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JELEN VANNAK: Juhászné Árpási Irma polgármester 
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dr. Bálló Ferenc 

dr. Márai István 

dr. Medgyasszay Csaba 

Pammer Ernő 

Rácz György 

Zólyomi Péter 

 

 

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

Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Pammer Ernő és Rácz 

György képviselő urakat javaslom.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Pammer Ernő és Rácz 

György települési képviselőket. 
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Juhászné Árpási Irma: Engedjék meg, hogy az ülés levezetése alatt helyet foglaljak, mert 

tapasztalatból tudom, hogy állva a papírokat forgatva az nagyon zavaró a televízióban. Kérem a tisztelt 

képviselő-testületet is, hogy maradjon ülve és így tegye meg a hozzászólásait.  

Tisztelt képviselő-testület, tisztelt jelenlévők. A két ülés között volt rendkívüli nyilvános és zárt 

testületi ülés. Zárt ülésen döntött a képviselő-testület dr. Tarjányi Tamás jegyző közszolgálati 

jogviszonyának indoklás nélküli megszüntetéséről. Ülésezett a Szociális Bizottság, 307.000 Ft összegű 

támogatást ítélt a rászorultaknak. Szeretném elmondani, hogy ez nem egy egyösszegű kifizetés, hanem 

a bizottság döntött úgy is, hogy ezt elosztva kéthavonként adja a rászorultaknak, illetve az étkezés is 

benne van, amellyel támogatjuk az iskoláskorú gyermekeket. A pénzügyi bizottság és a 

településfejlesztési bizottság ülésezett, a mai testületi ülés anyagát készítette elő. Jó ütemben halad az 

élhető településközpont pályázatnak a kivitelezése. Továbbra is kérjük szíves türelmüket. Egyre több 

munkás jelenik meg a területen, kérjük az autóvezetőket, hogy figyeljenek az úton közlekedőkre is, és 

az ott dolgozókra is. Köszönjük szépen. A sportegyesület elkezdte a sportpálya villamosítását. A 

fagyizó melletti kis épület kisajátítási eljárása folyamatban van, június 22-én lesz az egyeztetés a 

Kormányhivatalban. A fagyizóra a szakértő által meghatározott vételárat megküldtük a 

tulajdonosoknak, az egyeztetés megtörtént, majd pedig jogi képviselő útján közölték, hogy nem 

kívánják eladni ezt az épületet, úgyhogy rövidesen el lehet indítani a kisajátítási eljárást. A kontra-

sarki ház lebontására az árajánlatok megérkeztek, melyet a mai testületi ülésen fogunk tárgyalni.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tájékoztató 

jelleggel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

Juhászné Árpási Irma: A tisztelt képviselő-testület a napirendi pontokat a meghívóban megkapta. 

Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a 

napirendi javaslatot 

 

Napirendi pontok: 

 

1. 2010. évi zárszámadás megtárgyalása 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

2. Pénzügyi Bizottság előterjesztéseinek tárgyalása 

Előterjesztő: Rácz György Pénzügyi Bizottság elnöke 

3. Településfejlesztési Bizottság előterjesztéseinek tárgyalása 

Előterjesztő: Árvai István Településfejlesztési Bizottság elnöke 

4. „Bölcsőde kialakítása” és az „Élhető településközpont kialakítása” pályázatokhoz beérkezett 

ajánlatok tárgyalása 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

5. Egyebek 

6. Zárt ülés személyi ügyekben 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

Dr. Medgyasszay Csaba: Szeretnék napirendek előtt szót kérni. Tisztelt képviselő-testület, tisztelt 

polgármester asszony, jelenlévők, győrújbarátiak. Polgármester asszony is a két ülés között történtek 

elmesélésében említette, hogy 03.31-én zárt ülésen felmentette a testület munkája végzése alól 

Tarjányi Tamás, jegyző urat. Az, hogy indoklás nélkül mentette fel, erre törvényi lehetőség volt, és 

még a mai napig is van. Függetlenül az alkotmánybíróság döntésétől, ami még nem hatályos. Miután 

ez megtörtént, én szeretném megköszönni Tarjányi Tamás, jegyző úrnak azt a munkát, amit itt végzett, 

és néhány gondolatban összegyűjtöttem azt, hogy én miért is teszem ezt meg. Azt gondolom, hogy 

mikor idekerült 2,5 éve, az előző testületnek is a tagja voltam, és egy ambiciózus, magabiztos, 

rátermett fiatalembert ismerhettünk meg mindannyian a személyében, aki utána fiatal, hozzáértő, 

rátermett szakembereket hozott ide az aljegyzői, településmérnöki és építésügyi ügyintézői posztokra. 

