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Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 

tárgyalójában 2011. február 15-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

JELEN VANNAK: Juhászné Árpási Irma polgármester, dr. Palla Roland alpolgármester, Árvai 

István, dr. Bálló Ferenc, dr. Márai István, Pammer Ernő, Rácz György, Zólyomi Péter települési 

képviselők, dr. Tarjányi Tamás jegyző 

 

IGAZOLTAN TÁVOL: dr. Medgyasszay Csaba 

 

Juhászné Árpási Irma: Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. 

Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes. Távolmaradását dr. Medgyasszay Csaba képviselő úr 

jelezte. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Árvai István és Rácz György képviselő urakat javaslom.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Árvai István és Rácz György 

települési képviselőket. 

 

Juhászné Árpási Irma: Tisztelt képviselő-testület, tisztelt jegyző úr, kedves jelenlévők. Köszöntöm 

Önöket a 2011. év első képviselő-testületi ülésén. Az elmúlt időben minden bizottságunk ülésezett: a 

Település-fejlesztési Bizottság, a Szociális Bizottság, amely 239.100 Ft-ot ítélt oda különböző 

szociális címeken. A Pénzügyi Bizottság kétszer is ülésezett, a 2011. évi költségvetést készítette elő. 

Keressük a megoldást a kontra sarki ház palájának bontása és elszállítása ügyében. Mindenki előtt 

ismert, hogy a pala veszélyes hulladéknak minősül, ezért ennek az elszállítását a megfelelő 

engedélyekkel rendelkező cég végezheti el a kijelölt helyre, jelen esetben kizárólag 

Mosonmagyaróvárra lehetséges ezt elszállítani. A közművek szolgáltatóival írásban jegegyeztünk a 

kikötésekről. A kisajátítási eljárás a fagyizó melletti kis épületre folyamatban van. Egyeztetéseket 

folytatunk folyamatosan a Közútkezelő Közhasznú Társasággal az „Élhető faluközpont” 

kivitelezésének megkezdése érdekében. A mai napon döntöttünk arról, hogy a munkaterület átadása 

március 1-jén 9 órakor lesz.  2005-ben, mikor a Nagytérségi Hulladék Projekt kezdődött, Győrújbarát 

pályázott a szeméttelep rekultivációjára a Csordahajtó mellett. Ennek a pályázatnak a megvalósítása 

márciusban kezdődik, 100%-ban támogatott, tehát önrész nem terheli az önkormányzatot. A teljes 

lebonyolítást a GYŐR-SZOL végzi. Szeretném jelezni, hogy komoly gépek fognak megjelenni a 

Csordahajtó és környékén, az ott környéken lakókat értesíteni fogjuk, hiszen ez több héten át tartó 

komoly zajjal és munkával jár, megterheli majd az utat is. A munkaterület átadás megtörtént, a 

kivitelezővel még az egyeztetést nem folytattuk le a munka kezdéséről. Tájékoztatom a tisztelt 

képviselő-testületet, hogy Szalánczi Gábor főépítész úr lemondott a tiszteletdíjáról, a továbbiakban a 

főépítészi feladatokat társadalmi munkában kívánja ellátni. Röviden erről kívántam tájékoztatni a 

képviselő-testületet, kérem, hogy tájékoztató jelleggel fogadja el.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tájékoztató 

jelleggel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 
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Juhászné Árpási Irma: A tisztelt képviselő-testület a meghívót és a testületi anyagot írásban 

megkapta. Van-e valakinek a meghívóban kiküldött napirendi javaslatokkal kapcsolatosan észrevétele, 

javaslata. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

1. Képviselői eskü letétele 

 

Juhászné Árpási Irma: Dr. Csizmadia Andrea helyi önkormányzati képviselő 2010. december 31-i 

hatállyal lemondott képviselői megbízatásáról. Helyébe dr. Bálló Ferenc lép, aki 677 szavazatot kapott. 

Ahhoz, hogy a képviselő úr megkezdhesse munkáját, esküt kell tennie, miután megbízólevelét átvette. 

Kérem a tisztelt jelenlévőket, szíveskedjék az eskütételhez felállni.  

 

Polgármester az eskü szövegét előolvasta, dr. Bálló Ferenc az esküt letette. 

 

 

2. Bizottsági tagok megválasztása képviselői lemondás miatt 

 

Juhászné Árpási Irma: Mivel a képviselői lemondással a bizottsági helyek is megüresedtek, ezért 

most új bizottsági tagokat is kell választani.  

Pammer Ernő: Ezúton szeretnék lemondani a Pénzügyi Bizottsági tagságomról, és ha Önök is 

egyetértenek, szeretnék a Szociális Bizottságban tagságot vállalni.  

Juhászné Árpási Irma: Köszönöm szépen, a lemondást elfogadjuk. Amennyiben a tisztelt képviselő-

testületnek más javaslata nincs, akkor javaslom, hogy a Szociális Bizottság tagjának Pammer Ernő 

képviselő urat válasszuk meg. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza. 

 

1/2011. (II. 15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjának Pammer Ernő 

képviselőt megválasztotta. 

 

Juhászné Árpási Irma: A Pénzügyi Bizottságba a megüresedett helyre dr. Bálló Ferencet javaslom. 

Van-e valakinek más javaslata? Amennyiben nincs, megkérdezem dr. Bálló Ferencet, hogy elfogadja-e. 

Dr. Bálló Ferenc: Igen. 

Juhászné Árpási Irma: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy dr. Bálló 

Ferenc legyen a Pénzügyi Bizottság tagja, az kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

2/2011. (II. 15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság tagjának dr. Bálló Ferenc 

képviselőt megválasztotta. 

 

Juhászné Árpási Irma: A Településfejlesztési Bizottság is megüresedett, megkérdezem dr. Bálló 

Ferenc urat, hogy elfogadja-e a felkérést.  

Dr. Bálló Ferenc: Igen. 

Juhászné Árpási Irma: Van-e valakinek más javaslata? Nincs. Amennyiben a tisztelt képviselő-

testület egyetért azzal, hogy a Településfejlesztési Bizottságba dr. Bálló Ferencet válasszuk meg, az 

kézfeltartással jelezze.  
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

3/2011. (II. 15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság tagjának dr. 

Bálló Ferenc képviselőt megválasztotta. 

 

Juhászné Árpási Irma: A Pénzügyi Bizottság külsős tagjának a helye is megüresedett. Kettő jelölés 

érkezett. Az egyik jelölt Bruszt László, a másik pedig Orbán Attila. Megkérdezem a tisztelt képviselő-

testületet. Aki egyetért azzal, hogy Bruszt László legyen a Pénzügyi Bizottság külsős tagja, az 

kézfeltartással jelezze. 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 2 igen, 4 nem szavazattal, 2 fő tartózkodásával támogatta 

Bruszt László jelölését.  

