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IGAZOLTAN TÁVOL: Bojtor Ferenc 
   Bruszt László 
   dr. Csizmadia Andrea 
   Kocsár Károly 
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Juhászné Árpási Irma: Köszöntöm a megjelenteket.  Bojtor Ferenc, Bruszt László, dr.  Csizmadia 
Andrea, Kocsár Károly, Vass Zoltán települési képviselők előzetesen jelezték távolmaradásukat. Az 
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ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Bors Lajos 
és Kálovics Géza települési képviselő urakat, kérem a javaslat elfogadását.

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

Juhászné Árpási Irma: Az előző testületi ülésen a képviselő-testület tartott egy zárt ülés, ahol döntött 
arról,  hogy  a  Veres  Péter  út  3092  helyrajzi  számú  ingatlant  meg  kívánja  vásárolni,  folytassunk 
egyeztetést  a  tulajdonossal.  Az egyezség  megtörtént,  az  adás-vételi  szerződés  aláírására  a holnapi 
napon  kerül  sor.  A  Pénzügyi-Ellenőrző  Bizottság  és  az  Oktatási  Kulturális  és  Sport  Bizottság 
ülésezett,  a  mai  testületi  ülés  anyagát  tárgyalták,  illetve  a  Pénzügyi  Bizottság  tájékozódott  az 
önkormányzat  első negyedéves  gazdálkodásáról.  A két  ülés  között  a  képviselő-testület  tartott  egy 
közmeghallgatást, valamint egy egyeztetést az István utca lakóinak egy részével a településrészt érintő 
rendezési terv módosítása ügyében. A kistérségi óvodák hagyományőrző találkozójának színhelye volt 
településünk.  Egy  színvonalas  rendezvénynek  lehettünk  tanúi.  Köszönjük  óvodánk  összes 
dolgozójának a munkáját a nagyszerű szervezésért. Sárkányhajó versenyen két csapatunk vett részt: 
egy  iskolai  és  egy  felnőtt  csapat.  Gratulálok  mindkét  csapat  résztvevőinek,  hogy  öregbítették 
Győrújbarát hírnevét, és a rövid felkészülés ellenére is jó eredményt értek el. Bízom benne, hogy ezzel 
a  sport  lehetőséggel  is  felkeltettük az  érdeklődést,  és  a  jövő évben is  részt  veszünk a  versenyen. 
Gratulálok mindenkinek. Csütörtökön a neulingeni testvértelepülésünkről vendégek érkeznek, és egy 
hosszú hétvégét töltenek Győrújbaráton, illetve tartalmas programot készítettünk számukra. Az idei 
évben  az  önkéntes  tűzoltó  egyesületek  versenyének  május  29-én  Abda  község  ad  helyet,  melyre 
csapataink végzik a felkészülést. Kérem 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 javaslatok:

1. A II.  Rákóczi  Ferenc  ÁMK gyermeklétszám-bővülése  miatt  szükséges  döntési  javaslatok 
megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

2. 2010. évi beruházások rangsorolása, átcsoportosítása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

3. Utcák átnevezésére vonatkozó indítvány tárgyalása
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma

4. Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának tárgyalása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

5. Dr. Csongor Elemér háziorvos kérelmének tárgyalása
6. Egyebek

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

1.1.-1.3. A II. Rákóczi Ferenc ÁMK gyermeklétszám-bővülése miatt szükséges döntési javaslatok 
megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

Juhászné Árpási Irma: Igazgató úr kívánja-e kiegészíteni?
Gottlieb László: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Győrújbarát községben nagyon kedvezően alakul a 
gyermeklétszám. Az óvodai beiratkozáskor olyan eredmény született, hogy a jelenlegi 9 csoport nem 
tudja ellátni a feladatait, ezért csoportbővítésre van szükség. Ezért kérem a tisztelt testületet, hogy a 
jelenlegi 9 csoportszámot engedélyezze 10-re növelni, és az ehhez kapcsolódó személyi  feltételeket 