Sikerült a hivatal tekintélyét megerősítenie, felszámolni a korrupciót, ami igenis volt, és igenis 
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mindenki tudott róla. A hivatal hatósági munkájának a megyében tekintélye lett 2008 után, sok 

jelentős győri ügyben is Győrújbarát polgármesteri hivatalát jelölték ki eljáró hatóságnak. Létrejött 

egy három fős karbantartói brigád, akik jelentős munkákat végeztek az elmúlt években saját 

teherautónk beszerzésével. Beindult a közmunka program, amiben tartósan munkanélküli 

győrújbarátiaknak tudott a hivatal újra értelmes és hasznos, megbecsült munkát adni a segély helyett. 

Jelenleg már közterület felügyelő vigyázza a rendet így-úgy Győrújbaráton, szükség esetén 

figyelmeztet, ha kell, bírságol. Ebben az időszakban fejeződött be az ÁMK iskola épületének, az 

Óvoda utcai óvodának és a konyhának a felújítása, bővítése. A napokban zajlik a faluközpont 

felújítása, amiben az elmúlt két évben rengeteg munkája van benne. Nyert a bölcsődei pályázat, jövőre 

új intézménnyel bővülhet az önkormányzat, melynek előkészítése szintén a hivatal dolgozóinak 

munkáját dicséri. Sikerült megvásárolni a Veres P. u. 96. szám alatti kontra-sarki ingatlant, amelynek 

bontása idén megkezdődik. A képviselői munkáról annyit foglaltam össze, hogy átláthatóbbá, 

előkészítettebbé vált a képviselő-testület munkája. Részletesebb és megalapozottabb előterjesztések 

alapján dönthetnek a képviselők. Képviselői és állampolgári kérdésekben mindig világos válaszok, 

kivetített előterjesztések, átlátható együttműködés volt a válasz. Semmi susmus, semmi „majd 

utánanézünk”, „majd legközelebb”, aztán majdcsak elfelejtődik valahol. Az önkormányzat 

költségvetése stabil volt 2008 és 2010 között a válság ellenére is, Rácz György PEB elnök úr is külön 

megdicsérte jegyző urat és a hivatalt és dolgozóit a költségvetés idei elfogadásakor. Jelentős 

informatikai fejlesztések történtek a hivatalban, modern, biztonságos adatvédelmi rendszer tárolja a 

hivatalos adatokat. Bár felsorolásom nem kizárólagosan dr. Tarjányi Tamás érdeme. Mégis nagyon 

sok munkája, ideje és energiája kellett hozzá, nem feledve a hivatal összes dolgozójának odaadó 

munkáját és szerepét. Végezetül, de nem utolsó sorban. A jegyző és az aljegyző úr is mindig a 

törvények maximális betartását és betartatását tartották szem előtt, és a hivatalt is így működtették. 

Ezek figyelembevételével mindig a megoldást keresték, még ha ez magánszemélyek érdekeit sértette 

is a falu érdekeivel szemben. Bár néha egyesek számára a jogi felkészültséggel megalapozott 

határozott állásfoglalás arroganciának tűnhetett, a tiszta, becsületes munkához kétség nem férhetett. 

Erről a mentalitásról a munkatársak, a sok győrújbaráti ember mindennél többet tudhat. A jegyző és az 

aljegyző nem a népszerűségre törekedtek, de azt hiszem, nem is ez volt az ő dolguk. Én köszönöm 

munkájukat, Tarjányi Tamásét és Pék Szabolcsét sok győrújbaráti ember nevében is. Köszönöm. 

 

 

1./ napirendi pont: 2010. évi zárszámadás megtárgyalása 

 

Juhászné Árpási Irma: A tisztelt képviselő-testület ehhez az előterjesztéseket írásban megkapta, 

illetve megkapta hozzá a Független könyvvizsgálói jelentést is és még az Éves ellenőrzési jelentést is, 

amely mind a törvény szerint készültek. Egy mondatot szeretnék a Független könyvvizsgálói 

jelentésből kiemelni: „Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Győrújbarát Község 

Önkormányzata 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről 

megbízható és valós képet ad.” A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, megkérdezem Rácz György 

elnök urat, hogy kíván-e szólni a napirendi ponthoz. 

 

Rácz György: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérdések elsősorban azzal 

kapcsolatban merültek fel, hogy ahol megemelkedett az előirányzat, azok mögött volt-e képviselő-

testületi határozat. Igen, mindegyik esetben képviselő-testületi határozat volt mögötte. A személyi 

kiadásoknál volt viszonylag jelentősebb emelkedés, ennek az oka pedig elsősorban az volt, hogy 

különböző pályázatok futottak, és ezekhez a pályázatokhoz kapcsolódó bér jellegű kiadások voltak 

azok, amelyek megemelték a kiadásokat. A megállapításunk az volt, hogy az elmúlt évben a község 

polgármesteri hivatala takarékos gazdálkodást folytatott, hiszen az előirányzatokat sehol nem lépték 

túl, sőt viszonylag jelentős megtakarítás tapasztalható. Határozati javaslatunk: a bizottság 4 igen 

szavazattal a 2010. évi zárszámadást elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára azzal a 

kikötéssel, hogy a szabad pénzmaradványt az általános tartalékba helyezzük be.  

