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Készült  Győrújbarát  Község  Önkormányzata  képviselő-testületének  a  Polgármesteri  Hivatal 
tárgyalójában 2010. október 12-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

JELEN VANNAK: Juhászné Árpási Irma polgármester
Árvai István
dr. Csizmadia Andrea
dr. Márai István
dr. Medgyasszay Csaba 
dr. Palla Roland
Pammer Ernő
Rácz György
Zólyomi Péter települési képviselők
dr. Tarjányi Tamás jegyző

Dr. Márai István: Jó estét kívánok. Tisztelt alakuló gyűlés, tisztelt helyi választási bizottság, tisztelt 
megjelentek. A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján a képviselő-testület az alakuló ülését a 
választást  követő  15  napon  belül  tartja  meg.  Az  alakuló  ülést  a  jogszabály alapján  a  legidősebb 
települési  képviselő,  mint  korelnök  vezeti.  Ma  nekem  jutott  ez  a  megtisztelő  feladat.  Az  ülés 
megnyitását megelőzően felkérem Ábrahám Csaba urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a 2010. október 3-án megtartott választás eredményét, és a Helyi Választási Bizottság adja 
át a képviselőknek és a polgármesternek a megbízólevelet, majd pedig sort kerítünk az eskü letételére. 
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1.  A  Helyi  Választási  Bizottság  elnökének  tájékoztatója  a  2010.  október  3-i  önkormányzati 
választásról, a választás eredményének ismertetése, a megbízólevelek átadása

Ábrahám Csaba: Tisztelt  korelnök úr,  képviselő-testület,  tisztelt  polgármester asszony,  jegyző úr, 
tisztelt  meghívottak,  kedves  megjelentek.  Győrújbarát  község  helyi  választási  bizottságának 
elnökeként tájékoztatom önöket arról, hogy az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi 
választása Győrújbarát községben a törvényes rendnek megfelelően, eredményesen lezajlott. A 4601 
választópolgárból 2332 fő jelent meg az urnáknál és adta le szavazatát. A Helyi Választási Bizottság a 
szavazóköri  eredményeket  összesítve  2010.  október  4-én  megállapította  a  polgármester  és  az 
önkormányzati  képviselő  választás  eredményét.  Az  eredmény  megállapítása  ellen  a  törvényes 
határidőn  belül  jogorvoslati  kérelem  nem  érkezett.  A  választás  eredménye:  Győrújbarát 
választópolgárai  polgármesternek választották a független jelöltként  induló Juhászné Árpási  Irmát. 
Egyéni  listáról  az  alábbi  önkormányzati  képviselők szereztek mandátumot:  Árvai  István független 
jelöltként, Dr. Csizmadia Andrea a Falubarát Győrújbarát Egyesület jelöltjeként, Dr. Márai István a 
Fidesz-KDNP jelöltjeként, Dr. Medgyasszay Csaba a Falubarát Győrújbarát Egyesület jelöltjeként, Dr. 
Palla Roland független képviselő, Pammer Ernő úr független képviselő, Rácz György úr független 
képviselő és Zólyomi Péter Falubarát Győrújbarát Egyesület jelöltjeként. Felkérném a megválasztott 
polgármestert  és  a  képviselőket,  hogy  vegyék  át  a  megbízólevelüket,  ezután  kerül  majd  sor  a 
képviselők és a polgármester eskütételére. Megkérném a választási bizottság tagjait, hogy a paraván 
elé jöjjenek ki és gratuláljunk közösen a jelölteknek. 

(Megbízólevelek  átadása  a  polgármesternek  majd  a  megválasztott  települési  
képviselőknek.)

