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GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2010. SZEPTEMBER 14-ÉN TARTOTT
NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Készült  Győrújbarát  Község  Önkormányzata  képviselő-testületének  a  Polgármesteri  Hivatal 
tárgyalójában 2010. szeptember 14-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

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

IGAZOLTAN TÁVOL:  Bojtor Ferenc,
     dr. Márai István,
     Németh Csaba települési képviselők

Juhászné Árpási  Irma: Köszöntöm a megjelenteket.  Megállapítom,  hogy az ülés határozatképes, 
távolmaradásukat  Bojtor  Ferenc,  dr.  Márai  István  és  Németh  Csaba  képviselő  urak  jelezték. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Kálovics Géza és dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő 
urakat, kérem a javaslat elfogadását.
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A  képviselő-testület  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadja  
jegyzőkönyv  hitelesítőnek  Kálovics  Géza  és  dr.  Medgyasszay  Csaba  települési  
képviselő urakat. 

Juhászné Árpási Irma:  Tisztelt  képviselő-testület! Kedves jelenlévők! A két ülés között  volt  egy 
rendkívüli  testületi  ülés,  ahol  a  képviselő-testület  döntött  a  sportcsarnok  világító  ablakainak 
felújításáról, és kiválasztotta az árajánlatok alapján a kivitelezőt. A kivitelezést az Ablak Centrum Kft 
végzi  15 millió Ft  összegben.  A várható befejezési  határidő szeptember  30.  Ülésezett  az Oktatási 
Kulturális és Sport Bizottság, javaslatot tett a Sport Ösztöndíj kitüntetettjére. A képviselő-testület a 
mai ülésén dönt erről. Az óvodánkban 252, az iskolánkban 369 gyermek kezdte meg a 2010/2011-es 
tanévét. Szépen felújított intézmény várta a nebulókat. A Comenius-programon a II. Rákóczi Ferenc 
ÁMK 20.000 Eurót nyert. Augusztus végén aláírásra került a bölcsőde támogatási szerződése. Minden 
nyilatkozat  továbbításra  került  az  Élhető  faluközpont  pályázathoz,  várhatóan  még  szeptemberben 
aláírásra kerül a támogatási szerződés. Befejezéséhez közelít az immár 5 éve megkezdett kistérségi 
közösségi közlekedés pályázat megvalósítása, a buszvárók és buszöblök kialakítása. A győrújbaráti 
Rotary-val közös szervezésben készült ez a nemzetközi képzőművészeti kiállítás, amely itt a galérián 
látható. A Baráti Dalkör 15. születésnapját ünnepelte, mely rendezvényt Kara Ákos úr országgyűlési 
képviselőnk is megtisztelte. A határon túlról is érkeztek dalos vendégek és 4 környékbeli együttes is 
színesítette az ünnepet. Tisztelettel gratulálunk Kovács Mihály úrnak, aki a Petőfi Sándor, Szépkorúak 
Nemzetközi Vers és Prózamondó Versenyen a II. helyezést érte el Erdélyben. Az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületek taktikai vizesgyakorlata településünkön volt, ahol 6 csapat vett részt. Köszönöm Fehér 
József úrnak, hogy a tanyáját a gyakorlat lebonyolításához rendelkezésre bocsájtotta.
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. Az önkormányzat 2010. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

2. Döntés a Bursa Hungarica 2011 pályázathoz való csatlakozásról
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

3. Döntés a Győrújbarát Sportolója cím és ösztöndíj 2010-es odaítéléséről
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

4. Döntés a szükséges átcsoportosításokról a 2010. évi költségvetési rendeletben
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

5. Egyéni képviselői előterjesztés a közterület-felügyelői státusz létrehozásáról
Előterjesztő: Bruszt László képviselő

6. A II. Rákóczi Ferenc ÁMK előterjesztése a tanulói értékelési rendszerrel kapcsolatban
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

7. A 2006-2010 közötti önkormányzati működés értékelése
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

Juhászné Árpási  Irma:  Aki a meghívóban szereplő hét  napirendi  pont  tárgyalásával  egyetért,  az 
kérem kézfeltartással jelezze.

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

1. Az önkormányzat 2010. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester
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Juhászné  Árpási  Irma:  Már  a  júliusi  testületi  ülésen  foglalkozott  a  testület  az  I.  féléves 
költségvetéssel.  Írásban  a  részletes  tájékoztatást  megkapták.  Megkérdezem  jegyző  urat,  mint  az 
előterjesztés készítőjét, hogy kívánja-e kiegészíteni azt.
Dr. Tarjányi Tamás: A bizottság megtárgyalta. Amennyiben kérdés van, szívesen válaszolok. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta.

91/2010. (IX. 14.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  2010.  év  első  félévére  vonatkozó 
költségvetési  előirányzatainak  időarányos  alakulását,  megismerte,  az  első  félévre  
vonatkozó beszámolót az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján  
elfogadta.

2. Döntés a Bursa Hungarica 2011 pályázathoz való csatlakozásról
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

Juhászné Árpási Irma: A tisztelt  képviselő-testületnek határozatot  kell  hozni abban a kérdésben, 
hogy kíván-e csatlakozni a Bursa Hungarica pályázathoz, mert a 2011-es költségvetésbe ezt már előre 
tervezni kell. Úgy gondolom, hogy nagy segítség a főiskolán illetve egyetem tanuló diákoknak, mivel 
egyre nehezebb az egyetemisták élete is. 
Kocsár Károly: Mekkora ez az összeg?
Dr. Tarjányi Tamás: Most csak a csatlakozási szándékról kell dönteni, és a költségvetési rendelet 
elfogadásakor kell a testületnek az összeget meghatároznia. Szeptember 30-ig be kell nyújtanunk a 
pályázatot, hogy részt vehessünk rajta, és amennyiben elfogadják és részt vehetünk, úgy akkor kell 
majd  a  költségvetés  készítésekor  jeleznünk,  hogy mekkora  összeget  kívánunk erre  adni.  Ez  most 
annak a formális döntése, hogy részt kíván venni az önkormányzat

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

92/2010. (IX. 14.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett  és  
visszavonhatatlan  döntést  hoz  arról,  hogy  csatlakozni  kíván  a  hátrányos  szociális  
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok  
támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati  
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
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3. Döntés a Győrújbarát Sportolója cím és ösztöndíj 2010-es odaítéléséről
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