 

Juhászné Árpási Irma: Aki azzal egyetért, hogy Orbán Attila legyen a Pénzügyi Bizottság külsős 

tagja, az kézfeltartással jelezze.  

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 fő 

tartózkodásával támogatta Orbán Attila jelölését. 

 

4/2011. (II. 15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság külsős tagjának Orbán 

Attilát megválasztotta. 

 

Juhászné Árpási Irma: Orbán Attila a Pénzügyi Bizottság külsős tagja, a következő testületi ülésen 

fogja letenni az esküt.  

 

 

3. napirend: Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása 

 

Juhászné Árpási Irma: A Közbeszerzési Bizottság tagjait is meg kell választanunk, meg kell 

újítanunk, mert még az új képviselő-testület felállása óta még ez nem történt meg. A tisztelt képviselő-

testület írásban megkapta a tájékoztatást, hogy a bizottság 5 fős, elnökből és 4 tagból áll. A bizottság 

elnöke és állandó tagja az önkormányzat mindenkori polgármestere. A bizottság állandó tagja a 

mindenkori képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának tagja. A mindenkori képviselő-testület által 

delegált 2 fő, aki az adott beszerzésben szakmai hozzáértésével segíti a bizottság munkáját. Van még a 

közbeszerzési szakértő, aki jelen esetben Páli János úr. A Pénzügyi Bizottság elnökét nem kell 

megszavazni, jelen esetben Rácz György. Két javaslatot tennék a két testületi tagra: Árvai Istvánra, 

mint a Településfejlesztési Bizottság tagjára, és dr. Bálló Ferenc úrra. Megkérdezem a tisztelt 

képviselő-testületet, hogy van-e más javaslata. Nincs. Aki Árvai István képviselő úrral egyetért, kérem 

kézfeltartással jelezze. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő 

tartózkodásával az alábbi határozatot hozza. 

 

5/2011. (II. 15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság tagjának Árvai 

István képviselőt megválasztotta. 

 

Juhászné Árpási Irma: Aki dr. Bálló Ferenc képviselő úrral egyetért, az kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

6/2011. (II. 15.) Kt. Határozat 

Győrújbarát Község képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság tagjának dr. Bálló 
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Ferenc képviselőt megválasztotta. 

 

 

4. napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása, ezzel összefüggő 

döntések meghozatala 

 

Juhászné Árpási Irma: Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény kimondja, hogy a 

jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a 

képviselő-testületnek. A polgármester a költségvetési rendelettervezet benyújtásakor előterjeszti azokat 

a rendelettervezeteket is, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák, bemutatja a többéves 

elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait. A helyi önkormányzat 

költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a működési és felhalmozás célú, finanszírozás célú 

műveleteket, és az előző évek pénzmaradvány nélküli, terv évi költségvetési bevételeket és a kiadások 

előirányzatait. Ezen belül a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járadékokat, a dologi 

jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, speciális célú támogatásokat, illetve a helyi 

önkormányzat által kijelölt felhalmozások, beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozás célú 

kiadások, támogatások előirányzatait. Ezen belül tartalmaznia kell a költségvetési létszám 

előirányzatait. A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet és mellékletei a fent felsorolt 

kritériumoknak megfelelnek. A tisztelt képviselő-testület a teljes anyagot megkapta, úgy a 

mellékleteket, mint a rendelettervezetet. A Pénzügyi Bizottság két fordulóban tárgyalta, illetve 

megtárgyalta a beruházásokat a Településfejlesztési Bizottság is. Pénzügyi Bizottsági ülésen még 

különböző módosítások történtek az előkészítéssel, ezért szeretném most azokat a fontosabb 

bevételeket és kiadásokat ismertetni, amelyek meghatározzák a 2011. évi költségvetést. A normatív 

bevételünk 2011-ben 303.917.315. Saját bevételeink 282.861.163 Ft. Pályázatból származó bevételek 

az idei évben 260.806.991. Mindenki előtt ismeretes, hogy a bölcsőde, az „Élhető faluközpont” és a 

turisztikai pályázatunk, és még a vis maior pályázat, amelyet a tavalyi évben az időjárás következtében 

nyújtottunk be, és sikeresen támogatták ezen pályázatunkat. A bevételi összeg 980.731.599 Ft. 

Természetesen emellé vannak kiadásaink is. Működési célú kiadás 523.581.012. Felhalmozási 

kiadásaink 355.775.948 Ft. Az elnyert pályázatok megvalósításához 235.452.600, a beruházások, 

felújítások 55.206.473 Ft. Saját erős beruházásaink és felújításaink 65.116.875 Ft. Ezen kívül van 

céltartalékunk és általános tartalékunk 9.550.000 a céltartalék, az általános tartalék 23.127.259 . Úgy 

gondolom, hogy a 2011-es évnek nyugodtan indulhatunk neki, hisz a költségvetésünk kellően pozitívat 

mutat, és emellett komoly beruházások valósulnak meg az idei esztendőben is. Bízom benne, hogy 

újabb szép színfoltokkal gyarapszik Győrújbarát. Az Ötv és az Államháztartási Törvény is előírja, hogy 

a könyvvizsgálónak is meg kell vizsgálnia Győrújbarát község költségvetését, ehhez a szükséges 

záradékot meg kell adnia. A könyvvizsgáló jelen van, kérem, hogy szíveskedjen elmondani a 

költségvetésről szóló javaslatát.  

Nemes Jánosné: Az Ötv. előírja számomra, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet átvizsgáljam. Ez 

megtörtént, erről a következő megállapítást teszem. Hivatkozással az Önkormányzatokról szóló 

törvényben foglaltakra megállapítom, hogy a Győrújbarát Község Önkormányzatának 2011. évre szóló 

költségvetési rendelet-tervezete számszaki, szöveges és rendeleti részre vonatkozóan a szabályoknak és 

az ismert céloknak megfelelő. A költségvetési rendelet-tervezet valós adatokat tartalmaz, megfelel a 

jogszabályi előírásoknak. A képviselő-testület részére elfogadásra javaslom.  

Juhászné Árpási Irma: Köszönöm a kiegészítést. Én is a képviselő-testületnek elfogadásra javaslom a 

költségvetést. Megkérdezem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy kívánja-e még szóban kiegészíteni.  

