logikai  bukfencet  éreztem  az 
egészben. Úgy gondolom, hogy először nézzük meg, hogy mennyibe kerül valami, amit meg akarunk 
venni, aztán ha látjuk, hogy vannak rá lehetőségeink, akkor beszéljünk arról, hogy meg tudjuk e venni.
Juhászné Árpási Irma: Ahhoz, hogy ingatlanszakértőt megbízzunk, ahhoz testületi döntés kell, mivel 
arra anyagi forrásokat kell biztosítani. Akkor bízhatjuk meg, ha a testületnek van egyáltalán vásárlási 
szándéka. Ha már az anyagiakat ismerjük, akkor elkezdhetünk egyeztetni, ez mind a testület döntése, 
hiszen ezek az önkormányzat gazdasági érdekeit és a költségvetését nagymértékben megváltoztatják.
Dr. Tarjányi Tamás: A következő beadvány egy bérleti jogra vonatkozott, ez az ún. Pincekultúra 
Egyesület,  amely a Szűk Horgasban található pincék használóit  foglalja magában,  megkezdett  egy 
pincefelújítási  programot,  aki  járt  arra,  az  láthatta,  hogy ott  történtek munkálatok,   területtisztítás 
illetőleg fejlesztés. Mivel ezekkel a pincékkel szemben szerepel egy önkormányzati bozótos, így az 
egyesület  azt  az  írásbeli  kérelmet  nyújtotta  be,  hogy  szeretnék  ezt  az  önkormányzati  területet 
valamilyen módon bérbe venni. A TFB megtárgyalta ezt a kérelmet, bizonyos feltételekkel javasolná a 
testületnek  ennek  a  területnek  az  egyébként  ingyenes  bérbeadását.  Ennek  a  következő  feltételei 
lennének:  egyrészt  öt  éves  határozott  időre  kerüljön  ez  a  bérleti  szerződés  megállapításra,  ez 
meghosszabbítható  legyen,  a  szerződésben  kikötésre  kerüljön,  hogy  továbbra  is  közterületként 
funkcionál,  azaz el  nem zárható.  Kikötésre  kerüljön továbbá,  hogy az  azon végrehajtott  esetleges 
értéknövelő beruházások ellenértéke a szerződés felbontása esetén az önkormányzattól ne kerülhessen 
követelésre. Ezekkel a feltételekkel a TFB javasolja, hogy ezt az ingatlant adjuk bérbe.
Juhászné  Árpási  Irma:  Van e ezzel  kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben  nincs,  kérem, 
hogy az  előterjesztés  szerint  a  tisztelt  képviselő-testület  fogadja  el,  hogy a  szerződés  megkötésre 
kerüljön 5 év időtartamra és az előírt feltételekkel. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

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

34/2010. (IV. 13.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  Győrújbaráti  Pincekultúra  Egyesület 
kérelmére a 3913 helyrajzi számú ingatlan bérbeadásával a következő feltételekkel. 
Az ingatlant öt éves határozott időre adja ingyenesen bérbe, amely a felek felmondása 
nélkül újabb öt évre meghosszabbodik. A bérlőknek az ingatlant jó gazda módjára 
gondozni  és  fenntartani  kötelezettségük.  Az  ingatlanon  végrehajtott  értéknövelő 
beruházások  ellenértéke  a  szerződés  megszűnésével  nem követelhető.  A  bérlők  a 
területet nem zárhatják el,  azt a továbbiakban is mindenki  számára megközelíthető 
módon kell gondozni, fenntartani. Ezen főbb tartalmi feltételekkel felkéri dr. Tarjányi 
Tamás jegyzőt  a bérleti  szerződés elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert  a 
bérleti szerződés aláírására.

Dr. Tarjányi Tamás: A következő kérelem Pauszni Béla kérelme volt, amely ingatlan a Kossuth utca 
végén  a  Berettyó  túloldalán  található.  Viszonylag  nagyobb,  jelenleg  külterületi  besorolású, 
mezőgazdasági  művelési  ágú  ingatlan.  Ennek  a  tulajdonosa  belterületbe  kívánja  vonni.  A  TFB 
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megtárgyalta ezt a kérelmet, és egyhangúan azt a javaslatot tette, hogy ezt az ingatlant nem javasolja 
lakóterületi  fejlesztésre  kijelölni.  Konkrétan  rendezési  tervi  módosítást  igényelt  volna,  ezért  a 
testületnek elutasításra javasolta a bizottság. 
Juhászné  Árpási  Irma:  Ezzel  kapcsolatban van-e  valakinek kérdése?  Amennyiben  nincs,  kérem, 
hogy a képviselő-testület fogadja el a Település-fejlesztési Bizottság javaslatát és ne vonja belterületbe 
a fent nevezett ingatlant. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

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

35/2010. (IV. 13.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  0214/28  helyrajzi  számú  ingatlanra 
vonatkozó  kérelmet,  amely  szerint  az  ingatlant  sorolja  át  beépíthető  területté, 
elutasítja.