Juhászné Árpási Irma: Megkérdezem elnök urat, hogy kívánja-e kiegészíteni. 
Dr. Medgyasszay Csaba: Nagyon örülök, hogy ez a kezdeményezés táptalajra talált, és talán majd 
kinőheti magát ez az ösztöndíj egy olyan szintre, amely méltó községünkhöz. Az idei évben 100.000 
Ft-ot tudtunk elkülöníteni Győrújbarát sportolóinak premizálására. Az Oktatási és Sport Bizottsághoz 
beérkezett pályázatok alapján örömmel jelenthetem, hogy Kószás Kriszta, községünk lakója, a Győri 
Dózsa versenyzője lett 2010-ben Győrújbarát Sportolója cím birtokosa. Nagyon nehéz volt a bizottság 
feladata a beérkezett pályázatok alapján dönteni. Arra biztatok mindenkit, aki sportol, jó eredményeket 
ér el, hogy a következő években jelezze az önkormányzat felé az elért eredményeit, és remélem, hogy 
a következő évi költségvetésben egy nagyobb összeget tud majd a testület biztosítani. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 fő tartózkodása mellett, ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozza:

93/2010. (IX. 14.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a 2010. évben a „Győrújbarát  Sportolója”  
elismerő címet és az azzal járó 100 000 Ft ösztöndíjat a kiemelkedő eredményeiért  
Kószás Kriszta 1994-es születésű sportfutónak, győrújbaráti lakosnak, a Győri Dózsa 
atlétikai szakosztályának sportolójának ítéli oda.

Juhászné  Árpási  Irma:  Az Oktatási  Bizottság  ülésén  elhangzott,  hogy a  Művelődési  Otthon  és 
Faluház falára kerüljön egy tábla, amelyre  minden évben ezen sportoló neve felkerüljön. Kérem a 
tisztelt képviselő-testületet, hogy hozzon erről egy határozatot. 

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

94/2010. (IX. 14.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a „Győrújbarát Sportolója” elismerő cím 
jövőbeni nyerteseinek megörökítésére egy emléktábla kihelyezéséről dönt a  
Művelődési Otthon és Faluházban.

4. Döntés a szükséges átcsoportosításokról a 2010. évi költségvetési rendeletben
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

Dr.  Tarjányi  Tamás:  A  testület  szeptember  2-án  kötelezettséget  vállalt  arra,  hogy  az  akkor 
kiválasztott  kivitelező számára szükséges előirányzatot  megteremtse.  Én akkor kértem javaslatokat 
arra vonatkozóan, hogy honnan tegyük meg ezeket az átcsoportosításokat. Két javaslat hangzott el a 
zárt ülésen szóbeli beszélgetésen, ez pedig a Hunyadi utca felújításának az elhalasztása volt. Az akkori 
döntés szerint készült ez el, tehát hogy az idei évben 4 millió Ft + Áfa, jövő évben pedig a maradék 8 
millió Ft + Áfa kerüljön kifizetésre a vállalkozónak. Én azt szeretném tisztelettel kérni a képviselő-
testülettől,  hogy  az  így  felszabaduló  összeget  egyelőre  tegyük  át  a  közutak,  hidak,  alagutak 
karbantartására, felújítására, tekintettel arra, hogy bár helyreállítottuk a jelentős részét a május-júniusi 
útkároknak,  van  még  út,  aminek  nem történt  meg  a  felújítása,  valamint  úgy  néz  ki,  hogy ez  az 
előirányzat egészen biztos, hogy ezek miatt a károk miatt ki fog merülni, és a vis-maior pályázatról 
egyelőre semmilyen döntés és információ nincs. Amennyiben itt nem lesz előirányzat  emelés, úgy 
mindenképpen a következő testülettől kérnünk kell, mert közeledik az ősz és a tél, egyelőre még olyan 
karbantartási és helyreállítási munkák is hátravannak, ami azzal jár, hogy ez a keret teljesen kiürül, és 
legalább  egy  negyedévre  előirányzat  nélkül  maradunk.  Amennyiben  a  vis-maior  pályázat  nyerne, 
akkor természetesen ebből vissza lehetne csoportosítani egyéb más célra, illetve benn fog maradni a 
tartalékban, és a következő évi költségvetésben lehet róla rendelkezni. 
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Kálovics Géza: Volt egy döntésünk az Arany János út járdaépítésével kapcsolatban, ami a beérkező 
adóktól tette függővé ennek kialakítását. 
Dr. Tarjányi Tamás: Az Arany János utcai járda tervei még a közutas egyeztetésen vannak. Az első 
féléves  beszámolóban is  minimumon  hoztuk  az  adóbevételeket,  a  második  féléves  befizetéseknek 
pedig most van a határideje. A tervek és az engedélyek el fognak készülni, de mivel ez állami közút, 
ezért eleve nem lehet október vége után hozzányúlni,  ezért nagy valószínűséggel az is a jövő évre 
húzódik, de maga a tervezés és egyeztetés zajlik.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

9/2010.  (IX.  15.)  önkormányzati  rendelet  az  önkormányzat  2010.  évi 
költségvetéséről szóló 1/2010. (III. 3.) Ör. módosításáról
A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.