2. Önkormányzati képviselők, majd a polgármester eskütétele

Ábrahám Csaba: Megkérném a tisztelt a képviselő hölgyet és urakat, hogy az eskütételt tegyük meg, 
kérem hogy álljanak fel és mondják utánam: 

Én ………. Esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az Alkotmányt a többi  
jogszabállyal  együtt  megtartom  és  megtartatom.  A  tudomásomra  jutott  titkot  megőrzöm,  a 
tisztségemből  eredő  feladataimat  Győrújbarát  fejlődésének  előmozdítása  és  az  Alkotmány  
érvényesülésének érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen. 

Köszönöm szépen, gratulálok. A polgármester eskütétele van még hátra.

Én,  Juhászné  Árpási  Irma,  esküszöm,  hogy  hazámhoz,  a  Magyar  Köztársasághoz  hű  leszek,  az 
Alkotmányt  a  többi  jogszabállyal  együtt  megtartom és  megtartatom.  A  tudomásomra  jutott  titkot  
megőrzöm,  a  tisztségemből  eredő  feladataimat  Győrújbarát  fejlődésének  előmozdítása  és  az 
Alkotmány érvényesülésének érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen.

Gratulálok.

Dr. Márai István: Mindezek alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, 
azon  minden  megválasztott  képviselő  megjelent,  esküjét  letette.  Az  ülést  határozatképesnek 
nyilvánítom és megnyitom. A következő napirendi pontokat javaslom:

Napirendi javaslat:

1. A polgármester programjának bemutatása
2. Az alpolgármester megválasztása és eskütétele
3. A  polgármester  és  alpolgármester  illetménye,  tiszteletdíja  és  egyéb  juttatásainak 

meghatározása
4. A bizottság szerkezet átalakításáról szóló döntés
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Az elhangzott napirendekkel aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

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

Dr.  Márai  István:  Jegyzőkönyv  hitelesítésére  felkérem  Dr.  Csizmadia  Andrea  és  Rácz  György 
települési képviselőket, kérem a javaslat elfogadását.

A  képviselő-testület  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadja 
jegyzőkönyv  hitelesítőnek  dr.  Csizmadia  Andrea  és  Rácz  György  települési  
képviselőket.

1. napirendi pont: A polgármester programjának bemutatása

Dr.  Márai  István:  Felkérem  a  polgármestert,  hogy  tartsa  meg  a  4  éves  ciklus  elején 
programbeszédjét. Felhívom a képviselők figyelmét, hogy a polgármesteri program nem azonos a 6 
hónapon belül elfogadásra kerülő Önkormányzati Gazdasági Programmal, erről szavaznunk most nem 
kell. 