Rácz György: Csak pár szót szeretnék mondani. Elsősorban szeretném megköszönni a hivatal 

dolgozóinak, jegyző úrnak és a bizottság tagjainak a munkáját. Köszönöm, hogy két ülésbe sikerült ezt 

a kezdetben mínusz 26-27 milliót feltornázni plusz 23 millióra. Köszönöm mindenkinek az 

együttműködését. Amikor először megláttam a számokat, rosszul éreztem magam, hogy egy ekkora 

falu nem indulhat neki egy évnek úgy, hogy nincs olyan tartaléka, amit fel lehet használni, hiszen bármi 

történhet. Nagyon komoly vita folyt a Pénzügyi Bizottság ülésein. Köszönöm mindenkinek, aki akár 

írásban, akár szóban gyarapította a közös bölcsességet. A legnagyobb vitát idén is a civil 

szervezeteknek a támogatása váltotta ki. Kezdetben ez 31 millió Ft-ot meghaladó önkormányzati 

támogatási igény volt, azt gondolom, hogy ezt szinte lehetetlen teljesíteni. A bizottsági ülésen még 

szünetet is el kellett rendelni, hogy bizonyos kérdésekben kompromisszumra tudjunk jutni. Ez alapján 



 5 

született egy elfogadható döntés, teljesen igazságot ebben nem lehet tenni. Személyes álláspontom, 

hogy egy civil szervezet attól civil szervezet, hogy magát fenn tudja tartani. Összességében szerintem 

egy olyan költségvetést sikerült összeállítani, ami valóban a falu érdekeit és előrehaladását szolgálja. 

Annyit elmondanék, hogy büszke lehet arra a falu, hogy nem arról kell gondolkodni, hogy hiteleket 

vegyen fel, nem arról gondolkodik, hogy tartozása van, és mindezt úgy, hogy majdnem 300 millió Ft-ot 

költünk beruházásra, és van saját önerős beruházásunk is. Ezek nagyon jelentős tételek. Azt gondolom, 

hogy ennek mindannyian örülhetünk, hiszen a falu közös gyarapodását fogják szolgálni. A bizottság 

egyhangúlag támogatta a képviselő-testületnek a költségvetés elfogadását. Szintén a költségvetéshez 

tartozik, a Medgyasszay doktor úr nincs itt ma, küldött nekünk egy levelet a költségvetéssel 

kapcsolatban, ami az ő külön véleménye. Engedjék meg, hogy mint a bizottság elnöke, most ezt 

felolvassam. „Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő társak, megjelentek. Külföldi 

tartózkodásom miatt személyesen nem lehetek jelen a mai ülésen, de hadd osszam meg néhány 

gondolatomat Önökkel a 2011. évi költségvetés kapcsán. 1. Ezidáig sem, és ezután sem támogatom az 

ún. képviselői pénzkeret létesítését. Álláspontom szerint ez nem más, mint közpénzen történő négyéves 

folyamatos képviselői kampányolás. Ez az éves szinten képviselőnként 300.000 Ft a testület egészét 

tekintve évi 3 millió Ft közpénz véleményem szerint maradjon a közös tartalékban, ne egyéni 

döntésekkel aprózódjon el, hanem közös döntéssel kerüljön majd adott időben adott helyre és célra. 2. 

A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban a következőket szögezném le. Értékrendem szerint 

közpénzből azok a szervezetek kaphatnak támogatást, melyek helyi szerveződésűek, minél több helyi 

lakost vonnak be működésükbe, vagy szolgálják azok érdekeit, így közösségteremtő erejük van. 

Erkölcsi értéket közvetítenek, legyen az kulturális, vallási, hagyományőrző, vagy általános emberi 

értékek, mint kitartás, becsület, céltudatosság, melyeket a sportok képviselnek. 3. Ezek szellemében 

felhívnám a figyelmet arra, hogy a Győrújbaráti Evangélikus Gyülekezet és a Győrújbaráti Keresztény 

Egyesület támogatási kérelmét az asztalról lesöpörni több, mint hiba. A képviselői pénzkeret közös 

tartalékban hagyásával támogatásuk megoldható lenne. Köszönöm, hogy véleményemet meghallgatták, 

és kérem, döntésüknél vegyék figyelembe. Tisztelettel, dr. Medgyasszay Csaba.” Köszönöm, és akkor 

mégegyszer mondanám, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 

2011. évi költségvetést.  

Dr. Palla Roland: A vitában sajnos nem tudtam részt venni, és szeretném a véleményemet elmondani 

az egyik civil szervezetnek a támogatási összegéről. Úgy gondolom, hogy az eredmények és az egyéb 

dolgok nem reprezentálják jól a civil szervezetnek a működését, mert elég sok a személyi kiadásuk. Én 

azt javaslom, hogy a DSE működésére az összeget 1.200.000 Ft-ra csökkentsük, és kiemelten 

támogassuk ezek közül a sportegyesületben a szakosztályok közül a vívást, a tornát és az atlétikát, amik 

jól működtek és jó eredményeket hoztak a falunak. Köszönöm.  

Zólyomi Péter: Körülnéztem az asztalnál, és azt kell mondjam, hogy én vagyok az egyetlen, aki az 

elmúlt öt évben mind az öt költségvetést, mint a Pénzügyi Bizottság tagja végignézhettem. Ennek van 

egy olyan előnye, hogy az ember lát egyfajta tendenciát, lát egyfajta változást abban, hogy honnan 

indultunk, hova érkeztünk, és hogy hova tartunk most. Biztosan látszik, hogy az anyagok 

előkészítettsége, részletezettsége, összefogottsága és áttekinthetősége az öt évben folyamatosan javult, 

ezért elsősorban jegyző úrnak és a kollégáinak tartozom köszönettel.  Az öt évvel ezelőtt megkapott 

költségvetési tervezettel össze sem hasonlítható. Ezt úgy gondolom, hogy aki kicsit is meg akarja érteni, 

az meg tudja érteni. A másik, amit a Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondtam, hogy igazából egy 

költségvetésben a képviselő-testületnek két olyan téma van, ahol komolyan dönteni kell, vagy amiről 

komolyan vitát érdemes folytatni: hogy milyen beruházásokat hajtunk végre, másrészt hogy a civil 

szervezetek közül kiknek mennyit adunk, erre milyen keretet fordítunk. A költségvetés nagy része a 

különböző intézmények, az ÁMK és a hivatal működésére megy el. Ezeknek az intézményeknek a 

költségvetését az ÁMK igazgató és jegyző úr állítja össze. Azt gondolom, hogy mindkét területen egy 

takarékos, megfontolt, a lehetőségek kereteit nem feszegető, de azzal jól élő költségvetést láthatunk. 