5. Egyéni képviselői előterjesztés a közterület-felügyelői státusz létrehozásáról
Előterjesztő: Bruszt László képviselő

Bruszt  László: Az  előterjesztést  azért  tettem,  mivel  látjuk,  hogy  időnként  műanyag  palackok 
dugaszolják el az átereszeinket, és emiatt óriási gondjaink vannak. Ez olyan helyeken is előfordul, ami 
nincs annyira szem előtt, de mondhatjuk a szelektív hulladékgyűjtők környékét is. Másik, ami nagyon 
szembetűnő,  amikor  egyesek  építési  törmeléket  raknak  le  engedély  nélkül  közterületeinken. 
Próbálkoztunk szép szóval, felhívással, egyebekkel, de előbbre túlságosan nem jutottunk. A hivatalnak 
nincs apparátusa, illetve jogköre, hogy ezeket szankcionálja. Ehhez szükséges a közterület felügyelet 
létrehozása,  ami  egy fő felvételét jelentené.  A jogszabályi  előírásokat mindenki  írásban megkapta. 
Javaslatom,  hogy október  15-től  a polgármesteri  hivatal  létszámkeretét  megemelni  engedélyezzük, 
ehhez  a  költségvetési  rendeletben  195.000  Ft  előirányzatot  biztosítunk.  A  képviselő-testület  a 
munkavégzéshez szükséges robogó és egyéb,  törvényileg előírt  kellékek beszerzéséhez 400.000 Ft 
pótelőirányzatot biztosítunk, mindezeket pedig a Hunyadi utcára félretett felújításból szeretném, ha a 
testület átcsoportosítaná erre az évre, és a képviselő-testület még a 2010. évre 100.000 Ft bevételi 
előirányzatot határoz meg helyszíni és szabálysértési bírságokból. Azt gondolom, hogy ennél sokkal 
többet fogunk tudni beszedni, nemcsak a bevétel miatt, hanem elkerülünk olyan kiadásokat, amiket 
megelőztünk ilyen módon.
Dr. Tarjányi Tamás: Jogkörünk és hatáskörünk eddig is volt, meg is indítottunk több szabálysértési 
eljárást mindazon esetben, amikor olyan nyomot találtunk, ami utalt a szemetelő személyére, de sajnos 
itt  egy nehéz bizonyítási  kérdéssel  álltunk szemben,  egyértelműen bizonyítanunk kellene,  hogy ki 
helyezte el a szemetet. Bizonyítottság hiányában csaknem az összes eljárást meg kellett szüntetnünk. 
Arra nincs lehetősége a hivatalnak, hogy jelen legyen a közterületen. Elképzeléseim szerint ez egy 
váltott  munkakör  lenne,  tehát  nem egy 8-4-ig  munkakör,  hanem lennének délelőttös  és  délutános 
műszakok, illetve hétvégi munkavégzés is. Szúrópróba szerű ellenőrzés lenne egyfajta kísérletként. 
Úgy gondolom,  hogy át  kell  majd  tekinteni  az  év  végén  a  kiszabott  bírságokat.  Ez  a  közterület 
felügyelő  egy  országosan  előírt  egyenruhában,  a  jogszabály  által  rendszeresített  kényszerítő 
eszközökkel is rendelkezve látja el a feladatát. Íróasztal mellől elég nehéz tetten érni a szemetelőket. 
Mógor Csaba: Örülök az előterjesztésnek és támogatom. Azzal az egy dologgal van problémám, hogy 
előirányzunk bizonyos büntetést. Vagy nem jól értettem?
Juhászné Árpási Irma: Nem erről szól. Valójában arról van szó, hogy amikor lerakják a szemetet, 
akkor rendelnünk kell egy konténert, majd a konténert el kell szállítatni. Ez 30-50 ezer forintba kerül 
alkalmanként.  Ha  ez  nem  történik  meg,  mert  van  egy  közterület  felügyelő,  akkor  kerestünk  az 
önkormányzatnak ennyi összeget.
Mógor Csaba: Tehát akkor ezt mondhatjuk megtakarításnak.
Dr. Tarjányi Tamás: Ez nem kötelezettség, de az Államháztartási Törvény szerint valamennyi előre 
látható kiadást és bevételt tervezni kell, az önkormányzat költségvetésében jelenleg is van bírság és 
eljárási pótlék bevétel tervezve az egyéb hatósági eljárások között. Ez eddig tipikusan az adóhatósági 
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eljáráshoz kapcsolódott, valamint az építés hatósági bírságok, amik nem az önkormányzat bevételét 
képezik az én nagy szívfájdalmamra. 
Zólyomi Péter: Mindig támogatom a helyi embereket, de ugye nem helyi ember kerül erre a helyre? 
Dr. Tarjányi Tamás: Ezt így nem mondhatjuk ki, de nyilván ez egy olyan pozíció, ami nem népszerű. 
Vannak bizonyos képesítési feltételek, vagy valamilyen rendészeti előképzettséggel, vagy valamilyen 
őrző-védő  vizsgával  kell  rendelkezni,  illetve  közterület  felügyelői  vizsgát  is  kell  majd  tennie.  A 
kiválasztásában  első  szempont  lesz,  hogy  kellő  objektivitással  és  távolságtartással  tudja  nézni  a 
helybeli lakosokat. 
Kocsár Károly:  Két  problémám van az  előterjesztéssel.  Az  egyik,  hogy 18 nappal  vagyunk  egy 
választás előtt, ezt nem ragoznám tovább. A másik, hogy költünk-e a prevencióra annyit, hogy már 
nem tudunk ott mit tenni, mostmár ütni kell? Mivel én úgy érzem, hogy nem tettünk meg mindent, 
hogy megelőzzük ezeket a dolgokat, először ebbe az irányba kellene lépnünk. 
Juhászné  Árpási  Irma:  Az  ABC  melletti  szelektív  szigetet  a  közhasznú  munkások  heti  három 
alkalommal takarítják. Ezeket a konténereket is az önkormányzat költségére szállíttatjuk el. A nagy 
többség igenis megfelelően használja a szelektív gyűjtőket, az illegális szemetelők a falunak csak egy 
pici rétege.  
Kocsár Károly: Többször elmondtam, ez kultúra kérdése. Ez a kultúra sokat javult, de még nem jó. 
Egy egyenruhás felügyelő nem fogja megoldani a gondot. Ha ott áll az egyenruhás ember, akkor nem 
fog ott szemetelni, hanem elviszi a másikba. 
Szalánczi Gábor: Nem hiszek abban, hogy a faluban a rendet és a normális állapot törvényekkel, 
erőszakkal  kell  fenntartani  és  nem  jön  önként.  Valóban  a  megelőzés  és  a  gondolkodásnak  az 
átformálására lenne inkább szükség. Lennének olyan emberek, akik direkt sportot űznének ennek az 
embernek a kijátszásából. A megelőzés sokkal fontosabb és a falu közösség tudatának erősítése.Az 
emberek gondolkodásának a megváltoztatására lenne szükség. 
Id. Kiss Antal: A megbízott ember olyan legyen, aki tud fényképezni. Így nem tudja letagadni, hogy 
szemetet rakott le. Lenne más módszer is, de sajnos a mi törvényünk nem engedi. Van nekem egy jó 
parittyám, aki nem teszi bele a szemetet, durr oda neki. Az én gyerekkoromban úgy ment. 
Dr. Medgyasszay Csaba: Mint mindenben, itt is az arany középutat kéne választani. A prevenciót én 
is előtérbe helyezem, úgy gondolom, hogy mindenki így van ezzel, de a hivatal mindent megpróbált 
már.  Az  emberek  átnevelése  mikro  és  makro  szinten  folyik.  Iskolai,  országos,  világ  szinten, 
mindenhol. De ez a prevenció nem elég. Egészségügyi intézmények mellett, élelmiszer árusító helyek 
mellett  olyan állapotok uralkodnak, amik már  az ÁNTSZ ellenőrzés határait  feszegetik, ezért  nem 
lehet hagyni. Tehát a prevenció és a baj akut meggyógyítása egyszerre kell hogy szerepeljen. 
Bruszt László: Egyetértek mindenkivel, aki előttem szólt. A prevenció nagyon fontos lenne. Sok-sok 
métert  összetakarítottam  már  egyedül  is,  a  Falubarát  Egyesülettel  is,  annál  preventívebbet  nem 
tehetünk, minthogy megmutatjuk, hogy hogyan kell csinálni. Nemcsak a szemetelésre kell szűkíteni, a 
parkolással szintén vannak gondok. Itt is megvan a prevenció, ki vannak téve a táblák, hogy ott nem 
szabad megállni. Újságban, TV-ben szó volt ezekről, majdnem minden testületi ülésen szintén, ennél 
preventívebbek  nem lehetünk.  Lehet,  hogy  nem a  szürke  ruhás  ember  lesz  a  megoldás,  de  úgy 
gondolom, hogy itt az ideje, hogy ezt megpróbáljuk. 
Dr. Tarjányi Tamás: Valóban nem kell a szemetelésre leszűkíteni a feladatok körét, amit ez az ember 
ellátna, több tucatnyit lehetne itt felsorolni a kóborló kutyáktól a plakátolásig. Amennyiben bárkinek 
ilyen prevenciós ötlete van, hogy hogyan lehetne az embereket érdekeltté tenni, azt nagy örömmel 
várnám. 
Dr. Csizmadia Andrea: Maximálisan támogatom a javaslatot. Bármennyire is gondolkodom, nem jut 
eszembe olyan eszköz, amelyet még ne használtunk volna ki. Több ízben felszólaltak a televízióban 
képviselők, polgármester asszony, újságban fotók jelentek meg, hogy milyen állapotok uralkodnak a 
falu bizonyos pontjain. Kell egy ember, aki meg tudja bírságolni az embereket, aki ott tud lenni. Egy 
határozott idejű köztisztviselő alkalmazásával egy fél év múlva mérhető lenne, hogy ez a munkakör 
beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket. 
Dr. Tarjányi Tamás: Köztisztviselőt csak két esetben lehet határozott időre felvenni, de a képviselő-
testület bármikor dönthet létszám csökkentésről. 
Kocsár Károly: Van az szabályozva ezen a településen, hogy melyik zöld területen lehet parkolni? A 
házamhoz 5 m széles zöldterületen át lehet bejutni, amit én nyírok, én tartok karban. Ehhez akkor egy 
halom olyan  rendelkezést  is  meg kell  alkotni,  amit  be  akarunk tartatni.  Várjunk ezzel.  És  tudunk 
prevenciót, mivel lesz hulladékudvarunk, ezért az önkormányzat megvásárolt már egy földterületet, és 
ennek létrehozásával megint fog valami javulni. Ez az ember közutálatnak fog örvendeni. 
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Szalánczi Gábor: El tudnám képzelni, hogy az önkormányzat meghirdetne egy fotópályázatot. Arról 
lehetne  készíteni,  amikor  valaki  tetten  éri  azt  a  pillanatot,  amikor  a  falu  számára  nem kívánatos 
tevékenységet  folytat  éppen  valamelyik  állampolgárunk.  A  pályázatnak  lehetne  egy  díjazása.  A 
legjobb fotót  közzétennénk. A zöld területeink karbantartására kellene nagyobb hangsúlyt  fektetni, 
mintsem a bírságokra. Vannak önkormányzati területek is, amiken parlagfű nő.
Dr.  Tarjányi  Tamás:  Nem kívántam a közterületen parkolással  felborzolni  a  kedélyeket.  Ez egy 
szabálysértési  kormányrendelet  is.  Aljegyző  úrral  meghatároztunk egy feladat  ütemezést,  mely  az 
ehhez a körhöz kapcsolódó rendeleteinknek a teljes felülvizsgálatát jelentené. Az idei év decemberéig 
el fogjuk végezni. Az önkormányzati területeken a parlagfüvet lekaszáltattuk. Az élhető faluközpont 
pályázat után egy frissen füvesített területen történő parkolás miatt bírságolni fogunk, nyilván a saját 
háza előtt zöld területen parkolót pedig nem. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