Hitelesítő Hitelesítő2. oldal



biztosítsa. Ennek megfelelően két óvónő és egy dajka álláshelyre lenne szükség 2010. szeptember 1-
jei hatállyal, hogy a 2010-2011-es nevelési évet megnyugtatóan tudjuk kezdeni, és a szülőket is meg 
tudjuk  nyugtatni,  hogy  a  beiratott  gyermekeket  óvodában  elhelyezzük.  Egyben  kérem  a  tisztelt 
testületet, hogy az előterjesztésben szereplő óvodai csoportlétszámokat is engedélyezze. Az iskolára 
vonatkozóan nem tudom, hogy egyben elmondhatom-e, vagy arról külön kell szavazni?
Dr.  Tarjányi  Tamás:  A  határozati  javaslatot  az  óvodára  és  iskolára  egyben  készítettük  el. 
Amennyiben ellenjavallat  nincs, akkor egyben lehet szavazni,  ha van, akkor külön-külön az egyes 
részeiről. 
Gottlieb László:  Az iskolában is  kedvező a  kép,  a  következő tanévben egyértelműen  nőni  fog a 
gyermeklétszám. A gyermeklétszámnál nagyobb mértékben növekszik a napközi iránti igény is, ennek 
talán mindannyian tudjuk a társadalmi okait. Ennek megfelelően a 2010-2011-es tanévben növelni kell 
az indítandó napközis csoportok számát. Ennek nemcsak a létszámnövekedésből eredő okai vannak, 
hanem egyértelmű szakmai  okai  is  vannak.  Szakmai  szempontból  sokkal  egészségesebb lenne,  ha 
tisztább  napközis  csoportok  lennének,  ami  alatt  azt  értem,  hogy legalább évfolyam szinten  külön 
lehetne venni  a gyermekeket,  mert  ha több évfolyamot  keverünk össze egy csoportba, az nevelési 
szempontból nem megfelelő. Kérem a tisztelt testületet, hogy engedélyezze az iskolai egységben egy 
fővel  megnövelni  a  pedagógus  álláshelyek  számát,  illetve  kérem  az  előterjesztésben  foglaltakat 
támogatni. Köszönöm szépen. 
Juhászné  Árpási  Irma:  Megkérdezem  a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  az  elhangzottakkal 
kapcsolatban  van-e  valakinek  kérdése,  véleménye,  javaslata.  Előzőleg  az  Oktatási  és  Kulturális 
Bizottság, valamint  a Pénzügyi  és Ellenőrző Bizottság is tárgyalta az ügyet,  az anyagi  fedezetet a 
2010. évben is biztosítottnak tartja. Amennyiben nincs kérdés, vélemény, javaslat, úgy kérem a tisztelt 
képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint fogadja el a határozati javaslatot.

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

46/2010. (V. 18.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  Önkormányzata  az  Oktatási-,  Kulturális-  és  Sportbizottság,  
valamint  a  Pénzügyi  és  Ellenőrzési  Bizottság  előterjesztése  alapján  a  következő 
határozatot hozta.

1. A II. Rákóczi Ferenc ÁMK óvodai intézmény-egységében a 2010/2011-es nevelési  
évre 10 óvodai csoport működését engedélyezi.

2. A II. Rákóczi Ferenc ÁMK iskolai intézmény-egységében a 2010/2011-es tanévben  
két  első  osztály  indulását,  illetve  összesen  16  osztály,  valamint  8  
napközis/tanulószobai csoport indítását engedélyezi.

3. A  II.  Rákóczi  Ferenc  ÁMK  jelenlegi  engedélyezett  létszámát  2  fő  
óvodapedagógussal, 1 fő óvodai dajkával és 1 fő iskolai pedagógussal megemeli  
2010.  szeptember  1-jei  hatállyal.  Ennek  megfelelően  2010.  szeptember  1-től  az  
engedélyezett  létszám:  20  fő  óvónő  illetve  10  fő  dajka  lesz  az  óvodában,  az  
iskolában pedig 6 fő napközis álláshely.  A létszámfelvételt  követően a szükséges  
személyzeti  előirányzat-módosításokat  a  képviselő-testület  a  2010.  I.  félévi  
előirányzat-módosítások során hagyja jóvá azzal, hogy a 2010-ben a pedagógiai  
szakszolgálat  önálló  feladatellátására  a  Győri  Többcélú  Kistérségi  Társulástól  
átulalt normatíva szolgáljon fedezetül.

4. Felhatalmazza a II. Rákóczi Ferenc ÁMK igazgatóját, hogy tegye meg a szükséges  
intézkedéseket a Liszt Ferenc utcai óvodaépületben a 10. óvodai csoport fogadása  
érdekében.

1.4.  Az óvodai és iskolai  csoportok számának meghatározása  a 2010/2011-es nevelési/tanítási 
évre vonatkozóan illetve a maximális csoportlétszám túllépésére vonatkozó javaslat

Juhászné Árpási Irma: Kíván-e hozzászólni igazgató úr?
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Gottlieb László: Már összefoglaltam, és kérem, hogy az előterjesztésnek megfelelően a maximális 
csoportlétszámokat  mind  az  óvodában,  mind  az  iskolában szíveskedjék engedélyezni  a  képviselő-
testület, hiszen ettől a nevelési évtől illetve tanévtől kezdődően, ami eddig az Oktatási Hivatal jogköre 
volt, az most egyértelműen a fenntartóra szállt át.
Juhászné Árpási Irma: Megkérdezem, hogy az óvodai csoportlétszámokkal kapcsolatosan illetőleg 
az  iskolai  létszámok  bővítésével  kapcsolatosan  van-e  a  tisztelt  képviselő-testületnek  kérdése, 
véleménye,  javaslata?  Amennyiben  nincs,  kérem,  hogy  a  határozati  javaslat  szerint  a  felsorolt 
csoportokban a létszámokat elfogadni szíveskedjék. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

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

47/2010. (V. 18.) Kt. határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság,  
valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság előterjesztése alapján a következő 
határozatot hozta.

