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GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2010. NOVEMBER 9-ÉN TARTOTT
NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Készült  Győrújbarát  Község  Önkormányzata  képviselő-testületének  a  Polgármesteri  Hivatal 
tárgyalójában 2010. november 9-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

Juhászné Árpási Irma: Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy ülésünk 
határozatképes.  Jegyzőkönyv  hitelesítőknek  dr.  Palla  Roland  és  Rácz  György  képviselő  urakat 
javaslom. 

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül  elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek dr.  Palla Roland és Rácz  
György települési képviselőket.

Juhászné Árpási Irma: Tisztelt képviselő-testület, tisztelt jegyző úr, kedves jelenlévők. A két ülés 
között volt egy rendkívüli testületi ülés, ahol a testület döntött arról, hogy a település a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás feladatot Győr Város Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményén keresztül  
kívánja ellátni, abban az esetben, ha az intézmény e feladatra a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól 
pályázati  támogatást  kap.  Az önkormányzat  vállalja,  hogy az elnyert  pályázati  összeg,  valamint  a  
településen ellátott által fizetett térítési díj együttes összege és az ellátás költségei közti különbözetet  
megfizeti, ami várhatóan 1.300,- Ft/hó/készülék. A településen az igénybevevők száma várhatóan 30 
fő.  A véradáson 100 fő győrújbaráti polgár vett részt. Köszönöm az önkéntes segítséget. Köszönöm az 
ÁMK vezetőinek  a  színvonalas  október  23-i  megemlékezést.  Megtörtént  az  „Élhető  faluközpont” 
pályázat  Támogatási  szerződésének  aláírása.  A  Győri  Többcélú  Kistérségi  Társulás  ismételten 
megválasztott alelnökévé. Köszöntöttük településünkön az időseket, ahol több mint 200 szépkorú vett  
részt a rendezvényen. Köszönöm az önkormányzat dolgozóinak és minden segítőnek az áldozatkész 
munkáját. A Belügyminisztertől kaptam egy levelet, amelyben kérte, hogy olvassam fel azt az első 
testületi  ülésen.  „Tisztelt  polgármester  asszony.  A  Kormány  nevében  tisztelettel  köszöntjük 
polgármesterré  választása  alkalmából,  és  eredményes  munkát,  sok  sikert  kívánunk  tisztségének 
ellátása  során.  Kérjük,  hogy  köszöntő  szavainkat  a  képviselő-testület  tagjainak  is  tolmácsolni 
szíveskedjék. Amikor a választópolgárok bizalmat szavaztak a helyi demokrácia letéteményeseinek,  
egyben  hatalmas  felelősséget  tettek  a  helyi  képviselők,  polgármesterek  vállára.  A helyi  közösség 
demokratikus működtetésének felelősségét. Felhatalmazást adtak az újonnan megválasztott képviselő-
testületnek, polgármesternek a helyi közügyek önálló, szakszerű intézésére. Meggyőződésünk, hogy az 
önkormányzatiság  intézményének  nincs  alternatívája.  Az  ország  akkor  lehet  sikeres,  ha  erős 
települések  működnek  az  erős  államban,  gazdagodásukkal  hozzájárulnak  Magyarország 
gyarapodásához. A nemzeti ügyek kormánya nevében ismételten kifejezzük jókívánságainkat. Nehéz,  
felelősségteljes munkájukhoz jó erőt, egészséget kívánunk. Üdvözlettel: dr. Pintér Sándor miniszter,  
Kállai András önkormányzati államtitkár.”

1. oldal



Polgármester kérdésére a képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tájékoztató  
jelleggel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

Juhászné Árpási Irma: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a napirendek előtt bemutassam az 
új  közterület-felügyelőt,  Vincze  Szilviát.  Bízunk  benne,  hogy  munkájával  még  szebb  lehet  a 
településünk. 

Napirendi javaslat:

1. Az önkormányzat bizottságaiba tagok és az elnökök megválasztása
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

2. A külsős bizottsági tagok eskütétele
3. A fogorvosi körzet átadásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester
4. Belső ellenőrzési feladatok meghatározása a 2011. évre

Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző
5. Síkosságmentesítési és hótolási feladatok biztosítása a településen

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester
6. Polgármester helyettesítése a Győri Többcélú Kistérségi Társulásban

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester
7. Egyebek

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

1. napirend: Az önkormányzat bizottságaiba tagok és az elnökök megválasztása
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

Juhászné Árpási Irma: A mai testületi  ülésünket ez ügyben már egy munkaértekezlet megelőzte.  
Mindenkinek lehetősége volt arra, hogy a bizottság tagjaira javaslatot tegyen. Az önkormányzatnál a  
pénzügyi bizottság kötelező, ezen felül az alakuló ülésen a testület döntött két bizottságról, a település-
fejlesztési  és  a  szociális  bizottságról.  A  Pénzügyi  Bizottságba  3  önkormányzati  képviselőt:  Rácz 
Györgyöt, Pammer Ernőt és Zólyomi Pétert javaslom.

Pammer  Ernő,  Rácz  György  és  Zólyomi  Péter  települési  képviselők  a  Pénzügyi  
Bizottság tagjává történő jelölésüket elfogadták.

Juhászné Árpási Irma:  Külsős tagokra a következő javaslatok érkeztek: dr.  Bálló Ferenc,  Bruszt 
László, Orbán Attila és Solymos Péter. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy elsőként a bizottság  
önkormányzati tagjairól szavazzon.

Szavazás a Pénzügyi Bizottság tagjaira:
Rácz György egyhangú igen
Pammer Ernő egyhangú igen
Zólyomi Péter egyhangú igen

Szavazás a pénzügyi bizottság külsős tagjairól.
Dr. Bálló Ferenc 6 igen, 3 tartózkodás, ellenszavazat nélkül
Bruszt László 4 igen, 5 tartózkodás, ellenszavazat nélkül
Orbán Attila 4 igen, 5 tartózkodás, ellenszavazat nélkül
Solymos Péter 6 igen, 3 tartózkodás, ellenszavazat nélkül
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106/2010. (IX. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  Pénzügyi  Bizottság  tagjainak  Pammer  
Ernőt, Rácz Györgyöt és Zólyomi Péter képviselőket, valamint dr. Bálló Ferencet és  
Solymos Pétert mint nem képviselő tagokat megválasztotta.