Juhászné Árpási Irma: Tisztelt képviselő-testület, tisztelt győrújbaráti polgárok, kedves jelenlévők. 
Először  is  engedjék  meg,  hogy  megköszönjem,  hogy  az  országos  átlag  felett  éltek  állampolgári 
jogukkal  az  idei  önkormányzati  választáson.  Köszönöm,  hogy  a  negyedik  ciklusban  is  bizalmat 
szavaztak  nekem,  és  a  következő  négy  évben  is  vezethetem  a  megye  legnagyobb  települését, 
Győrújbarátot. Bizalmukkal élni fogok, és nem visszaélni. Mint ahogy igyekeztem ezt tenni az elmúlt 
12 évben is. 2010 és 2014 között a következő elképzeléseket szeretném megvalósítani:
Az elnyert pályázatok magas szintű kivitelezése: Bölcsőde építés, élhető faluközpont kivitelezése. A 
Civilháznál  a  Leader-program keretein  belül  megvalósul  a  XXI.  század  játszótere.  „Legyen  aktív 
vendégünk,  találkozzunk  a  Győri  Kistérségben!”  című  turisztikai  pályázat  megvalósítása.  A 
Civilháztól  a  Keresztig  a  „második  Faluközpont”  megvalósítása  az  elkészített  tervek  alapján.  Az 
önkormányzat  törvényből  adódó  egyik  legfontosabb  feladata  az  intézményeinek  működtetése, 
amelyeket  továbbra  is  magas  színvonalon  és  a  kor  elvárásainak  megfelelően  költséghatékonyan 
kívánok fenntartani.  Folytatom az utak felújítását,  illetve szilárd burkolattal  történő ellátását  és az 
általam  elindított  több  települést  érintő  járda  és  kerékpárút  program  megvalósítását.  A  felszíni 
vízelvezetés  megnyugtató  rendezésére  az  egész  települést  átfogó  vízrendezési  terv  készítése 
vízgyűjtőnként.  Zöldterületeink további  szépítése  és  új  zöldterületek létrehozása.  Az  egészségügyi 
alapellátásnak méltó körülmények biztosítása egy új és korszerű épületben, ahol helyet kap egy önálló 
jelzőrendszer az idősek és rászorultak számára. A faluközpontban egy önkormányzati szolgáltató ház 
létrehozása,  amely profitorientált  és  közcélú is  egyben.  Helyet  kapnak itt  az  önkéntes  tűzoltók,  a 
falugondnoki és falufenntartási munkatársak gépparkjukkal együtt, valamint az idősek napköziotthona. 
A maradék  helyiségek,  pedig  bérelhetők  szolgáltatást  nyújtó  vállalkozások.  Az  elmúlt  pár  hétben 
pozitív  irányba  módosított  törvényekben  rejlő  lehetőségek  kihasználása  Győrújbarát  és  lakosai 
érdekében,  többek  között  a  közétkeztetéshez  helyi  termékek  beszerzése.  Nyitás  a  nagyvilágra 
kulturális  téren.  A tömegsport  és  a  versenysport  támogatása  mind  anyagilag  mind  erkölcsileg.  A 
sportpálya  felújítása,  világítással  történő  ellátása  és  a  sportöltözők  korszerűsítése. 
Testvértelepüléseinkben rejlő lehetőségek kihasználása a tanuló ifjúság és a lakosság érdekében. A 
helyi  civil  szervezetekkel  ápolt  jó  viszony fenntartása  és  működésük segítése.  Az egyházakkal,  a 
megyei szervekkel, intézményekkel és szolgáltatókkal a továbbiakban is a jó kapcsolat fenntartása és a 
folyamatos  párbeszéd  településünk  érdekében.  A  nagybaráti  iskolaépület  sorsának  megnyugtató 
rendezése összefogással és pályázati forrásokkal. Minden jó kezdeményezést, amely a falu fejlődését 
és  az  itt  élők  életminőségének  javítását  szolgálja,  polgármesterként  támogatni  fogok.  További 
pályázati források keresése a falu fejlődése érdekében.
dr. Márai István: Köszönöm szépen polgármester asszony programjának a bemutatását.
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2. napirendi pont: Az alpolgármester megválasztása és eskütétele

Dr. Márai István: Az önkormányzati törvény értelmében alpolgármestert választunk. A választás a 
jogszabály  alapján  titkos,  melyet  tehát  urna  és  szavazólap  használatával  kell  lebonyolítani. 
Győrújbaráton  lehetőség  van  főállású  alpolgármester  megválasztására,  ezt  a  3000  főnél  nagyobb 
települések  esetében  engedi  a  jogszabály.  A  képviselő-testület  határozzon,  hogy  főállású,  vagy 
társadalmi megbízatású legyen-e az alpolgármester. Aki egyetért azzal, hogy társadalmi megbízatású 
legyen az alpolgármester, kézfeltartással jelezze. 

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

98/2010. (X. 12.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló XLV. törvény  
34. § (1)  bekezdése alapján alpolgármestert kíván választani,  az alpolgármester a  
tisztségét társadalmi megbízatású alpolgármesterként tölti be.