Nyilván mindenhol lehetne még szorítani, de azt gondolom, hogy bármilyen további megszorítás már 

komoly minőségi romlással járna együtt, ami azt gondolom, nem célja senkinek. A civil szervezetek 

részét megnéztem, elővettem a korábbi éveket. Sajnos a második bizottsági ülésen nem tudtam 

résztvenni, írásban elküldtem a véleményemet, hogy én kb. mekkora összeget és hogy osztanék el, ez 

nagyon messze áll attól, amit most itt látunk, de nyilván nekem egy véleményem van, azért vagyunk 

kilencen, mert több szem többet lát és egy többségi döntés fog születni. Különszedtem a működési 

jellegű támogatását a civil szervezeteknek a bármi más (beruházás, bérleti díj, egyéb) támogatástól. 
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Próbáltam kiszűrni azt az összeget, amit működési támogatásra adunk ezeknek az egyesületeknek. 

2009., 2010. és 2011-et végignézve ez úgy alakult, hogy 12,7 millió volt 2009-ben, 13,3 millió volt 

tavaly, és idén 13 milliót terveztünk összesen. A tendencia, úgy gondolom hogy reális is. Aztán a civil 

szervezeteket két csoportra osztottam: vannak akik sporttal foglalkoznak, és gyakorlatilag az összes 

többi (egyházak, dalkör, Csobolyó …). 2009-ben a sport célú támogatás volt 6,8 millió, tavaly 7,1 

millió, idén 8,8 millió a tervezett. Ebből a három legnagyobbat ha kiemelem (kézilabda, labdarúgás, 

DSE) akkor azt látjuk, hogy a Diáksport egyesületnek kevesebbet tervezünk adni, mint tavaly, a 

kézilabdának háromszoros a támogatás, és a focisták is némileg többet kapnak, mint tavaly. Ha 1,7 

millióval többet adunk a sportolóknak, akkor a másik oldalon ennyi mínusz kell, hogy legyen, illetve 

még többnek, mivel kevesebb az egész keret is. Tehát a többi egyesület 2009-ben 6 milliót kapott, 

2010-ben 6,2-t, idén pedig 4,2 milliót tervezünk adni, tehát kb. egyharmadával kevesebbet adunk a 

sporton kívüli egyesületeknek, mint tavaly. Hogy ki ennek a nagy vesztese, azt részben Medgyasszay úr 

levele is tartalmazta, de kevesebbet kap a Dalkör, a Thorigné-Fouillard Egyesület, és gyakorlatilag 

egyetlen egyház sem kap egyetlen fillért sem a tervek szerint. Az elmúlt öt évben, ha jól emlékszem, 

minden esetben kaptak pénzt. Kicsit csodálkozom polgármester asszonyon is, hogy nem állt ki az 

Evangélikus Egyházközség mellett. Mégegy megjegyzésem lenne. Kicsit furcsán érzem magam a 

Pénzügyi Bizottság ülésén, merthogy minden oda tartozik a sportegyesületek támogatásától kezdve az 

újság szerkesztéséig. Részemről továbbra is elmondom, hogy Oktatási-Kulturális és Sportbizottság 

szerintem kellene.  Másik dolog pedig, amit szintén Medgyasszay képviselő úr említett, ez a képviselői 

keret, melyre 3 millió Ft-ot hagyott jóvá a Pénzügyi Bizottság. Az elmúlt négy évben ilyen sor nem volt 

4 vagy 5 évvel ezelőtt ha jól emlékszem 100.000 Ft/év volt. Én is azt gondolom, amit Medgyasszay 

Csaba mondott, hogy ez egy közpénzből lefolytatott kampányolás, amit ha végigvetítek az elkövetkező 

3-4 évre, akkor fejenként 1 millió Ft-ot tudunk adni annak az egyesületnek, aki nekünk kedves, vagy 

akitől szavazatot várunk 4 év múlva. Az elmúlt 4 évben amire úgy gondolta a testület, hogy kell pénz, 

arra volt pénz, arra mindig megszavaztuk a pénzt. Hogy miért van erre szükség… nyilván a többség 

majd dönteni fog ebben is. Felvetődött olyan ötlet is, hogy azért erre a testületnek rá kell bólintania, 

tehát nem teljesen egyéni döntés, hanem a testület támogatja. Ezzel az a problémám, hogy ha nem 

bízunk egymásban annyira, hogy nem ostobaságra költjük, akkor nagyon nagy baj van közöttünk. Én 

ezt a részét nem támogatom. A beruházásokról is láthattunk egy listát, hogy mi az, ami most belekerült. 

Hogy miért pont ezek kerültek bele… ezek nyilván nem a már beadott pályázatok és pályázati 

önrészek, amiről beszélek. Eddig a költségvetésben ilyen szintig nem részleteztük, hanem egy tartalékot 

képeztünk belőle, és amikor jött a feladat, és elkészült az előterjesztés, akkor döntöttünk róla. Most, ha 

ezek belekerülnek, akkor csak akkor vesszük ismét elő, ha valami nagyon komoly döntés kell, de az 

már nem lesz kérdés, hogy ezeket megcsináljuk-e vagy sem. Hiányolom ebből a COOP ABC 

környékének rendbetételét, arra már tavaly, sőt talán tavalyelőtt is tettünk félre pénzt, ez most teljesen 

kihullott, illetve ugyanerre a sorsra jutott a Petőfi utcának a járdaépítése, melyre szintén tavaly már 

tettünk félre pénzt. Nem azt mondom, hogy ezekkel a beruházásokkal nem értek egyet, de ezt jobban 

átgondolnám, és nem történne probléma, ha február 15-én ezekről nem hoznánk döntést. Jogilag a 

költségvetés teljesen elfogadható, de én még egy kicsit várnék az elfogadással.  

Rácz György: Valóban, ez egy másik testület, mások szavaztak ránk, mint az előző testületre. Négy 

évvel ezelőtt, amikor az új testület létrejött, a fő hangsúly az volt, hogy az ÁMK-t létre kell hozni, mert 

azzal költséget fogunk megtakarítani, és kevesebb ember lesz. Szakértőket hozattak ide, ki akartak 

rúgatni 6,5 embert. Ahhoz képest az ÁMK-ban az akkori 77-es létszámmal szemben most 84-en vannak 

úgy, hogy a karbantartókat áthozták a hivatalhoz. Az évente 20 millió Ft, 4 év alatt 100 millió Ft. Abból 

sok mindent meg lehetett volna valósítani. Ez az egyik. A másik, hogy tervezni és dolgozni – úgy 

gondolom – csak úgy lehet, ha ott vannak a pénzek. Ezért járt így a Petőfi utca járdája is, a COOP ABC 

környéke is. Ezek legalább 99%-ban meglesznek. A képviselői kerettel kapcsolatosan volt egy olyan 

javaslatom, hogy az utolsó évben ne kapjon senki, hogy ne lehessen azt mondani ránk, hogy 

kampányolunk. A 300.000 Ft-ból azt a civil szervezetet, amit kihagyunk, nyugodtan lehet támogatni.  