95/2010. (IX. 14.) Kt. határozat
A  képviselő-testület  a  költségvetésről  szóló  1/2010.  (III.  3.)  önkormányzati  
rendeletében  a  Polgármesteri  Hivatal  számára  megállapított  létszámkeretet  2010.  
október  15-től  egy fővel  emelni  engedélyezi.  Ehhez  a költségvetési  rendeletében a  
rendelet következő módosításakor a 2010. évre 195 000 Ft előirányzatot biztosít. A  
képviselő testület a munkavégzéshez szükséges robogó és felszerelések (országosan 
egységes  egyenruha  megfelelő  számú  viseletben,  jelvények,  igazolvány,  
könnygázszóró  palack)  beszerzéséhez  400  000  Ft  pótelőirányzatot  biztosít.  Jelen  
többletkiadások  fedezetéül  a  "Közutak,  hidak,  alagutak  üzemeltetése,  fenntartása"  
előirányzatra  átcsoportosított  összeg  szolgál,  a  képviselő-testület  abból  a  
költségvetési rendeletében átvezeti a szükséges módosításokat. A képviselő-testület a  
2010. évre 100 000 Ft bevételi előirányzatot határoz meg helyszíni és szabálysértési  
bírságokból,  ezen  összeggel  a  költségvetési  rendelet  egyéb  bevételek  előirányzatát  
emelni rendeli el.