Dr. Márai István: A szavazatok megszámlálására három képviselőből álló bizottságot kell választani. 
Jegyző úr előkészítette a szavazáshoz szükséges urnát, a szavazólapokat és a jegyzőkönyvet. Felkérem 
polgármester asszonyt, hogy tegyen javaslatot az alpolgármester személyére, majd ezután én javaslatot 
teszek a háromtagú szavazatszámláló bizottság tagjaira. 
Juhászné Árpási Irma: dr. Palla Rolandra, mint a legtöbb képviselői szavazatot kapott képviselőre 
teszek javaslatot. 
Dr.  Márai  István:  Javaslom Zólyomi  Pétert,  Pammer  Ernőt  és  Árvai  Istvánt  a  szavazatszámláló 
bizottság tagjainak. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

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

99/2010. (X. 12.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  az  alpolgármester  megválasztásához 
létrehozott  szavazatszámláló  bizottság  tagjainak  Árvai  Istvánt,  Pammer  Ernőt  és 
Zólyomi Pétert választotta meg.

A szavazás idejére a korelnök a testületi ülésen szünetet rendel el.

Dr. Márai István: Ismertetném a szavazás eredményét. Dr. Palla Roland 9 db szavazatot kapott.

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

100/2010. (X. 12.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  
LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján titkos szavazással társadalmi megbízatású  
alpolgármesterként dr. Palla Roland önkormányzati képviselőt megválasztotta.

Juhászné  Árpási  Irma: Az  alpolgármester  alpolgármesteri  minőségében esküt  tesz,  kérem,  hogy 
álljunk fel. 

Én, Dr. Palla Roland, esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az Alkotmányt  
a többi jogszabállyal  együtt  megtartom és megtartatom. A tudomásomra jutott  titkot megőrzöm, a 
tisztségemből  eredő  feladataimat  Győrújbarát  fejlődésének  előmozdítása  és  az  Alkotmány  
érvényesülésének érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen.
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3. napirendi  pont:  A  polgármester  és  alpolgármester  illetménye,  tiszteletdíja  és  egyéb 
juttatásainak meghatározása

Dr. Márai István: A polgármester és alpolgármester illetménye  közérdekű adat. A köztisztviselők 
számára  megállapított  illetményalap  figyelembe  vételével  az  alábbi  összeghatárok  között  állapítja 
meg. 3000-10000 lakos közötti településeken 425.125 Ft és 483.125 Ft között. Továbbá ez az összeg 
nem lehet alacsonyabb a jelenlegi illetmény,  azaz 441.800 Ft-nál. Kérnék javaslatot a polgármester 
illetményére vonatkozóan. 
Árvai István: 450.000 Ft bruttó összeget szeretnék javasolni. 
Juhászné Árpási Irma: Szeretném bejelenteni érintettségemet, ezért nem kívánok szavazni. 
Dr. Márai István: Miután más javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra teszem fel a kérdést.

Korelnök  kérdésére  a  képviselő-testület  egyhangúlag,  nyolc  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza.

101/2010. (X. 12.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a a polgármesteri tisztség ellátásának egyes  
kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  1994.  évi  LXIV.  
törvény 3. § (2) bekezdése alapján a polgármester illetményét havi 450 000 forintban 
állapítja meg.

Dr. Márai István: Kérem polgármester asszonyt, hogy a jogszabály alapján nyilatkozzon, hogy kéri-e 
költség  átalány  megállapítását,  vagy  a  tevékenységével  összefüggő,  számlával  igazolt  költségek 
megtérítését  kéri-e.  Amennyiben  az  átalányt  kéri,  úgy  meg  kell  állapítani  a  polgármester 
költségátalányát is, amely az illetményének 20-30% közötti összeg lehet. 
Juhászné Árpási Irma: Költség átalányt kérem, mint az elmúlt években tettem. 
Dr. Márai István: Kérnék javaslatot az átalány összegére.
Árvai István: 20%-ot javaslok, tehát 90 000 Ft-ot. 
Dr. Márai István: Miután más javaslat nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.
Juhászné Árpási Irma: Szeretném bejelenteni érintettségemet, ezért nem kívánok szavazni. 