1. A II. Rákóczi Ferenc ÁMK óvodai intézmény-egységében az alábbi csoportokban  
engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való eltérést:
- Maci csoport              28 fő
- Méhecske csoport      28 fő
- Süni csoport               28 fő
- Mókus csoport           28 fő  
- Hattyú csoport           28 fő
- Nyuszi csoport           28 fő
- Lepke csoport             28 fő

2. A II. Rákóczi Ferenc ÁMK iskolai intézmény-egységében az alábbi osztályokban  
engedélyezi a maximális osztálylétszámtól való eltérést:
- 1.a                               33 fő
- 1.b                               32 fő
- 2.a                               29 fő
- 2.b                               28 fő
- 3.b                               28 fő
- 4.a                               30 fő
- 4.b                               32 fő
- 7.b                               31 fő

2. 2010. évi beruházások rangsorolása, átcsoportosítása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

Dr.  Tarjányi  Tamás:  A  2010.  évre  meghatározott  beruházások  jelentős  része  elkezdődött. 
Folyamatosan készítjük elő a kivitelezéshez szükséges engedélyeket, terveket. Azonban adódott egy 
lehetőség, amit a testület is már többször megtárgyalt,  hogy ezt az oly sokat emlegett 3092 hrsz-ú 
telket, mely a Fő utca és Veres Péter utca sarkán található ingatlan, a testület megvásárolja, erről a 
döntés  megszületett.  Ez azonban az  idei  év költségvetésében beterjesztve nem volt,  ezért  jelentős 
átcsoportosításokat kellett végrehajtani. Így a bizottság két beruházás elhalasztását, későbbi időpontra 
való átcsoportosítását irányozta elő, így teremtve meg ennek az adás-vételnek az anyagi fedezetét. Így 
az  Arany  János,  Petőfi  utcai  járda,  valamint  a  csárdasori  sportpálya  beruházások  kerülnének 
elhalasztásra  egy  későbbi  időpontra  a  második  félévi  adóbevételek  függvényében,  valamint  egy 
településrendezési  szerződésből  származó  kerül  átcsoportosításra  még  erre  az  előirányzatra.  Ez  a 
három átcsoportosítás teremti  meg az adás-vétel fedezetét. Ennek megfelelően fogjuk módosítani a 
költségvetési rendeletünket, amennyiben a testület ezzel egyetért. Az előterjesztés még természetesen 
tartalmazza azt  a javaslatot is,  hogy a COOP ABC környezetrendezésére eredetileg beterjesztett  2 
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millió Ft-ot 4 millió Ft-ra emelje meg a testület. Minden javaslatot a pénzügyi bizottság támogatólag 
terjesztett elő. 
Juhászné  Árpási  Irma:  Köszönöm  szépen.  Kérdezem a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  van-e 
kérdése, véleménye, javaslata? 
Németh Csaba: Felmerült a Coop ABC, hogy 2 millióról 4 millióra emeljük a környezetrendezését. 
Kérdésem lenne, hogy ehhez a rendezéshez a Coop, mint vállalat hozzájárul-e? 
Juhászné Árpási Irma: Folynak az egyeztetések, igen a válaszom, de ezt mindig akkor kell majd 
érteni, amikor már elköltöttük. Jelen esetben igen. Amennyiben egyéb kérdés nincsen, kérem a tisztelt 
képviselő-testületet,  hogy  a  határozati  javaslatot  fogadja  el.  Aki  ezzel  így  egyetért,  kérem, 
kézfeltartással jelezze. 

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

48/2010. (V. 18.) Kt. határozat
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendeletben a következő 
módosításokat vezesse át, és terjessze elő a következő képviselő-testületi ülésen:
A  2010.  április  27-én  meghatározottak  alapján  21  millió  forintért  kerül  
megvásárlásra a győrújbaráti  3092 helyrajzi  számú ingatlan. Ennek fedezetére  
szolgál részben a Homlok Ferenccel 2008. május 26-án kötött településrendezési  
szerződésben  foglalt  4,4  millió  forint,  valamint  a  költségvetési  rendelet  
felhalmozási kiadásai között meghatározott Arany János-Petőfi u. járdaépítésére  
előirányozott  10  millió  forint,  a  Csárdasor  melletti  sportpálya  kialakítására 
meghatározott  6 577 025 forint.  Ezen  elhalasztott  beruházásokról  a  képviselő-
testület  a  2010.  II.  félévi  adóbevételek  alakulásának függvényében dönt  azzal,  
hogy  a  tervezési  munkákat  a  járdaépítés  kapcsán  a  beruházás  konkrét  
időpontjának elhalasztása ellenére is folytatni kell. A Kis János u., Veres Péter u.,  
Mátyás  körút  csomópontjának  tervezésére  és  kivitelezésére  (árok  lefedése,  
parkoló  kialakítása,  buszöböl  korrekciója,  csomópont-nyomvonalának 
korrekciója) az eredetileg előirányzott  2 millió forintot  4 millió forintra emeli  
meg.