 

Juhászné Árpási Irma: Amennyiben a tisztelt képviselő-testület egyetért az előterjesztéssel, úgy 

kérem, hogy a zárszámadást fogadja el, és a szabad pénzmaradványt pedig az általános tartalékba 

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

alábbi határozatot hozza. 

 

47/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata 

a 2010. évi zárszámadást az írásbeli  

előterjesztéssel egyezően – a szabad pénzmaradvány 

általános tartalékba helyezésével – elfogadja.    

 

 

2./ A Pénzügyi Bizottság előterjesztéseinek tárgyalása 

 

2.1. Győrújbarát Község komplex vízrendezési terve 

 

Juhászné Árpási Irma: A képviselő-testület döntött a költségvetés elfogadásánál, hogy milyen 

munkálatok kezdődjenek meg a településen. Ezek közé tartozik a község komplex vízrendezési terve 

is. A bizottság szintén megtárgyalta. 

Rácz György: Három ajánlat érkezett be: A Fehérvár Vízterv Mérnöki Kft-től 19.187.500 Ft, a Hidro-

Plan Győriterv Mélyépítési Tervező Kft-től 18.050.000 Ft, és a Terra-Aqua Kft-től 37.125.000 Ft. A 

bizottság átnézte és megtárgyalta az árajánlatokat. A két legalacsonyabb árajánlatot beadó mérnöki 

irodának a terve nem teljesen egyezik műszaki tartalomban, ezért a következő határozati javaslatot 

tesszük a képviselő-testület felé 4 igen szavazat mellett: A Hydro-Plan Győriterv Mélyépítési Tervező 

Kft-t szólítsuk fel, hogy 15 napon belül egészítse ki és küldje meg a polgármesteri hivatal részére a 

tervezési ajánlatát, hogy mindkettő teljesen egyforma legyen, hogy megfelelőképpen tudjunk dönteni, 

és részletezze ezeket az ajánlatokat.  

 

Zólyomi Péter: Az elkövetkező hat napirendi pont mindegyike arról szól, hogy árajánlatokról 

döntöttünk és választottuk ki, hogy kit javaslunk. A hat napirendi pontból öt esetben nem kaptuk meg 

az ajánlatokat, amik beérkeztek a hivatalba. Sem a PEB ülésen, sem a mai napig. A Pénzügyi 

Bizottságon kaptunk egy hivatal által összeállított kivonatot, ami időnként azt jelentette, hogy két vagy 

három számból ki kellett választani a legalacsonyabbat. Akkor bíztam benne, és szóltam is, hogy az 

elmúlt két-három évben nem ezt szoktuk meg, szeretnénk látni a konkrét beérkezett ajánlatokat, 

azoknak a beltartalmát összehasonlítva elolvasva megnézve, értelmezve szeretnénk dönteni. Ma 

megnéztem az e-mailjeimet, nem kaptuk meg, csak a fűnyírás ajánlatát kaptuk meg. Én ezt furcsának 

tartom és jelezném, hogy nem ezt szoktuk meg, és kérném, hogy a jövőben ez ne így működjön, mert 

ez a képviselői munkának valamiféle lebecsülése.  

 

Rácz György: Valóban, itt történt egy kis malőr, de szerintem pótlólagosan kiment az 

előterjesztésekben egy külön e-mailben az összes 18 oldal.  

 

Dr. Medgyasszay Csaba: Meg szeretném kérdezni, hogy úgy emlékszem, hogy a költségvetésben ez 

tervezett kiadásként szerepelt. Itt 14 millió Ft körüli összeg volt, honnan óhajtja a Pénzügyi Bizottság 

a 4 millió Ft-ot előteremteni? A tartalékból, vagy pedig további tárgyalásokat folytatna-e a hivatal 

vezetése, vagy polgármester asszony az ár csökkentése érdekében? Ez egy 4 millió Ft-tal magasabb ár, 

mint amire van előirányzatunk.  

 

Rácz György: Azt gondolom, hogy ha beérkezik a kiegészítés, akkor érdemes leülni a két céggel, 

hogy csökkentse, amennyire lehet az árajánlatait.  

 

Cserepes István: Meg szeretném kérdezni, hogy ezt a vízrendezési tervkészítési pályázat nyílt volt, 

vagy meghívásos? 