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

102/2010. (X. 12.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a a polgármesteri tisztség ellátásának egyes  
kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  1994.  évi  LXIV.  
törvény 18. § (2) bekezdése alapján a polgármester költségátalányát a polgármester  
kérésének megfelelően az  illetményének 20%-ában,  havi  90000 forintban állapítja  
meg.

Dr. Márai István: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása kötelező, azonban a képviselő-
testület  az  alpolgármester  írásban  benyújtott  kérelmére  mellőzheti  a  tiszteletdíj  megállapítását. 
Kérdezem az alpolgármester urat, hogy kéri-e a tiszteletdíj megállapítását. 
Dr. Palla Roland:  A tiszteletdíjat  köszönöm,  nem kérem,  erről  írásban nyilatkozom,  ezt  kérem a 
jegyzőkönyv mellé csatolni. 
Dr.  Márai  István:  Kérem  a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  tegyen  javaslatot  a  képviselői 
tiszteletdíjak,  illetve  a  költségtérítés  megállapítására.  A jogszabály alapján ez  legfeljebb 69570 Ft 
lehet.
Szavazásra  teszem  fel  a  kérdést,  aki  egyetért  azzal,  hogy  a  képviselői  tiszteletdíj  ne  kerüljön 
megállapításra, az kézfeltartással jelezze. 

Korelnök kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza:
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103/2010. (X. 12.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a a polgármesteri tisztség ellátásának egyes  
kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  1994.  évi  LXIV.  
törvény 15. § (0) bekezdése alapján az önkormányzati képviselők tiszteletdíját 2010.  
október 4. napjától 0 forintban állapítja meg.

Dr.  Márai  István:  Ezennel  elnöki  teendőimet  befejeztem.  Polgármester  asszonynak  és  képviselő 
társaimnak jó munkát és kitartást kívánok az előttünk álló feladatokhoz, az ülés vezetését tisztelettel 
átadom polgármester asszony számára. 

4. napirendi pont: A bizottság szerkezeti átalakulásáról szóló döntés

Juhászné Árpási Irma: Hatályos SZMSZ-ünk négy bizottságot határoz meg. Tekintettel a csökkentett 
képviselői létszámra, indokoltnak látom ennek módosítását. Ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet, 
hogy az SZMSZ 6§-át az írásban megküldött javaslat szerint módosítsa. Az Önkormányzati törvény 
előírja, hogy pénzügyi bizottságot a képviselő-testületnek létre kell hoznia, tehát erről szavaznunk nem 
kell.  Két bizottságot javasolok: szociális bizottságot és település-fejlesztési bizottságot.  A szociális 
bizottságban 4 képviselő tag és 3 külsős tag, a település-fejlesztési bizottságban szintén 4 képviselő és 
3 külsős tag lenne.  A pénzügyi  bizottság 3 képviselő tagból és 2 külsős tagból áll.  Aki  ezzel így 
egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

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

10/2010. (X. 14.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és  
Működési Szabályzatáról szóló 6/2009. (IV. 28.) Ör. módosításáról
A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.

5. napirendi pont: Egyebek

Juhászné Árpási  Irma:  A most  esküt  tett  képviselő-testülettel  előzetesen már  tárgyaltunk erről  a 
kérdésről, mindenki előtt ismeretes, hogy egy héttel ezelőtt katasztrófa sújtott több települést. Ezért a 
következő javaslatot tesszük képviselő-társaimmal, amelyet kérek az előre meghatározott napirendek 
után tárgyalni és elfogadni: kérem a képviselő-testületet, hogy a fejlesztési előirányzat terhére 500 000 
forinttal támogassa Devecser városát. 

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

104/2010. (X. 12.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete Devecser Város önkormányzata számára 500 
000  forint  vissza  nem  térítendő  támogatást  nyújt  a  vörösiszap  okozta  károk 
elhárításához,  amelynek  fedezetéül  a  "Közutak,  hidak,  alagutak  üzemeltetése,  
fenntartása" előirányzatról való átcsoportosítás szolgál, amelyet a képviselő-testület  
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet következő módosításakor el  
fog fogadni.

