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NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Készült  Győrújbarát  Község  Önkormányzata  képviselő-testületének  a  Polgármesteri  Hivatal 
tárgyalójában 2010. június 22-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

JELEN VANNAK: Juhászné Árpási Irma polgármester
Ifj. Árvai István
Bojtor Ferenc 
Bors Lajos 
Bruszt László 
dr. Csizmadia Andrea 
Kálovics Géza
dr. Medgyasszay Csaba 
Mógor Csaba
Vass Zoltán települési képviselők
dr. Tarjányi Tamás jegyző

IGAZOLTAN TÁVOL: dr. Márai István
    Kocsár Károly
    Németh Csaba
    Zólyomi Péter települési képviselők

Juhászné Árpási Irma: Köszöntöm a megjelenteket. dr. Márai István, Kocsár Károly, Németh Csaba 
és  Zólyomi  Péter  települési  képviselők  előzetesen  jelezték  távolmaradásukat.  Az  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: Tisztelt képviselő-testület, tisztelt jelenlévők. A két ülés között, ülésezett a 
szociális  bizottság,  aki  150  ezer  Ft-ot  ítélt  oda  a  rászorultaknak.  Ülésezett  a  Település-fejlesztési 
Bizottság, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság  és a közbeszerzési bizottság. Ezen bizottságok javaslatait 
önálló napirendi pontként is tárgyalja a tisztelt képviselő testület.
Időközben volt egy rendkívüli testületi ülésünk, ahol a testület döntött arról, hogy Dr. Fehér János 
orvosprofesszort, Győrújbarát díszpolgárát saját halottjának tekinti.



Településünket  sem  kerülte  el  az  idei  szélsőséges  időjárás.  A  mostani  csapadékok  intenzitása 
meghaladja a 100 évente egyszer előforduló csapadékok intenzitását.
Rendkívüli  időjárási  helyzettel  állunk  szemben,  de  a  problémák  gyors  lereagálása  után  mindent 
megteszünk  azért,  hogy  szakmailag  és  műszakilag  a  legmagasabb  szinten  álljunk  szemben  a 
kihívásokkal.
A tervezések  és  méretezések  a  20-30-40  évvel  ezelőtti  viszonyokra  készültek,  ami  napjainkra  az 
előzőekben leírtak miatt jelentősen megváltoztak.
Az utóbbi 20 évben megváltoztak a lefolyási  viszonyok,  az út és térburkolatok építésével.  Át kell 
tekinteni és újra kell gondolni ezeket a problémákat.
Településünkön  azonnal  megkezdődtek  a  rézsücsúszások  és  suvadások  által  okozott  problémák 
megoldása. Pár képpel szeretnénk ezt illusztrálni. A Vis maior keretre ezeket a területeket már be is 
jelentettük.
Ismételten tisztelettel kérem Győrújbarát minden lakosát, hogy az átereszeket tisztítsa ki és a víznek 
biztosítsa  a  szabad  lefolyást.  Kérem,  hogy a  szelektív  hulladékgyűjtő  szigetek  mellé  szemetet  ne 
tegyenek ki, mert  a szél elviszi és komoly dugulást okoz az átereszekben, ami aztán egy nagyobb 
esőzés esetén jó néhány lakosnak bosszúságot és anyagi kárt okoz.
A Nyugat- Dunántúli- Regionális Államigazgatási Hivatal a győrújbaráti 744/1 hrsz ingatlant érintő 
korlátozási kártalanítási ügyben  jogerős és végrehajtható határozatban kötelezi Győrújbarát Község 
Önkormányzatát,  hogy az  ügyfél  korábban  megadott  bakszámlájára  3.702.960  Ft-ot  utaljon  át.  A 
kártalanítási perre 2010. október 7-én kerül sor.
Közösségi közlekedési pályázat megvalósítása megkezdődött, várható befejezés augusztus hónap.
Szeretném megköszönni azt a társadalmi és szülői összefogást, amelyet a Mélykút utcai óvoda mellett 
lévő imaterem felújításánál tapasztaltam. Ha ez elkészül, akkor gyermekeink nyugalmát és kényelmét 
fogja szolgálni. De erről bővebb felvilágosítást az ÁMK igazgatója fog adni a napirendek között.

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

Napirendi javaslat:

1. Vis maior pályázat benyújtásához képviselő-testületi döntés meghozatala
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

2. 2009. évi gyermekvédelmi beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

3. 2009. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

4. A térítési díjakról szóló 3/2008. (II. 6.) Ör. módosítása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

5. Településfejlesztési Bizottság előterjesztéseinek megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

6. „Élhető  faluközpont  kialakítása  Győrújbaráton”  közbeszerzési  eljárás  elbírálása  a 
Közbeszerzési Bizottság előterjesztése alapján
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

7. Egyebek

Zárt ülés

1. 2010. évi önkormányzati címek adományozásának tárgyalása
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma

Juhászné  Árpási  Irma:  A napirendi  javaslatot  a képviselő-testület  tagjai  írásban megkapták.  Hat 
napirendi pontunk van, illetve egy zárt ülési napirend. A 6. napirendi pontot zárt ülésen kívánnánk 
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megtárgyalni,  mivel  az  önkormányzat  jelenlegi  anyagi  helyzetét  esetlegesen  sértheti,  amennyiben 
nyilvános ülésen tárgyaljuk a pályázatokat. Ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy döntsön 
arról,  hogy a 6.  napirendi  pontot  zárt  ülésen tárgyaljuk.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem kézfeltartással 
jelezze. 

Vass Zoltán települési képviselő elhagyja az üléstermet.

A képviselő testület kilenc igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta.

56/2010. (VI. 22.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  az  "Élhető  településközpont  kialakítása 
Győrújbaráton"  című  pályázatra  kiírt  közbeszerzési  eljárás  tárgyalását  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdése alapján zárt 
ülésen tárgyalja.

Bojtor Ferenc: Javasolnám, hogy a 2. napirendi pontot ma ne tárgyaljuk, ezt a témát az Oktatási és 
Kulturális Bizottság nézze meg.
Juhászné  Árpási  Irma:  Megkérdezem  jegyző  urat,  hogy  ennek  van-e  törvényi  akadálya,  vagy 
határidőre kell megtárgyalnunk ezt?
Dr. Tarjányi Tamás: A beszámoló benyújtása megtörtént, amennyiben a képviselő-testület úgy ítéli 
meg, hogy az még előzetes tárgyalást igényel, úgy megteheti, hogy bizottság elé utalja. 
Juhászné Árpási Irma: Amennyiben a képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 2. napirendi pontot az 
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalja először, az kérem, kézfeltartással jelezze. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 fő tartózkodásával,  
ellenszavazat nélkül a 2. napirendi pontot törölte az ülés napirendjei közül.

Mógor Csaba: A 8. ponttal kapcsolatosan, mely a zárt ülés napirendi pontja, érintettségemet kívánom 
bejelenteni, ezért nem kívánok ezügyben részt venni a szavazásban. 
Dr. Csizmadia Andrea: Szintén a 8. napirenddel kapcsolatban javasolnám, hogy előkészítetlenség 
miatt a képviselő-testület ma ne tárgyalja. 
Juhászné Árpási Irma: Tehát az a javaslat érkezett, hogy az önkormányzati  címek adományozása 
című 8. napirendi pontot a testület a mai ülésen ne tárgyalja. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

Vass Zoltán képviselő az ülésterembe visszaérkezett.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
fő tartózkodásával a 8. napirendi pontot törölte az ülés napirendjei közül.

Napirendi pontok a testület döntése alapján:

Nyilvános ülés

1. Vis maior pályázat benyújtásához képviselő-testületi döntés meghozatala
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

2. 2009. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

3. A térítési díjakról szóló 3/2008. (II. 6.) Ör. módosítása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

4. Településfejlesztési Bizottság előterjesztéseinek megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

5. Egyebek
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Zárt ülés

1. „Élhető  faluközpont  kialakítása  Győrújbaráton”  közbeszerzési  eljárás  elbírálása  a 
Közbeszerzési Bizottság előterjesztése alapján
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

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

A napirendi pontok tárgyalása.

