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Juhászné  Árpási  Irma: Köszöntöm a megjelenteket.  Ifj.  Árvai  István,  Németh  Csaba,  dr.  Márai 
István  képviselő  urak  jelezték  távolmaradásukat.  Az  ülést  határozatképesnek  nyilvánítom  és 
megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Mógor Csaba és Bruszt László települési képviselő 
urakat, kérem a javaslat elfogadását.

A  képviselő-testület  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadja  
jegyzőkönyv hitelesítőnek Mógor Csaba és Bruszt László települési képviselő urakat. 

Juhászné Árpási Irma: Tisztelt Képviselő-testület, kedves jelenlévők! A két ülés között volt egy zárt 
ülés, ahol a testület döntött arról, hogy a 744/1. hrsz-ú ingatlan ügyében az Államigazgatási Hivatal 
által  hozott határozatot a bíróságon megfellebbezi, és döntött  arról is, hogy az önkormányzatot  dr. 
Tarjányi Tamás jegyző úr képviseli.
Ülésezett a Szociális és Egészségügyi Bizottság, és 195.000 Ft-ot ítélt oda a rászorultaknak.
A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság a mai testületi ülést készítette elő.
Győrújbarát  község  indul  a  Sárkányhajó  versenyen  egy  iskolai  és  egy  felnőtt  csapattal.  Nagy 
örömömre szolgált, hogy megkeresésemre sokan jelentkeztek a volt kajakosok közül.
Járdák  és  utak  építése,  felújítása,  karbantartása  ügyében  egyeztetéseket  folytattunk  az  Állami 
Közútkezelővel  és  Horváth  Sándor  úrral,  a  Település-fejlesztési  bizottság  tagjával,  mint  útépítési 
szakemberrel. A testület által meghatározott járda- és útépítésre az árazatlan költségvetés elkészült. 
Folyamatosan egyeztetünk a Gránit Hungária Kft-vel a projekt megnyugtató lezárása végett. Mindenki 
előtt  ismeretes,  hogy  a  beruházás  novemberben  befejeződött,  de  a  pályázat  által  előírt 
számlabenyújtást nem megfelelően teljesítették, mellékletek hiányoznak, az el nem készült munkák 
miatt  pár  millió  forintnyi  vitánk  adódott.  Pályázatunk  meghosszabbításra  került  és  folyamatosan 
egyeztetünk a VÁTI Kft-vel is.
A bölcsődepályázat hiánypótlását benyújtottuk.
Az „Élhető faluközpont” pályázatunknál várjuk a támogatási szerződés aláírását.

Mához egy hétre, jövő kedden a Művelődési Otthon és Faluházunk ad otthont dr. Medgyasszay László 
és Balogh József volt országgyűlési képviselő urak nyugdíjas búcsúztatásának, ezen alkalommal 64 
település polgármestere köszöni meg munkájukat.
A Diáksport Egyesület szervezésében vasárnap egészségnapot tartottak a Gyermektáborban, amelyen 
érdekes programok fogadták az oda ellátogatókat. Köszönjük e színvonalas rendezvényt.

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

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

A napirendi javaslatot a képviselő-testület tagjai írásban megkapták.

Napirendi javaslat:

1. A 2009. évi zárszámadás tárgyalása    
    Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

2. 2010. évi közfoglalkoztatási terv módosítása 
    Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző 

3. 2010. évi kaszálási és fűnyírási pályázat elbírálása
    Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző 
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4. Egyebek

Juhászné Árpási Irma: Ezen felül szükséges a testületi ülés végén zárt ülést tartani. A Kontra sarkon 
lévő ingatlan megvásárlását kell a képviselőtestületnek megtárgyalnia - egy esetleges vásárlás vagy 
alku szándéka esetén - ugyanis van egy hivatalos értékbecslés az ingatlanról. 