Dr.  Palla  Roland:  Sokan  megkerestek,  hogy  magánemberként  is  szeretnének  a  devecserieknek 
valamit küldeni.
Juhászné Árpási Irma: Tisztelettel kérjük Győrújbarát polgárait, aki tud tartós élelmiszerrel segítse a 
rászorultakat,  amelyeket  a  polgármesteri  hivatalban  adhatnak  le  hivatali  nyitvatartási  időben. 
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Köszönöm szépen.  Szeretettel  gratulálok  a  megválasztott  képviselő-testületnek,  és  az  elkövetkező 
időben jó munkát kívánok. Ha valaki a jelenlévők közül szeretne szólni, most erre van mód
Szalóky Géza: Egy levelet szeretnék felolvasni. 
„Tisztelt  polgármester  asszony,  tisztelt  képviselő-testület.  A  Győrújbarátak  Baráti  Körén  belül  
tevékenykedő helyi Díszpolgárok Társaságának tagjai ezúton gratulálnak az ismételten megválasztott  
Juhászné Árpási Irma polgármesternek, valamint az új képviselőtestület minden tagjának ahhoz, hogy  
településünk  polgárai  a  győrújbaráti  önkormányzati  képviselő-testület  tagjává  választották.  Az  
elkövetkező négy év munkájához mindannyiuknak sok türelmet, kitartást és jó egészséget kívánunk.  
Reménykedünk abban, hogy jövő évbeni tevékenységüket nem a vélt vagy valós ellentétek élesztgetése,  
hanem a település fejlesztésének, gazdagításának akarata irányítja majd. Ennek előremozdítására mi,  
a Díszpolgárok Társaságának tagjai felajánljuk, hogy amennyiben igényt tartanak rá, ismereteinkkel,  
tapasztalatainkkal,  tehetségünkkel  segítjük  a  döntések  előkészítését,  illetve  a  testület  eredményes 
munkáját. Győrújbarát, 2010. október 7. Tisztelettel: F. Csapó Irén, Fülöp Imre, Kiss Antal, Németh 
Endre és Szalóky Géza.”
Tisztelt újonnan megválasztott polgármester, tisztelt testület, engedjék meg, hogy ennek a levélnek a 
másolatát Kiss Antal átadja Önöknek tiszteletünk jeléül. Amíg ez megtörténik, én, mint magánember 
is hadd mondjak pár szót, kihasználva a pillanat ünnepélyességét. Szeretném megköszönni, mint baráti 
civil, mint polgár az eddigi testületi tagként tevékenykedőknek is a munkáját. Szeretném megköszönni 
azt a támogatást, amit évről évre, testületről testületre a civilek kapnak. Úgy gondolom, hogy fontos az 
intézmények működtetése, de ugyanilyen fontosnak tartom azt, hogy a mosoly,  a lélek, amit a civil 
szervezetek jelentenek, ugyanúgy megjelenjen a faluban. És mint egykori képviselő hadd mondjam el 
önöknek,  hogy higgyék  el  és  tartsák  tiszteletben,  hogy elődjeik  is  lelkes  és  becsületes  munkával 
készültek és végezték a munkájukat ugyanúgy, ahogy önök készülnek most erre. A döntések mindig 
kompromisszumként  születnek,  sokszor  csak  utólag  tudjuk  meg,  hogy  helyesen  döntöttünk-e.  A 
képviselői feladat nagyon szép, de nagyon hálátlan feladat is tud lenni. Én kívánom önöknek, hogy a 
hálátlan  mivoltát  minél  kevesebbszer  tapasztalják,  és  a  szépségének  minél  többször  szívből 
örülhessenek így, együtt. Sok sikert kívánok. 
Id Kiss Antal: A Győrújbaráti  Nyugdíjas Klub nevében polgármester asszonyt  megajándékoznánk 
egy kis virággal. További jó munkát, erőt, egészséget és kitartást kívánunk neki. 