Juhászné Árpási Irma: A településfejlesztési bizottság tagjaira a következő javaslat érkezett: Árvai  
István, dr. Csizmadia Andrea, Rácz György, Pammer Ernő.

Árvai  István,  dr.  Csizmadia  Andrea,  Pammer  Ernő  és  Rácz  György  települési  
képviselők a Településfejlesztési Bizottság tagjává történő jelölésüket elfogadták.

Dr.  Csizmadia  Andrea:  Sajnos  a  munkaértekezleten  nem  tudtam  részt  venni,  így  nem  tudtam 
kifejteni  a  véleményemet.  Polgármester  asszony elmondta,  hogy kik  azok a  külsős  tagok,  akikre 
javaslat  érkezett.  Szeretném a  képviselő-testületnek  megfontolás  tárgyává  tenni  azt,  hogy  Takács 
Attilát,  Kocsár  Károlyt  és  Horváth  Sándort  szavazza  meg  a  képviselő-testület  külsős  tagnak.  Ők 
mindhárman az elmúlt 4 évben a településfejlesztési bizottság tagjaként,  Kocsár Károly pedig egy 
ideig a településfejlesztési  bizottság vezetőjeként  nagyon komoly munkát  végzett.  Úgy gondolom, 
hogy a pénzügyi bizottság mellett ez a bizottság ülésezett a legtöbbet. Elindult egy folyamat, amely a 
település rendezési terv módosítását előzi meg, az egyedi lakossági kérelmek megtárgyalása kapcsán. 
Nagyon sok kérdésben foglalt  állást a bizottság.  Úgy gondolom,  hogy ezek az emberek az eddigi  
tevékenységükkel azt bizonyították, hogy mindvégig a település érdekében tették munkájukat, szakmai 
tudásukkal pedig a képviselő-testület döntését voltak hivatottak elősegíteni. A jelöltek között szerepel 
Takács Attila, aki a Pro Architektura díjat kapta meg 2009-ben, amely egy tervezői szakmai elismerés,  
emellett oktat és tervez is. Nem lebecsülve a többi jelöltet, én arra kérem a tisztelt képviselő-testületet,  
hogy az előbb említett három személyt támogassák.

Juhászné Árpási Irma: Elsőként a bizottság képviselő tagjairól kell szavaznunk.
Árvai István egyhangú igen
dr. Csizmadia Andrea egyhangú igen
Pammer Ernő 8 igen, 1 tartózkodás
Rácz György 8 igen, 1 tartózkodás

Szavazás a településfejlesztési bizottság külsős tagjairól.
Eszes Tibor 5 igen, 4 tartózkodás, ellenszavazat nélkül
Horváth Sándor egyhangú igen
Ignácz József 5 igen, 4 tartózkodás, ellenszavazat nélkül
Kocsár Károly 4 igen, 5 tartózkodás, ellenszavazat nélkül
Takács Attila 5 igen, 4 tartózkodás, ellenszavazat nélkül

Juhászné Árpási Irma: Mégegyszer, tehát Takács Attilára aki igennel szavazott: 5, aki tartózkodott:  
4 fő. Eszes Tibornál az ellenszavazatokat és a tartózkodásokat nem számoltuk meg, tehát aki Eszes  
Tibornál „nemmel” szavazott: senki, aki tartózkodott: 4 fő.

Eszes Tibor: Szívesen visszalépek a bizottsági tagságtól Takács Attila javára.

107/2010. (IX. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  Településfejlesztési  Bizottság  tagjainak  
Árvai  István,  dr.  Csizmadia  Andrea,  Pammer  Ernő  és  Rácz  György  képviselőket,  
valamint  Horváth  Sándort,  Ignácz  Józsefet  és  Takács  Attilát  mint  nem  képviselő  
tagokat megválasztotta.

Juhászné Árpási Irma: A szociális bizottság tagjaira érkezett javaslat: dr. Márai István, Árvai István, 
dr. Csizmadia Andrea, dr. Medgyasszay Csaba.
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Dr. Márai István, Árvai István, dr. Csizmadia Andrea és dr. Medgyasszay Csaba a  
Szociális Bizottság tagjává történő jelölésüket elfogadják.

Szavazás a szociális bizottság tagjaira:
Dr. Márai István 8 igen, 1 tartózkodás, ellenszavazat nélkül
Árvai István 8 igen, 1 tartózkodás, ellenszavazat nélkül
Dr. Csizmadia Andrea 8 igen, 1 tartózkodás, ellenszavazat nélkül
Dr. Medgyasszay Csaba 8 igen, 1 tartózkodás, ellenszavazat nélkül

Juhászné Árpási Irma: A szociális bizottság külsős tagjaira érkezett javaslat: Gallainé Czeiter Ildikó,  
Kocsányné Gombos Éva, Riegler Antalné.

Szavazás a szociális bizottság külsős tagjaira:
Gallainé Czeiter Ildikó egyhangú igen
Kocsányné Gombos Éva egyhangú igen
Riegler Antalné egyhangú igen

108/2010. (IX. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  Szociális  Bizottság  tagjainak  dr.  Márai  
István,  Árvai  István,  dr.  Csizmadia  Andrea,  dr.  Medgyasszay  Csaba képviselőket,  
valamint Gallainé Czeiter Ildikót, Kocsányné Gombos Évát és Riegler Antalnét mint  
nem képviselő tagokat megválasztotta.

Juhászné Árpási Irma:  Javaslatot teszek az elnökök személyére.  A pénzügyi  bizottság elnökének 
Rácz György urat javaslom. 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadja.

109/2010. (IX. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökének Rácz György  
képviselőt megválasztotta.

Juhászné Árpási Irma: A Településfejlesztési Bizottság elnökének Árvai Istvánt javaslom.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadja Árvai Istvánt.