Juhászné Árpási Irma: Az Ötv. és az Államháztartási Törvény egyaránt kimondja, hogy az előre 

tervezhető feladatokra és látható feladatokra az önkormányzatnak kötelező odatenni a pénzösszegeket. 

Úgy gondolom, hogy helyesen járt el mind az, aki ezt készítette, aki elfogadta, aki ezzel foglalkozott. 

Másrészt szeretném kijavítani képviselő urat, hogy a Katolikus Egyház 100.000 Ft-ot kért műemlék 

felújításra, az benne van, az Evangélikus Egyháznak a javaslat szerint a templom felújítását 200.000 Ft-

tal kívánja támogatni a testület. A vallásom, a pártbeli hovatartozásom pedig az én magánügyem. Jelen 
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esetben Győrújbarát összes lakóját, összes civil szervezetét és összes egyházát képviselem. 

Megkérdezem, hogy van-e még valakinek véleménye, javaslata a költségvetéshez. A módosítással 

kezdjük majd a szavazást. Előtte azonban a tisztelt képviselő-testület megkapta írásban az intézményi 

térítési díjakról szóló módosítást. 2007-ben, utoljára 4 évvel ezelőtt nyúlt hozzá az intézményi térítési 

díjhoz Győrújbarát község képviselő-testülete. A Pénzügyi Bizottság többször és hosszan tárgyalta, a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Az egész napos óvodásokra 300 Ft, a félnaposokra 260 Ft, 

az iskola napközire 400 Ft, az iskola menzára 280 Ft, szociális étkezőkre 350 Ft, alkalmazottak 500, 

vendég étkezőkre pedig 600 Ft-ot javasol. Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba. Aki ezzel a 

javaslattal egyetért, az kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta meg. 

 

1/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról szóló 3/2008. 

(II. 6.) Ör. módosításáról 

A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található. 

 

Juhászné Árpási Irma: A költségvetéssel kapcsolatban pontosítani kell a helyi adókról szóló 

rendeletet. Megkérdezem jegyző urat, kíván-e ehhez valamit szólni. 

Dr. Tarjányi Tamás: Leírtam az előterjesztésben, igazából kettő technikai pontosítást kellett 

elvégeznünk, amiket a Pénzügyminisztérium által rendelt formanyomtatványokkal összhangba hozásra 

meg kellett tennünk. Egyik, pontosítani a mentesség egyik körét, a másik pedig, ami idő közben 

felvetődött, de nem került pontosan megfogalmazásra, hogy ahol épület áll, az adómentes, és amikor az 

építkezés megkezdődik, már az is. Tehát ne rójunk terhet az építkezőkre. Ez a két technikai finomítás 

került a rendeletben megfogalmazásra.  

Juhászné Árpási Irma: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban van-e vélemény, javaslat? Amennyiben 

nincs, úgy kérem, hogy a rendeletet a határozati javaslat szerint a tisztelt képviselő-testület fogadja el.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta. 

 

2/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 12/2010. (XII. 15.) 

Ör. módosításáról 

A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található. 

 

Juhászné Árpási Irma: Egyetlen módosítási javaslat érkezett a képviselő-testület elé, hogy a DSE 

1 200 000 Ft-ot kapjon a vívásra, atlétikára és tornára. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem 

kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

7/2011. (II. 15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község képviselő-testülete a 2011. év költségvetéséről rendeletben a 

Győrújbaráti Diáksport Egyesület támogatási összegét 1,2 millió forintra módosítja 

azzal, hogy a támogatási összeget a vívás, atlétikai és torna szakosztályokra kell 

költeni. 

 

Juhászné Árpási Irma: Kérem a képviselő-testületet, hogy ezen módosítással a költségvetés 

előterjesztését és a rendeletet fogadja el. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 fő tartózkodásával az alábbi 

rendeletet alkotta. 

 

 



 8 

3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található. 

 

 

5. napirend: Egyebek 

5.1. Döntés a „BM üdülő” üzemeltetésre átvételéről 
Juhászné Árpási Irma: A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrkapitánysággal előzetesen 

egyeztettünk. Mindenki előtt ismeretes, hogy a BM Üdülő az Arany János utcáról nyílik. 1997-ig az 

önkormányzat üzemeltette, azután került át az alapítvány üzemeltetésébe. Ez az üzemeltetési szerződés 

2010-ben lejárt, és a Rendőrséggel ismételt egyeztetések alapján szeretnék, ha mi ezt az üzemeltetésre 

átvennénk, ők pedig ezt ingyen és bérmentve adnák át Győrújbarát Község Önkormányzatának. Három 

alkalmat kértek, amikor majd előre egyeztetett időpontban szeretnének itt rendezvényt tartani. Ahhoz, 

hogy a megállapodást megkössük, az önkormányzatnak döntést kell hoznia arról, hogy át kívánja-e 

venni a BM üdülőt üzemeltetésre 0 Ft-ért. Az üdülőt megnéztük a testülettel, némi karbantartásra, 

felújításra szorul, legfőképpen festésekre, utána ennek az üzemeltetési formájáról közösen tudunk 

dönteni. Egyelőre egy elvi döntés kell ahhoz, hogy a rendőrség felé indulhassak azzal, hogy át 

kívánjuk-e venni. Amennyiben javaslat, kérdés nem volt, kérném a tisztelt képviselő-testület, hogy aki 

azzal egyetért, hogy a BM Üdülőt üzemeltetésre Győrújbarát Község Önkormányzata átvegye, az 

kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

8/2011. (II. 15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község képviselő-testülete a győrújbaráti, 1766/3 helyrajzi szám alatt 

található, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság tulajdonában álló 

ingatlant a tulajdonossal kötendő használati szerződés alapján átveszi üzemeltetésre, 

és felhatalmazza a polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

5.2. Házi segítségnyújtás feladatellátásának kérdése 

Juhászné Árpási Irma: Az Evangélikus Egyházközösség keresett meg bennünket, hogy egy ilyen 

feladatra intézményt kíván létrehozni, amelynek keretében át kívánja vállalni Győrújbarát községtől ezt 

a feladatot. Szeretném tájékoztatni a tisztelt képviselőket és a jelenlévőket, hogy a házi segítségnyújtás 

az egyik olyan szociális alapszolgáltatás, melyet minden önkormányzatnak biztosítani kell rászoruló 

lakosai számára méretétől, anyagi lehetőségétől függetlenül. Ez a feladat a szociális törvény által előírt 

kötelező önkormányzati feladat. Győrújbarát Község Önkormányzata, illetve jogelődje 1984 óta 

folyamatosan gondoskodik a győrújbaráti rászoruló idősek, betegek ápolásáról, házi gondozásáról. E 

tevékenységét az önkormányzat korábban kizárólag saját forrásából finanszírozta. 2010 május óta 

azonban a Szociális törvényben írtaknak mindenben megfelelő működési engedéllyel rendelkezik a házi 

segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás nyújtásához. Ennek köszönhetően igénybe vehetjük az 

ellátásokra jutó normatív állami támogatást, ami jelen esetben 2011-ben 166.080 Ft/fő/év. A házi 

segítségnyújtásra jogosult az a győrújbaráti lakos, akinek gondozási szükségletét háziorvosi igazolása 