Dr. Tarjányi Tamás: A következő kérelem egy ingatlan megvásárlására vonatkozott volna, a Liszt 
Ferenc utcára vonatkozott ez a kérelem. Egy tulajdonos a saját területének a feltárása érdekében a 
telke  előtt  húzódó  közterületet  kívánta  megvásárolni,  ezzel  a  kérelemmel  fordult  a  képviselő-
testülethez.  A Település-fejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  kérelmet,  és  a terület  eladását  7 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással elutasításra javasolta. 
Juhászné  Árpási  Irma:  Van-e  ezzel  kapcsolatban  kérdés?  Amennyiben  nincs,  kérem  a  tisztelt 
képviselő-testületet, hogy a Liszt Ferenc utcában lévő közterületeket, melyeken két pince is van, az 
önkormányzat ne adja el. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  2  fő  
tartózkodásával az alábbi határozatot hozza: 

36/2010. (IV. 13.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  az  1983  helyrajzi  számú  ingatlan  egy 
részének megvételére irányuló kérelmet elutasítja, az érintett ingatlant, illetve annak 
egy részét nem kívánja eladni.

Dr. Tarjányi Tamás: A bizottság előtt az április 1-jei ülésén több közvilágítással kapcsolatos kérelem 
is volt, több helyen is a lakosok közvilágítási bővítést szerettek volna elérni. Ezek közül a TFB a Part 
utca lakosainak kérelmét látta támogathatónak, ezért ezt terjesztette a képviselő-testület elé. Annyiban 
alakult ki vita a TFB ülésén, hogy hány lámpatest felszerelésére van szükség. Abban a Település-
fejlesztési  Bizottság  egyetértett,  hogy  ennek  a  Part  utcai  szakasznak  szükséges  a  közvilágítási 
bővítése. A közvilágítást átalányban fizeti az önkormányzat,  ez jelenleg durván havi 1 millió Ft-os 
nagyságrendet  tesz  ki.  Amennyiben  új  közvilágítási  lámpák  felszerelésére  kerül  sor,  úgy  azt  az 
önkormányzatnak  kell  fizetnie,  illetőleg  az  átalánydíjunk  is  emelkedik,  ez  havi  1-2  ezer  forintos 
eltérést jelenthet maximum. A bizottság, mivel nem tudta az akkori ülésén pontosan felmérni, hogy 
hány és milyen lámpa felszerelésére lenne szükség, mérlegelve azt, hogy egy oszlop állítás és lámpa 
elhelyezés durván 100.000 Ft, egy oszlopra egy lámpatest felhelyezése 40-50 ezer forint, ezért azt a 
javaslatot tette, hogy 150 ezer forintot biztosítson a testület erre a feladatra azzal, hogy ebből 1 v. 3 
közvilágítási lámpát a hivatal felmérése alapján helyezzen ki. 
Juhászné Árpási Irma: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése?
Mógor Csaba: Felmérte-e valaki a TFB ülését követően ezt a szakaszt, hogy ténylegesen hány darab 
lámpa szükséges? 1-3 darab van megjelölve, mennyi lenne a tényleges igény? Az ára az egynek az árát 
tartalmazza, jegyző úr elmondása szerint 1 oszlop, 1 lámpa az kb. 150 ezer forint. 
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Nem mértük  fel  konkrétan.  Az  oszlop+lámpa  együtt  a  100  ezer  forint,  a 
lámpatest önmagában 40-50 ezer forint attól függően, hogy milyen kábelezés szükségeltetik. Ezért az 
akkori javaslat szerint ez egy keretösszeg volt. 
Németh  Csaba:  Kevésbé  vagyok  ismerős  a  Part  utcában,  de  Mógor  Csaba  megnyugtatására 
elmondom, hogy vannak abban az utcában oszlopok, amikre fel lehet szerelni lámpatesteket, tehát nem 
biztos, hogy 100 ezer forintokért oszlopokat kell állítani. 
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Juhászné Árpási Irma: Aki egyetért azzal, hogy a Part utcai közvilágítást az önkormányzat 150.000 
forintban határozza meg, kérem kézfeltartással jelezze. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozza: 

37/2010. (IV. 13.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a Part utca közvilágítására 150 000 Ft, azaz 
százötvenezer  forintot  biztosít  azzal,  hogy  az  csak  erre  a  célra  fordítható,  és  a 
szükséges számú közvilágítási lámpát szerelje fel.