 

Juhászné Árpási Irma: Meghívásos. 
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Cserepes István: Akkor is furcsa lenne ez a döntés, amit a tisztelt pénzügyi bizottság javasolt, hogy a 

legolcsóbbat kiválasztom és azt az egyet kiegészítésre kérem fel, holott a 19 milliós is gondolom 

valamit kihagyott, mivelhogy egyetlenegy teljesítette a feltételeket, joga van a bizottságnak és a 

testületnek a pályázatot megsemmisíteni, vagy pedig mind a kettőtől kell kérni kiegészítést. Akkor 

vannak egyenlően. 

 

Rácz György: Nem döntöttünk egyik mellett sem. A másik kettőtől azért nem kértünk kiegészítést, 

mert az teljes volt. A másik kettő bővebb tervezésre adott be árajánlatot, a legolcsóbból hiányzott még 

két rész. És arra is kértünk ajánlatot, hogy össze tudjuk hasonlítani.  

 

Cserepes István: Ha a 19 is teljes, akkor azt kellett volna választani. A másik pedig, hogy a 

képviselő-testületnek és a bizottságnak a dolga, hogy honnan keresnek rá 4 millió Ft-ot.   

 

Juhászné Árpási Irma: Tehát a határozati javaslat úgy szól, hogy a Hidro-Plan Győriterv Mélyépítési 

Tervező Kft az árajánlatát 15 napon belül egészítse ki, és ezt követően a bizottság ismét tárgyalni 

fogja. Aki ezzel így egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 2 fő tartózkodása mellett az 

alábbi határozatot hozza. 

 

 

48/2011.(IV.12.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzata 

1. nem dönt a község vízrendezési tervének  

    elkészítőjéről.  

2. Felhívja a Hidro-Plan Győriterv Kft.-t  

(9024 Győr, Baross G. u. 61-63.) 

az ajánlata kiegészítésére.  

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: 2011. 04. 27. 
 

2.2. Települési esélyegyenlőségi program elkészítése 

 

Rácz György: A bölcsőde pályázattal kapcsolatban szükség erre a programra. Ez egy szükséges irat, 

ami a településen halmozottan hátrányos helyzetű állampolgároknak az esélyegyenlőségét biztosítaná, 

arra egy akcióterv. Ezt még a jegyző úr rendelte meg. Három árajánlat érkezett be, ezek nagyon rövid, 

1 oldalas árajánlatok voltak. Mindegyik vállalja, hogy kidolgozza az esélyegyenlőségi tervet. Az 

OKSZ Quality Kft br. 150.000 Ft, a Lemma Oktató és Szolgáltató Bt br. 300.000 Ft, és az Eritam Bt 

br. 350.000 Ft. A bizottság a következő határozati javaslatot tette: 4 igen szavazat mellett úgy 

határozott, hogy a legkedvezőbb OKSZ Quality Kft 150.000 Ft-os ajánlatát elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek.  

 

Dr. Márai István: Ha jól értettem, akkor mind a három pályázó tökéletesen egyforma tartalmadott be. 

Rácz György: Így van. 

 

Juhászné Árpási Irma: Aki egyetért azzal, hogy az OKSZ Quality Kft-t bízza meg az 

esélyegyenlőségi terv elkészítésével br. 150.000 Ft értékben, az kérem kézfeltartással jelezze. 

 

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

alábbi határozatot hozza. 

 

 

 

 



 6 

49/2011.(IV.12.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzata 

a bölcsőde pályázathoz szükséges  

Települési Esélyegyenlőségi Terv elkészítésével 

az OKSZ Qualtiy Kft.-t  

(9021 Győr, Aradi Vértanúk útja 18.) bízza meg, 

bruttó 150.000,-Ft. megbízási díjért.  

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: 2011. 04. 30. 

 

 
2.3. Győrújbarát, Part utca mellett vízfolyás feltöltésének és durva tereprendezési munkáinak tervezési 

munkái 

 

Juhászné Árpási Irma: Mindenki előtt ismeretes, több éven keresztül foglalkozott vele a képviselő-

testület, a Környezetvédelmi hatóság is nézte, hogy veszélyes anyagot nem tartalmaz. Viszont ahhoz, 

hogy a terület feltöltésre kerülhessen, ahhoz tervezési és tereprendezési munkákat kell előkészíteni. 

Két mérnöki iroda adta be az árajánlatát. Ezt is megtárgyalta a bizottság.  

 

Rácz György: Két ajánlat érkezett, a Pro Pervium Kft br. 650.000 Ft, és a Talent-Plan Kft br. 580.000 

Ft. A bizottság határozata 4 igen szavazattal, hogy a Talent-Plan Kft 580.000 Ft-os ajánlatát javasolja 

elfogadásra a képviselő-testület számára.  