3. Utcák átnevezésére vonatkozó indítvány tárgyalása
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma

Juhászné  Árpási  Irma:  A  képviselő-testület  korábban  az  utcák  átnevezésére  vonatkozó  kérelem 
tárgyalását a 2010. májusi ülésére halasztotta azzal, hogy azt a Település-fejlesztési Bizottság és az 
Oktatási-,  Kulturális-  és  Sportbizottság is  tárgyalja  meg.  Az  utcákat  4  igen,  1  nem szavazattal,  1 
tartózkodás  mellett  támogatta.  A  változtatás  időpontjaként  egyhangú  szavazással  2011.  január  1. 
napját javasolta a bizottság. A régi utcanevek visszaállítása esetén, azon utcák nevei elé kerüljenek a 
„szent” illetve a „király” elnevezés, amelyek régebben így voltak használatosak Győrújbaráton. Ez 
2011.  január  1-jétől  lép  hatályba,  így  akkor  van  lehetősége  mindenkinek  a  téli  időszakban  ezen 
okmányokat átiratni. El szeretnénk mondani, hogy minden lehetséges fórumot, ahol lakcímet be kell 
jelenteni, megkerestünk, egyedül a Bt-knek és a Kft-knek kell abban az esetben fizetniük, ha lakcímet 
változtatnak, mivel ez esetben csak jogi végzettségű ember írhatja meg ezt a szerződést, tehát annyi 
díja van, amit a jogász kér, hogy elkészítse a módosítási szerződést. Ezenfelül egyéb költsége nincs, az 
szükséges hozzá, hogy Győrújbarát Község Önkormányzatának határozatát vigyék magukkal. 
Zólyomi Péter: Pár észrevételem lenne: a Mátyás király utca Mátyás király körút lenne. Felmerült az 
is, hogy az István utca az most István király utca vagy Szent István utca, a régebb óta itt lakók szerint 
ez István király utca volt, illetve a Temető utca környéke, ahol van aki a Temető utcában lakik, valaki 
a Veres Péter utcában, van akinek pedig a dr. Baróthy Lajos utcában kéne laknia. Ezt valahogyan fel 
kéne oldani. A Temető utcát mindenképpen át kéne nevezni, mivel egy bölcsődét nem kéne Temető 
utcába tenni, lehetne az utcának a neve Gólyahír utca. Ezek a pontosításaim lennének a bizottsági ülés 
alapján. 
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Id. Kiss Antal: A Tűzoltószertár környékéről szó volt, tettem egy javaslatot, ezzel kapcsolatban miről 
döntött a képviselő-testület?
Juhászné Árpási Irma: Több alkalommal tárgyalta ezt is a bizottság, de úgy döntött, hogy későbbi 
időpontra kéne ezt a kérdést tenni, amikor az a terület igazán tér lesz, mert jelenleg korai lenne a tér 
elnevezést kitenni rá. Ezért volt ez a döntés, hogy először a környezetét kell rendbe tenni, és utána 
következhet az elnevezés, mivel így kicsit méltatlan. 
Kálovics  Géza:  A  Dr.  Baróthy  Lajos  utcához  szólnék  hozzá,  nem titok,  hogy egyéni  képviselői 
indítványomra fogadta el a képviselő-testület a megnevezést, és ennek az utcának a vége a nagybaráti 
részen  lesz,  a  volt  polgármesteri  hivatalnál.  Kevés  önzetlenebb  embert  ismertem,  mint  ő. 
Természetesen én a magam részéről egyet tudok érteni a történelmi nevek visszaállításával, de ez az 
önkormányzatot is anyagilag befolyásolja, hiszen a frissen kiállított utcanév tábláinkat is változtatni 
kell. Jól érzem? 
Cserepes  István:  Az  új  utcanevekkel  kapcsolatban  az  önkormányzat  el  fog  járni  minden  egyes 
hivatalnál,  ahol  át  kell  iratni  a  lakcímet?  Mert  különben nem díjmentes.  A jogosítvány,  forgalmi 
engedély csere 4-6000 Ft-ba kerül. 
Juhászné  Árpási  Irma: Amennyiben  viszi  az  állampolgár  a  testület  döntését  az  utcanév 
változtatásról, akkor díjmentes. Másik kérdés még, hogy Szent István utca, vagy István király utca 
legyen az új elnevezés. Az eredeti javaslatban Szent István volt. 
Bors Lajos: Én úgy emlékezem rá, hogy soha nem volt Szent István utca, hanem István király utca. 
Eleve, amikor az az utca kialakult, abban az időben nem lehetett elnevezni Szent Istvánnak.
Juhászné Árpási Irma: Volt egy indítvány, hogy István király utca. 
Mógor Csaba: A mai napig kapok én is olyan levelet, hogy István király utca. Úgy gondolom, hogy 
nem sértünk senkit, és az lehet a legjobb megoldás, ha Szent István király utcának nevezzük el, ez 
lenne a javaslatom. 
Juhászné Árpási Irma: Aki azzal egyetért, hogy Szent István király legyen az utca neve Szent István 
helyett, az kérem, kézfeltartással jelezze. 