Napirendi pontok a kiegészítést követően:

1. A 2009. évi zárszámadás tárgyalása    
    Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

2. 2010. évi közfoglalkoztatási terv módosítása 
    Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző 

3. 2010. évi kaszálási és fűnyírási pályázat elbírálása
    Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző 

4. Egyebek

Zárt ülés:

5. Győrújbarát, Veres P. u. 96. sz. alatti ingatlan megvásárlása

Mógor  Csaba: Egyebek  napirendi  pont  alatt  jelölték  meg  tárgyalásra  a  háziorvosi  lakás 
finanszírozásával kapcsolatos ügyet. Tekintettel arra, hogy ez nemrég került a testület elé, és én úgy 
gondolom, hogy sokkal több információra van ahhoz szükség, hogy egy megfelelő döntést lehessen 
előkészíteni, javaslom levenni ezt a napirendi pontot. 

Juhászné Árpási Irma: Köszönöm a hozzászólást.  Tehát az egyebek napirendi pontban, az 1. sz. 
háziorvosi  körzet  orvosának a kérelme szerepel  a lakbér módosításáról,  viszont  van egy módosító 
indítvány,  így aki  egyetért  azzal,  hogy ezt  a  napirendi  pontot  levegyük,  az  kérem kézfeltartással 
jelezze azt!

A képviselő-testület 10 fő igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül  
az „Egyebek” napirendi pontban nem kívánja tárgyalni az 1. sz. körzet háziorvosának 
lakbérmódosításával kapcsolatos kérelmét. 

Juhászné Árpási Irma:  Aki most már így a négy napirendi pont tárgyalásával egyetért, az kérem 
kézfeltartással jelezze azt!