 

Zólyomi Péter: Némi kiegészítést tennék. Ez arról szól, hogy a Part utca melletti vízfolyást fel lehet 

tölteni földdel, ha ezt a tervet megcsináltatjuk. Ezt a közterület-felügyelő fogja felügyelni 

munkaidejében. Hogy ez a munka el lesz végezve, az a Part utcai telektulajdonosoknak jó, hiszen az ő 

telkük értékesebb, a környezetük szebb lesz. Jó lesz azoknak is, akik ide hozhatják a földet, mert a 

győrújbaráti építkezésről nem kell távolabbi részre elvinni, hanem itt lerakhatja a földet. Ezenkívül jó 

lesz még Győrújbarát Önkormányzatának, hiszen a mi általunk végzett beruházásokból feleslegessé 

váló földet is mi itt lerakhatjuk, nem kell elvinni Győrbe vagy egyéb helyekre, a pályázati költségek 

között ilyen költséget ha jól tudom nem is lehet elszámolni. Csak annyit kérnék, hogy év végén, vagy 

évente nézzük meg, hogy a lerakott földből mennyi az önkormányzat által odarakott föld és mennyi a 

külső cégek által odarakott föld. Szeretném azért tudni, hogy megérte-e nekünk ez a közel 600.000 Ft. 

Mennyit spóroltunk mi ezen. Nehogy úgy járjunk, hogy a végén mindenki spórolt és jól járt ezen a 

történeten, csak mondjuk az önkormányzat nem. Vagy mondjuk mire mi leraknánk, addigra már más 

telerakta ezt egyéb földdel. Azt gondolom, hogy egy ilyen lehetőségnek elég gyorsan híre fog menni 

ezen a környéken, mint ahogy az is elterjedt annak idején, hogy a Csordahajtó melletti hulladékot lehet 

lerakni. Kérném kiegészíteni, hogy a közterület-felügyelőt év végén kérdezzük meg, vagy legalábbis 

valamiféle kimutatás legyen, hogy ez a 600.000 Ft bevétel oldalon tényleg megjelent-e. 

 

Juhászné Árpási Irma: Ki szeretném hangsúlyozni, hogy nem szeretnénk, ha mindenki ide hordaná a 

földet mindaddig, amíg az önkormányzatnak ilyen földjei keletkeznek. Márpedig az „Élhető 

faluközpontnál” is lesz, a bölcsőde kialakításnál is, az árkok karbantartásánál. Majd amikor az 

önkormányzatnak már nem lesz felesleges földje, akkor lehet oda szállítani. Ez nem csak az ott 

lakóknak, hanem azért Győrújbarátnak is lesz annyi haszna, hogy egy rendkívül rendetlen terület tűnik 

ott el. Pár héttel ezelőtt került a tisztelt képviselő-testület elé a Part utcában és környékben lakóknak az 

aláírása, hogy jó lenne, ha ezt a veszélyes helyet az önkormányzat megszüntetné. Ezért is került a 

képviselő-testület elé.  

 

Dr. Medgyasszay Csaba: Nagyon támogatom és örülök, hogy a Part utca áldatlan állapota rendeződni 

fog, de megint megkérdezném, hogy jelenleg a tartalékban mennyi pénz áll rendelkezésre, mert 

gondolom, ez mind a tartalékból fizetődik ki. Van-e kimutatás arról, hogy amióta a költségvetés 

megszületett, azóta mennyi ment el a tartalékból? 
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Rácz György: 600.000 Ft van a járdához az „Élhető faluközpontba”. A másik napirendhez van 

tervezve 14,5 millió Ft. Illetve ez a 150.000 Ft van az esélyegyenlőségi programra.  

 

Juhászné Árpási Irma: Amennyiben nincs több kérdés, úgy kérem a tisztelt képviselő-testületet, 

hogy a Talent-Plan Kft br. 580.000 Ft-os ajánlatát fogadjuk el a Part utca melletti vízmosás 

tereprendezése tervezéséhez. Aki ezzel így egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

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

alábbi határozatot hozza. 

 

 

50/2011.(IV.12.) Kt határozat 
  Győrújbarát Község Önkormányzata a  

Part utca melletti vízfolyás betöltésének durva  

tereprendezési munkáinak tervezésével a  

Talent-Plan Kft.-t (9023 Győr, Richter J. u. 11.) 

bízza meg bruttó 580.000,-, azaz Ötszáznyolcvanezer forint  

vállalkozási díjért. 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.4. Győrújbarát község területén elvégzendő fűnyírási munkák elvégzésének árajánlata 

 

Rácz György: Fűnyírásra két árajánlat érkezett. A Thermin Vízgazdálkodási és Szolgáltató Kft, illetve 

a Maschinering Magyarország Kft részéről. A Maschinering Kft ajánlata a jegyző úr által kiírt 

feltételeknek eleve nem felel meg, a kiírásban benne volt, mint kötelező feltétel, hogy rendelkezni kell 

a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységről szóló begyűjtés, illetve szállításról szóló 

kormányrendeletben meghatározott engedéllyel. Ők nem rendelkeznek ilyennel, ezért nem felel meg a 

pályázati kiírásnak. Ugyanakkor felvetődött Solymos Péter külsős bizottsági tag részéről, hogy ketté 

kellene bontani a pályázatot a jövőben. Ezzel kapcsolatban nem történt állásfoglalás a bizottsági 

ülésen. A következő határozati javaslat született: 3 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a bizottság 

úgy határozott, hogy a Thermin Vízgazdálkodási és Szolgáltató Kft árajánlatát ajánlja a képviselő-

testületnek elfogadásra. Ez egy két-éves szerződés. 