és a helyszíni szemle alapján, a jegyző által felkért szociális gondozó szakvéleményben megállapítja. A 

szolgáltatás igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani, mely tartalmazza a háziorvosi igazolást, 

valamint igazolni kell az ellátott családjában az 1 főre eső jövedelmet is. A testület korábbi döntése 

alapján az ellátásért jelenleg az önkormányzatnak térítési díjat nem kell fizetni. Győrújbaráton most 5 

fő vesz részt a házi segítségnyújtásban. Működési engedélyünk 9 főre szól, a tavalyi évben az átlag 3 fő 

volt. A házi segítségnyújtás Győrújbaráton jól működik, az önkormányzat megfelelő tárgyi, személyi 

feltételekkel rendelkezik, színvonalas szolgáltatást nyújt, az ellátottak visszajelzése pozitív. Erről 

többször tárgyalt már a képviselő-testület, illetve bizottsági üléseken előkerült. Az a javaslat született, 

hogy Győrújbarát Község Önkormányzata minden támogatást megad az Evangélikus 

Egyházközségnek, és amikor ez a szolgáltatás beindul, azt követően ismételten meg kívánja vitatni az 

együttműködési megállapodást.  

Zólyomi Péter: Említette polgármester asszony, hogy most 5 fő van, aki ebben részt vesz, tehát 

830.000 Ft bevételünk van egy évben. Ennek mennyi a költségrésze az önkormányzat részéről? Tehát 
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jelenlegi szisztémában az önkormányzatnak ez pozitív vagy negatív szaldót jelent? Mert, ha negatívat, 

akkor véleményem szerint ezt nagyon gyorsan valakinek oda kell adni, és annyival is több pénzünk 

lesz.  

Juhászné Árpási Irma: A személyek száma állandóan változik. 1.718.545 Ft. Egy gondozónőre max. 

9 ellátott juthat. Aki az előzőleg elmondott határozati javaslattal egyetért, hogy támogassuk az egyházat 

ebben, és amikor a működés elindul, akkor ismételten térjünk vissza az együttműködési 

megállapodásra. Aki ezzel így egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

9/2011. (II. 15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község képviselő-testülete a házi segítségnyújtás feladatára vonatkozóan 

nem kíván szerződést kötni az Evangélikus Egyházközösséggel, a feladatot egyelőre 

önállóan látja el. 

 

5.3 Döntés a Baráti Hírmondó szerkesztéséről  
Juhászné Árpási Irma: A korábbi feladatmeghatározás alapján bekérésre kerültek a Baráti Hírmondó 

szerkesztésére az ajánlatok. Az ajánlatok 2011. január 25-én digitalizálva, e-mailben megküldésre 

kerültek a képviselők számára. Ezek alapján a képviselő-testületnek kell döntenie.  A Pénzügyi 

Bizottság ülésén erről szintén javaslat született a képviselő-testület felé. A Bizottság ezen feladat 

elvégzésére Németh Endrét javasolta. Ezzel kapcsolatban valakinek van-e véleménye, javaslata?  

Zólyomi Péter: A Pénzügyi Bizottságon valóban 4:1 arányban Németh Endre úr kapott támogatást. Én 

voltam az egyetlen, aki Szeles Sándor mellett foglalt állást. Ez annyiból érdekes, hogy én voltam, aki 

készítette az újságot. Ezen felül a Bizottság ülésén az a dolog fel sem merült, illetve szavazásra fel sem 

tettük, hogy mi lenne, ha Szeles Sándor változatlan díjjal, változatlan feltételekkel készítené az újságot. 

Mivel van egy olyan kérdés, ami a Pénzügyi Bizottságon fel sem vetődött, ezért mindenkit kérek, hogy 

fontolja meg mégegyszer azt a véleményét, amit akár ott hozott, vagy most fog hozni. Én azt gondolom, 

hogy a legegyszerűbb, legjobb megoldás az lenne, ha Szeles Sándor a továbbiakban is készítené ezt az 

újságot. Ő egyébként itt is van, megkérdezem, hogy szeretne-e valamit mondani, hogy mi a terv és 

hogyan folytatná.  

Szeles Sándor: Az elmúlt négy évben, amikor átvettem az újság szerkesztését, akkor az egyik 

legfontosabbnak azt tartottam, hogy az újságot megnyissuk a civilek felé, és az újság a helyi lakóknak 

szóljon. Úgy érzem, hogy ezt sikerült megvalósítani. A másik, ami lényeges, hogy a hirdetési 

bevételeket visszaállítottuk az önkormányzathoz, ami jelenleg úgy néz ki, hogy két olyan fix szerződés 

van, amivel ki lehet jelenteni, hogy az idei tervezett számokból legalább egyet a hirdetési bevételek 

kitermelnek. Ez a két pozitívum – úgy gondolom – mindenképpen a jelenlegi szerződés megtartása 

mellett szól. A jövőben a terjesztésnek az ellenőrzését szeretném kiterjeszteni, mivel vannak panaszok 

arra vonatkozóan, hogy az újságot hogyan kapják meg az olvasók. Szeretném, ha a postának a 2-3 

napos határidejét meglehetne tartani. Illetve azt a munkát, amit megkezdtünk, azt tovább folytatni, a 

civilek felé nyitni, és a hirdetőket bevonzani, hogy az újság minél kevesebbe kerüljön az 

önkormányzatnak.  

Pammer Ernő: Amikor erről tárgyaltunk, akkor Szeles Sándorral kapcsolatosan semmilyen kifogás 

nem merült fel, minőséget és tartalmat tekintve is egy nagyon jó újságról volt és van szó. Amikor ebben 

döntöttünk, az volt a fő indok, hogy ha két egyforma szolgáltatás van, akkor lehetőleg győrújbarátinak 

adjuk. 

Juhászné Árpási Irma: Amennyiben nincs több kérdés, akkor kérem, hogy aki azzal egyetért, hogy a 

következő időben Németh Endre végezze a Baráti Hírmondó szerkesztését, az kérem kézfeltartással 

jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza. 
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10/2011. (II. 15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község képviselő-testülete a Szeles Sándorral a Baráti Hírmondó 

szerkesztésére kötött szerződését felmondja, és a feladattal a továbbiakban Németh 

Endre, Győrújbarát Veres Péter u. 111. szám alatti lakost bízza meg, felhatalmazza a 

polgármestert az új szerződésnek a benyújtott ajánlat szerinti kidolgozására és 

megkötésére. 