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

1. A 2009. évi zárszámadás tárgyalása
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

Juhászné  Árpási  Irma:  Tisztelt  Képviselő-testület,  tisztelt  jelenlévők!  A  testület  az  anyagot 
megkapta, a PEB a tegnapi ülésén foglalkozott vele. 
Az Áht. értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény 
szerinti  könyvvizsgálói  záradékkal  ellátott  egyszerűsített  tartalmú  –  a  helyi  önkormányzat  és 
intézményei  adatait  összevontan  tartalmazó  –  éves  pénzforgalmi  jelentést,  könyvviteli  mérleget, 
pénzmaradvány-kimutatást  és eredmény-kimutatást  a  polgármester  a költségvetési  évet  követően 4 
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hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. 
A  könyvvizsgálatra  kötelezett  helyi  önkormányzatok  polgármesterei  a  könyvvizsgálatról  készített 
jelentést  minden  év  június  30-ig  megküldik  az  ÁSZ-nak.  A PEB 5  igen  szavazattal  elfogadásra 
javasolta a zárszámadást, és az előirányzatok módosítását.
A 2009. évi zárszámadásról néhány gondolat: 2008-ban a képviselő-testület a zárszámadási rendeletet 
736.401.000  Ft  bevételi  és  kiadási  főösszeggel  hagyta  jóvá.  A  2008.  évi  éves  módosított  terv 
1.034.743.434  Ft  főösszeget  határozott  meg,  a  tényleges  teljesítés  924.576.471  Ft-ban  javasolt 
elfogadásra. 
2008. évhez képest mint ez a főtáblából is kiderül, növekedett a 2009. évi zárszámadás főösszege, 
amely az  iskola,  óvoda pályázat  megvalósításából  (mely részben 2010-ben fog realizálódni),  ezen 
kívül látszik a főtáblából a személyi adó növekmény, a gépjármű adó és a helyi adók növekedése.
A működési  célú kiadások 2008.  évhez képest  2009-ben csökkentek.  Köszönöm az önkormányzat 
összes dolgozójának a takarékos gazdálkodását, bízom benne, hogy 2010. évben is hasonló lesz. Ezen 
felül köszönöm az ÁMK igazgatójának és a jegyző úrnak is. 114.264.850 Ft beruházást és felújítást 
valósítottunk meg saját erőből, mely részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. A könyvvizsgáló a 
zárszámadásunkat  záradékkal  ellátta,  melyet  írásban  megküldött.  Jegyző  úr  szíveskedjen  ezt  majd 
ismertetni, mivel ez a mai napon érkezett.
Kérem a képviselőtestületet,  hogy vitassa meg a 2009.  évi  zárszámadását.  Mivel a jegyző úr és a 
hivatal készítette el, megkérdezem jegyző urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Öné a szó.
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Rövid  leszek.  A  tegnapi  PEB-en  felmerült  kérdésekkel  kapcsolatban  a 
polgármester asszony által elmondott számokat egy picit más megvilágításba helyezném. Felmerült a 
kérdés,  hogy  hogyan  gazdálkodik  az  önkormányzat,  feléli-e  a  vagyonát,  halmoz-e  fel  vagyont? 
Néhány adatot kiragadnék, ami megmutatja, hogy gyarapodtunk-e vagy csökkentünk. 2009. január 1-
jén  az  értékpapír-állományunk  76  mFt,  a  pénzkészlet  40  mFt.  2009.  dec.  31-i  zárásnál  24  mFt 
értékpapír és majdnem 50 mFt pénzkészletet jelentett. Ez egy jelentős csökkenést tartalmaz, azonban a 
polgármesterasszony által  elmondottakhoz  kapcsolódóan  meg  kell  jegyeznem,  hogy ez  az  ÁMK-
beruházás  utólagos  finanszírozása  miatt  tartalmaz  egy  20,5  mFt-os  összeget,  ami  2010-ben  már 
visszatérült az utólagos finanszírozás következtében, illetőleg tartalmazza 21-22 mFt-os már kifizetett 
ÁMK-beruházás  önrészét,  ez  már  így  42  mFt.  És  ha  még  ehhez  hozzáteszem,  hogy 70,5  mFt  a 
pályázati  összegektől  megtisztított  saját  erős  beruházás,  amit  az  önkormányzat  saját  maga 
felhalmozási kiadásokra, felújításokra és beruházásokra fordított. Azt gondolom, hogy látható, hogy 
meg tudtuk őrizni a likviditásunkat, és ha itt a kettő csökkenés mellé hozzáteszem azt a kettő összeget, 
ami a felhalmozásokra került és még visszafordítódik, akkor az is látható és megkockáztatom, hogy 
valamennyi  gyarapodást  is  ki  tudtunk  mutatni.  A  független  könyvvizsgálói  jelentés  a  mai  napon 
érkezett meg a hivatalba, ebben ugye más összegek szerepelnek, ezek az úgynevezett eszköz és forrás 
mérleg szerinti összegeket mutatják be, ezt a számviteli ismereteim hiányában hadd ne részletezzem, 
ez nem a költségvetési főösszeggel egyenértékű. Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést is átvizsgálta 
a könyvvizsgáló, illetve megtette azokat a megállapításait – illetve látok benne egy elírást, ami 2008-ra 
vonatkozik  –  és  ezt  a  könyvvizsgálatot  a  záradékunkhoz  megadja.  Felolvasom a  könyvvizsgálói 
záradékot:  „Véleményem  szerint  az  egyszerűsített  éves  beszámoló  a  Győrújbarát  Község 
Önkormányzat  2009.  december  31-én  fennálló  vagyoni,  pénzügyi-  és  jövedelmi  helyzetéről 