6. A II. Rákóczi Ferenc ÁMK előterjesztése a tanulói értékelési rendszerrel kapcsolatban
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

Dr. Tarjányi Tamás: Egy formális döntésről van szó. Az új közoktatási jogszabályok változása ismét 
lehetővé teszik a számokkal való osztályozást, azonban mivel jelenleg a Pedagógiai Programok ennek 
ellentmondanak,  ezért  egy átmeneti  időszak  van,  s  a  jogszabály azt  mondja,  hogy amennyiben  a 
fenntartó, azaz a képviselő-testület hozzájárul, akkor felhatalmazhatja az iskolát ennek a rendszernek a 
bevezetésére,  sőt  bizonyos  esetekben  a  Pedagógiai  Programtól  való  eltérésre  is  feljogosít,  hiszen 
jelenleg  a  Pedagógiai  Program  a  szöveges  értékelést  preferálja.  Igazgató  úr  és  a  tantestület 
egyértelműen letette voksát az érdemjegyekkel való értékelés mellett, amelyet a Kulturális Bizottság 
nagy örömmel vett tudomásul. 
Zólyomi Péter: Arról szól, hogy a második félévtől történne az érdemjeggyel osztályzás. Mi történik 
akkor az első félévben?
Gaál Gabriella: A törvény azt mondja, amit mi is megszavaztunk, hogy év végén osztályzat kerül a 
bizonyítványba. Év közben ettől mi adhatunk osztályzatot a gyerekeknek, de a minősítése félévkor 
szövegesen fog történni 2., 3. és 4. osztályban is. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

96/2010. (IX. 14.) Kt. határozat
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Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  
törvény módosításáról szóló 2010. évi LXXI. törvény 5. §-a alapján hozzájárul, hogy  
a  II.  Rákóczi  Ferenc  ÁMK  Általános  Iskolájának  nevelőtestülete  a  tanulók  
teljesítményét a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal minősítse, értékelje,  
ezzel eltérjen a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános  
előírások  alkalmazásától,  egyben  felkéri  az  ÁMK igazgatóját,  hogy  a  pedagógiai  
programban szükséges változásokat 2010. december 31-ig építse be annak szövegébe  
és azt a fenntartóval hagyassa jóvá. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta.

97/2010. (IX. 14.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  "Hunyadi  utca  felújításának  befejezése"  
előirányzatról  5  millió  forint  átcsoportosítását  határozza  el  a  2010.  évi  
költségvetésről  szóló  1/2010.  (III.  3.)  önkormányzati  rendeletének  következő  
módosításakor,  amely  5  millió  forintot  a  "II.  Rákóczi  Ferenc  ÁMK sportcsarnok  
felülvilágító ablakainak cseréje" előirányzatra felhasználni rendeli. A fennmaradó 7 
113  000  forintot  a  képviselő-testület  a  "Közutak  hidak,  alagutak  üzemeltetése,  
fenntartása" előirányzatra csoportosítja át.