110/2010. (IX. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság elnökének ifj.  
Árvai István képviselőt megválasztotta.

Juhászné Árpási Irma: A Szociális Bizottság elnökének dr. Márai Istvánt javaslom.

A képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  1  tartózkodással,  ellenszavazat  nélkül  elfogadja  dr.  Márai 
Istvánt.

111/2010. (XI. 9.) Kt. Határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  Szociális  Bizottság  elnökének  dr.  Márai  
István képviselőt megválasztotta.

Juhászné Árpási Irma: Köszönöm és jó munkát kívánok a bizottságoknak.
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2. napirend: A külsős bizottsági tagok eskütétele

Juhászné Árpási Irma: Felkérem a bizottságok külsős tagjait az eskü letételére. Szíveskedjenek az 
eskü szövegét utánam mondani. 
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 
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen. 

3. napirend: A fogorvosi körzet átadásával kapcsolatos döntés

Juhászné Árpási Irma: dr. Róka Antal fogorvos jelezte, hogy praxisától meg kíván válni, a praxis 
jogát el kívánja adni. A leendő fogorvos dr. Macho Eszter, szeretettel köszöntjük. A tisztelt képviselő-
testület a határozati javaslatot írásban megkapta. 
Machó  Eszter:  Remélem,  hogy  elfogadnak,  szeretném ha  a  település  is  profitálna  belőlem,  úgy 
gondolom, hogy az eddigiekben a pácienseimmel közösen jó tapasztalataink vannak egymásról.

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

112/2010. (XI. 9.) Kt. Határozat

Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  támogatja  dr.  Machó  Eszter  fogszakorvos  
személyét, egyetért azzal, hogy dr. Róka Antal fogszakorvos a győrújbaráti fogorvosi  
körzetet dr. Machó Eszternek adja át a köztük létrejött szerződés alapján, valamint dr.  
Machó Eszter szerződést kössön a fogorvosi tevékenység ellátására. 

4. napirend: Belső ellenőrzési feladatok meghatározása a 2011. évre

Juhászné Árpási Irma: Jegyző úr az írásos előterjesztést megtette. Kívánja-e jegyző úr kiegészíteni?
Dr. Tarjányi Tamás: A belső ellenőrzési feladatokat Győrújbarát Község Önkormányzata a Győri  
Többcélú Kistérségi  Társulással  összefogva látja el,  valamennyi  település közösen bízott  meg egy 
belső ellenőrt. A belső ellenőr az önkormányzat szervezetétől elkülönült, független pénzügyi ellenőr, 
aki  a  törvény  alapján  végzi  a  feladatát.  Minden  évben  elfogad  a  képviselő-testület  egy  belső 
ellenőrzési  tematikát,  ezt  a  belső  ellenőr  a  következő évben leellenőrzi  a  számára  előírt  szakmai  
szempontok szerint,  amiről  készít  egy ellenőrzési jelentést,  illetve javaslatot,  amire  a költségvetési 
szerv vezetője meg kell, hogy adja a válaszait. Ezt mindig az azt követő év zárszámadásával együtt  
tárgyalja  meg  a  képviselő-testület.  Megpróbáltunk  már  különböző  témaköröket  felvenni  az 
ellenőrzésbe. A jövő évre, mivel az én tisztem a javaslat megtétele, a vagyonleltár és a vagyonkezelés  
kérdését szeretném elővenni. Nem került még sor annak az ellenőrzésére, hogy jó-e a kiindulópont, jól 
tartja-e nyilván az önkormányzat a saját vagyonát, jók-e a belső analitikai nyilvántartások, a leltárak és 
minden ezzel  kapcsolatos szabályzat.  Azt  gondolom az előző évek ellenőrzései  alapján,  hogy erre 
most  időszerű lenne sort keríteni.  Mivel kistérségi szinten működünk,  15-dike a határidő, és ezt a 
kistérségi belső ellenőrzési terv elkészítése érdekében nekünk mindenféleképpen le kell jelentenünk a 
kistérség felé, aki ezen döntések alapján készíti el az összefoglaló belső ellenőrzési programot.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza.
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113/2010. (XI. 9.) Kt. Határozat

Győrújbarát Község képviselő-testülete a győri kistérség belső ellenőrzési stratégiai  
tervét  megismerte,  a 2011.  évre  belső ellenőrzési  feladatként  a  „Leltározás” teljes  
átvilágítását,  az  ezzel  összefüggő  vagyonkezelés,  nyilvántartás,  belső  szabályzatok  
ellenőrzését határozza meg.

5. napirend: Síkosságmentesítési és hótolási feladatok biztosítása a településen
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

Juhászné  Árpási  Irma:  A  tisztelt  képviselő-testület  írásban  megkapta,  és  megkapta  hozzá  az 
árajánlatot.  A  Kisalföldben  jelent  meg,  mindössze  egy vállalkozó  jelezte,  hogy pályázni  kíván  a  
feladatok elvégzésére.
Árvai István: Mint érintett nem kívánok részt venni a szavazásban.
Zólyomi Péter: Egyetlen kérdésem lenne, hogy pontosan mit jelent az, hogy „inflációval növelt”?
Dr. Tarjányi Tamás: A Központi Statisztikai Hivatal által jóváhagyott éves infláció.

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

114/2010. (XI. 9.) Kt. Határozat
Győrújbarát  Község képviselő-testülete  az  önkormányzat  közigazgatási  területén az  
önkormányzati kezelésben lévő utak hó- és síkosságmentesítésével a beérkezett ajánlat  
alapján  Árvai  István  egyéni  vállalkozót  bízza  meg  a  2010.  december  1.  és  2012.  
február 28. közötti időszakra.