1. Vis maior pályázat benyújtásához képviselő-testületi döntés meghozatala
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

Juhászné  Árpási  Irma:  Mint  említettem,  a  vis-maior  pályázat  benyújtásához  képviselő-testületi 
döntés kell. Vis maiorra a Zöld utcát, a Diófa utcát és a Málé-völgyet kívánjuk benyújtani. A tisztelt 
képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  megkapta.  Van-e  a  napirendi  ponttal  valakinek  kérdése, 
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy ezeket az utcákat 
vis-maior pályázatra beadjuk, kérem kézfeltartással jelezze. 

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

57/2010. (VI. 22.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  Önkormányzata  a  győrújbaráti  4263/1  helyrajzi  számú 
vízmosásra (Málé völgy),  a 893/1 helyrajzi számú közútra (Diófa utca), valamint a 
2795 helyrajzi számú közútra (Zöld utca) érvényes biztosítással nem rendelkezik. A 
2010.  évi  költségvetésről  szóló  1/2010.  (III.  4.)  önkormányzati  rendeletben  a 
helyreállítási munkákra az önkormányzat előirányzattal és fedezettel nem rendelkezik, 
ezért  a  képviselő-testület  az  érintett  területekre  vonatkozóan  a  vis  maior  tartalék 
felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010 (I. 28.) Korm. rendelet alapján 
támogatási kérelmet nyújt be.

2. 2009. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

 
Juhászné  Árpási  Irma:  A tisztelt  képviselő-testület  írásban  megkapta.  Jegyző  úr  az  előterjesztő, 
kíván-e hozzászólni? 
Dr. Tarjányi Tamás: Néhány gondolatot tennék hozzá. A belső ellenőrzési jelentés a költségvetési 
rendeletünket és annak alkalmazását jó, azaz 4-es osztályzatra minősítette. Azokat az észrevételeket, 
amelyeket tett a költségvetési rendelethez, azokat az előterjesztésben érintettem. Mind a finanszírozási 
bevételek és kiadások külön való feltüntetését, ami nálunk a mellékletekben szerepel, de a szöveges 
részben  is  ki  kell  mutatni,  mind  a  két  évre  áthúzódó  költségvetési  kihatású  előirányzatokra,  az 
ellenőrzési  nyomvonalra,  illetőleg  arra  az  észrevételre,  hogy  nem dokumentáltuk  megfelelően  az 
intézményvezetőkkel  az  egyeztetést.  Tettem  egy  javaslatot  az  észrevételekre,  hogy  ezt  2010. 
szeptember 30-ig, tehát még ennek a képviselő-testületnek számoljunk be ezeknek az észrevételeknek 
a  korrigálásáról,  tehát  a  munkaköri  leírásokra,  illetőleg  az  ún.  belső  ellenőrzési  nyomvonal 
pontosítására, és ezek voltak azok az észrevételek, amelyeket  a belső ellenőr megállapított. Én azt 
gondolom,  hogy  lényeges  szabálytalanságot  ezeken  az  apró  finomságokon  túl  nem  tárt  fel. 
Amennyiben kérdés van, szívesen válaszolok. 
Juhászné  Árpási  Irma:  Megkérdezem  a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  van-e  kérdése. 
Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy az írásban megkapott határozati javaslatot fogadja el. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza:
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58/2010. (VI. 22.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  2009.  évre  vonatkozó  belső  ellenőrzési 
jelentést  megismerte,  azt  megtárgyalta,  az  arra  tett  észrevételeket  elfogadta.  A 
képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésre tett észrevételeinek 
teljesítéséről 2010. szeptember 30-ig számoljon be.

4. A térítési díjakról szóló 3/2008. (II. 6.) Ör. módosítása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

Dr. Tarjányi Tamás: Megtévesztő lehet a napirendi pont címe, sokan valószínűleg arra gondolnak, 
hogy emelni kívánja a képviselő-testület a térítési díjakat. Erről szó nincsen. Megkezdődött az idei 
belső ellenőrzés, ami a konyha felülvizsgálatát tartalmazza, és itt érkezett egy javaslat, amit jogosnak 
találtunk, ugyanis a rendeletünk a mai napig a bruttó térítési díj összegeket tartalmazza, amely jelenleg 
nem felel meg a hatályos jogszabályoknak. A térítési díjat nettó összegben kell meghatározni a térítési 
díj  rendeletben, és ezt a mindenkori áfával növelten fizeti meg a szolgáltatást igénybe vevő. Ezért 
akként módosulna a térítési díjról szóló rendelet, hogy a bruttó térítési díj összegeket visszaszámoltuk 
nettóba, és ezek kerülnek feltüntetésre, valamint hatályon kívülre kerül az a szövegrész, hogy az árak 
az általános forgalmi  adót  tartalmazzák.  Tehát  a továbbiakban ezek a nettó összegek kerülnek be. 
Hangsúlyoznám,  hogy  ez  nem  jelent  áremelést,  továbbra  is  ugyanannyit  fizetnek  a  szolgáltatást 
igénybe vevők. Most már harmadik éve nem emelt árat a képviselő-testület, 2007 óta változatlan áron 
étkeznek a gyerekek. Kérem eszerint a rendelet elfogadását.
Juhászné  Árpási  Irma:  Valakinek  kérdése,  véleménye  van-e?  Amennyiben  nincs,  úgy  az  írásos 
előterjesztés szerint a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását fogadja el. Aki ezzel 
így egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta meg.

8/2010.  (VI.  22.)  önkormányzati  rendelet  az  intézményi  térítési  díjakról  szóló 
3/2008. (II. 6.) Ör. módosításáról
A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Település-fejlesztési Bizottság előterjesztéseinek megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