7. A 2006-2010 közötti önkormányzati működés értékelése
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

Juhászné Árpási Irma: Tisztelt képviselő-testület, tisztelt győrújbaráti polgárok. Magyarországon az 
önkormányzatok működését  a Helyi  önkormányzatról  szóló 90.  évi  LXV. tv határozza meg.  Ez a 
jogszabály előírja,  hogy melyek  azok a feladatok,  amelyeket  valamennyi  magyarországi  települési 
önkormányzatnak meg kell oldani. Ezek közül legfontosabb az intézményhálózat működtetése és a 
falu  üzemeltetése.  2007-ben az  óvoda és  az  iskola  összevonásával  létrejött  az  ÁMK, amellyel  az 
óvodát, az iskolát és a közművelődést egy intézménybe integrálta. Két év alatt négy megbízott vezető 
volt  az intézmény élén.  2009.  július 1-jétől öt  évre kinevezett  ÁMK igazgató vezeti  az közel 380 
tanulót  számláló iskolát  és  a 280 óvodást  magába  foglaló óvodát.  Mindezen változások közepette 
kezdődött meg az ÁMK intézményegységeinek felújítása és bővítése. A pályázat 2007-ben indult, s az 
előkészítő munkálatok kettő évet vettek igénybe. 2009 nyarán kezdődhetett el a megvalósítás, melynek 
az  értéke  több  mint  300  millió  Ft  volt.  A  beruházásnak  köszönhetően  a  XXI.  század  elvárásait 
mindenben kielégítő, korszerű intézménnyel indulhatnak el gyermekeink a felnőtté válás útján. Testi 
és lelki fejlődést elősegítő csoportszoba és tornaszoba is létesült az óvoda utcai óvodában. Korszerű 
berendezésekkel, felújított konyhában, házias ízű ételekkel látják el az óvodás kortól az idős korig az 
étkezőket. Az idei évben bővült egy csoportszobával a Liszt Ferenc utcai óvoda épület is, társadalmi 
és szülői összefogással újabb csoportszoba került kialakításra a Mélykút utcai óvodában. Több mint 7 
millió  Ft  értékű  fejlesztés,  az  összefogás  szép  példája.  Intézményeink  közül  az  orvosi  rendelő 
épületeinek állománya is az önkormányzat tulajdona. Ezek az épületek régiek, nem felelnek meg a kor 
követelményeinek, ezért megtervezésre került az egészségügyi centrum a faluközpontban. A pályázat 
is  megírásra  került,  de  az  utolsó  pillanatban  a  testület  úgy  döntött,  hogy  nem kívánja  beadni  a 
pályázatot.  A  polgármesteri  hivatal  immár  öt  éve  a  faluközpontban  a  Művelődési  Otthon  és 
Faluházban  működik,  szép  és  megfelelő  munkakörülményeket  biztosítva  az  itt  dolgozóknak.  Az 
Akácfa és Komlóhát, a Jókai utca egy kis szakasza, a Mélykút utca alsó szakasza és a Hunyadi utca 
egy szakasza kapott szilárd burkolatot. Pár utca szilárd burkolat helyett mart aszfaltos borítást kapott, 
melyből 1-2-t az eső és a nagyobb csapadék elvitt. Az István utca és a Veres Péter utca egy rövid 
szakaszán járdaépítés történt. 2007 és 2013 között számos uniós forrásra lehetett és lehet pályázni. 
2011-ben megvalósításra kerülhet a bölcsőde, hiszen aláírt támogatási szerződéssel rendelkezünk. Az 
Élhető  faluközpont  pályázat  szintén  2011-ben  valósul  meg.  Továbbá  egy turisztikai  pályázatot  is 
elnyert a település, amelynek keretén belül felújításra kerülnek a történelmi és szakrális emlékek. A 
Civil ház udvarán új, 5 millió Ft értékű játszótér készült szintén pályázati forrásból. Megvásárlásra 
került a kontra sarki ingatlan, mely az iskola és a sportcsarnok udvarát bővíti, és lehetőséget biztosít 
további parkolók kialakítására. Információs táblák segítik az eligazodást Győrújbaráton. Megújult a 
pusztafalusi temető kerítése. Kapcsolódtunk a nagytérségi hulladékgazdálkodási projekthez, melynek 
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keretén  belül  újabb  szelektív  szigetek  kerültek  kialakításra,  melynek  használata  hagy  maga  után 
kivetnivalót,  de  meggyőződésem,  hogy  összefogással  ez  is  orvosolható.  Megvásárlásra  került  a 
hulladékudvar kialakításához szükséges földterület, amely segíti a település lakóit hosszú távon is a 
szemét kezelésében. Az elmúlt négy évben sajnos felesleges kiadások is terhelték az önkormányzat 
költségvetését. 1.575.300 Ft értékben készíttettek terveket az orvosi rendelő akadálymentesítésére, a 
ravatalozók felújítására. 1.200.000 Ft az új polgármesteri hivatal terve a Civil ház udvarára. 2007 óta 
raktáron van 1.860.000 Ft értékű buszváró. A Civil ház felújítása18 millió Ft helyett 29.172.000 Ft-ba 
került.  Az  iskola  átvilágítása  420.000 Ft-ba,  a  polgármesteri  hivatal  átvilágítása  1.020.000 Ft-ba. 
Aminek szintén semmi értelme nem volt, mert az abban foglaltak nem kerültek megvalósításra, illetve 
a javaslatokkal ellentétes döntések születtek. A jegyzőváltás 13.500.000 Ft-tal terhelte a költségvetést. 
Az alpolgármester tiszteletdíja, mely az elmúlt 16 évben nem volt, 4 év alatt 16 millió Ft-ba került. A 
polgármesterrel  történő  pereskedés  közel  1  millió  Ft-ba,  2008-ban  három hónapig  regnáló  ÁMK 
igazgató ténykedése következtében 1.075.000 Ft-ot fizetett ki a falu kártérítés és perköltség címen. 
Ehhez jött még az elnyert és visszamondott Comenius pályázat, ami 18.000 euró volt, ami közel 5 
millió  Ft.  Az önkormányzati  dolgozóktól  minden adható,  adó-  és  járulékmentes  juttatás  elvonásra 
került, ami éves szinten 15 millió Ft, 4 év alatt 60 millió.
Köszönöm mindenkinek, aki segítő szándékkal fordult az önkormányzat felé a felmerült problémák 
orvoslásában. Köszönöm még egyszer mindenkinek a munkáját, köszönöm a TV-nézőknek, köszönöm 
mindazoknak,  akik  az  elmúlt  négy  évben  testületi  üléseken,  bizottsági  üléseken  velünk  voltak. 
Köszönöm jegyző úrnak és köszönöm a képviselő-testületnek. Kérem, a négy év emlékére fogadják 
szeretettel, az induló képviselőknek pedig sportszerű választást kívánok. A 2006 és 2010 évet, a négy 
év ciklusát ezennel bezárom, köszönöm szépen mindenkinek, viszont látásra. 
Dr. Medgyasszay Csaba: Ez egy napirendi pont volt, úgy gondolom, hogy a hozzászólásainkat, mint 
ahogyan ön soha nem szokta senkibe belefojtani a szót, úgy gondolom, hogy ezt ezúttal sem teszi meg. 
Nagyon nehezen állok most itt ön előtt. Azért, mert ön nagyon korrekt módon átküldte ugyanúgy, mint 