6. napirend: Polgármester helyettesítése a Győri Többcélú Kistérségi Társulásban
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester

Juhászné Árpási Irma: A képviselő-testület az anyagot írásban megkapta. Minden évben meg kell 
jelölnünk,  hogy  ki  az,  aki  távolmaradásom  esetén  helyettesíthet  a  Győri  Többcélú  Kistérségi  
Társulásban. 
Dr. Tarjányi Tamás:  A Győri  Többcélú Kistérségi  Társulás jelenleg két funkciót  lát  el:  egyrészt  
területfejlesztési  tanácsként,  valamint  a  jogszabály  által  meghatározott  többcélú  kistérségi 
társulásként.  Az egyik  funkció esetén a polgármester  helyettesítésére csak más polgármester  általi  
helyettesítést tesz lehetővé, amennyiben többcélú kistérségi társulás, úgy bárki helyettesítheti, ezért  
van az a helyzet, hogy két helyettest kell választani. Amennyiben területfejlesztési tanácsként jár el, 
abban az esetben a közelsége miatt gondoltunk Nyúl polgármesterére, illetve ha többcélú társulásként 
jár el, tehát inkább az önkormányzat közvetlen működésével kapcsolatos ügyekről tárgyal, akkor lenne 
a mindenkori jegyző.

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

115/2010. (XI. 09.) Kt. Határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulásban a  
polgármester  helyettesítésére,  amennyiben  a  társulás  Kistérségi  Területfejlesztési  
Tanácsként jár el, úgy Schmiedt Henriket, Nyúl Község polgármesterét, amennyiben a 
társulás Többcélú Kistérségi Társulásként jár el, úgy Győrújbarát Község mindenkori  
jegyzőjét hatalmazza meg.
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7. napirend: Egyebek

7.1. Fehérkereszt utca útépítése
Juhászné Árpási Irma: Megadom a szót jegyző úrnak.
Dr. Tarjányi Tamás: Szeptemberben beérkezett már egy kérelem, amely a választások és az alakuló 
ülés miatt még nem került napirendre. Azonban úgy gondoltam, hogy annak érdekében, hogy ez a 
feladat  még az idén elvégezhető legyen,  bizottsági  előterjesztés nélkül  szeretném elővenni,  bízván 
abban,  hogy  a  testület  tartja  magát  korábbi  elvi  állásfoglalásához,  amelyben  azt  mondja,  hogy 
amennyiben  a  lakosság  valamely  útfelújítási  kérdéshez  anyagi  eszközöket  rendel  hozzá,  úgy  az  
Önkormányzat is hozzárendel ugyanennyi eszközt. Itt konkrétan a Fehérkereszt utcáról van szó, ahol  
egy  viszonylag  szép  és  részletes  tervet  készíttettek  el.  Amennyiben  ezt  csak  november  végén,  
decemberben szavazná meg a képviselő-testület, úgy már idén nem készülhetne el. Kérem a testületet, 
hogy döntsön arról, hogy egyéb előterjesztés hiányában támogatja ezt az útfelújítási tervet 400.000 Ft-
tal. A szeptemberi átcsoportosításokban a felszabadított beruházási tartalékot jelentős részben az út  
közművesítési alap előirányzatba tettük át, ezért ez a 400.000 Ft ott rendelkezésre áll. 

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

116/2010. (XI. 9.) Kt. Határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  a  2010.  évi  költségvetés  „Közutak  hidak,  
alagutak  üzemeltetése,  fenntartása”  előirányzatáról  400 000  forint  felhasználását  
engedélyezi a Fehérkereszt utca felújítási munkáinak támogatására.

7.2. Védőnői körzetek átalakítása

Juhászné  Árpási  Irma:  A  védőnői  körzetben  ismét  változást  kell  tennünk  azért,  hogy  egyenlő 
elosztás történjék. Mrakovics Józsefnének eddig a Panoráma utca volt, most ezt az utcát Kocsányné  
Gombos Éva látná el, Mrakovics Józsefné pedig a Szőlővirág utcát és a Bíborka utcát kapná meg.  
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy határozatát hozza meg az egyenlő elosztás érdekében. 

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

117/2010. (XI. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete a győrújbaráti védőnői körzeteket az alábbi  
módon határozza meg.

I. körzet II. körzet
Utcanév Utcanév 

Géza fejedelem u. Fehérkereszt u.
Árpád fejedelem u. Gárdonyi u.
Hét Vezér u. László u.
Liszt F. u. István u.
Csárdasor u. Veres P. u. 
Dobó utca Zöld u.
Rákóczi u. Kert u.
Komlóhát u. Nagy L. u.
Komlóvölgy u. Mátyás krt.
Kossuth u. Óvoda u.
Alsó u. Part u.
Berettyó u. Erzsébet u.
Hunyadi u. Felső-Erzsébet u.
Mélykút u. Kis János u.
Villabaráth Széchenyi krt.
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Árnyas u. Fő u.
Ibolya u Zrínyi u.
Arany János u. Templomsor
Petőfi u. Imre u.
Jókai u. Úrszőlő u.
Kiáltóhegyi u Vaskér u. 
Panoráma u. Diófa u.
Szőlőkalja Akác körút  
Akácfa u. dr. Baróthi Lajos
Juharfa u. Domb u.
Tölgyfa u. Fenyves u.
Szőlővirág u. Gyurgyalag u.
Bíborka u. Paperdő u.
 Panoráma utca