megbízható és valós képet ad.” Ez a megadott záradék a zárszámadás rendelet elfogadásának feltétele. 
Ezen kívül kiegészítést nem kívánok tenni. Azt gondolom, hogy minden nehézség ellenére az a több 
mint 100 milliós beruházási összeg, amit meg tudtunk valósítani az önmagáért beszél. Mind a dologi, 
mind  a  személyi  kiadások  az  előirányzatokon  belül  maradtak.  Az  év  közbeni  képviselőtestületi 
átcsoportosításokat a 2009. III. negyedévi beszámolóval a képviselőtestület jóváhagyta, illetőleg az 
azutáni  változásokat  ezen zárszámadási  rendeletben hagyja  jóvá.  A személyi  kiadások csökkenése 
nyilván  összefügg  azzal,  hogy jelentős  elvonások  történtek  a  közszférába,  csökkent  a  bérünk,  de 
nyilván ez az önkormányzat  szempontjából  egy olcsóbb működést  jelent.  A dologi kiadások terén 
történtek  átcsoportosítások,  részben  melyeket  az  ÁMK kért,  részben  melyeket  év  közben  az  ide 
átkerült karbantartói csoport miatt volt szükséges, de minden dologi kiadás az előirányzatokon belül 
maradt. Itt a PEB ülésén egyetlenegy összeg vetődött fel, a módosított előirányzathoz képest 118 mFt 
volt az önkormányzat igazgatási tevékenységére jóváhagyott dologi kiadása, ez 125 m Ft lett. Ez 2009. 
július 1-jén bekövetkezett ÁFA növekmény (6,9 mFt), olyan többletkiadást eredményezett, amely a 
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konyhában kompenzált  a képviselőtestület. Ha visszaemlékeznek, akkor a tavalyi  évben a konyhán 
jóváhagyott  a  testület  előirányzat-emelést,  a  konyha  nem  tudta  kigazdálkodni,  itt  viszont,  ha 
megnézzük az összes gazdálkodási adatot,  akkor a többi soron ezt meg tudtuk spórolni.  Ezt a pár 
dolgot emelném ki, ha lenne kérdés, akkor arra szívesen válaszolok. 
Juhászné Árpási Irma: Köszönöm a kiegészítést. Megkérdezem Zólyomi képviselő urat, mint a PEB 
elnökét, hogy kíván-e szólni? Öné a szó!
Zólyomi  Péter:  egyetlen  dolgot  emelnék  ki,  mert  szinte  mindent  elmondtak  előttem,  amire  én 
készültem,. Én megköszönném minden győrújbaráti vállalkozónak, lakónak, itt élőnek azt, hogy ide 
fizeti  a  mindenféle  adóját  (gépjárműadó,  iparűzési  adó,  SZJA);  azt,  hogy  70  mFt-ot  tudtunk 
beruházásra fordítani, azt, hogy fejlődik a falu, azt hogy a pályázatokat meg tudjuk nyerni, mert van 
önrészünk, hogy ha jól látom 285 mFt-os beruházás valósult meg támogatásból és saját erőből. Ez 
annak is köszönhető, hogy sokan sok adót fizetnek, ezért ezt meg kell köszönni. Azt hiszem azt be 
tudtuk mutatni, hogy mi nem csak adót szedünk be. Köszönöm.
Juhászné  Árpási  Irma:  Köszönöm a  kiegészítést.  A t.  képviselőtestületnek esetleg  van-e  még  a 
zárszámadással kapcsolatos kérdése?
Mógor Csaba: Egy kérdés: lehet én nem igazodtam el a táblázatok között.  Ugye  köztudott,  hogy 
intézményeinket (művelődési ház, civilház, sportcsarnok) bérbeadással hasznosítjuk. Kérdésem, hogy 
hol találom ezeket a bevételeket a bevételi oldalon? Melyik sor alatt?
Czakóné  Takács  Mária köztisztviselő:  Ezek  a  bevételek  a  működési  bevételek  címszó  alatt 
találhatók,  de  nincsenek  kirészletezve.  A rendeleti  táblában  nincsen  részletesen  kiszedve.  A nagy 
táblában csak a működési soron az elején található. 
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Igen  látom,  bevételek  között  a  16.  soron  látható.  Annyit  mindenképpen 
elmondanék most is, mert ez minden évben felmerült és kérdés is volt a testületi tagok részéről, hogy a 
rendeleti  tábla  természetesen  nem  az  a  részletezettségű,  amely  a  teljes,  tételes  számlaszintű 
bemutatását jelentené a gazdálkodásnak. Én az elkészítéséért felelős felelek azért, hogy emögött valós 
teljesítések  állnak.  Amennyiben  bármilyen  kérdés  van,  akkor  ezt  ki  tudjuk  részletezni,  de  akár 
bizonylati szintig bármikor be tudjuk mutatni. (44 db gyűrűs mappában tartjuk lefűzve a teljes éves 
költségvetést.)  Bárkinek bármelyik  előirányzattal  kapcsolatban kérdése  van utólag,  akkor  szívesen 
bemutatjuk, illetőleg, ha előre érkeznek, akkor tudunk rá reagálni. Mivel ezek a táblázatok nem a teljes 
napi  gazdálkodás  szintjére  bontják  le  az  önkormányzatot  és  valóban  kevésbé  részletezettek.  A 
költségvetési  táblázat  is  egy  elemi  költségvetés  készítését  írja  elő  egyes  kiadásokra  lebontva. 
Amennyiben a képviselő úr úgy gondolja, akkor kirészletezzük a kérdésére a választ.
Juhászné Árpási Irma: Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, úgy kérem a képviselő-testületet, 
hogy a zárszámadást, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt az előterjesztés szerint fogadja el! Aki ezzel 
egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze azt! 