Dr. Tarjányi Tamás: A bölcsőde pályázata kapcsán a pályázati döntés azzal a feltétellel szólt, hogy 
az önkormányzatnak biztosítania kell a bölcsőde szilárd úton való megközelítését. Ezért a Település-
fejlesztési  bizottság  is  foglalkozott  a  kérdéssel,  és  egy  előzetes  vázlatterv  készült.  Ehhez  a 
vázlattervhez  mindenképpen  el  kell  mondanom,  hogy  egy  korábbi,  szintén  TFB  döntésnek 
megfelelően ennek a területnek a  tervezése és  a  parkoló tervezése  nem pusztán a bölcsőde és  az 
egyébként ide tervezett Egészségház kiszolgálását szolgálná, hanem egyúttal a temetőét és a gyalogos 
kapcsolat kiépítésével akár a Művelődési Háznak a kiszolgálását is jelentette. A bizottság több verziót 
is megtárgyalt, és azt a javaslatot tette, hogy az aszfaltos út kialakítása a bölcsőde túloldali sarkáig 
kerüljön  kialakításra  ütemezhetően.  Az  ütemezhetőség  azt  jelenti,  hogy a  bölcsőde  megépítésével 
egyidejűleg az aszfaltos út, illetőleg a parkolónak az alsó érintett szakasza kerülhetne kialakításra, és a 
fölső részére és a másik ágára pedig akkor kerülne sor, ha esetlegesen az egészségház kivitelezésére az 
önkormányzat pályázati forrást nyerne, vagy egyéb módon kívánná azt megvalósítani. A tervben több 
elképzelés is volt, ez a forma kapott javaslatot, amely a bölcsőde előtt egy zöldterületet tartalmazna. 
Ehhez még annyi  hozzáfűzést  tettünk,  amely módosítás  már  el  is  indult,  hogy kerüljön közvetlen 
kapcsolat kialakításra a bölcsőde bejárásával, egy forgalomlassító bukkanó ill. egy forgalomtechnikai 
megoldás itt is, hogy kellően szabályozott maradjon a közlekedés, hiszen ez egy viszonylag szűk utca 
tudna lenni.  Mégegy módosítási  pont  volt,  miszerint  a temetőhöz a parkoló végéből  egy gyalogos 
közlekedési  kapcsolat  is  kialakításra  kerülhessen.  Ezzel  biztosítható  lenne  a  temető  kulturált 
megközelítése.   Vita  volt  a  bizottságban  a  több  megoldás  között,  hiszen  ezek  eltérő  bekerülési 
költségekkel jártak, de a bizottság ezt a megoldási formát javasolta ezzel, hogy ez egy több szakaszban 
kivitelezhető megoldás, ütemezetten kerülne az építési engedélye is beadásra, és a tegnapi PEB ülésen 
is elhangzottakhoz is kapcsolódóan el kell mondanom, hogy ezek a közterületi fejlesztések nincsenek 
benne a bölcsőde pályázatának a költségvetésében. Tehát ez a 2011-es év kivitelezését jelentené, ezért 
a képviselő-testületnek mérlegelnie kell, hogy a 2011-es évben erre majd lát-e lehetőséget, hogy ez 
megvalósításra kerüljön, illetőleg milyen javaslatai vannak ezzel kapcsolatban. Arra döntés kell, tehát 
tervezésnek el kell indulnia, mert a bölcsőde pályázatunk ezzel a feltételes döntéssel kapott zöld utat, 
hogy a szilárd burkolatú aszfaltos útkapcsolatot ki kell ebben az utcában építeni. 
Németh  Csaba:  Nagyságrendileg  milyen  összegről  beszélünk  a  bőlcsöde  épületet  leszámítva  a 
közterületek kialakításánál.
Dr. Tarjányi Tamás: 15-20 millió között  van attól függően, hogy itt  hogyan terveztük a parkoló 
megoldását. A több felmerült terv között 5 millió Ft volt akkor az építész urak által becsült különbség. 
Ez a drágább, ám a bizottság építészei illetve a bizottság tagjai által hosszú távon kultúráltabbnak és 
biztonságosabbnak ítélt megoldás. A másik megoldási forma az lett volna, hogy az út középen megy, 
és onnan nyílnak két oldalra a parkolóhelyek. Tekintve, hogy itt egy Egészségház és egy bölcsőde 
környezetéről  van  szó,  a  bizottság  ezt  a  megoldási  formát  javasolta,  hiszen  ez  egy  zárt  parkoló, 
nagyobb biztonsággal közlekedhetnek ott a gyerekek, és az esetlegesen oda érkező betegek is. Sajnos 
egy nagyjából 20 millió Ft-os nagyságrendű beruházás.
Juhászné  Árpási  Irma:  Nemcsak  a  parkoló,  hanem a  Művelődési  Ház  mellett  egészen  a  jelzett 
bölcsődéig. 
Amennyiben több kérdés nincs, kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy azon határozatot hozza meg, 
hogy a bölcsőde használatbavételi engedélyéig az aszfaltos utat megépíti. Aki ezzel egyetért, kérem 
kézfeltartással jelezze. 
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Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  
alábbi határozatot hozza: 