 

Dr. Medgyasszay Csaba: Ez az összeg tervezve van a költségvetésben? Tehát annyi az árajánlat, mint 

amennyi tervezve van?  

 

Rácz György: Igen. 

 

Juhászné Árpási Irma: Amennyiben a tisztelt képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Thermin 

Vízgazdálkodási és Szolgáltató Kft ajánlatát elfogadja kettő évre, úgy kérem kézfeltartással jelezze. 

 

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

alábbi határozatot hozza. 

 

51/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata 

a község területén végzendő fűnyírási munkák  

elvégzésével a Thermin Vízgazdálkodási és  

Szolgáltató Kft.-t (2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/a.) 

 bízza meg két év időtartamra, az ajánlatban foglalt ajánlati áron.  

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: azonnal 
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2.5. Veres Péter u. 96. sz. alatti önkormányzati lakóház tető és födém bontásának ajánlata 

 

Juhászné Árpási Irma: A tisztelt képviselő-testület döntött arról, hogy a kontra-sarkon lévő házat le 

kívánja bontani. Ezekre felajánlás is érkezett társadalmi munkában, de ezt a feladatot nagyon 

körbejárva, mivel a ház tetején veszélyes hulladék van, pala, és ezt csak kizárólag olyanok bonthatják 

le, akik fel is építették, tehát ilyen szaktudással és szakmával rendelkeznek, ezért kellett ezt külön 

megpályáztatni. A pályázat arról szól, hogy a palát leszedik, a tetőt és a födémet lebontják, erre került 

az árajánlat megkérése.  

 

Rácz György: Három pályázat érkezett be: Dávidbau Építő és Faipari Kft br. 623.175 Ft, Ti-Bó Bt br. 

648.355 Ft, és a Pintér E és Pintér J Bt br. 655.875 Ft. A bizottság 4 igen szavazat mellett úgy 

határozott, hogy a Dávidbau Építő és Faipari Kft árajánlatát javasolja elfogadásra a képviselő-testület 

számára.  

 

Zólyomi Péter: Soknak találom ezt az összeget. Megpróbáltam összerakni, hogy egyáltalán hogy volt 

ez az ajánlatkérés. Amennyire én tudom, sem az egykori jegyző úr sem aljegyző úr nem foglalkozott 

ennek az ajánlati kiírásával, ami azt jelenti, hogy március 27-ig ajánlati kiírás nem lett 

megfogalmazva. Ehhez képest április 10-én már a beérkezett árajánlatokról beszélhetünk. Tehát ebben 

az időben valaki összeállított egy ajánlatkérést, bekértünk ajánlatokat, értékeltük, a Pénzügyi Bizottság 

pedig döntött. Az ajánlatkérést szerintem képviselő társaim sem látták, a konkrét ajánlatokat nem 

láttam. Nem értem, hova ez a sietség, de ettől még nyilván dönthetünk. Felmerült még bennem, hogy a 

honlapra ha jól tudom egyetlenegy ajánlatkérés sem került fel. Annak idején a hótolás esetében jegyző 

úr elmulasztotta feltenni, nem gyenge fejmosás volt a végeredménye, szeretném megkérdezni, hogy ki 

fogja most ezért a felelősséget elvállalni, mert ha akkor jegyző urat felelősségre vontuk, akkor úgy 

gondolom, hogy most is valaki álljon fel, és mondja azt, hogy elnézést, hibáztam. Illetve hova sietünk 

mi ezzel? Ha jól tudom, az idei évi költségvetésben ezzel a telekkel sokat nem fogunk tudni kezdeni, 

mert nem lesz rá pénz. Le fogjuk most bontani ezt az épületet, és ott marad majd valamiféle rom, egy 

rendezetlen terület, mert ha ezt rendben akarjuk tartani, akkor ez nyilván pénzbe fog kerülni, a 

faluközpontban ott fogjuk nézni egy lebontott ház maradványait. Nekem ez az egész olyan furcsa.  