7.3. Önkormányzati rendeletek átfogó módosítása ill. új szerkezetbe foglalása

Juhászné Árpási  Irma:  Szeretnénk előkészíteni  a decemberi  testületi  ülést,  ezért  szeretném,  ha a 
tisztelt képviselő-testület felkérné jegyző urat, hogy 2010. december 14-re tervezett képviselő-testületi 
ülésre  a  következő ütemterv  szerint  készítse  elő  az  alábbi  helyi  önkormányzati  rendeletek  átfogó 
módosítását, illetve új szerkezetben foglalását: Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési  
Szabályzatát, a helyi adókat érintő rendeleteket és a közterület-használat szabályairól szóló rendeletet.  
A képviselők, valamint a bizottságok 2010. november 30-ig tehetik meg javaslataikat.
Dr. Tarjányi Tamás: Az új testület szeretné a saját szabályozóit bizonyos szempontból átalakítani.  
Az  SZMSZ-t  kötelező  minden  önkormányzati  választást  követően  a  képviselő-testületnek 
felülvizsgálni,  továbbá  aljegyző  úrral  elkezdtünk  egy  előkészítő  munkát,  amiben  a  helyi  adó 
rendeleteket egy egységes szerkezetbe foglalt új rendeletben határoznánk meg. Hangsúlyozom, hogy 
ez  nem  adóemelést,  adóváltoztatást  jelent,  hanem  a  korábban  elfogadott  adórendeletek  egységes  
szerkezetbe  foglalását,  illetőleg  a  jelenleg  hatályos  adóeljárási  törvényekhez  való  hozzáigazítást.  
November 1-je óta egy új köztisztviselővel bővült Győrújbarát Község Önkormányzata, a közterület-
felügyelői  státusszal,  aki  már  megkezdte  a  működését,  rendelkezik  más  településen  közterület-
felügyelői  tapasztalattal.  Ennek  alapján  részben  az  ő,  részben  aljegyző  úr  által  lefolytatott  
szabálysértési eljárások alapján tettek olyan javaslatokat, amik alapján arra jutottunk, hogy gondoljuk 
át  a  közterület  használati  és  a  köztisztasági  rendeleteinket.  Itt  viszont  érdemi  módosításokra,  
szigorításokra gondolok.  Ezt  a  feladatot  még a  korábbi  testület  szabta  ránk.  Elsőre  elég vegyes  a 
fogadtatás.  Ez  a  rendelet  is  egy elég  régen elfogadott  rendelet,  ezért  gondoltuk,  hogy szükséges.  
Novemberben összeül valamennyi bizottság, ezért tehetne javaslatokat a rendeletekhez: mit szeretne 
benne látni. Mi december 1-jére elkészítjük az új rendelet-tervezeteket, így a decemberi testületi ülés 
előtt egy előző bizottsági ülésen jóváhagyják a bizottságok a rendeletek szövegét, így a december 14-
re tervezett testületi ülésen ezek elfogadhatóak lesznek, különös tekintettel arra, hogy az adórendeletet  
csak  január  1-jei  hatályba  léptetéssel  lehet  módosítani.  Valamint  a  következő  évben  már  egy 
szigorított közterületi és köztisztasági rendelet állna rendelkezésünkre. Ezt az ütemtervet kérném így 
elfogadni. 

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

118/2010. (XI. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete felkéri dr. Tarjányi Tamás jegyzőt, valamint a  
Polgármesteri Hivatalt,  hogy a következő képviselő-testületi  ülésre a helyi adókról  
szóló  rendeletek,  a  közterület-használatot  szabályozó  rendeletek,  valamint  a  
képviselő-testület  és szervei  szervezeti  és működési  szabályzatáról  szóló rendeletek  
átfogó módosítását készítse elő.
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7.4. 
Dr. Palla Roland: Két dologban szeretném a testület határozatát kérni, illetve felkérni polgármester  
asszonyt, hogy terjessze elő. Az egyik az, hogy a helyi kézilabda csapat anyagi forrásai kimerültek. Ha 
néhány szponzor nem állna a csapat mögött, akkor a csapat lényegében megszűnt volna. A megyei I. 
osztályban  előkelő  helyen  játszik a  csapat.  Ha  szeretnénk,  hogy legyen  Győrújbarátnak  kézilabda 
csapata, akkor most forrást kellene biztosítani a csapat számára még az idén. Információim szerint  
400.000 Ft-ról lenne szó. A költségvetésben maradt a lemondott alpolgármesteri díjból kvázi 1 millió 
forint, én ennek a keretnek a terhére szeretném. A másik pedig egy változtatási tilalom elrendelése. A 
Juharfa  utcában  lakók  összefogtak,  aláírást  gyűjtöttek,  kérvényt  adtak  be  jegyző  úrnak,  én  is 
megkaptam ennek másolatát. Addig kéne ennek a változtatási tilalomnak szólnia, míg össze tud ülni a 
településfejlesztési  bizottság,  hogy  megtárgyalja  ennek  az  utcának  a  gondját.  Amíg  a  bizottság 
összeül, addig a testület elfogadhatna egy olyan határozatot, hogy azon a területen addig ne változzon 
semmi. 
Dr. Tarjányi Tamás:  Mindkét  esetben ellent  kell  mondanom.  Az egyik  az,  hogy alpolgármesteri  
tiszteletdíjként nem állapítottunk meg október 4-ét követően előirányzatot a költségvetésben, hiszen 
csak addig tervezhettük biztosan. Ezért ott előirányzat maradvány nincs. A változtatási tilalom ennél  
komolyabb súlyú döntés, komoly kártalanítási és egyéb kártérítési kérdéseket is vet fel. A beadvány 
egyrészt  egy építéshatósági  kérdést  taglal  egy konkrét  teleknek a  beépíthetőségével  kapcsolatban,  
amire a képviselő-testületnek hatásköre nincs, a másik pedig a rendezési terv módosítására irányuló 
kérdés,  de  ez  azt  gondolom,  hogy  van  olyan  volumenű,  hogy  megérne  egy  bizottsági  ülést.  A 
beadványban kért építéshatósági eljárást lefolytattuk, a kérelmezőével azonos döntést hoztunk nem az 
ő  kérelmükre,  hanem a  hatályos  jogszabályok  alapján  hoztuk  így.  Az  egy  puszta  véletlen,  hogy 
jelenleg a kettő összefügg. Nem akarom a képviselőket befolyásolni, de én ódzkodnék attól, hogy ma 
este erről a változtatási tilalomról, egy három telket magában foglaló ingatlanról a testület döntsön. 
Rácz  György:  Áthidaló  javaslatom lenne.  A polgármester  asszonnyal  beszéltünk  már  róla,  hogy 
november 23-án lenne pénzügyi bizottsági ülés. Ha az alpolgármester úrnak megfelel, ott napirendre  
vennénk, jegyző úr is utána tudna nézni, hogy van-e valahol pénzmaradvány. Nem tudunk úgy ígérni, 
hogy nem tudjuk, hogy van-e pénz vagy nincs. 
Dr. Tarjányi Tamás: Arra hadd hívjam fel a tisztelt képviselőt-testület figyelmét, hogy amennyiben 
előterjesztéssel kívánnak élni, különösen amelynek vannak komoly anyagi kihatásai, akkor tisztelettel 
kérném  ezeket  előzetesen  számomra  benyújtani  akár  szóban,  akár  írásban,  semmilyen  formai  
követelményt  nem támasztok.  Ezekben az  esetekben én  magam is  fel  tudok készülni,  valamint  a  
képviselő-testület  számára is  megfelelően előkészített,  a képviselők számára is  egyértelmű döntési  
javaslatokat tudunk megfogalmazni. 
Juhászné Árpási  Irma:  Amennyiben nincs több kérdés,  akkor a kézilabda csapat  400.0000 Ft-os 
támogatásáról kell elsőként szavaznia a testületnek.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal, 2 fő tartózkodásával az alábbi  
határozatot hozza.