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  10  fő  igen  szavazatával,  1  tartózkodás  mellett, 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

6/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a 2009. évi zárszámadás jóváhagyásáról
A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.

Juhászné Árpási Irma: Kiegészíteném annyival, hogy a pénzügyi-ellenőrző bizottság megtárgyalta a 
zárszámadást és egyhangúlag (6:0) arányban elfogadásra javasolta. 

2. 2010. évi közfoglalkoztatási terv módosítása 
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

Dr. Tarjányi  Tamás: Ezt  a  közfoglalkoztatási  tervet  egyszer  már  tárgyalta  a  testület,  akkor nem 
terveztünk közfoglalkoztatottat Győrújbaráton. Röviden elmondanám, hogy miről van szó. A hatályos 
jogszabályok azt teszik lehetővé, hogy aki úgynevezett rendelkezésre állási támogatást kap – magyarul 
nevezzük munkanélküli segélynek – az a jelenleg hatályos jogszabályok alapján közfoglalkoztatásra 
kötelezhető, tehát önkormányzatoknál ezt a közmunkát köteles végezni, amennyiben erre egészségileg 
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alkalmas  állapotban van.  Egészen a  tavalyi  évig nem Győrújbaráton olyan  személy  – és  ez  talán 
kivételes helyzet  is - , aki az egyéb jogszabályi  feltételeknek is megfelel, ezért sajnos nálunk ez a 
program  nem  tudott  működni.  TV-ben  látható  volt,  hogy  egyes  településeken  50-100  fő  közti 
foglalkoztatott  volt.  Összefügg nálunk is  a  gazdasági  válsággal,  hogy megemelkedett  a  regisztrált 
munkanélküliek  száma  Győrújbaráton,  így  aljegyző  úrral  úgy  döntöttünk,  hogy  beindítjuk  ezt  a 
közfoglalkoztatási  programot  Győrújbaráton  is,  első  körben  6  fővel,  akik  megfeleltek  ennek  a 
jogszabályi  feltételnek.  Ez  annyit  jelent,  hogy  ez  a  6  fő  napi  8  órában  az  önkormányzat  által 
meghatározott és hangsúlyoznám: kisegítő munkát végezhet, itt tipikusan közterületrendezés, takarítás, 
egyéb szakképzettségek és gépeket nem igénylő munkát végezhetnek. Ez az önkormányzat számára 
többletkiadással  nem  jár,  az  előterjesztésben  ki  is  küldtem,  hogy  miért,  hiszen  eddig  az  ő 
rendelkezésre állási  támogatásuknak egy részét  fizettük,  és jelenleg az ő munkabérükhöz az állam 
hozzájárulást ad, ami magasabb, mint amennyi pénzt eddig kaptak. Azt gondolom mindenki jól jár. Én 
remélem, hogy már a képviselők is találkoztak a faluban ezekkel az emberekkel és azt is remélem, és 
ezúton is kérem a tv-nézőket, hogy becsüljék meg azt a munkát, amit mi a közterületek rendben tartása 
és tisztán tartása érdekében végzünk, mert sajnos a mai napig folyamatosan és szomorúan tapasztaljuk, 
hogy az egyik nap összeszedett szemét helyett  a másik nap dupla akkora kupac keletkezik. Ahhoz 
hogy ez a program elnyerje az állami támogatást, ugye itt 95%-os állami támogatásról van szó, ahhoz 
ezt a közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ami annyival jár, hogy az eredetileg meghatározott 0 fő 
helyett 6 főt kell ebben a tervben megjeleníteni, és akkor le tudjuk hívni hozzá az állami normatívákat. 
Én ezért  kérem ezt jóváhagyásra.  Magam is érdeklődéssel várom,  hogy ez a program beváltja-e a 
hozzá fűzött reményeket, illetőleg mivel tényleg alacsony, havi 6000 Ft egy ilyen foglalkoztatottnak 
az  önkormányzatra  eső  része,  amennyiben  erre  lehetőségünk  van,  akkor  azt  a  jövőben  kívánjuk 
bővíteni. Azt gondolom, hogy a közfoglalkoztatottak is megelégedettséggel vették tudomásul, hogy 
becsületes munkát kapnak, tisztes munkabért, tisztes bánásmódot és nem egy segélyből kell élniük. E 
szerint kérem a 6 fő közfoglalkoztatás jóváhagyását.  
Juhászné Árpási  Irma: Köszönöm szépen.  Amennyiben  kérdés nincs,  úgy kérem a t.  képviselő-
testületet,  hogy a 6 fő közfoglalkoztatását  fogadja el!  Aki ezzel  egyetért,  az kérem kézfeltartással 
jelezze azt! 