 

5.5.1. 3431/1 hrsz. ingatlan kérelme  

Juhászné Árpási Irma: A Településfejlesztési Bizottság 2 igen, 4 tartózkodás mellett nem támogatta 

ennek az ingatlannak a belterületbe vonási kérelmét. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? 

Amennyiben nincs, akkor amennyiben a tisztelt képviselő-testület egyetért azzal, amit a Település-

fejlesztési Bizottság javasolt, hogy ennek az ingatlannak a belterületbe vonását nem javasolja, az 

kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 fő tartózkodásával az alábbi 

határozatot hozza. 

 

11/2011. (II. 15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község képviselő-testülete a győrújbaráti 3431/1 helyrajzi számú 

ingatlan belterületbe vonását nem kezdeményezi, az adott területet jelenlegi külterületi 

minőségében tartja fenn. 

 

5.5.2. 4038 hrsz. kérelme  

Juhászné Árpási Irma: Ezt a kérelmet a képviselő-testület három alkalommal már tárgyalta, minden 

alkalommal elutasította. A Település-fejlesztési Bizottság 4 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 

kérelmet nem támogatja. Ez ismételten egy belterületbe vonási kérelem. Amennyiben nincs kérdés, úgy 

kérem, hogy a tisztelt képviselő-testület ha egyetért azzal, hogy ezt a 4038-as hrsz-ú ingatlan kérelme 

elutasításra kerüljön, az kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő 

tartózkodásával az alábbi határozatot hozza. 

 

12/2011. (II. 15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a győrújbaráti 4038 

helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonását nem támogatta, annak besorolását nem 

kívánja megváltoztatni, nem kívánja falusias lakóterületté nyilvánítani, mivel ennek 

indokát, illetve szükségét nem látta, azt a kérelmező nem támasztotta alá. 

 

5.5.3. 2696/1 hrsz. kérelme 

Juhászné Árpási Irma: A Liszt Ferenc utcában ezt az önkormányzati területet a tulajdonos meg 

kívánná az önkormányzattól vásárolni. A Település-fejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy nem 

kívánja értékesíteni, azt javasolja a Képviselő-testületnek is, hogy ez ne történjék meg, hiszen ez a 

telek a Kert utca mellett megközelíthető, alatta 2 db pince is található. Aki azzal egyetért, hogy a 

megvásárlás ne történjen meg, utasítsuk el, az kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

13/2011. (II. 15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzata a tulajdonában álló, 1983 hrsz. ingatlanból a 

2696/1 helyrajzi számú ingatlan előtti részt nem kívánja értékesíteni. 

 

5.5.4. Utcák elnevezése 

Juhászné Árpási Irma: A Település-fejlesztési Bizottsághoz fordultak a Felső-Paperdő és a 

Csordahajtótól menő út tulajdonosai, hiszen ezek az utak nincsenek elnevezve. A bizottság úgy döntött, 
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hogy az egyik utat, amely az önkormányzat 3966 hrsz-ú útja, azt Felső-Paperdő utcának, és a 3824 

hrsz-ú önkormányzati utat, amely a Csordahajtó tetejétől a Paperdő utcáig tart, az pedig Hegyhát utca. 

Ezek régi nevek, régen is így hívták ezeket a területeket. Amennyiben a tisztelt képviselő-testület 

egyetért, hogy a 3824 helyrajzi számú önkormányzati út Hegyhát utca legyen, az kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

14/2011. (II. 15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 10. § h) pontja alapján a 3824 helyrajzi számú, útként nyilvántartott 

ingatlant Hegyhát utcának nevezi el. 

 

Juhászné Árpási Irma: Amennyiben egyetért azzal, hogy a 3966 hrsz-ú út a Felső-Paperdő utca nevet 

kapja, úgy kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

15/2011. (II. 15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 10. § h) pontja alapján a 3966 helyrajzi számú, útként nyilvántartott 

ingatlant Felső-Paperdő utcának nevezi el. 

 

5.5.5. Öreg gyepszegés 

Juhászné Árpási Irma: Település-fejlesztési Bizottsági ülésen ismét megjelentek az Öreg-Gyepszegés 

néven ismert külterületi ingatlan tulajdonosai, ahol ipari területeket szeretnének kialakítani. Hosszú-

hosszú folyamatnak lassan talán a végére érünk, hiszen az elmúlt években a Földvédelmi Hatóság és a 

Talajvédelmi Hatóság nem járult hozzá, hogy ezek ipari területek legyenek. Úgy tűnik, hogy ez az 

akadály mostanra elhárult, úgyhogy az Öreg-Gyepszegés tulajdonosai kérik, hogy a tisztelt képviselő-

testület ismételten indítsa meg ezt a rendezési tervi módosítást, és folytatódjék, mert hisz komoly 

befektetői érkeztek meg ezen területekre. Úgy gondolom, hogy Győrújbarát Község Önkormányzatának 

ez komoly adóbevétel lehet, az információk szerint az Audinak az előkészítő cégei jelennének meg ezen 

a területen. Úgy gondolom, hogy ez mindnyájunk érdekét és a falu érdekét is szolgálja.  

Zólyomi Péter: Annak idején az Öreg-Gyepszegésre kötöttünk egy településfejlesztési szerződést. Az 

életben van, és továbbra is működik, tehát nem sikkadt el a rendszerben? Nem részünkről, hanem az ő 

részükről…abban voltak határidők is. 

Juhászné Árpási Irma: Annak idején arról volt szó, hogy amikor kialakulnak a telkek… rajtuk kívül 

álló okokból nem valósulhatott meg, hiszen a rendezési tervi módosítás hosszú folyamat, ahol a 

szakhatóságokat be kell vonni, és az előbb említett két szakhatóság támasztott olyan feltételeket, 

amelyek most úgy néz ki, hogy elkerültek az útból. A költséget vállalták. Erre az önkormányzatnak 

ügyvéd által ellenjegyzett megállapodása van. Aki ezzel így egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

16/2011. (II. 15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község képviselő-testülete korábbi, 057/21-43 és 057/53-63 helyrajzi 

számú ingatlanokra vonatkozó rendezési tervi módosítási eljárását ismételten el 

kívánja indítani. A megkötött településrendezési szerződés alapján kéri a tervezéssel 

megbízott vállalkozót a szükséges munkarészek ismételt előkészítésére, ahhoz, hogy az 

önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény alapján szükséges településrendezési eljárást meg tudja indítani. 