5.1. Coop ABC környezetrendezése és a Mátyás körút csomópont-korrekciója
Dr. Tarjányi Tamás:  Ez a kérdés már harmadik vagy negyedik alkalommal kerül tárgyalásra. Egy 
korábbi képviselő-testületi döntés arról rendelkezett, hogy készíttessünk tervet az árok lefedésével a 
COOP abc előtt egy kétsoros parkoló kiépítésével, a hulladéksziget áthelyezésével, valamint a Mátyás 
körúti kihajtó csomópont korrekciójával. Ez a terv készült el, melyet a Település-fejlesztési Bizottság 
megtárgyalt,  és  a  terv  jelen  formában  való  elfogadását  elutasította.  Továbbá  azokat  a  módosító 
javaslatokat tette a testület számára, hogy a hulladékgyűjtő sziget ne a terven foglalt helyen kerüljön 
elhelyezésre, ne kerüljön az árok lefedésre (7 igen, 1 nem szavazat mellett) illetőleg hogy az eredeti 
elképzeléssel szemben, ami a parkolót egyirányú behajtással tette volna megközelíthetővé, továbbra is 
nyitott legyen mind a két oldalról, tehát áthajtható legyen (5 igen, 2 nem, 1 tartózkodás), illetőleg az 
árok ne kerüljön lefedésre. Egy pont volt, amit elfogadásra javasolt a bizottság egyhangúan, hogy a 
Mátyás körúti kihajtónak egy csomóponti korrekciója kerüljön kivitelezésre a jelenlegi állapot helyett. 
Mind a  lejövő két  ág megszűnne,  mind a  lenti  rendezetlen forgalmi  helyzet  rendezést  kapna egy 
egyértelmű, határozott kihajtóval, új aszfalt burkolattal. A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolta, 
hogy az  itteni  buszöböl  egy padka  korrekciót  kapjon,  ami  annyit  jelent,  hogy egy olyan  kiemelt 
szegéllyel  kerül  megerősítésre  a  buszváró,  ami  megakadályozza  azt,  hogy  azon  a  gépjárművek 
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áthajtsanak, és a kis téren parkoljanak. Kérem a tisztelt képviselő-testület állásfoglalását, hogy merre 
menjen tovább a tervezési munka. 
Bors Lajos: Mivel itt elhangzott, hogy a szelektív hulladékgyűjtő nem oda kerül, ahol a terv szerint 
van, hova gondolja a testület elhelyezni? 
Bojtor Ferenc: Bizottsági ülésen úgy került meghatározásra, hogy a tervező találja meg a megfelelő 
helyét. 
Cserepes  István:  Az  lenne  a  kérdésem,  hogy  a  Coop  abc-nél  szükség  van-e  a  22  db  parkoló 
kialakítására, a másik kérdésem pedig, hogy gondoltak-e a mozgássérültekre, mert a rajzon nem látom. 
Tudniillik nekik szélesebb parkoló kell. 
Dr. Tarjányi Tamás: A szükségességét nem tudom megítélni, testületi döntés volt, hogy így kerüljön 
kialakításra.  A  bizottság  javaslatot  tett,  amit  én  már  továbbítottam is,  hogy ún.  családi  parkolók 
kerüljenek  kialakításra,  amelyek  jóval  szélesebbek,  továbbá  hogy  a  bolt  bejáratnál  az 
akadálymentesítés valósuljon meg. Ezek már beépültek a tervbe. 
Cserepes István: Szerintem a 22 parkoló a mostani forgalomhoz sok. A másik abc erősen elvitte a 
forgalmat ettől az abc-től. 
Bojtor Ferenc:  A nagybaráti  „tér”  ami  miatt  kell,  hogy egy rendes  parkoló kialakításra  kerüljön, 
semmi köze ehhez a Coop abc-hez, más kérdés, hogy tárgyalások folynak, hogy vállal-e részt vagy 
nem  a  Coop.  Ettől  függetlenül  ennek  tisztességesen  el  kell  készülnie,  hiszen  a  mostani  állapot 
méltatlan az ottani emlékműhöz a környékhez.
Szalánczi Gábor: Valóban, itt egy kicsit komplexebben kellene a parkoló kérdését átgondolni. Ennek 
megfelelően azt javaslom, hogy ennek a munkának a végzését ne csak úttervezőre bízzuk, mint ahogy 
most jelenleg tettük, hanem mindenképpen egy környezet- és kerttervezőt, valamint egy építészt is 
bele kéne vonni, hogy ez a bizonyos nagyszabású koncepció megvalósuljon. Nagyon szép megoldást 
tudnék elképzelni erre a térre, ami nyilván a tervnél kezdődik. 
Váczi Lajos: Meglepődve tapasztaltam, hogy a mi utcánk megint kimaradt a tervezésből. A László 
utcát  összekötő  150  m-es  útról  van  szó,  ami  szilárd  burkolatú  út  volt,  amíg  nem  vezették  a 
szennyvizet, és utána nem állították helyre. A Mátyás körúton jelenleg is fel lehet menni kocsival is, 
miért azt kell felújítani? Előttünk 25-30 cm-es gödrök vannak végig, ott is emberek élnek. Gyűjtöttünk 
aláírást is. Nem akarunk luxus dolgokat, de az ott élő embereknek is normálissá kéne tenni az utat. Az 
ároklefedést pedig maximálisan ellenzem, illetve a fák kivágását. Normális bejáratot kell az abc-hez 
készíteni. Az átjárhatóságot is meg kell hagyni, mivel sokan ugyan nem tudják, de ez egy buszforduló 
is. 
Juhászné Árpási Irma: Amennyiben több kérdés nincs, úgy részenként szavazunk. Az első, hogy a 
buszöböl terv szerinti megvalósítása történjék meg. 

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

59/2010. (VI. 22.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  Pro  Pervium  Mérnöki  Iroda  Kft.  által 
készített  (munkaszám:  10-071)  tervből  a  buszöböl  terv  szerinti  megvalósításával 
egyetért.

Juhászné Árpási Irma: A következő, hogy a Mátyás körút kihajtásának tervezési variációi közül a 
bizottság  az  egyenes  kihajtás  megvalósítását  támogatja,  aki  ezzel  egyetért,  kérem  kézfeltartással 
jelezze. 