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

42/2010. (IV. 27.) Kt. határozat
Győrújbarát képviselő-testülete a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet az előterjesztés  
szerinti tartalommal módosítja.

3. 2010. évi kaszálási és fűnyírási pályázat elbírálása
    Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző 

Juhászné Árpási Irma: E napirendet tegnap szintén tárgyalta a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság.

Dr. Tarjányi Tamás:  Annyi kiegészítést tennék, hogy a Kisalföldben és a honlapon is megjelent a 
pályázati  kiírás.  Mind  a  referenciák,  mind  a  benyújtandó  dokumentumok  terén  könnyítettünk  a 
benyújtási  feltételeken.  Egyedül  a  megváltozott  jogszabályokra  tekintettel  kellett  a 
hulladékelszállításra az engedély benyújtását feltételül előírni. Rögzítettük azokat, akik a pályázatokat 
elvitték, 9 vállalkozás, jellemzően győri, nyúli, pannonhalmi vállalkozások érdeklődtek. A megadott 
határidőig egy érvényes pályázat érkezett, ez a Thermin Kft., aki formailag megfelelt a pályázatnak. 
Az árajánlatban megadott árai minden esetben a tavalyi  árakkal azonosak. Egy esetben, a parlagfű 
közérdekű irtása esetén a 13,50 Ft  helyett  12 Ft-ot  jelölt  meg a vállalkozó.  Ezért  ezzel  a beadott 
pályázattal kérném jóváhagyni, hogy a munka elkezdődhessen, mert az időjárás következtében a fű az 
nő.  
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Juhászné Árpási Irma: Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény van-e? Amennyiben kérdés nincs, úgy 
kérem  a  t.  képviselő-testületet,  hogy  bízza  meg,  hogy  a  Thermin  Kft-vel  köthessen  szerződést 
Győrújbarát Község Önkormányzata 2010. évre a kaszálási és fűnyírási munkákra! Aki ezzel egyetért, 
az kérem kézfeltartással jelezze azt! 

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

43/2010. (IV. 27.) Kt. határozat
Győrújbarát képviselő-testülete a 2010. évben a községben a kaszálási és fűnyírási  
feladatok ellátásával a nyilvános pályáztatás alapján a Thermin Kft-t bízza meg az  
ajánlatában foglalt árakon.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a nyilvános ülést 18 óra 28 perckor bezárja, és kéri 
a testületet, hogy a zárt ülésre a polgármesteri tárgyalóba szíveskedjenek fáradni. 

Juhászné Árpási Irma
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Bruszt László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mógor Csaba
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hitelesítő Hitelesítő7. oldal