119/2010. (XI. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát  Község  képviselő-testülete  elvben  támogatja  a  győrújbaráti  női  
kézilabda csapat számára 400 000 Ft működési támogatás odaítélését, egyben felkéri  
a  Pénzügyi  Bizottságot,  hogy  a  támogatási  összegre  költségvetési  fedezetet  a  
következő ülésén jelöljön meg.

Dr. Tarjányi Tamás: Most van egy fedezet nélküli döntés, amit nem tudunk teljesíteni. Támogatni  
lehetett ezt a 400.000 Ft-ot, csak nem tudunk milyen előirányzatról utalni. Nincs megjelölve a forrása.  
Amennyiben a bizottság majd erre keres forrást, akkor lehetséges. 
Juhászné Árpási Irma: A változtatási tilalom a Juharfa utcán. Szeretném jelezni még azt, hogy 16-án 
lesz a településfejlesztési bizottság ülése.
Dr. Csizmadia Andrea:  Itt  értesültem erről  az egészről.  Sem az ott  érintett  lakóktól,  sem mástól 
semmilyen anyagot nem kaptam, így ebben a kérdésben pillanatnyilat dönteni nem tudok. 
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Dr. Tarjányi Tamás: Többször tárgyalt beadvány volt ez már. A korábbi településfejlesztési bizottság 
is tárgyalta még Vass Zoltán elnöklése alatt. Ugyanezen tartalmú beadványról a lakók már egyszer  
kaptak tájékoztatást egy konkrét hatósági ügy megakadályozása érdekében kértek egy rendezési tervi  
módosítást.  Az érintett  ezt  természetesen megfellebbezte,  és ők most  újra kérik,  hogy a testület  a  
rendezési  tervben hozzon egy olyan  akut  beavatkozási  lehetőséget,  amely  megakadályozza  ezt  az 
építkezést.  Erre  természetesen  a  képviselő-testületnek  lehetősége  van,  változtatási  tilalom 
elrendelésére  van  lehetőség,  én  csak  arra  szerettem volna  felhívni  a  figyelmet,  hogy ennek adott  
esetben elég komoly kihatásai lehetnek. Ezenkívül a helyrajzi szám sem volt megjelölve, hogy mely 
helyrajzi számon kerüljön ez elhelyezésre, nem tudom, hogy mely ingatlan érintett ebben a kérdésben. 
Szalánczi  Gábor:  Rendezési  terv  alapján  a  telek  beépíthető  lenne,  de  az  adott  körülményeket 
figyelembe véve, a lejtési viszonyokat, a telek elhelyezkedését a faluszerkezetbe való illeszkedését,  
határozottan kijelenthetem, hogy az a telek nem alkalmas a beépítésre. A kérvényt amikor beadták én  
véleményeztem, mint főépítész, úgy gondolom, hogy elég lenne egy főépítészi vélemény ahhoz, hogy 
ezt  a  telket  pillanatnyilag  ne  tartsuk  beépíthetőnek.  Valóban,  ha  lehetőségünk  van,  ennek  a  két  
teleknek  a  beépíthetőségét  nagyon  erőteljesen  gondoljuk  át  és  vizsgáljuk  meg  újra,  és  ha  van 
lehetőségünk megakadályozni egy olyan döntést, amely most éppen jókor van, akkor ezt meg kéne 
akadályozni. 
Dr. Tarjányi Tamás: Ezzel valóban foglalkozott a településfejlesztési bizottság, akkor is arról szólt a 
kérdés, hogy a képviselő-testület minősítse vissza külterületté ezt az ingatlant. Egyébként ez a 0169. 
hrsz-ú ingatlanra vonatkozik, ami azért is rossz, mert ilyen helyrajzi szám már nincs Győrújbaráton, de  
erre vonatkozott a kérelem. Akkor a bizottság, áttekintve a következményeket, a kártalanítási és az  
egyéb  következményeket,  nem hozott  arról  döntést,  hogy  ezt  külterületté  vissza  kívánja  sorolni. 
Közben zajlott egy építéshatósági ügy, amely teljesen más szempontból szintén döntést hozott ennek 
az egyik teleknek a kérdéséről, megállapítva, hogy az egyébként egyéb okokból nem beépíthető, és  
nem  azokból  az  okokból,  amire  a  kérelmezők  hivatkoztak.  Ez  csak  egy  szerencsés  egybeesés. 
Továbbra is  fenntartom azt  a véleményemet,  hogy a helyrajzi  szám és a konkrét  következmények 
ismerete nélkül ez a döntés nem hozható meg, mert rendezési tervi változtatási tilalmat csak konkrét 
helyrajzi számra megjelölt ingatlanokra lehet annak a következményeinek a megjelölésével hozni. 
Cserepes  István:  Amikor  ez  a  pénzügyi  ütemterv,  tehát  a  költségvetésnek a  módosítása  volt,  az 
alpolgármesteri díjat miért nem tervezték december 31-ig, amikor tudomásom szerint akkor még nem 
volt tudomásuk, hogy nem kell kifizetni. 
Dr. Tarjányi Tamás: A tervezés a mi hatáskörünkbe tartozik, azért tervezhetek addig, mert ez egy 
választott tisztség, ami egy jól meghatározható időpontban megszűnik, és bizonytalan utána annak a  
sorsa. Ezért született az a döntés, hogy így került ez megtervezésre, október 12-ig. 
Juhászné Árpási Irma: Tehát a változtatási tilalom egyelőre a jogszabályok, illetve a törvényesség 
végett nem kerülhet ide a testület elé, úgyhogy erről nem tudunk szavazni. 
Dr.  Tarjányi  Tamás:  A  településfejlesztési  bizottság  első  ülésére  összeállított  anyagok  között 
egyébként ez a kérelem szerepel.
Dr. Csizmadia Andrea: Még ehhez szeretnék hozzászólni, méltatva azt, hogy az alpolgármester úr 
javaslatokat hozott ide a képviselő-testület elé, én azért szeretném, ha betartanánk az SZMSZ-ünket. 
Abban  konkrétan  le  van  írva,  hogy  minden  pénzügyi  kérdést  és  amiben  bizottságunk  létezik,  