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  5  fő  igen  szavazatával,  1  ellenszavazattal,  3  fő 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza:

49/A/2010. (V. 18.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  
LXV. törvény 10. § (1) bekezdés h) pontja alapján a győrújbaráti István utcát (808  
hrsz.) Szent István Király utcává nevezi át

Juhászné Árpási Irma: Amennyiben a többi utca elnevezésével a tisztelt képviselő-testület egyetért, 
és hogy 2011. január 1-jén lépjen hatályba, az kérem, kézfeltartással jelezze. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 fő tartózkodása 
mellett az alábbi határozatot hozza:

49/B/2010. (V. 18.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  
LXV. törvény 10. § (1) bekezdés h) pontja alapján az Imre utcát (3172 hrsz.) Szent  
Imre utcává, a László utcát (1/2 hrsz.) Szent László utcává, az Erzsébet utcát (1929  
hrsz) Szent Erzsébet utcává, a Nagy Lajos utcát (825 hrsz.) Nagy Lajos király utcává,  
a Mátyás körutat (654/1 hrsz.) Mátyás király utcává nevezi át.

Juhászné  Árpási  Irma:  A  Temető  utcára  volt  egy  képviselői  indítvány,  hogy  a  Temető  utcát 
nevezzük át Gólyahír utcának. 
Dr. Medgyasszay Csaba: Az Oktatási Bizottság ülésén és a TFB-n is tárgyaltuk az utcaneveket, de 
erről  nem látok  előterjesztést.  Nekem az  az  álláspontom,  hogy ad-hock módon  ne  tegyünk  ilyen 
előterjesztéseket, mert akkor mire való a bizottsági munka? Tehát ez egy egyéni képviselői indítvány, 
ha jól értem.
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Juhászné  Árpási  Irma:  Amennyiben  a  képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy  a  Temető  utcát 
Gyólyahír utcának nevezzük el, az kérem kézfeltartással jelezze. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 fő tartózkodása 
mellett az alábbi határozatot hozza:

49/C/2010. (V. 18.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  
LXV. törvény 10. § (1) bekezdés h) pontja alapján a győrújbaráti Temető utcát (2908  
hrsz.) Gólyahír utcává nevezi át.

Dr. Tarjányi Tamás: Egy kiegészítést szeretnék tenni. Bizottsági előterjesztés nélkül is elnevezheti a 
testület  az  utcát.  Márciusi  testületi  ülés  kérte  fel  ezt  a  két  bizottságot,  hogy  véleményezze  a 
javaslatokat, ehhez lehet egyéni  módosító indítványt  fűzni, a testület belátása, hogy ezeket hogyan 
kezeli. 
Juhászné Árpási Irma: Még egy utcanevünk van, a Rigó utca. Mindenki ismeri név szerint is, csak 
nincsen róla testületi döntés. Ezért kérjük, hogy most erről is szülessen egy döntés, hogy az ott lakók 
hivatalosan is a Rigó utcában lakjanak. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza:

50/2010. (V. 18.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  
LXV.  törvény 10.  §  (1)  bekezdés  h)  pontja  alapján a győrújbaráti  1976 helyrajzi  
számú utcát Rigó utcának nevezi el.

Mógor Csaba: Kiegészítésként annyit  szeretnék elmondani,  hogy tiszteletben tartva a beadványt  a 
régi utcanevekkel kapcsolatosan, valóban talán egy ellentét alakul ki, de bízom benne, hogy mindenki 
el tudja fogadni az új elnevezéseket. 

4. Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának tárgyalása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

Dr.  Tarjányi  Tamás:  Rövid kiegészítést  tennék.  A társulási  megállapodás  gyakorlatilag havonta, 
kéthavonta módosításra kerül, ennek oka, hogy 29 település alkotja, és bármelyik település bármelyik 
feladatellátása változik, azt a társulási tanács jóváhagyja, majd mind a 29 képviselő-testületnek is jóvá 
kell hagynia. A mostani módosítás sem érinti Győrújbarátot. Kérem, hogy hagyja jóvá a képviselő-
testület az írásban kiküldött módosítás szerint. Az előterjesztés a mellékletben található.

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

51/2010. (V. 18.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  Győri  Többcélú  Kistérségi  Társulás  
társulási  megállapodásának  2010.  május  6-i  módosítását  megismerte  és  
jóváhagyta.

5. Dr. Csongor Elemér háziorvos kérelmének tárgyalása

Juhászné  Árpási  Irma:  A testület  az  előterjesztett  kérelmet  korábbi  ülésén  levette  a  napirendről 
azzal,  hogy azt  a  Pénzügyi  és  Ellenőrzési  Bizottság tárgyalja  meg ismét.  Mellékletben csatolva a 
kérelmező kérelme,  kiegészítve a részletezéseivel,  amit  a Pénzügyi  és Ellenőrzési  Bizottság 2010. 
május 11-i ülésén tárgyalt, és 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta. 
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Egyéni  képviselői  indítványként  én  javasolnám a  tisztelt  képviselő-testületnek,  hogy  a  doktor  úr 
bérleti díját csökkentse a felére, mindezt 2010. december 31-ig tegye, lehetőséget hagyva, hogy ezt 
mindig a költségvetés tárgyalásánál a testületnek lehetősége nyíljon, hogy támogatásokat nyújtson. 
Dr. Márai István: Ha megtörténik ez a bizonyos lakbér elengedés 2013. június 1-jéig, van-e arra 
lehetőség, hogy ha nem történne meg a kiköltözés, akkor szankcionáljuk? 
Dr. Tarjányi Tamás: Van, ezt a bizottsági előterjesztés is így tartalmazta. Amennyiben nem történik 
meg az ingatlan átadása, akkor esedékessé válik az elengedett bérleti díj. 
Juhászné  Árpási  Irma:  Aki  egyetért  azzal,  hogy 20.000  Ft-ra  mérsékeljük  a  bérleti  díjat  2010. 
december 31-ig, az kézfeltartással jelezze. 