minden előterjesztést az összes képviselőnek az ön beszámolóját,  amit  nem napirend előtt  óhajtott 
megtenni, amiben ön részletezi az összes elvégzett eredményt. Felolvasnám azt a mondatot, ami ennek 
az előterjesztésnek az utolsó mondata volt, noha tudom, hogy nem szükséges ezt nekünk átküldeni, 
nem is kellett  volna átküldeni,  ez egy nagyon korrekt lezárása lett  volna ennek a négy évnek. Ne 
haragudjon,  hogy egy kicsit  azért  csalódott  vagyok.  Következő  volt  az  utolsó  mondata  ennek az 
előterjesztésnek,  amit  mi  megkaptunk.  „Megvásárlásra  került  a  hulladékudvar  kialakításához 
szükséges földterület, mely segíti a település lakóit hosszú távon a szemét kezelésében. Köszönöm 
mindenkinek,  aki segítő szándékkal jött  felénk.” Az a bekezdés kimaradt,  amit  azóta polgármester 
asszony elmondott, ami részben igaz,  részben csúsztatás. Azt nem értem, hogy miért nem tetszett ezt 
is átküldeni. Négy év alatt úgy gondolom, hogy komolyan gondolta, hogy „együttműködve a faluért”. 
Ezt  én  is  komolyan  gondoltam,  legelső  perctől  kezdve.  Én nem találok  szavakat,  elnézést  kérek. 
Köszönöm szépen.
Zólyomi Péter: Néhány dolgot hiányolnék ebből. Történt egy csomó dolog, ami jó dolog, fejlesztések 
és egyebek. Nagyon jól sikerült kampánybeszédet hallhattunk polgármester asszonytól, nyilván a TV 
nyilvánosságát  is  kihasználva,  őket  is  tájékoztatva  mindarról,  amiről  esetleg  valaki  elfelejtkezne. 
Egyetlenegy dolgot  szeretnék  kiemelni  abból,  amit  mi  elértünk,  és  ami  számomra  a  legfontosabb 
abban, amit  négy évig csináltunk, és talán mégis kevéssé látszik, mert  ez nem forintosítható. Úgy 
éreztem,  és  azt  gondolom,  nagyon  sokan  érezték  úgy,  hogy  ebben  a  faluban,  amikor  2006-ban 
elkezdtük, hogy a „mutyi” és a korrupció itt van e között a falak között. Itt volt, mindenki ezt mondta, 
mindenkitől  ezt  hallottuk,  történeteket  hallottunk  nevekkel,  összegekkel,  címekkel.  Sajnos  névvel 
kevesen vállalták fel, ugye ez a korrupciónak egy nagy hátránya, hogy mindkét oldal abban érdekelt, 
hogy az ne derüljön ki. És még mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez egy emberhez volt köthető, én nem 
gondolom,  hogy  egy  emberről  beszéltünk.  Azt  gondolom,  hogy  mostanra  ez  a  levegő  innen 
kiszellőzött. Aki most azt mondja, hogy ebben a hivatalban korrupció gyanúja előfordulhat, az nem 
mond igazat, mert énszerintem nincsen. És ha mást nem tettünk négy év alatt, csak ezt megszüntettük, 
és úgy gondolom, hogy megszüntettük, akkor többet tettünk, mint előtte néhány testület. Aki eltűrte, 
aki nem tudott vagy nem akart vele mit kezdeni, nem szeretném minősíteni. Hogy erről polgármester 
asszony nem beszélt, nyilván számára nem volt ez egy fontos dolog, vagy úgy gondolja, hogy ez nem 
volt probléma, vagy ez nem olyan probléma, amit ez a testület megoldott. Hosszú történet volt sok 
buktatóval,  sokat  küzdöttünk,  ez  is  pénzbe  került,  mint  oly  sok  minden  más,  amit  tettünk.  Úgy 
gondolom, hogy ha semmi más nem marad meg ebből, csak ez, hogy lett egy olyan hivatal, aki jó 
munkát  végez,  aki  segít  nekünk.  Ha  valaki  végiggondolja,  négy  éve  nem lehetett  hozzászólni  a 
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testületi üléseken, ez senkinek nem tűnik fel?! Vagy hogy TV-ben kampánybeszédet lehet mondani 
közpénzen,  a köz idejében.  Négy éve nem lehetett,  mert  nem volt  TV, azt  sem tudtuk,  hogy mit 
csinálnak a képviselők, azon a néhány emberen kívül, aki eljött. Erről nem beszéltünk, mert nyilván ez 
nem fontos. Számomra ezek fontosak. Köszönöm. 
Dr.  Csizmadia  Andrea:  Számomra  egyetlenegy  dolog  volt  itt,  sokat  gondolkodtam,  hogy  mit 
jegyezzek meg mindabból, ami itt történt, én egy dolgot emelnék ki. Mindaz, amit elértünk, az ennek a 
képviselő-testületnek  az  érdeme.  Nem egyetlenegy  személynek  a  testületből,  hanem a  képviselő-
testületnek együttesen. Mert amikor döntéseket hoztunk, mindenkinek egy szavazata volt. A többség 
döntött, és a többség döntését kellett végrehajtani. Lehet ezt kiélezni egy személyre, lehet kiélezni a 
polgármester asszonyra, én úgy gondolom, hogy ezt közösen vittük véghez, ha jó volt, ha rossz volt, 
egyaránt. Mindenki egyetlen egyszer szavazott, egyszer tette fel a kezét, értékelte magában a pro és 
kontra érveket, és ennek megfelelően én úgy érzem, mindannyian felelős döntést hoztunk. Nagyon 
sajnálom, hogy ez az értékelés hiányos. Hiányos azért, mert ha értékelünk, akkor felsorolunk mindent. 
Nem egyoldalúan, hanem kívülállóként, korrekt módon, ahogy ez a szó a mai testületi ülésen több 
ízben  elhangzott,  mert  akkor  elmondunk  mindent.  Nagyon  sok  dolog  kimaradt,  és  én  most  nem 
kívánom az időt azzal húzni, hogy mindezt felsoroljam. Vannak erre más módok és lehetőségek is. 
Örülök annak, hogy az elmúlt négy évben ennek a képviselő-testületnek a tagja lehettem. Szeretném 
megragadni az alkalmat, mert bár értékeljük az elmúlt négy évet, az kimaradt, amit én kimondottan 
fontosnak találok, méghozzá az, hogy ez a testület meghozhat jó döntéseket, de azok elvesznek, ha a 
végrehajtás nem megfelelő. Szeretnék én most itt a képviselő-testület és úgy gondolom, valamennyi 
képviselő társam nevében köszönetet mondani a hivatal dolgozóinak, akik nélkül nem történhettek 
volna meg azok a változások, amelyekről döntött a testület. Mindig is hangoztattuk, hogy fontos a 
megfelelő előkészítés, aztán meghozza a testület a megfelelő döntést, és minden jószándék, minden 
testületi  akarat  elvész,  ha nem történik meg a végrehajtás.  Ez szinte  teljes  mértékben független a 
testülettől,  ez  a  hivatal,  a  hivatalt  vezető  jegyző  és  a  polgármester  feladata.  Tehát  én  szeretném 
megköszönni  azoknak  a  köztisztviselőknek  és  az  iskolai  közalkalmazottaknak  is,  hogy  azok  a 
szándékok,  és  később testületi  döntésben megfogalmazott  akaratok,  amelyeket  mi  itt  meghoztunk, 
megvalósulhattak. Mert nélkülük nem történhetett volna meg. És bár nem ehhez a napirendi ponthoz 
tartozik, az egyebek napirendi pont keretében akartam elmondani, hogy szeretném megköszönni az 