bizottságoknak  kell  megtárgyalnia.  Ha  ez  nem  megfelelő  a  képviselő-testületnek,  akkor  majd 
módosítani fogja az SZMSZ-t, én azért ezt követendőnek tartanám. Mind a pénzügyi bizottságban, 
mind  a  településfejlesztési  bizottságban  olyan  szakmai  háttér  van,  akiknek  az  álláspontját  
mindenféleképpen a testületnek a döntéshozatal során figyelembe kell vennie. Szeretném, ha nem itt a 
képviselő-testületi  ülésen  kellene  állást  foglalnunk,  mert  ez  kellemetlen  azok  számára,  akik  nem 
teljesen tájékozottak az ügyben. 
Bálló  Ferenc:  Azt  gondolom,  hogy ezen  a  testületi  ülésen  hoztak  egy nagyon  helyes  döntést,  a  
Fehérkereszt utca építésének támogatását 400.000 Ft összeggel. Nem tárgyalta a bizottság. Van egy 
speciális helyzet, a bizottságok ma álltak fel, és nagyon helyesen a jegyző úr bizottsági véleményezés 
nélkül idehozta, hiszen fontos az időjárás miatt, hogy ez még idén elkezdődhessen. Azt gondolom,  
hogy alpolgármester úr javaslata egész véletlen ugyanekkora összegről szól, ugyanilyen fontos, hiszen 
a csőd szélén van a kézilabda csapat. Ezt a bizottság nem tudta megtárgyalni, ahogy a Fehérkereszt  
utca útépítésének támogatását sem,  ettől nem dől össze az önkormányzati  rendszerünk. Felálltak a 
bizottságok, jövő hónaptól üléseznek és visszatér minden az SZMSZ szerinti rendhez. 
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Zólyomi Péter: Van két olyan bizottság, aminek a létrehozásáról testületi döntés van, és most nem 
foglalkoztunk velük. Az egyik a pályázat-előkészítő munkacsoport, amelynek a létrehozásáról testületi 
döntés van. Sokkal informálisabb keretek között, de jól működött. Kérem polgármester asszonyt, hogy 
a  következő  testületi  ülésen  erre  tegyen  javaslatot.  A  másik  a  Szerkesztő  Bizottság,  amivel 
kapcsolatban lenne egy javaslatom vagy ajánlatom, hiszen az első munkaértekezleten jeleztem, hogy 
lemondok a főszerkesztői tisztről. Annak tudatában tettem ezt, hogy mivel a választásokkal az összes 
bizottság megszűnt, úgy tartottam korrektnek, hogy felajánlom, hogy válasszuk újra. Abban bíztam,  
hogy hét képviselő társam közül lesznek többen, akik szeretnék ezt csinálni. Az elmúlt 8 évben, de  
talán előtte is mindig egy képviselő volt a főszerkesztője ennek (Németh Endre, Mónus Ágnes, majd 
jómagam).  Komoly  tolongás  nem  volt  amennyire  én  tudom,  ezért  felajánlanám,  hogy  szívesen 
vállalnám ezt tovább, amennyiben más jelentkező nincs. Úgy tudom, hogy erről most dönteni nem 
kell, de mint lehetőséget, felvetem. Tehát azzal a szándékkal mondtam le, hogy induljunk tiszta lappal,  
szívesen  átadom másnak,  aki  szeretné  csinálni,  de  ha úgy gondolja  a  testület,  akkor  én  vállalom 
tovább. 
Juhászné  Árpási  Irma:  A  munkaértekezleten  is  szóba  hoztam,  nekem lenne  egy olyan  áthidaló 
javaslatom  az  újsággal  kapcsolatban.  A  testület  határozza  meg  a  rovatokat,  amiket  szeretne  az 
újságban látni. Eddig is volt polgármesteri oldal, alpolgármesteri oldal, jegyzői rovat, legyen benne az 
iskolának, óvodának helye. A rendeletünk úgy szól, hogy kéthavonta jelenik meg a Baráti Hírmondó. 
Erre  a  feladatra  úgy  gondolom,  hogy  a  művelődésszervező  maximálisan  megfelel,  hiszen  hozzá  
érkeznek be a cikkek, ő továbbítja a szerkesztőnek, meglenne mindenkinek az adott oldala. Amikor  
megvannak  a  cikkek,  akkor  e-mailben  elküldi  a  képviselő-testületnek,  bárki  megnézheti,  illetve  a 
javaslatait, kiegészítéseit korlátozás nélkül megteheti. Az intézményeknek is kötelezővé tennénk, mert 
kötelességük az eseményekről  informálni  a lakosságot.  A reklám hirdetéseket  a hivatalban gyűjtik 
össze. Amikor ez összeállt, megküldenénk a képviselőknek, és ily módon semmilyen feladatot nem 
róna a tisztelt képviselő-testületre. 
Zólyomi Péter: Pontosítanám. Az újság szerkesztés körülbelül úgy néz ki, hogy az újság megjelenése 
után 1, max. 2 héttel összeülünk, hogy mi legyen a következő újságban. Nagyjából akkor már el kell  
kezdeni a következő újság készítését, elhatározni, hogy mi legyen benne, presszionálni az embereket a 
cikk elkészítésére. Ezután ismét összeülünk, megnézzük, hogy mi legyen az elosztása, ezután ismét új  
póthatáridők és csúszások, majd beérkezik a cikkek jelentős része. Általában a rendezvényekre való  
meghíváshoz igazítottuk a határidőket.  Nyomdakész állapotba az újság általában egy hétvégén lett  
összerakva, általában egy vasárnapi napon Szeles Sándor átküldte az anyagot, aminek az átolvasására  
volt  1,5-2  órám.  Vasárnap  este  visszajeleztem,  és  hétfőn  ment  a  nyomdába  az  anyag.  Szívesen 
elvégzem ezt a továbbiakban is, de semmi kifogásom az ellen sem, ha más csinálja. Sokkal egyszerűbb 
lenne,  ha  nemcsak  én  nézném  át,  hanem  mindenkinek  körbeküldenénk,  de  azt  gondolom,  hogy 
technikailag ez nem valósul meg, hiszen ez általában vasárnap estére tevődik, mindig mindenki az  
utolsó  pillanatban  adja  le  az  anyagát.  Úgy  gondolom,  hogy  az  elképzelés  szépen  hangzik,  de  a  
gyakorlat sajnos nem ez. 