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

60/2010. (VI. 22.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  a  Pro  Pervium Mérnöki  Iroda  Kft.  által 
készített (munkaszám: 10-071) tervből a Mátyás körút kihajtásának tervezési variációi 
közül az egyenes kihajtás megvalósítását elfogadja.
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Juhászné Árpási Irma: A harmadik rész a hulladékgyűjtő elhelyezésének kérdése. A hulladékgyűjtő 
sziget  maradjon  a  kialakítandó  parkoló  közvetlen  közelében,  ám  azt  a  tervező  lehetőség  szerint 
próbálja meg áthelyezni. Erről kéne dönteni.
Vass Zoltán: Bizottsági ülésen a vita arról szólt, hogy elkerüljön-e innen a szelektív hulladékgyűjtő, 
vagy sem. A bizottság azt javasolja, hogy ezen a részen, de más helyen legyen kialakítva.
Állampolgári hozzászólás: Részt vettem a bizottság ülésén, ott az hangzott el, hogy 2 millió Ft-ba 
kerül egy villanyoszlop áthelyezése. Az egyenes kihajtással egy dupla oszlopot kell áthelyezni, kérem 
ezt is figyelembe venni. 66 aláírást gyűjtöttünk össze a hulladékgyűjtő sziget áthelyezésére. Ez egy 
kegyeleti  hely,  aminek  a  kerítéséről  én  és  a  családom szedjük  le  rendszeresen  a  nylonzacskókat. 
Kérjük, hogy szüntessék meg ezt, kérjük, hogy hallgassák meg az ott élőket is.
Juhászné Árpási Irma: Most a tervről kell szavazni, a megvalósítás későbbi dolog. A Tfb döntött 
arról, hogy egy újabb terv készüljön, és a testületnek kell arról dönteni, hogy mik kerüljenek bele ebbe 
az újabb tervbe.  Azt  követően újra fogja a bizottság és a testület  tárgyalni.  Ha mi  ezt  kulturáltan 
használnánk, akkor semmi gond nem lenne, de úgy látom, hogy a szelektív hulladékgyűjtőket nem 
tudjuk még kulturáltan használni, mert azt gondoljuk, hogy az azért van ott, hogy az autóból ki se 
szállva kirakjuk csak a szemetet. 
Balzer  Miklósné:  Részt  vettem a  bizottság  ülésén,  és  ott  az  elhangzott  vita  során  úgy döntött  a 
bizottság, hogy nem kerül lefedésre az árok. Tulajdonképpen mindenki helyeselte. Óriási költséget 
jelent, és igazából nem oldana meg sok mindent. Megkérdezném, hogy ha már nem kerül lefedésre az 
árok, ami nem 100.000-200.000 Ft, hanem többmilliós összegről beszélünk. Feltételezem, hogy ennek 
a költségnek valamiféle költségvetési  háttere volt,  nem lehetne megoldást  találni  arra,  hogy a Kis 
János utcában a templomkert mellett egészen a lelkészi lakóházig megjavításra kerüljön a járda? A Kis 
János utca és a telefonos épület közötti járda rettenetes állapotban van, az áteresz sem működik. A 
hulladékgyűjtőknek valami bekerített hely kell. 
Juhászné  Árpási  Irma:  Jelen  esetben  a  tervezésről  van  szó.  Az  előző  tervnek  volt  egy  becsült 
költsége. Azért is került ismételten elő, mert olyan árak jelentkeztek, amelyeket az önkormányzat jelen 
pillanatban nem tud finanszírozni. 
Szalánczi Gábor: Valóban az a helyzet, hogy a szelektív szigetek nem működnek kulturáltan. Ennek 
megfelelően úgy gondolom, hogy talán nem kéne azt a határozatot hozni, hogy ezen a területen kell 
mindenképpen elhelyeznünk ezt a szigetet, mégpedig azért, mert ez a sziget is sajnos a tapasztalatok 
szerint fél éven belül biztos, hogy nem egy ideillő területté válik, és sajnos amíg ilyen a kultúránk, 
addig talán lehetne az a válaszlépésünk, hogy ezt a szelektív hulladékgyűjtő szigetet valami félreeső, 
eldugottabb helyre tesszük. 
Mógor Csaba: A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban annyit  mondanék, hogy sajnos ez nem 
csak  Győrújbaráton  probléma.  Semmivel  sem  rosszabbak  a  győrújbaráti  polgárok,  mint  más 
településen élők, sajnos valóban ez a kultúra még nem alakult ki. Mindenütt szemetelnek az emberek, 
küzdeni kell ellene nap mint nap. A környezetrendezéssel kapcsolatosan örülök a hozzászólásoknak, 
de leginkább a Szalánczi úr mondanivalója ragadott meg. Annak a térnek egy rendezettséget kellene 
adni. Évek óta húzódik, sejtem, hogy azért nem indult meg ott bárminemű karbantartás, mert mindig 
csak a spekulálás volt: nem így kéne, nem úgy kéne. Örüljünk annak, hogy elindul valami, örüljünk 
annak, hogy ha csak egy szakasz is, de elkészül. Bízzunk abban, hogy jövőre is tudunk valamennyit 
odatenni, és jövőre is tudjuk még egy kicsit szebbé tenni azt a környezetet. Hadd induljon el ez a 
projekt,  hadd kezdődjön el  a  megvalósítás,  a  további  munkákba  pedig bele  kell  szőni  a  lakosság 
észrevételeit. 
Váczi  Lajos: Igaza  van  Szalánczi  úrnak,  hogy a  hulladékszigetet  onnan el  kell  vinni.  Nem csak 
győrújbarátiak szemetelnek. Átmenő forgalom van, Nyúlról, Écsről, látják, hogy itt van a sziget és 
kidobják ide a szemetet. Tehát valami távol esőbb helyen kell elhelyezni. A tervezéssel kapcsolatosan 
maximálisan tiltakozom, hogy át kell tervezni ezt a tervet, az ároklefedés költségén a mi előttünk lévő 
150 m utat kellene rendbetenni.
Állampolgári hozzászólás: Annyit szeretnék kérdezni, hogy milyen javaslatok születtek a Település-
fejlesztési  Bizottság ülésén,  felmerült-e bármilyen  más ötlet,  hogy hova lehetne a hulladékszigetet 
elhelyezni? Egyetértek egyébként azzal, hogy keressünk neki más helyet. 
Vass Zoltán:  Egy hely merült  fel,  de  a  bizottság végül  nem foglalt  állást  benne:  a  temető  előtti 
háromszög alakú önkormányzati terület. 
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Juhászné Árpási  Irma:  A bizottság 5 igen, 3 nem szavazattal  azt  a  javaslatot támogatta,  hogy a 
hulladékgyűjtő sziget maradjon a kialakítandó parkoló közvetlen közelében. A képviselő-testületnek 
természetesen jogában áll ezt bármikor megváltoztatni. 
Mógor  Csaba:  Váczi  úrral  maximálisan  egyetértek,  hogy  azzal  az  úttal  sürgősen  kezdeni  kéne 
valamit. Küldtem fotókat minden képviselő társamnak talán 2 hónappal ezelőtt. Abban is egyetértünk, 
hogy a járdával is kell valamit kezdeni. A kérdés a forrás, hogy miből tudunk átcsoportosítani. 
Juhászné Árpási  Irma:  Tehát  a bizottság azt  javasolta,  hogy a hulladékgyűjtő  sziget  maradjon a 
kialakítandó parkoló közelében, ám a tervező a lehetőségekhez képest ezt próbálja optimális helyre 
elhelyezni.  
Vass Zoltán: Azon a területen legyen elhelyezve. De hogy hova tegye, arra nem tudtunk tippet adni, 
mert nem tudtuk, mit fog tervezni. Nem kerül lefedésre az árok, az egész parkoló meg fog változni, 
lehet hogy más lesz a formája, a tervezőnek a dolga, hogy ezzel foglalkozzon. Ebben nem foglaltunk 
állást.
Juhászné  Árpási  Irma:  Ha  a  testület  egytért  azzal,  hogy  maradjon  a  parkoló  környékén  a 
hulladéksziget, mert ez volt az első javaslat, akkor kérem, kézfeltartással jelezze. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal, 4 fő tartózkodásával az alábbi 
határozatot hozza:

61/2010. (VI. 22.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  a  Pro  Pervium Mérnöki  Iroda  Kft.  által 
készített  (munkaszám:  10-071)  tervvel  kapcsolatban  nem  támogatja,  hogy  a 
hulladékgyűjtő  sziget  elkerüljön  a  kialakítandó  parkoló  területéről,  ám  a  tervező 
lehetőség szerint próbálja meg áthelyezni azt.