iskolának és az iskolai pedagógusoknak azt a munkát, amelyet a nyári tábor során tettek gyerekeinkért. 
Saját  gyerekeim  által  tapasztalhattam  azt,  hogy  milyen  tartalmas  programot  állítottak  össze  a 
Civilházban tartott nyári tábor alkalmával.  Szívüket, lelküket kitették azért, hogy azok a gyerekek, 
akik  egy-két,  vagy  akár  több  hétre  is  kénytelenek  a  táborban  lenni,  mert  a  szüleik  nem  tudják 
megoldani  az  elhelyezésüket.  Tény és  való,  hogy ezt  kevés  szülő  vette  igénybe,  de  állíthatom a 
gyerekek nagyon sok tartalmas élménnyel gazdagodtak. Mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy 
köszönet ezért a pedagógusoknak, amikor a gyerekek boldogan mentek haza, mert hol indiántáborban 
érezhették magukat, hol kézműves foglalkozáson vettek részt. 
Juhászné Árpási Irma: Úgy gondolom, hogy a polgármester a saját szemszögéből a tények alapján 
értékelhet. Ez tényszerű, csak és kizárólag a tényekre kívánok hagyatkozni.
Mógor Csaba:  Kicsit  furcsán  érzem magam és  szégyenkezem mások  helyett  is,  hogy emellett  a 
kiállítás mellett hangzanak el ezek a szavak, hiszen felolvasnék egy rövid kis dolgot. Szeptember 10-
én  ezen  a  galérián  második  állomására  érkezett  a  Komp  kortárs  vándor  művészeti  kiállítás  a 
győrújbaráti Rotary Klub támogatásával. Ezen elhangzott a soros elnök szájából, hogy a komp, mint 
név szimbólikus jelentéssel is bír. Feladata, hogy kapcsolatot, összeköttetést teremtsen a folyó, a Duna 
két partján, a magyar  és a szlovák oldalon élő emberek között  és az egy településen élő emberek 
között.  A kiállítás  egy csodálatos  módja,  hogy 23  magyar,  szlovákiai  magyar  és  szlovák művész 
alkotásaiból szerveződött, demonstrálva, hogy a civilek, a magánemberek békésebben tudnak egymás 
mellett élni, gondolkodni, alkotni, mint azt a politika sugallja. Sajnálom, hogy itt, ebben a közegben 
zajlott ez a vita. 
Vass Zoltán: Én nem indulok a választáson, ezért könnyen beszélek. Én arra emlékszem ebből a négy 
évből, hogy egy jószándékú testület valamikor a legeslegelején, mivel nem volt megelégedve az éppen 
uralkodó állapotokkal, hosszú vita után, nem is egyhangúan, fegyelmit osztogatott a jegyzőnek meg a 
polgármesternek.  Jegyző  úr  elment,  úgy  ahogy,  közös  megegyezéssel,  a  polgármester  meg  még 
bosszút áll. Ez így van rendjén, mindenki úgy csinál mindent, ahogy gondolja. Én azt gondolom, hogy 
ez a falu ezt a jelenlegi közjátékot nem érdemli meg. Aki itt az asztal körül ült ebben a négy évben, az 
szerintem a saját jószándéka szerint,  ahogy ő megítélte a világot,  úgy próbált  viselkedni.  Itt  senki 
senkit a testület tagjai közül a bosszúállás, a rossz szándék nem vezetett. Arra emlékszem ebből a négy 
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évből, hogy a falu a testület segítségével, a polgármester segítségével, a jegyzők segítségével közel 1 
milliárd Ft fejlesztést hajtott végre. Ebből nagyságrendileg 400 millió Ft volt az állami támogatás. Ez a 
testület, polgármesterrel és a jegyzővel együtt szerzett ebben a 4 évben 400 millió Ft támogatást. Én, 
mint  majd kívülálló, el fogom várni,  hogy a következő testület is szerezzen 400 milliót.  Az előző 
testület is összehozott 400-500 milliót. Kiváló. Ezt így kéne értékelni. Azt gondolom, hogy minden 
olyan ember, aki részt vett a Tfb-n külső, belső tagként, szívét adta bele, eltöltötte az idejét azzal, hogy 
segítsen ennek a falunak, igazából nem ezt érdemlik most. Utoljára ilyesmit akkor értem meg, amikor 
valamilyen pártbizottsági ülésen felállt a párt titkár, aztán elmondta azt, amit talán nem is gondoltunk. 
Ha ez a levegő van itt, akkor ki kell szellőztetni. Már nem ilyen idők vannak. Ezt a négy évet az 
eredményekkel  kellene  értékelni,  büszkének  kéne  erre  lennünk,  ne  felejtsük  el,  hogy  minden 
állampolgár beperkálja ide az adóját, azt költik el itt. Azt gondolom a négy évre visszatekintve, hogy 
jó szándékkal, jóra költötték, hasznosan költötték. A falut nem szabad megsérteni. Az önkormányzati 
hivatal értékelése során arra gondoltam, hogy valaki meg fog majd kérni, hogy egészítsem ki írásban 
vagy szóban, hogy a Tfb ebben mit is tett. A Tfb-ben benn lévő emberek miatt, akik napokat töltöttek 
el  a  falu  problémájának  a  megoldásával.  Ahogy  az  állapotokat  ismerem,  a  holnapi  Kisalföldben 
valakinek  a  kedvenc újságírója  meg  fog jelentetni  egy cikket  –  ami  valószínűleg már  elő  is  van 
készítve – hogy még jobban felszítsuk az emberekben az indulatokat. Ha nem így lesz, szerencsénk 
lesz, de eddig még mindig így volt. Remélem, hogy négy év múlva a következő testületnek a záró 
akkordja nem lesz ilyen rossz ízű. Köszönöm szépen. 
Juhászné Árpási Irma: Semmivel nem rosszízűbb, mint amilyen volt ennek a testületnek a kezdő 
akkordja.  Ezzel  zárjuk  le,  én  a  tényekről  kívántam  tájékoztatni  a  testületet.  Nem  én  mentem  a 
polgármesternek, hanem önök, tisztelt képviselő urak. Önök nem bírták elviselni, hogy én vagyok a 
polgármester, ilyen egyszerű!
Kocsár Károly: Kérdésem lenne. A mandátumunk a következő testület eskütételéig szól. Előfordulhat 
olyan, hogy ennél az asztalnál kell újra együtt dolgoznunk, és nem tudom, hogy mit zárunk le, vagy itt 
egy kampány nyitó gyűlés van, de hadd szóljak én is azoknak a nevében, akik nem kívánják ezt a 
munkát  ebben  a  formában  folytatni,  mert  azt  nem  mondanám,  hogy  nem  vagyok  semmilyen 
közfeladatnak az elősegítéséért dolgozni. Az sem helyes az én megítélésem szerint, hogy pro vagy 
kontra értékeljük ezt a négy évet. Fogják értékelni a választópolgárok. Úgy gondolom, hogy minden 
vonatkozásban ez a testület is és az előző is egy része volt a falu életének, nem hiszem, hogy bárki 
olyan döntést hozott volna, ami nem volt a sajátja, de bízzák ezt a falu lakosságára, szerintem nem kell 
ezt nekünk értékelni. Értékelni kell annak a hatezer embernek, aki itt él, és meg is fogja valamilyen 
formában tenni. 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a nyilvános ülést 19 óra 30 perckor bezárja.
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