38/2010. (IV. 13.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a tervezett "Baráti 
Bölcsőde" megvalósításáig az intézmény szilárd burkolatú úton való megközelítését 
biztosítja,  az  előterjesztésben  szereplő  tervet  elfogadja,  és  ezekkel  lehet  a 
továbbiakban az engedélyezést és az árajánlatot elvégezni.

5. Keresztény Egyesület templom felújításához támogatási kérelmének megtárgyalása

Juhászné  Árpási  Irma:  A tegnapi  Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsági  ülés megtárgyalta,  meghallgatta 
Rátz András felügyelő urat, aki elmondta, hogy 700.000 Ft támogatást kérnek az önkormányzattól, 
emellé  a  bajor  evangélikus  egyházközségtől  3  millió  Ft-ot  kapnak,  de  ennek  feltétele,  hogy 
Győrújbarát Község Önkormányzata ezt 700.000 Ft-tal  támogassa. A templom tetőszerkezetének a 
megújulását jelenti, illetve adtak be még a Leader-ben is pályázatot, hogy maga a templom külseje is 
megújulhasson.  Van-e  ezzel  kapcsolatban  kérdés?  Amennyiben  nincs,  kérem a  tisztelt  képviselő-
testületet, hogy amennyiben a 700.000 Ft-os támogatással egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

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

39/2010. (IV. 13.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  Győrújbaráti  Evangélikus  Templom 
felújításához  700  000  Ft  támogatást  biztosít,  amely  a  további  támogatások 
megszerzésének feltétele.

6. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrkapitányság támogatási kérelmének megtárgyalása

Juhászné Árpási Irma: A kérelmet a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta. 
Országos  kommandós  verseny  lesz,  melynek  Győrújbarát  lesz  az  egyik  helyszíne.  Az 
önkormányzatoktól ehhez támogatást kérnek, jelen esetben a megyei rendőrfőkapitány 100.000 Ft-ot 
kért  az  önkormányzattól,  hogy  ezt  az  akciót  támogassa.  Ezzel  kapcsolatban  van-e  kérdés? 
Amennyiben nincs, úgy kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy 100.000 Ft-
tal támogassuk ezt a rendezvényt, az kérem, kézfeltartással jelezze. 

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  1  fő  
tartózkodásával az alábbi határozatot hozza: 

40/2010. (IV. 13.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Rendőr-
főkapitányság kérelmére 100 000 Ft támogatást biztosítás a rendőrség által szervezett 
2010. évi országos kommandós verseny megrendezéséhez.