 

Juhászné Árpási Irma: A képviselő-testület a költségvetésében külön erre a feladatra kettő millió Ft-

ot jelölt meg. Két üléssel ezelőtt már tájékoztattam a tisztelt képviselő-testületet arról, amikor 

megérkezett a sportolók felajánlása, hogy ez így nem lehetséges, hiszen ennek a tetőszerkezetét külön 

kell lebontani. Már akkor érkeztek magára a palára és a pala elszállítására. Ezen a környéken csak és 

kizárólag a Győrszol végzi, ő biztosít hozzá olyan konténert is, ő tudja elszállítani is. Már akkor szóba 

került ennek az árajánlata. Úgyhogy a képviselő-testület ezt eldöntötte, sőt pályázat kiírást is kért arról, 

hogy ezen a területen és a régi nagybaráti iskolánál mi is legyen azzal a területtel. Ez nem elsietett. Az 

előző testületi ülésen alpolgármester úr megkérdezte már, hogy miért nem kezdjük el ezen épületnek a 

lebontását.  

 

Dr. Medgyasszay Csaba: Tényleg a testületnek az álláspontja, és minden normális győrújbaráti 

embernek az álláspontja szerintem, hogy azzal a területtel, miután az önkormányzat tulajdonába került, 

valamit kezdeni kell. Erre tényleg készült egy terv pályázat, ami azóta gondolom meg is jelent a 

megfelelő helyeken, ez egy dolog. Hogy az mikor valósul meg, az egy másik. Kérem, hogy ezt ne 

tessék összemosni. Az árakkal kapcsolatban. Én sem láttam az árajánlatokat, hogy pontosan milyen 

műszaki tartalmat jelölnek meg, de egyértelmű, le kell szedni a palát, meg a lecezést, el kell szállítani 

megfelelő helyre. Szeretném kérni, hogy ha a testület úgy dönt, hogy ezt a bontást megkezdi és 

elfogadja valamelyik árajánlatot, akkor kérném, hogy tárgyaljon polgármester asszony a nyertessel, 

hogy vegye bele a konténereknek a rendelését, annak a bérleti díját és a megfelelő helyre való 

elszállításának költségeit. Mert ha kiderül, hogy most megszavaz a testület 600.000 Ft-ot csak a tetőzet 

lebontására, akkor már muszáj teljesen lebontani, mert az nem egy szép látvány. A másik, hogy ha 

kiderül, hogy belekerül még 300.000 Ft-ba ennek a hulladéknak az elhelyezése és elszállítása, akkor az 

már 1 millió Ft, és még csak a tetőt szedtük le. Kérem, mérlegelje mindenki ezt a véleményemet, és 

döntsön belátása szerint.  
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Pammer Ernő: Nekem az a véleményem, hogy ez egy több hónapja húzódó kérdés már, hogy ezzel 

történjen valami már, ez Győrújbarátnak az egyik szégyenfoltja jelen pillanatban abban a 

csomópontban. Azt támogatom, hogy minél hamarabb tűnjön ez az épület onnan el, legyen lebontva. 

Az a javaslatom, hogy ez az épület tűnjön el onnan, bontsuk le, és legyen ott egy szebben kinéző foltja 

Győrújbarátnak.  

 

Cserepes István: Azt szeretném megkérdezni, hogy ebben az összegben a semlegesítés és elszállítás 

is benne van-e, vagy pedig csak a bontás.  

 

Juhászné Árpási Irma: Csak a bontás van benne.  

 

Cserepes István: Akkor viszont sok az összeg. A másik dolog pedig, hogy bárki lebonthatja, és 

Győrben az égetőmű befogadja a veszélyes hulladékot, ha jól emlékszem, 100Ft/kg áron, a palának 9 

kg-mal számoljuk m2-ét. 

 

Juhászné Árpási Irma: Csak és kizárólag Mosonmagyaróvárra lehet ezt elszállítani.  

 

Cserepes István: Mikor változott ez meg? Két hete még ez volt, gyakorlatból tudom. 

Juhászné Árpási Irma: A mosonmagyaróvári hulladéktelepre lehet ezt elszállítani. 

  

Cserepes István: BaZso szállítja, ad rá konténert, a győri égetőmű befogadja. Két hete kértem rá 

ajánlatot, 100Ft/kg.  

 

Juhászné Árpási Irma: A Győrszoltól kértem az árajánlatot hozzá. 

 

Zólyomi Péter: A fa szerkezetet nem viszi el, az itt marad, azt mi kértük, hiszen az a rászorultaknak 

akár tüzelőanyagnak, akár más célra az jó lehet. A pala elszállításának a költségei ebben nincsenek 

benne, és így kerül 623.000 Ft-ba. Illetve azt gondolom, hogy amit felvetettem kérdést, problémát, 

egyetlen egyre sem kaptam választ polgármester asszonytól.  

 

Dr. Bálló Ferenc: Én is azt gondolom, hogy minél előbb le kell bontani azt az épületet, viszont 

azokhoz a képviselő társaimhoz csatlakoznék, akik rendkívül eltúlzottnak érzik a 600.000 Ft-ot. 