Gottlieb László: Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő-testület. Amiatt kértem rövid időre 
szót, mert annak az intézménynek vagyok a vezetője, amely Győrújbarát község költségvetésének kb. 
egyharmadát emészti fel. Minden dolgozó és a magam nevében szívből gratulálok, erőt és kitartást 
kívánok munkájukhoz, és magamból kiindulva elsősorban nagyon jó egészséget a továbbiakhoz. Más 
témában is  szeretnék szót  kérni.  A tornacsarnok felülvilágító  ablakainak felújítása  befejeződött,  a 
gyerekek a múlt héten birtokba vehették a tornatermet. Köszönöm az előző képviselő-testület minden 
tagjának, aki segített abban, hogy ez ilyen hamar megvalósulhasson. Megérdemel egy köszönetet az 
Ablak-Centrum Kft is, mert rendkívül gyorsan és hatékonyan végezték el a munkát. 
Id Kiss Antal: Pár szóval szeretném megköszönni az elmúlt ciklusnak a jó munkáját. Talán sokan 
nem tudják, 1952 óta vagyok Győrújbaráton önkéntes tűzoltó, 1980 óta vagyok parancsnok. Azóta 
majdnem  mindig  részt  vettünk  a  tanácsi  alakuló  ülésen  ugyanúgy,  mint  most  is,  talán  tudják  a 
képviselők, általában el szoktam jönni. Szeretném megköszönni az elmúlt ciklusi képviselő uraknak, 
hogy több mindent  felújítottak Barátin.  Lett  új  jegyzőnk,  új  igazgatónk,  az  iskolát  is  felújították, 
majdnem én is új lettem, de aztán mégse, csak az fáj nekem, és az új képviselő-testülettől azt kérem, 
hogy úgy dolgozzanak, mint egy család. Ne veszekedjenek, ne legyen történelmi jellegű dolog, mint 
ami az elmúlt négy évben történt. Többfelé kérdezték tőlem, hogy mi van Győrújbaráton, hogy eddig 
minden  békésen  ment,  most  meg  bíróságra  járunk.  Tavaly  a  képviselő-testülettől  kértem egy kis 
anyagi hozzájárulást, leszavazták. A környező falvakban a tűzoltó parancsnok kap fizetést. Itt nem. 
Azt kértem akkor, hogy adjanak nekem annyi fizetést egész évre, amennyit a polgármester helyettes 
kap  egy  hónapra.  Leszavazták,  tehát  nem  érdemeltem  meg.  Meg  lehet  nézni  ugyanakkor  az 
okleveleket, serlegeket, azt nem ingyen adták. Arra kérem az új testületet, ha valahol van rendezvény, 
ne szégyelljenek megjelenni, és habár hétvégén van, jöjjenek el. A falu egy része nem tudja, hogy úgy 
döntött az előző képviselő-testület, hogy a befizetett adóinkból fizették a bírósági tárgyalásokat. Az 
nekem öt évre megtette volna a fizetést. Kérem a testületet, hogy ilyenek ne forduljanak elő, ehhez 
kívánok erőt, egészséget, és fogjanak össze, mint egy jó család, ahol nem veszekednek, ott jobban 
megy minden. 
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Juhászné Árpási Irma: Köszönöm szépen, hogy ma este velünk tartottak. További szép estét kívánok 
mindenkinek. Október 23-i megemlékezésünket október 22-én este 17 órakor tartjuk itt a Művelődési 
Otthon és Faluházban, tisztelettel hívunk mindenkit. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 18 óra 45 perckor bezárja.

Juhászné Árpási Irma
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

dr. Csizmadia Andrea
jegyzőkönyv-hitelesítő

Rácz György
jegyzőkönyv-hitelesítő
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