Mógor Csaba: Meg kívánom jegyezni, hogy addig is lenne megoldás. Ez már többször felvetődött, 
hogy működik  a  településen kamerarendszer.  Nem gondolom,  hogy túl  nagy költség lenne arra  a 
területre egy kamerát betenni. Merem állítani, hogy meg lehet mondani azt, hogy ha valaki esetlegesen 
megnézi,  hogy kik  az  oda  szemetelők,  hogy melyik  napon történt  a  szemét  elhelyezése.  Nagyon 
könnyen szankcionálni lehetne így az embereket. Egy kamera megoldaná sok-sok szelektív gyűjtőnek 
a  problémáját.  El  lehet  egy  szelektív  hulladékgyűjtőt  kulturáltan  is  helyezni,  láttunk  ilyet  tőlünk 
nyugatabbra, ahol bekerítik, így legalább az megakadályozható, hogy a zacskókat a szél szétfújja.
Dr. Tarjányi Tamás: Nem arról beszélünk, ami ennek a feladatnak a meghatározása volt. Ez a terv 
egy korábbi testületi döntés alapján készült. Kibővíthetjük a Váczi kocsma előtti útra, a járdára, ezeket 
mind  elismerem,  hogy  feladatok,  de  nem határozta  meg  a  testület  azt  a  célt,  hogy  mivel  kíván 
foglalkozni.  Három nagyon  konkrét  feladat  volt:  1.  buszöböl  korrekciója,  hogy  oda  ne  lehessen 
felparkolni,  2.  hogy ennek a  parkolónak milyen  kialakítása  legyen,  3.  a  Mátyás  körút  csomópont 
rendezése. Csak annyira szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy természetes igény a hulladékgyűjtő 
elhelyezése, az árok lefedése, a kis utcának a leaszfaltozása, a kegyeleti hely sorsa, stb. Csak ebből a 
folyamatból  tulajdonképpen semmi  nem lesz.  A másik  az  a felfogás,  hogy legyen  hulladékgyűjtő 
sziget,  csak ne én előttem.  Figyelmeztetni  szeretnék mindenkit,  hogy a  hulladékgyűjtő  sziget  112 
település  részvételével  zajló  Európai  Uniós pályázatban  került  megvalósításra,  ahol  ennek a helye 
kijelölésre  került,  ezt  a  település  nem  mozgathatja  szabadon,  tehát  ennek  a  pályázatnak  a 
megvalósítója hozzá kell hogy járuljon ennek a hulladékgyűjtőnek az áthelyezéséhez. Sajnos ez egy 
tény, ez a pályázat 2004-2005-ben indult el, ilyen szempontból kicsit kései a gondolkodás. Ha ez a 
döntés,  akkor  mi  meg  fogjuk  járni  természetesen  ezt  az  utat,  hogy  ez  áthelyezhető-e.  Mivel  a 
végrehajtás a mi munkánk, annyit kérnék, hogy valamilyen egyértelmű iránymutatást kapjunk, mert 
elfogadom ezeket az érveket is, csak jelenleg nem tudom, mi a tervezési feladat, amivel a tervezőt meg 
kell bíznom. A lakossági fórumokon sem szokott egyértelmű vélemény kijönni, ezt az utóbbi fórumok 
egyértelműen  bizonyították.  Arra  kérek  mindenkit,  hogy  a  napirendi  pontokat  szigorúbban  véve 
szülessen döntés vagy arra, hogy adjuk vissza teljesen a kérdést és kezdjük elölről, vagy arra, hogy 
hogy legyen,  de  a  munka  valamilyen  módon  induljon,  mert  jelen  állapotban  ezt  nem látom idén 
megvalósíthatónak. 
Kálovics Géza: Nem szívesen szólók hozzá. Természetesen joga van az önkormányzatnak a bizottság 
hatáskörébe tartozó dolgokat elfogadni, felülbírálni. Amiért szót kértem, az azért van, mert az ülés 
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kezd átmenni egy bizottsági ülésbe, ahol újra nulláról, a küszöbről indulunk, úgy gondolom, hogy ezt 
megcsináltuk múlt  hét  kedden éjfélig.  Minden jelenlévőnek,  hozzászólónak tökéletesen igaza van, 
egyetértünk az összes problémával. Azonban Mógor képviselő társam javaslatára egykor megszületett 
egy összeg, amivel  a nagybaráti  részt rendezni kívánjuk, majd ez az összeg duplájára lett  emelve. 
Nézzük meg, hogy ebbe mi fér bele, erre megszületett egy terv, és nem igazán tetszett felrajzolva. 
Ekkor a bizottság hosszú-hosszú vitával eljutott oda, hogy ez így ahogy van nem jó, és javasolt egy 
megoldási lehetőséget. Javaslom, hogy ezt olvassuk fel újra, hogy miről szól. Számomra nem az a 
megoldás, hogy rejtsük el az emberek elől a szemételhelyezőket, mert akkor még csúnyább állapotok 
lesznek. Higgyék el,  hogy ezeket  a bizottság nagyon jól  áttárgyalta,  nagyon sokan részt vettek az 
ülésen, ne kezdjünk erről most se lakossági fórumot, se új bizottsági ülést, döntsünk, hogy igen, vagy 
nem. 
Dr. Tarjányi Tamás: Hadd ismertessem a Település-fejlesztési Bizottság javaslatát. A bizottság 1 
igen, 1 tartózkodás mellett, 6 nem szavazattal elutasította a terv komplett elfogadását. A buszöböl terv 
szerinti  megvalósítással  a  bizottság  egyhangúlag  egyetért.  A  Mátyás  körút  kihajtásának  tervezési 
variációi  közül  a bizottság az  egyenes  kihajtás megvalósítását  támogatja  egyhangúlag.  (Szeretném 
megjegyezni, hogy már a tervezéskor sem volt az a cél, hogy ez a rész az idei évben megvalósuljon 
forrás  hiányában.)  A  bizottság  5  igen,  3  nem  szavazattal  azt  a  javaslatot  támogatja,  hogy  a 
hulladékgyűjtő  sziget  maradjon  a  kialakítandó  parkoló  közvetlen  közelében,  ám  azt  a  tervező 
lehetőség szerint próbálja meg áthelyezni. Erről a testületnek most döntenie kell. A bizottság 7 igen, 1 
nem szavazat  mellett  azt  javasolja  a  képviselő-testületnek,  hogy az  árok  lefedése  nélkül  kerüljön 
kialakításra a parkoló a COOP ABC mellett.
A bizottság 5 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett azt a javaslatot támogatja, hogy a parkoló 
mind a két oldalról, az István utca és a Kis János utca felől is meg legyen nyitva. Én azt gondolom, 
hogy ez a javaslatcsomag egy nagyobb munkának az első lépése azzal, hogy már az ebben foglalt 
valamennyi munka sem fog tudni az idei évben megvalósulni, már a csomópont korrekció is a jövő 
évre húzódott át. Én azt kérném, hogy folytatódjon ez a munka a jövő évben, járda, árok, haladjunk 
egy szélesebb körbe, és akkor jövőre egy nagyobb terület tud rendezést kapni. 
Juhászné  Árpási  Irma:  Az  első háromról  szavaztunk,  a  negyedik  részről  kell  szavazni,  hogy ne 
kerüljön az árok lefedésre. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

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

62/2010. (VI. 22.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  a  Pro  Pervium Mérnöki  Iroda  Kft.  által 
készített  (munkaszám:  10-071)  tervből  azt  a  változatot  fogadta  el,  hogy  az  árok 
lefedése nélkül kerüljön kialakításra a parkoló a COOP ABC mellett.

Juhászné  Árpási  Irma:  Ezen napirenden belül  a  következő amiről  dönteni  kell,  hogy a  parkoló 
mindkét oldalról, az István utca és a Kis János utca felől is meg legyen nyitva. Aki ezzel így egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 

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

63/2010. (VI. 22.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  a  Pro  Pervium Mérnöki  Iroda  Kft.  által 
készített (munkaszám: 10-071) tervből azt a javaslatot támogatja, hogy a parkoló mind 
a két oldalról, az István utca és a Kis János utca felől is meg legyen nyitva.

5.2. 3612 és 3604 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Két  belterületbe  vonási  kérelem volt,  ez  a  3612 és  3604 hrsz-ú  területek, 
mindkettő a Rigó utcában foglal helyet. A bizottság 3 igen, 4 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a 
3612 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonási kérelmét nem támogatja.
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A  bizottság  4  igen,  3  nem  szavazattal  1  tartózkodás  mellett  a  3604  helyrajzi  számú  ingatlan 
belterületbe vonási kérelmét nem támogatja. Mindkét terület a Rigó utca azon részén található, amit 
lakóterületi fejlesztésre jelölt ki a képviselő-testület, illetőleg a környező ingatlanok már belterületbe 
vonásra kerültek. A bizottság ezen javaslata alapján megosztott volt, de elutasításra javasolta. Mindkét 
kérelmező lakóingatlant szeretne építeni a saját tulajdonú telkére. 
Juhászné Árpási Irma: Amennyiben a tisztelt képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 3612. hrsz-ú 
ingatlan kerüljön belterületbe vonásra, kérem kézfeltartással jelezze. 

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  2  igen,  5  nem szavazattal,  3  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

64/2010. (VI. 22.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a 3612 helyrajzi számú ingatlan belterületbe 
vonási kérelmét nem támogatja.

Juhászné Árpási Irma: Amennyiben a tisztelt képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 3604. hrsz-ú 
ingatlan kerüljön belterületbe vonásra, kérem kézfeltartással jelezze. 

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  2  igen,  5  nem szavazattal,  3  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

65/2010. (VI. 22.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a 3604 helyrajzi számú ingatlan belterületbe 
vonási kérelmét nem támogatja.

5.3. Ingatlan vásárlási kérelem a 3801/29 helyrajzi számú ingatlanra
Dr. Tarjányi Tamás: Ez egy közút megvásárlására vonatkozó kérelem, ez a Juharfa utca mellett nyíló 
kis  zsákutca,  amelynek  a  két  oldalán  azonos  a  tulajdonos,  és  ő  szeretne  a  telkéből  egy nagyobb 
összevont  telket  kialakítani,  ezért  szeretné  ezt  a  3801/29  hrsz-ú  közutat  megvásárolni,  hogy 
egybecsatolja.  Ezt  a  Település-fejlesztési  Bizottság  megtárgyalta,  és  1  igen,  6  nem szavazattal,  1 
tartózkodás mellett nem javasolta a 3801/29 helyrajzi számú, jelenleg közterületi besorolású ingatlan 
értékesítését, tartva magát azon korábbi elképzeléséhez, hogy önkormányzati ingatlant nem adunk el.
Juhászné Árpási Irma: A kérelem tehát az volt, hogy adja el a tisztelt képviselő-testület. Aki azzal 
egyetért, hogy eladjuk ezt a területet, az kérem, kézfeltartással jelezze. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 0 igen, 10 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza:

66/2010. (VI. 22.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni a 3801/29 helyrajzi 
számú, jelenleg közterületi besorolású ingatlanát.