Juhászné  Árpási  Irma:  Megkérdezem  a  tisztelt  képviselő-testületet  és  a  jelenlévőket,  hogy  az 
Egyebek napirend alatt van-e valamilyen javaslat, vélemény, amit meg kell tárgyalni?
Mógor Csaba: Többször kértem ezen a fórumon, próbáltam kezdeményezni, hogy az István utcának 
azon szakasza,  amely a  buszmegálló  mögötti  részen lévő föld utat  takarja,  mely  egy kb 100-120 
méteres  szakasz,  nagy problémát  okoz  az  ott  élőknek a  közlekedés.  Helyenként  bokáig  járják  az 
emberek  a  sarat.  Az  elmúlt  időszakban  azért  odázódott  el  ennek  a  területnek  a  rehabilitálása, 
mivelhogy az Élhető faluközpont pályázatba majd belekerül, de ez közben kikerült. Ezért tisztelettel 
kérném polgármester asszonyt, hogy van-e arra lehetőség, hogy néhány kocsi murvával a problémát 
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legalább időlegesen megoldják. Mellékeltem fotókat, melyet  minden képviselő-társam polgármester 
asszony,  jegyző úr is megkapott,  és kérem,  ha úgy ítélik meg,  hogy nem kerül oda néhány kocsi 
murva,  akkor  nyugodtan  mondják  meg,  néhány tízezer  forintról  beszélünk,  szerintem ehhez  talán 
képviselő-testületi döntés sem lenne szükséges. Meg lehetne-e ezt a problémát oldani április végéig?
Juhászné Árpási Irma: Tisztelt képviselő úr, nyitott kapukat tetszik döngetni, hiszen a hóolvadást 
követően már végeztünk az egész faluban bejárásokat, hogy mik a legégetőbb teendők. Győrújbarát 
Község  Önkormányzatának  költségvetése  tartalmaz  útkarbantartást,  ez  pontosan  oda  tartozik.  Azt 
várjuk,  hogy  megfelelő  legyen  az  idő,  és  azt  követően  ezeket  a  munkálatokat  összehangolva 
elvégeztetjük  a  kivitelezővel.  Hogy  ez  április  végéig  elvégezhető  lesz-e,  a  kivitelezővel  le  kell 
egyeztetni. 
Mógor Csaba: Értelmezhetem úgy, hogy polgármester asszony ezt megígérte, rendbe lesz téve az a 
szakasz?
Juhászné Árpási Irma: Nem csak az a szakasz, még sokkal több. Sorban el fogjuk végezni azokat a 
munkálatokat, amelyek konkrét feladatokat rónak az önkormányzatra. Más egyéb határidőt nem tudok 
mondani,  kb. 15 utcánkban okozott komoly gondokat a tél, van a költségvetésünkben erre keret, a 
kivitelezővel egyeztetni kell. 
Dinnyés  Álmos:  A  Juharfa  és  Tölgyfa  utca  lakói  nevében  juttattunk  el  egy  kérvényt,  ezzel 
kapcsolatban  lenne  egy  kérdésem.  A  Tölgyfa  utca  fölött  lévő  169.  hrsz-ú  telek  öt  évvel  ezelőtt 
valamilyen  módon  belterületbe  vonásra  került,  számunkra  ez  az  utóbbi  időben  derült  ki 
meglepetésszerűen, hogy ez így történt. Ez egy olyan magas hegygerincen lévő telek, amire ha esetleg 
valaki építkezne, akkor a már  meglévő házakba számunkra kellemetlen módon betekintést nyerne. 
Ezzel kapcsolatban beszéltünk a főépítész úrral is, aki a helyszínen megnézte, hogy hogy néz ki a 
telek, akinek szintén az volt a szakmai álláspontja, hogy nem érti, hogy kerülhetett belterületbe ez a 
telek. Már csak azért is, mivel olyan meredek helyen van, hogy autóval, tűzoltóval megközelíthetetlen, 
a közművek is gondot okoznak. Mindezek miatt az utca lakói egy kérvényt készítettek el, amelyet a 
Település-fejlesztési Bizottsághoz eljuttattak. Kérdésünk lenne, hogy megoldható-e, hogy a bizottság 
javaslatáig arra a területre változtatási tilalmat honnon a képviselő-testület?
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Csütörtökön  vagy  pénteken  kaptam  meg  a  beadványt,  természetesen  a 
következő  TFB  ülésen  elő  fogom terjeszteni  azzal,  hogy  a  beadványban  foglaltakat  meg  fogom 
vizsgálni, hiszen ebben több javaslat, kérdés, kérés is szerepel. Amennyiben a bizottság javaslatot tesz, 
az a következő testületi ülésen tárgyalható lesz. Ez így most előterjesztés hiányában nem tárgyalható.
Juhászné Árpási Irma: Van-e még valakinek véleménye, javaslata? 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a nyilvános ülést 19 óra 5 perckor bezárja.

Juhászné Árpási Irma
polgármester

dr. Tarjányi Tamás  
jegyző

Bors Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kocsár Károly
jegyzőkönyv-hitelesítő
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