Juhászné  Árpási  Irma:  A  következő  lenne  a  határozati  javaslat:  Zólyomi  Péter  képviselő  urat 
megbízzuk a cikkek koordinálásával és a határidők betartatásával.

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

120/2010. (XI. 9.) Kt. határozat
Győrújbarát Község képviselő-testülete megbízza Zólyomi Péter képviselőt a Baráti  
Hírmondó cikkeinek koordinálásával, begyűjtésével, a határidők betartatásával.

Pammer  Ernő:  Minden  intézménynek  van  vezetője,  a  civil  szervezeteknek  is,  legyen  minden 
intézményben egy felelős,  akinek az a feladata,  hogy a cikkeket  leadják időben.  Lehet,  hogy naív 
vagyok, de van mindenkinek egy főnöke. Így időben le lenne adva.
Horváthné Csala Ágnes: Nagy munka árán lehet rávenni az intézményeket,  civil szervezeteket és 
polgárokat, hogy cikket írjanak. Sokkal fontosabbnak tartanám azt, hogy benne van az SZMSZ-ben,  
hogy hány oldalas lehet, hogy kéthavonta kell megjelennie, még a lapoknak az oldalszáma is meg van 
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határozva.  Ezen  kellene  inkább  változtatni,  mert  van  olyan  időszak,  amikor  nem tudunk  akkora 
terjedelmű újságot  megjelentetni,  máskor  pedig több oldalas  újságot  is  jó  lenne,  ha  meg tudnánk 
jelentetni. Javaslom, hogy a tisztelt képviselő-testület ezt majd az SZMSZ-ben úgy határozza meg,  
hogy mennyi legyen az éves oldalszáma a Hírmondónak. 
Juhászné Árpási Irma: A következő testületi ülésen az SZMSZ-ünket felülvizsgáljuk, itt már van egy 
javaslat, hogy az oldalszám meghatározásán változtoztatni kell.
Dr. Tarjányi Tamás: Visszakanyarodnék még az előző témára, ha már megszólított Bálló úr. Nem a 
kézilabda  csapatnak  nyújtandó  400.000  Ft-os  támogatás  ellen  vagyok,  azt  gondolom,  hogy a  két  
előterjesztés  között  van  különbség.  Az  egyik  előterjesztés  részben egy korábbi  képviselő-testületi 
döntésen  alapszik,  amelynek  az  az  alapja,  hogy  a  képviselő-testület  a  költségvetési  rendeletében 
meghatározott egy éves keretet, amely rendelkezésre áll erre a célra, hogy ezt erre fogja rendelni, és az 
egyedi kérelmek ismeretében erről fog dönteni, amennyiben ilyen kérelmek bejönnek. Ezért mondtam 
a képviselő-testületnek részben az új képviselőknek is, hogy ilyen esetekben mindig támogatta, erre  
van  fedezet,  van  előirányzat,  ez  rendelkezésre  áll.  A másik  esetben  annyi  volt  a  probléma,  hogy 
jelenleg egy fedezet és előirányzat nélküli előterjesztés volt, amelyre most itt nem tudok fedezetet.  
Amennyiben a bizottság erre fog találni fedezetet, úgy gondolom, hogy mindenki a támogatás mellett 
áll. Én magam nem a támogatás ellen vagyok, hanem pusztán annak, hogy fedezet hiányában erre a  
kifizetésre nem tudok utalást teljesíteni. 
Rácz György: Mint a pénzügyi bizottság elnöke, én is azt szeretném mondani, hogy 400.000 Ft-ot  
odaadni  úgy,  hogy  nem  tudjuk  miből,  azt  én  sem  tartom  helyesnek.  23-án,  bizottsági  ülésen  
megnézzük, jegyző úr fel tud rá készülni, hogy honnan tudunk esetleg átcsoportosítani.
Dr. Bálló Ferenc: Véleményem szerint jegyző úr félreértette a hozzászólásomat, nem azt gondoltam, 
hogy ellene van, pontosan értettem. A felszólalásom pusztán arra irányult, hogy kvázi kioktatás történt 
itt az alpolgármester úr részére – nem jegyző úrtól – hogy a bizottságok nem tárgyalták és SZMSZ-
ünk van. Én erre bátorkodtam azt mondani, hogy született egy olyan – bár nagyon helyes – döntés, 
amelyet  szintén  nem  tárgyalt  bizottság,  merthogy  nem  volt  bizottság.  Pusztán  erre  irányult  a  
hozzászólásom. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 19 óra 15 perckor bezárja.

Juhászné Árpási Irma
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

dr. Palla Roland 
jegyzőkönyv-hitelesítő

Rácz György
jegyzőkönyv-hitelesítő
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