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

52/2010. (V. 18.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  nem  támogatja,  hogy  a  győrújbaráti  666 
helyrajzi  szám  alatti  önkormányzati  lakás  bérleti  díját  az  önkormányzat  2010. 
december 31-ig 20 000 Ft-ban állapítsa meg.

Juhászné  Árpási  Irma:  Aki  azzal  ért  egyet,  hogy 2010.  június  1-től  2013.  június  1-ig  0  Ft-ban 
állapítsa meg Csongor doktor lakbérét, az kézfeltartással jelezze. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 fő tartózkodásával 
az alábbi határozatot hozta.

53/2010. (V. 18.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  nem  támogatja,  hogy  a  győrújbaráti  666 
helyrajzi szám alatti önkormányzati lakás bérleti díját 2010. június 1. napjától 2013. 
június 1. napjáig 0 Ft-ban állapítsa meg.

Dr. Tarjányi Tamás: Jelen állás szerint egyik javaslat sem kapott támogatást, egyik esetben sem volt 
meg a kellő többség, így a képviselő-testület nem hozott határozatot.

6. Egyebek

Dr. Tarjányi Tamás: A buszvárós pályázat közbeszerzési eljárása lezajlott. Ezt a rábapatonai gesztor 
önkormányzat végezte. Beérkeztek a közbeszerzési árajánlatok, elbírálta őket a felállt tanács, azonban 
az  árajánlatok  alapján  az  eredetileg  a  pályázat  során  beadott  összeg,  ami  953.845  Ft  önrészt 
tartalmazott a 12 millió Ft kivitelezéshez, sajnos több, mint 500.000 Ft az 5%-os Áfa-emelés miatt 
1.642.000 Ft-ra változott. Ezért ahhoz, hogy ez a munka elvégezhető és kivitelezhető legyen, ezért a 
győrújbaráti önkormányzatnak meg kell emelnie az önrészét. Összefoglalva: 12 millió Ft-ra pályázott 
Győrújbarát, bruttóban ez 20%-os Áfá-val került a beadáskor kiszámításra, ez tartalmazott 953.845 Ft 
önrészt. Durván 150.000 Ft-tal lett magasabb a közbeszerzési árajánlat során a nettó ár, azonban idő 
közben  az  Áfa  25%-ra  változott,  és  ez  a  pályázat  nem  kompenzálta  az  áfát.  Elkezdődtek  a 
munkaterület átadások, megszületett a pályázat nyertes kivitelezője, a legkedvezőbb árajánlatot adó 
Vértes aszfalt fogja ezt a munkát elvégezni, ezért az önkormányzatot terheli ez a kötelezettség. Kérem, 
hogy a testület a tartalék terhére biztosítsa ezen összeget, hogy ezt a munkát el tudjuk végezni. 
Juhászné  Árpási  Irma:  Kérem a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy 688.399  Ft  plusz  költséget  a 
tartalék  terhére  engedélyezzen  kifizetésre  a  Közösségi  közlekedés  című  pályázathoz.  Aki  ezzel 
egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