 

 



 12 

5.6. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, gazdasági program megalkotása 

 

Dr. Tarjányi Tamás: Nem is igazán napirendi pont, csupán az én figyelemfelhívásom ez a pont arra, 

hogy a képviselő-testületnek az Önkormányzati törvény alapján az alakuló ülésétől számított 6 hónapon 

belül meg kell alkotnia a gazdasági programját, illetőleg felül kell vizsgálnia a Szervezeti és Működési 

Szabályzatát. Ezért arra szeretném felhívni a képviselő-testület figyelmét, hogy a határidő 2011. április 

12-én lejár. Ez elsőre sok időnek tűnik, de nem olyan hosszú, hiszen addig a tervezet szerint kettő 

rendes testületi ülés lesz. Csak azt kívántam jelezni a tisztelt képviselő-testület felé, hogy ezeket a 

munkákat el kellene kezdeni. 

Rácz György: Tájékoztatásul elmondanám, hogy a legutóbbi munkaértekezleten megállapodtunk a 

gazdasági programot előkészítő munkabizottságban: Zólyomi Péter úr, Palla Roland alpolgármester úr, 

Juhászné Árpási Irma polgármester és jómagam személyében. 

Pammer Ernő: Az Egyebek napirendek között szeretnék még egy pár szót szólni a 

közterületfelügyelőről, az ő munkájáról, illetve arról, hogy az előző ciklusban elindult egy ilyen 

program. Ezzel kapcsolatban vannak nagyon jó tapasztalatok, tehát úgy tűnik, hogy a községben javult 

a rend, javult a tisztaság, nagyon szigorúan végzi a munkáját, viszont a másik oldalt tekintve több 

visszajelzést kaptam a győrújbaráti polgároktól sérelmekről. Azt javasolnám, hogy kicsit talán 

barátságos levélben kérjük meg a falunak a polgárát, hogy ne 3 napon belül, hanem mondjuk 1 napon 

belül távolítsa el, amit a közterületen elhelyezett. Van-e jogi megoldás, hogy kicsit emberségesebb levél 

menjen ki a polgároknak? 

Dr. Tarjányi Tamás: Valamennyi köztisztviselőnek én vagyok a munkáltatója, és azt gondolom, hogy 

egy konkrét köztisztviselő munkájával szemben támasztott bármiféle kifogás nem a képviselő-testület 

elé való. Ez a konkrét eset sem úgy van, minden érmének van egy másik oldala, ebbe nem egy 

képviselő-testületi ülésen szeretnék vitába bonyolódni. Bármelyik képviselőnek bármelyik 

köztisztviselőnek a munkájával kapcsolatban ha van észrevétele, bármikor e-mailen, telefonon, 

személyesen megtalál, arra kérek mindenkit, hogy tiszteljenek meg minket a visszajelzésekkel 

kapcsolatban, hallgattassék meg mindig a másik fél is. Úgy gondolom, hogy megfogalmazásra kerül 

velünk szemben egyrészt, hogy a faluban tegyünk rendet, ez sokszor a szigorral jár. Ez azzal jár, hogy 

egyes polgároknak ez nem tetszik. Amikor a szemét elborította a falut, akkor ugyanúgy én hallgattam, 

ugyanúgy itt a képviselő-testületen, hogy miért nincs rend, miért nem lép fel az önkormányzat, amikor 

meg fellépünk, akkor is kritikát kapunk. A kritikának megvan a helye, annyit szeretnék kérni, hogy az 

én munkáltatói jogköröm alatt álló köztisztviselőket rajtam keresztül tessék kritikával illetni, illetve 

ezeknek a történeteknek meghallgatni az indokait. Amennyiben pedig bármilyen hivatali döntésünkkel 

kapcsolatban kifogás merül fel, úgy arra mind a rendes, mind egyéb jogorvoslati eszközök 

rendelkezésre állnak.  

Ifj. Árvai István: Felajánlást szeretnék tenni, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy szóba került az iskola 

melletti háznak a bontása. Ignácz József kollégával, valamint a focicsapattal karöltve tudnánk vállalni 

azt, hogy költségmentesen ezt elbontanánk. Egy olyan kérésünk volna, hogy ezt az összeget, ami 

költség ebből visszamarad, azt pedig a sportpályán levő öltöző beruházási célra való felhasználására 

kerüljön.  

Juhászné Árpási Irma: Úgy gondolom, hogy megköszönhetjük ezt a felajánlást. A Győrszolig 

jutottunk el, a költségekről írásban fognak tájékoztatást adni. Ők engedéllyel és olyan konténerrel 

rendelkeznek, ami megfelelő a veszélyes hulladék elszállítására. De a leszedés a mi feladatunk lesz.  

Juhászné Árpási Irma: Minden képviselő kapott egy rendezési tervi módosítást, ez ma délután, nem 

sokkal 4 óra előtt érkezett hozzánk. Győr város kérte tőlünk ezt a módosítást. Győr város a 82. sz. utat 

nem szeretné a továbbiakban Szabadhegyen átvinni, hanem az autópálya utáni lehajtás után át szeretné 

hozni ezt az utat zártkertek, kismegyeri kültelek és Győrújbarát között, ahol ennek a kicsatlakozása a 

Szent-Lélek Templomnál lévő villanyrendőrnél lenne. Egy kis része érinti Győrújbarátot is, itt 

szeretnének utat építeni majdan, most a tervezés szakában vannak. Az önkormányzatnak egy döntést 

kell hoznia, hogy hozzájárul, és eszerint a rendezési tervet módosíthatják. Nekünk ez semmilyen 

költségvonzatot nem jelent, hiszen minden költségét a készítő beruházó vállal. Aki egyetért azzal, hogy 

ezt a rendezési terv az ott leírtak szerint módosításra kerüljön, az kérem kézfeltartással jelezze.  
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

17/2011. (II. 15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Nemzeti 

Infrastruktúrafejlesztő Zrt. megbízásából a Győrújbarát Kismegyeri dűlő és a 82. 

számú országos főútvonal közti területre vonatkozó rendezési tervi módosítási eljárást 

a Talent-Plan Kft. előkészítse, a győrújbaráti rendezési tervben kijelölt nyomvonalat 

összhangba hozza a győri rendezési tervben kijelölt nyomvonallal, majd azt a 

képviselő-testület elé terjessze. Az eljárás költségeit a beruházó a Talent-Plan Kft.-vel 

kötött szerződés alapján biztosítja. Győrújbarát Község Önkormányzata a beruházás 

tervezéséhez és kivitelezéséhez anyagi forrásokat biztosítani nem tud. 

 

Juhászné Árpási Irma: Van-e még valakinek véleménye, javaslata?  

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 19:16 órakor bezárja. 
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