5.4.  Kulturális  Örökségvédelmi  Hivatal  javaslatának  megtárgyalása  védelemre  javasolt 
ingatlannal kapcsolatban

Dr. Tarjányi Tamás: A következő kérdés is nagyobb vitát váltott ki a bizottsági ülésen. A Veres P. u. 
149. szám alatt található népi jellegű lakóházhoz kért a képviselő-testülettől elvi támogatást, amely 
ahhoz szükséges, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal pályázati forrásokat keressen ennek az 
ingatlannak a felújításához, továbbá védelemre javasolta ezt az ingatlant azzal, hogy a későbbiekben a 
tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján közösségi célú hasznosítása és megőrzése érdekében az 
önkormányzat  lépjen  fel.  Tehát  ez  nem  konkrét  elkötelezettséget  jelent,  elvi  támogatást  kért  az 
Örökségvédelmi Hivatal, hogy megindítsák a védelembe vételi eljárást. Álláspontjuk alapján ez egy 
megőrzésre érdemes lakóház. 5 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a képviselő-
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testület számára a bizottság, hogy ezt az elvi döntést hozza meg az önkormányzat, hogy erre a Veres P. 
u. 149. szám alatti ingatlanra pályázati forrásból kerüljön egy pályázat beadásra. 
Cserepes István: Nem fogunk a későbbiekben ezzel is úgy járni, mint a tájházzal? Így is meg kellene 
gondolni.
Juhászné Árpási Irma: Sajnos ezt nem tudjuk. Ha az Örökségvédelmi Hivatal pályázni tud arra, hogy 
ezt  felújítsa  és  a  jövőnek  megtartsa,  akkor  én  azt  gondolom,  hogy  az  elvi  támogatást  nekünk 
kötelességünk meghozni. Anyagi támogatás nem kell ehhez, csak elvi támogatás. Azt gondolom, hogy 
a jövőnek mindenképpen meg kell őrizni ezeket a házakat. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az 
elvi hozzájárulását tegye meg. Aki ezzel így egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

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

67/2010. (VI. 22.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  2764/1  helyrajzi  számú  ingatlanra 
(Győrújbarát, Veres Péter u. 149.) vonatkozóan támogatja egy pályázat elkészítését, és 
amennyiben ez szükséges, úgy a tulajdonosokkal megállapodást fog kötni az ingatlan 
közösségi célú hasznosítása és megőrzése érdekében.

5.5. Naszvadi horgas felújításához támogatási kérelem tárgyalása
Dr.  Tarjányi  Tamás:  310.500  Ft-os  támogatást  jelent  ez,  kiküldtem  a  lakossági  kérelmet.  A 
Település-fejlesztési Bizottság egyhangúlag javasolta, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság szintén 6 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolta, hogy ezt a 310.500  Ft-ot, ami egy 115 m hosszú, 3 m 
széles aszfaltozás kivitelezéséhez járul hozzá, a képviselő-testület ítélje oda a tartalék terhére. 
Juhászné  Árpási  Irma:  Kérdés  van-e?  Amennyiben  nincs,  úgy  kérem,  hogy  a  310.000  Ft-ot  a 
képviselő-testület a tartalék terhére ítélje oda. 

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

68/2010. (VI. 22.) képviselőtestületi határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a kérelemben foglaltaknak megfelelően 310 
500 Ft támogatást biztosítson önrészként a Naszvadi horgas 115 méter hosszúságban, 
3 méter szélességben történő leaszfaltozásához.

5.6. Heliszolg Kft. kérelme rendezési terv módosításához
Dr. Tarjányi Tamás: A következő egy lakossági kérelem volt, amely egy rendezési terv módosítására 
irányult. Arra vonatkozott a kérelem, hogy a település egy meghatározott részén a képviselő-testület 
korlátozza  a  kerítések  magasságát  2  méterben,  mivel  ott  egy  egyéni  gazdasági  célt  a  központi 
jogszabály  által  engedélyezett  magasság  akadályoz.  A  kérelmet  megtárgyalta  a  bizottság,  és 
egyhangúlag,  8 nem szavazattal  elutasításra javasolta korábbi  álláspontjához hasonlóan.  Az egyedi 
kérelmeket az átfogó rendezési terv módosítása során kívánja tárgyalni. 
Juhászné Árpási  Irma:  Kérem a tisztelt  képviselő-testületet,  hogy tartsa tiszteletben a Település-
fejlesztési  Bizottság javaslatát  és ne tárgyalja ezt  a rendezési  tervi módosítást.  Aki  ezzel  egyetért, 
kérem kézfeltartással jelezze. 

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

69/2010. (VI. 22.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a Heliszolg Kft. rendezési terv módosítására 
irányuló kérelmét elutasítja, és nem kívánja a kérelemben foglaltaknak megfelelően az 
érintett területen a kerítések magasságát 2 méterben korlátozni.
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5.7. Part utca és Cseh horgas közötti vízelvezető árok helyreállítása
Dr. Tarjányi Tamás: Aki ismeri a területet, az tudja, hogy ott egy betonsurrantó volt, amit sajnos a 
mostani  rendkívüli  csapadék  lemosott  teljes  egészében.  Ezt  ott  egy  lakossági  önerő  szerveződés 
helyreállítaná,  munkaerőt  és munkagépeket  részben ajánlottak fel,  azonban az anyagköltséget  nem 
tudják finanszírozni. A Település-fejlesztési Bizottság megtárgyalta, és ezt a 300.000 Ft-ot javasolta 
odaítélni az ilyenkor szokásos számlával történt utólagos kifizetés mellett, valamint a megvalósítást is 
ilyenkor  a  polgármesteri  hivatal  felügyeli.  Kérem,  hogy  ezt  támogassa  a  képviselő-testület.  A 
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság is 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
Juhászné Árpási Irma: Aki azzal egyetért, hogy az önkormányzat a Part utca és Cseh Horgas közötti 
terület helyreállításához 300.000 Ft-ot biztosítson a tartalék terhére, az kézfeltartással jelezze. 

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

70/2010. (VI. 22.) Kt. határozat
a  Part  utca  és  a  Cseh  horgas  közötti  beton  elemekből  készült  vízelvezető 
helyreállításához  a  lakossági  önerő  és  munkaerő-felajánlás  mellé  anyagköltségre 
300 000 forintot biztosít.

5.8. Patrióta Honismereti Egyesület kérelme a Tájház felújításával kapcsolatban
Dr. Tarjányi Tamás: Az egyesület elmondta, hogy ők egy együttműködési megállapodást kötöttek a 
tulajdonossal  a  tájház  felújítására.  Az  egyesület  dologi  kiadásaihoz  kértek  300.000  Ft  értékben 
támogatást.  Ezt  a  Település-fejlesztési  Bizottság  6  igen,  1  nem szavazattal,  1  tartózkodás  mellett 
javasolta, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság pedig 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra. 
Juhászné Árpási  Irma:  Aki azzal egyetért,  hogy a Patrióta Honismereti  Egyesület  támogatásként 
300.000 Ft-ot kapjon, az kérem kézfeltartással jelezze.  Január 31-ig el  kell  számolni  a támogatási 
összeg felhasználásával. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza:

71/2010. (VI. 22.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  300  000  forint  értékben  utólagos 
elszámolással támogatást nyújt a tájház megóvásához szükséges kiadásokhoz.