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

54/2010. (V. 18.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  "Győri  agglomeráció  közösségi 
közlekedésének fejlesztése" című projekthez 688 399 Ft további önrészt biztosít.
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Mógor  Csaba:  Szeretném  megköszönni  a  képviselő-testületnek  és  mindenkinek,  aki  ahhoz 
hozzájárult,  hogy  a  Coop  ABC  környékének  területrendezésére  megszavazták  a  4  millió  Ft-ot. 
Szeretném  javasolni  ehhez  kapcsolódóan,  hogy  ezek  a  munkák  mielőbb  kezdődjenek  meg,  és 
javasolnám, hogy lehetőség szerint a közelgő nagybaráti búcsúra készüljön el. Hogyan látják ennek az 
esélyét jegyző úr, polgármester asszony? 
Dr. Tarjányi Tamás: Valamikor délután küldtem e-mailben ezzel kapcsolatosan egy tájékoztatást. A 
4 millió Ft-ra emelés részben a tervezési költségeket is tartalmazta, hiszen ez egy engedélyköteles 
beruházás. Két ütemben készülnek a tervek. Az 1. ütem tartalmazza a Coop ABC előtti  közvetlen 
parkoló kialakítását,  valamint  az ABC előtti  buszöböl  korrekcióját,  ehhez a Coop ABC anyagilag 
hozzájárul, illetőleg a 2. ütemben kerül megtervezésre, ami nem az idei évi kivitelezés, a Kis János 
utca – István utca – Mátyás körút csomópontnak a teljes körű újratervezése. A terv rövidesen elkészül, 
a bizottság javaslata alapján már megrendeltük, ez már a Település-fejlesztési Bizottság előtt is járt. 
Amint ez készen van, benyújtjuk engedélyezésre. Amint az engedély jogerős, közben az árajánlatokat 
be tudjuk szerezni, és kezdődhez a munka. Ez azonban felelősséggel a búcsúra véleményem szerint 
nem vállalható. Az idei év során meg fog történni. Vannak határidők, amiket nem tudunk átlépni és 
gyorsítani. 
Varga Károly: Jó lenne, ha ezeket a terveket meg tudnánk nézni. Kérdésem lenne az is, hogy kinek az 
ötlete volt ez is, amikor az ABC forgalma durván 40%-kal csökkent. A CBA áruháznál van tömeg. 
Egy kegyeleti hely lehetne, kérem ezt is vegyék figyelembe, és szeretnénk, ha onnét a szelektív sziget 
elkerülhetne.  Nem  indokolja  semmi  az  árok  lefedését  sem,  és  a  fák  kivágását  sem.  Valaki 
megmagyarázhatná, hogy miért van rá szükség. 
Id.  Kiss  Antal: Szeretném tudatni  a  tisztelt  képviselő-testülettel  is  mint  tűzoltóparancsnok,  hogy 
mivel foglalkozunk. Tavaly a Templom soron fél napig ötödmagammal ástunk, hogy el tudjon folyni a 
víz. 75 évesen ástam egy fiatalember háza előtt. Tegnap megdöbbenést okozott az a megjegyzésem, 
hogy a jónépnek 95%-a nem érdemli meg, hogy segítsünk rajta. Az ősöktől mindig példát lehet venni. 
Meg kell nézni a Fő utcában és a László utcában is a hidakat, nem lenne szabad engedélyezni kisebb 
átfolyókat. Vannak méteres átfolyók is, azon át tud menni a víz. Tavaly ősszel a fecskendőt elvittük 
szervízre. Saját járművel, utánfutóval vittem a szerelőhöz, egy hét múlva mentem érte. Ezért én nem 
kaptam egy fillért sem. Talán emlékeznek, tavaly feltettem azt a kérdést,  hogy én is kérnék annyi 
fizetést,  egy évre,  mint  amennyit  az  alpolgármester  asszony kap  egy hónapra.  Önök  leszavaztak. 
Köszönöm. 
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Szeretném megköszönni  Tóni  bácsi  segítségét,  amit  az  Önkéntes  Tűzoltó 
Egyesület nyújtott a tegnapi napon. Több helyen is rendkívüli intézkedésekre és beavatkozásra került 
sor, több ezer köbméter vizet kellett átengedni. Nem tehettük meg, hogy felszólítjuk a tulajdonosokat, 
nem mindenhol  tudunk eredményt  elérni,  ilyen  rendkívüli  helyzetekben  nem mérlegelünk,  hanem 
azonnal jött a markoló és kiszedte a szükséges mennyiséget. Az idei költségvetésben a kis-Pándzsa 
befogadótól a Fő utca átereszig az árok rekonstrukciójára az előirányzat biztosítva van, készülnek a 
tervek,  95%-os készültségen vannak.  800-as  a legkisebb áteresz,  amit  erre  a szakaszra  be  fogunk 
építeni, úgyhogy egy jelentős vízelvezetési képességet fog biztosítani. Sajnos jóval nagyobb probléma 
kezd kibontakozni  a  hegyi  részen,  ahol  több rézsű és  partszakasz is  a  leszakadás  határán van.  A 
károkat el kell hárítanunk akár erővel is ilyen esetekben. 
Cserepes  István:  Vasárnap  a  tűzoltószertárnál  egy sávot  már  elfoglalt  a  víz.  Hétfőn  már  az  Ildi 
presszónál  eldugult  az  áteresz  és  az  út  felé  szivárgott,  és  senki  nem  tett  vele  semmit.  Tavaly 
szétszedettek a templomhoz vezető úton egy-két átereszt. Vaséktól a Tullnerékig vezető ároknak nincs 
folytatása, az a víz hova van elvezetve? Az iskolának és a kultúrnak van egy lefolyója, az árok alján, 
mikor letisztíttatták, beszakították, az iskolának az esővíz bevezetője az árokba szintén össze van törve 