5.9. Hegyi orvosi rendelő felújítási lehetősége egyéni képviselői kezdeményezés alapján

Dr. Tarjányi Tamás: A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy bízza meg dr. Csizmadia 
Andrea alpolgármestert a beadvány és a javaslat részleteinek kidolgozásával a következő képviselő-
testületi ülésig. Ennek várható időpontja július 20.
Juhászné  Árpási  Irma:  Palla  doktor  úrral  beszélgettünk,  és  neki  olyan  kérése  volt,  hogy  egy 
meszelést szeretne, illetve mivel rendkívül kicsi a helyiség, ahol rendel, ezért a nagy terembe szeretne 
átköltözni,  és  a  két  kisebb  terem pedig  maradjon  meg.  Ezt  is  csak  akkor,  ha  a  hegyi  imaterem 
óvodaként tud funkcionálni, akkor több időt tud erre fordítani. Erről a képviselő-testületnek döntenie 
nem kell. 

5.10. Urnafal létesítésének lehetősége Győrújbaráton egyéni képviselői kezdeményezés alapján

Dr.  Tarjányi  Tamás:  Ez  a  kérdés  egy  elvi  felvetés  volt,  szintén  egyéni  képviselői  indítványra, 
miszerint a megváltozott temetkezési szokásoknak megfelelően felmerült az igény Győrújbaráton is az 
urnás temetkezésre, ezért a képviselő-testület vizsgálja meg egy urnafal létesítésének lehetőségeit a 
kisbaráti  temetőben,  kezdődjön  el  az  árajánlat  kérés,  illetőleg  a  katolikus  egyház  megkeresése  a 
hozzájáruláshoz, mivel a katolikus egyház tulajdonában van a temető. 
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Juhászné  Árpási  Irma:  Erről  sem kell  szavazni,  ez  csak  egy elvi  állásfoglalás  volt.  Az  egyház 
részéről  is  felmerült  már  egy  urnafal  építésének  kérdése,  hogy  ezt  esetlegesen  elvégezné.  A 
templomok felújítása után ez lenne a következő lépés. 

6. Egyebek

Juhászné Árpási Irma: Ezzel a napirendi pontok elfogytak, volt még két kérelem, mely a Pénzügyi-
Ellenőrzési Bizottság ülésére érkezett. Pénzügyi kérdéseket érint, gondolom, hogy a testületnek arról 
külön szavaznia nem kell, hogy ezekről tárgyaljunk. 
Dr. Tarjányi Tamás: A tegnapi Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság ülésén felvetődött egy kérdés, hogy a 
személyi döntés megszületett az óvodai csoportszámok emelésére, azonban a gyerekek elhelyezéséhez 
dologi eszközökre is szükség van. Ezért az ÁMK igazgató azzal az előterjesztéssel élt,  hogy a II. 
Rákóczi Ferenc ÁMK kazán-korszerűsítés előirányzatára meghatározott 2 millió Ft-ból a képviselő-
testület csoportosítson át 1 millió Ft-ot a működési kiadások óvodai nevelés szakfeladatára, a három 
óvodaépületben  a  gyerekelhelyezés  feltételeinek  biztosítására,  továbbá  1  millió  Ft  továbbra  is 
maradjon a kazán felújítására előirányzatban. 
Juhászné  Árpási  Irma:  Amennyiben  a  tisztelt  képviselő-testület  egyetért,  hogy  1  millió  Ft 
átcsoportosítása az ÁMK részére megtörténjen, úgy kérem kézfeltartással jelezze. 

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

72/2010. (VI. 22.) képviselőtestületi határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  II.  Rákóczi  Ferenc  ÁMK  kazán-
korszerűsítés előirányzatára meghatározott 2 millió Ft-ból átcsoportosít 1 millió Ft-ot 
a  működési  kiadások  óvodai  nevelés  szakfeladatára,  a  három  óvodaépületben  a 
gyerekelhelyezés feltételeinek biztosítására, továbbá 1 millió Ft továbbra is maradjon 
a kazán felújítására előirányzatban.

Dr.  Tarjányi  Tamás:  Van  egy ismételt  kérelem,  amit  dr.  Csongor  Elemér  háziorvos  ismételten 
beterjesztett. Annyiban meg kell követnem magam, hogy az elmúlt testületi ülésen egyik javaslat sem 
kapta meg a szükséges támogatást, én akkor azt mondtam, hogy nem született ebben döntés, azonban 
ilyen esetben két elutasító döntés született. Ugyanis, ha valamely javaslat nem kapja meg a jelenlévő 
képviselők szavazatának a többségét, akkor azt elutasítottnak kell tekinteni. Ennyiben korrigálnám a 
múlt testületi hozzászólásomat. Csongor Elemér ismételten beadta a kérelmét, ami 2013. június 30-ig a 
lakbérének a teljes elengedésére irányul. Ezt a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság ismét megtárgyalta, az 
eredeti kérelemhez ismét ugyanaz a módosító javaslat született, úgyhogy a testület felé a bizottság 2 
igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem támogatta azt, hogy 2013. június 30-ig elengedje a 
testület a lakbért, továbbá 2 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem támogatta, hogy 2010. 
december 31-ig 50%-ban elengedésre kerüljön a lakbér, majd azt követően az adott évi költségvetési 
rendelet elfogadásával egyidőben kerüljön megállapításra a bérleti díj összege. 
Juhászné Árpási Irma: Aki azzal egyetért,  hogy a bérleti  díjat  2013. június 30-ig elengedjük, az 
kézfeltartással jelezze. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza:

73/2010. (VI. 22.) képviselőtestületi határozat
Győrújbarát  Község képviselő-testülete dr.  Csongor Elemér  kérelme alapján a 666 
helyrajzi  számon  található  szolgálati  lakás  bérleti  díját  2010.  július  1-jétől  2013. 
június 30-ig 20000 Ft-ban állapítja meg azzal  a kötelezettséggel,  hogy,  ha a bérlő 
2013. június 30-ig a bérleményt nem adja át, úgy az elengedett havi 20000 Ft bérleti 
díj egy összegben esedékessé válik.
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Mógor Csaba: Nehezen ment át ez a dolog és sokan nem is értik, hogy miről van szó. Méltatlan az 
épület a funkciójához és méltatlan a település orvosához is. Meg kell adni a segítséget. 
Vass  Zoltán:  A  Pénzügyi-Ellenőrző  Bizottság  tegnapi  ülésén  is  elhangzott,  hogy  a  bizottság 
ragaszkodik hozzá, hogy amikor ezt elengedi a testület, megfelelő szerződés legyen mellette, hogy 
amennyiben nem tud kiköltözni a megfelelő időben, akkor visszakérjük a teljes elengedett összeget. 
Ennek a szavazás előtt kellett volna elhangoznia.
Dr. Tarjányi Tamás: Bocsánat, ez így szerepelt, csak én nem egészítettem ki. 
Juhászné Árpási Irma: Mógor úrnak szeretném elmondani, hogy nem a rendelőről van szó, hanem a 
szolgálati lakásról, amely nem méltatlan, mivel az egy nagyon szép, 15 éve épült új szolgálati lakás. 
Mógor Csaba: Igen, nagyon sokat költött rá a doktor úr, valószínűleg már méltóbb, de maga az orvosi 
rendelő is méltatlan.
Juhászné  Árpási  Irma:  Pontosan  az  ön  indítványára  vette  le  a  képviselő-testület  a  már  kétszer 
elkészített Egészségügyi Centrum pályázatot, amelyben mind a négy orvos elhelyezésre került volna, 
csak közben változtatták a forrásokat. Most pedig egyre inkább jelentkeznek ezek a problémák. Az 
egészségügyi ellátásnak a helység biztosítását úgy gondolom, hogy a jövőben nagyon gyorsan meg 
kell oldani, hiszen kétszer átdolgozott tervvel és egy kész pályázattal rendelkezésre állunk, csak le kell 
porolni. 
Kálovics  Géza:  Magam  is  megkaptam  a  polgármesteri  hivatal  levelét,  ami  a  parlagfűirtást,  a 
kényszerkaszálásokat  és  egyebeket  tartalmazza.  Meg  szeretném  kérdezni,  hogy  tudnánk  elérni  a 
jelenleg építkezőket, illetve a hobbitelkeseket, akik bejelentett címmel nem rendelkeznek, és náluk van 
sokkal nagyobb probléma, mint a lakosoknál, 
Juhászné Árpási Irma: Az ingatlannyilvántartásból tudjuk azokat kikeresni, akik nem rendelkeznek 
itteni állandó lakcímmel.
Kálovics  Géza:  Javasolnám,  hogy  az  építési  engedély  kiadásával  együtt  egy  fenntartási 
kötelezettségről  szóló  utasítást  is  kellene  adni  a  tulajdonosoknak,  mert  megkezdenek  úgy 
építkezéseket, hogy 2 m-es füvet legyúrnak. 
Árvai István: A Csárdasornak az alsó buszmegállójával kapcsolatosan a Kossuth utca, Dobó utca, 
Csárdasor alsó részénél a lakóknak a kérése, hogy a buszjárat jöjjön le oda. Pár száz méterről van szó. 
Többször volt már ez kérés. 
Juhászné  Árpási  Irma:  Az  idei  évben  több  kezdeményezés  történt  a  lakosság  részéről,  ebben 
általában kérik a polgármester támogatását. Egyeztetést folytattam le a Volánnal, számlálást végeznek 
a  buszjáratokon,  és  azt  követően  van  egyfajta  limit,  amely  alatt  nem  gazdaságos,  ilyenkor  az 
önkormányzattól sajnos kérik a hozzájárulást. Megnövekszik a menetidő, az utasok másik fele pedig 
ez ellen tiltakozik. A következő egyeztetésnél ezt mindenképpen fel kell vetni. 
Dr. Medgyasszay Csaba: Egy nagyon örömteli eseményről szeretném tájékoztatni a megjelenteket és 
a televízió nézőit. Lipták István úrtól kaptam egy levelet, melyet szeretnék felolvasni. (felolvassa) Ezt 
a  levelet,  mint  a  Kulturális-  és  Oktatási  Bizottság  elnöke  kaptam.  Szeretnék  köszönetet  mondani 
Kószás Krisztának és szüleinek is. A megfelelő helyen indítványozni fogom, hogy az ilyen és hasonló 
sporttehetségek  valamilyen  ösztöndíjban  és  szerény  anyagi  körülményeinkhez  mérten  valamilyen 
anyagi támogatásban részesüljenek, hisz ilyen sportolók ritkán adódnak, akik községünket képviselik 
ország és világ szerte. 
Gottlieb László: Szeretném megköszönni azoknak a szülőknek az önzetlen segítségét, akik a Mélykút 
utcai óvodánál a munkálatokban részt vettek. 
Juhászné  Árpási  Irma:  Szeretném  tájékoztatni  a  tisztelt  képviselő-testületet  egy  számomra  és 
családom számára örömteli eseményről. 2007. május 8-án kezdődött el a kálváriám, a hétfői napon az 
ismételt másodfokú bíróság erre pontot tett, és mindenben a számomra kedvező döntést hozta meg, így 
az ítélet hétfőn jogerős lett, ez ellen az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs, mindkét ügyvéd ezen a 
napon átvehette az ítéletet,  és ezzel kézbesítettnek számított.  Mivel  érintett  vagyok,  Andreát,  mint 
alpolgármestert tisztelettel megkérem, hogy az ítéletet olvassa fel. 
Dr. Csizmadia Andrea: Teljes terjedelmében? 
Juhászné Árpási Irma: Igen, szeretnélek megkérni. 
Dr. Csizmadia Andrea: Az elsőfokú ítélet 6 oldal, a másodfokú 8 oldal. Szívesen felolvasom, de 
megkérdezném, hogy a képviselő-testületnek mi a véleménye? 
Vass Zoltán: Ha mindent akarunk tudni, akkor mindent olvassunk fel, a jegyzőkönyveket is. 
Váczi Lajos: Annyit kell elmondani, hogy győzött az igazság. 
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Dr. Csizmadia Andrea: Személy szerint tudomásul veszem a Bíróság másodfokon hozott jogerős és 
végrehajtható döntését. Most akkor ki vezeti az ülést?
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Két  dolog  van.  Aki  érintett  az  ügyben  valamely  képviselő-testületi  ügy 
tárgyalásánál, a tárgyaláson jelen lehet, a szavazásnál tartózkodását jelentheti be. A polgármester ha 
elfogultságát jelenti be és nem kíván részt venni a napirendi pontban, akkor átadhatja az ülés vezetését 
az alpolgármesternek. Amennyiben precízen hallottam, itt az hangzott el, hogy alpolgármester asszony 
olvassa fel az ítéletet, tehát jelenleg még polgármester asszony vezeti az ülést 
Dr. Medgyasszay Csaba: A képviselő-testület szintén érintett. Itt mindenki érintett.
Cserepes  István:  Annyit  kérdeznék,  hogy  nem  kéne  a  képviselő-testületnek  a  polgármestert 
megkövetnie? Másik kérdésem pedig, hogy tud-e a község vezetése arról, hogy az iparterületnek a 
szélén lévő, de már külterületbe eső buszmegállót valaki elbontotta, és lesz-e a helyén valami új? 
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Igen,  megkezdődött  a  buszmegállók  felújítása,  új  buszvárók  fognak 
elhelyezésre kerülni, jelenleg zajlik a kivitelezés. 
Mógor Csaba: A legvégére kívántam hagyni egy pár mondatot. Megjelent a Baráti Hírmondóban egy 
nagyon rövid felhívás a Győrújbaráti Rotary Klub részéről. Sajnos csak ennyi hely jutott az újságban, 
de  lényegesen  többet  érdemelt  volna.  Ebben arra  kérjük a  lakosságot,  hogy próbáljunk segíteni  a 
Bőnyben árvízkárosodást szenvedett családokon. A klub vezetése látogatást tett Bőnyben, az ottani 
polgármesterrel  körbejárták a  környéket,  sajnos  tragikus  helyzetek  vannak.  A Rotary Klub próbál 
segíteni  a bajbajutottakon,  megjelent  egy számlaszám is,  amelyre  az  adományokat  tisztelettel  kéri 
klub.  A teljes  befolyó  összeg  eljut  az  árvízkárosultaknak,  mivel  a  szervezet  tagdíjakból  fedezi  a 
működési kiadásait. 
Juhászné Árpási Irma: Annyival egészíteném ezt ki, hogy egyéb adományokat már nem kérnek, ha 
anyagi  támogatást  kapnak,  azt  megköszönik.  Egy  hónappal  ezelőtt  a  győri  kistérség  települései 
összefogtak, amelyet a gyermekjóléti ügyintézők vállaltak magukra, hogy begyűjtik az adományokat. 
Győrújbarátról  is  nagyon  sok  adomány  érkezett,  ezt  ezúton  is  köszönjük,  illetve  köszönjük  a 
polgárőröknek,  a  hivatal  dolgozóinak,  a  Vadásztársaságnak  és  magánszemélyeknek,  akik  a 
felhívásomra mentek és segítettek.

Több kérdés,  hozzászólás nem lévén polgármester  a nyilvános  ülést  19 óra 43 perckor bezárja,  a 
képviselő-testület tagjai a tárgyalást zárt ülésen folytatják.

Juhászné Árpási Irma
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Bors Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kálovics Géza
jegyzőkönyv-hitelesítő
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