és a partoldalt szakítja be. 
Juhászné  Árpási  Irma:  Tél  végén  jeleztük  a  Közútkezelőnek  az  útjaink  mellett  lévő  árkokat 
szíveskedjenek kiárkolni, a tulajdonosokat felszólítani. Ennek a tisztítása folyamatban van. 
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Egy  pontosítást  tennék.  Szívesen  megmagyarázok  mindig  30  éve  el  nem 
intézett dolgokat, de nem biztos, hogy ilyen rövid idő alatt mindet helyre tudtuk hozni. Nemcsak a 
Közútnak a dolga a Fő utcai  árkoknak a rendbentartása,  hanem kifejezetten megtiltották,  hogy az 
árokhoz nyúljunk. 10 napja voltam kint két közutas illetékessel, és azt a felajánlottuk, hogy egyrészt 
gépi erővel is segítünk, de nem nyúlhatunk hozzá ahhoz az árokhoz. Felszólítások kimentek a Közút 
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részéről.  A  testület  évről  évre  növekvő  anyagi  lehetőségeket  biztosít  ennek  a  problémának  a 
megoldására.  A jövő,  illetve jövő egy-két  év fő feladatának a vízrendezést  kell  tekintenünk,  látva 
ezeket a helyzeteket. Át kell gondolni, hogy a településnek egy átfogó vízrendezési tervét készítsük el, 
hiszen  ennek  hiányában  toldozgatunk,  foldozgatunk.  Erre  anyagi  erőket  kell  áldozni,  kérem  a 
következő képviselő-testületet is, hogy a jövő évi költségvetésben is ez kellő prioritást élvezzen. 
Juhászné Árpási Irma: Kérem a TV nézőit, hogy szíveskedjenek az árkokat rendben tartani, és mikor 
a füvet levágják, azt ne hagyják benn, mert esőben ez eltömíti az átereszeket. 
Varga Károly: Örömmel mondom, hogy az Akác körút beruházásában a víz nem jelentett gondot. A 
rendkívüli  időjárási  körülményeket  is  tudta  kezelni.  Kérdésem pedig  az  lenne,  hogy beadvánnyal 
jöttünk a képviselő-testület felé, amit a polgármester asszony kapott meg. Eljutott-e jegyző úrhoz ez a 
levél,  és  mikor  kívánnak  rá  reagálni.  Szeretnénk  a  kész  beruházást  átadni,  az  utat,  a  járdát,  a 
vízelvezetést. 
Dr. Tarjányi Tamás: Természetesen eljutott hozzám a levél. Polgármester asszonnyal és a Település-
fejlesztési Bizottság elnökéről is egyeztettünk, hogy a következő bizottsági ülés témája ez lesz. 
Török József: 20 éve ez már folyamatosan téma az út, a szemét, a vízelvezetés. Jogos állampolgári 
kérésemet fogalmazom meg: tessék kellő szigorral fellépni ebben az ügyben. Nem elég, hogy kérünk, 
ki  kell  dolgozni  egy koncepciót.  Folyamatosan  problémát  jelent,  és  folyamatosan  vannak renitens 
állampolgárok. Le kell írni, hogy mit várunk, és ezt be kell tartatni. Ez az egész falunak az érdeke. 
Dr. Tarjányi Tamás:  Nem biztos, hogy a leghatékonyabb eszközök vannak a kezünkben, de úgy 
gondolom, hogy vannak eredményeink. Büszke vagyok arra, hogy a megyében Győrújbaráton került 
sor  a  legtöbb  parlagfű  bírság  kiszabására  és  behajtására.  Minden  esetben  ezeket  következetesen 
végigvisszük.  Minden  esetben  igyekszünk  a  hozzánk  fordulóknak  megadni  a  segítséget.  Az 
önkormányzat is kér segítséget a lakosságtól 
Juhászné  árpási  Irma:  Sajnos  az  elmúlt  időben  elfelejtődtek  a  kötelességek,  és  a  jogok  léptek 
előtérbe.  Mindenkit  arra  kérek,  hogy  saját  érdekében  és  embertársai  érdekében  tartsa  mindenki 
rendben a portáját. 
Németh  Csaba:  Lenne-e  lehetőség  arra,  hogy a  következő  Település-fejlesztési  Bizottsági  ülésre 
kigyűjteni azokat a leginkább igénybe vett árkokat, amelyek a legrizikósabbak, és meghatározni, hogy 
milyen  átmérőjű  átereszeket  lehetne  legalább  készíteni  rá,  és  ennek  megfelelően  egy  rendelettel 
meghatároznánk azt, hogy pl. egy László utcai árokban ne legyenek 20-as, 30-as csővel rendelkező 
átereszek.
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Árkaink  állapotáról  van  nyilvántartás.  Örömmel  veszem,  ha  a  bizottság  is 
foglalkozik  vele.  Azt  jómagam nem tudom meghatározni,  hogy hova  mekkora  áteresz  szükséges, 
hiszen  nem vagyok  sem vízépítő  mérnök,  sem tervező.  Nagyon  komoly  szerzett  jogokkal  állunk 
szemben,  roppant  nehéz ma  érvényesíteni  egy olyan  jogot,  amikor  valaki  20 éve letett  egy 30-as 
átereszt,  és most  az önkormányzat  jön,  és azt  erővel  felszedi.  Komoly személyes  konfliktusokkal, 
illetőleg küzdelmekkel állunk szemben. Van, ahol tudunk segíteni, van, ahol a kényszer jön, van, ahol 
az együttműködés. Csak a számunkra rendelkezésre álló anyagi lehetőségekkel tudok gazdálkodni. 
Juhászné Árpási Irma: A következő testületi ülés időpontját június 22-re terveztük. Kérek mindenkit, 
akinek lehetősége van, hogy május 31-én véradás lesz, segítsünk ilyen módon a rászorulókon. 

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