Gyakorlatilag egy sátortetőről a palát leszedni egy két napos munka rosszabb esetben, jobb esetben 

egy napos, ezért 600.000 Ft-ot, ami semmi más szaktudást nem igényel, mint ami minden ács, tetőfedő 

mesterember birtokában van. Mert ha 600.000 Ft-ért elszállítaná és elhelyezné valamelyik veszélyes 

hulladékot befogadó üzemben, akkor rendben vagyunk. De csak a bontásért ezt az összeget nagyon 

eltúlzottnak tartom.  

 

Dr. Medgyasszay Csaba: Polgármester asszony említette, hogy a Győrszoltól kért árajánlatot. 

Megosztaná velünk, hogy ez milyen összeget emészt fel?  

 

Juhászné Árpási Irma: Napok óta keresem, ugyanis jegyző úrnál a hasonló aktában van, de egyelőre 

nem leltem még rá arra az árajánlatra, amelyet annak idején még kértünk, és ez az ő aktái között 

valahol van.  

 

Török József: A képviselő-testület adott-e utasítást ajánlatok bekérésére, született-e határozat róla, 

tudják-e a képviselők, hogy ki a felelőse, aki kiadta az ajánlatkéréseket? Gondolom, hogy a jegyzőnket 

valami ilyesmiért menesztették, amit szabálytalanul végzett el, most szerintem ezt mi is és a 

képviselők is tudni akarják, hogy ez hogy történt, milyen folyamaton ment keresztül.  

 

Juhászné Árpási Irma: Az Önkormányzati törvény kimondja, hogy az elfogadott költségvetés után a 

jegyző a hivatallal hajtja illetve hajtatja végre, a polgármester pedig felügyeli. Ez az árajánlat kérése 

nem tegnapelőtt keletkezett, és a feladat sem, úgy ahogy itt sorban megyünk, mindezek a feladatok 

folyamatosan érkeztek, illetve folyamatosan leltünk meg az akták között, miután jegyző úr ezeket 

átadta. Ilyen esetekben az Önkormányzati törvény kötelezi a hivatalt arra, hogy a költségvetésben 
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elfogadottakat folyamatosan hajtsa végre, és az elmúlt testületi üléseken és bizottsági üléseken 

többször előkerült, hogy ez a ház még miért áll és miért nem bontjuk le.  

 

Cserepes István: Van-e arra mód, hogy a vállalkozókat felhívja, hogy komplett ajánlatot adjon, mert 

milyen bontás az, ahol a szemetet otthagyom, és másra bízom az elszállítását. Egészítse ki mindegyik 

a komplett, tiszta munkaterület visszaadással. Van erre mód és lehetőség, és akkor le van véve minden 

a hivatalnak a válláról. 

  

Zólyomi Péter: Kiegészíteném annyival, hogy egészen pontosan nem tudjuk, hogy mi van az 

árajánlatokban, mert nem láttuk. Annyit tudok, hogy a faanyagot otthagyják, a pala elszállítása a mi 

költségünk, meg talán a födémet is lebontják. 

 

Pammer Ernő: Ez a kérdés, amiről most beszélgetünk, fél éves dolog. Közben teltek a hónapok, 

teltek a hetek és gyakorlatilag most odáig eljutottunk, hogy most van egy ilyen kapkodás, és nem 

tudjuk, hogy ennek a menete hogy történik, és azért vagyunk ebben a helyzetben. Többször 

megkérdeztük jegyző úrtól, hogy mi a helyzet ezzel a bontással, és mondta, hogy megy a maga 

folyamatában. Ez volt mindig a válasz. És gyakorlatilag most ott vagyunk, hogy kapkodunk. Fél éves 

dologról beszélünk.  

Dr. Márai István: Cserepes úr az előbb említett egy nevet, aki veszélyes hulladék elszállításával 

foglalkozik. Mert ugye polgármester asszony azt mondta, hogy csak egyetlen egy kft van a környéken. 

Akkor ez reális? 

 

Cserepes István: Őszintén megmondom, én az óváriakról nem hallottam, két héttel ezelőtt kértem 

árajánlatot bontásra, volt benne veszélyes hulladék is. Tudomásom szerint kettő helyre lehet elvinni, 

az egyik a dorogi hulladékmegsemmisítő, a másik pedig a győri, ahol befogadják és gondoskodnak a 

megsemmisítéséről. Lehet, hogy nem Győrben csinálják, hanem máshol, de ők befogadják. A szállítást 

pedig a BaZso végzi. A 100 Ft-ot biztosan tudom, mert két hete én kértem az ajánlatot.  

 

Dr. Medgyasszay Csaba: Senkinek a részéről nem hangzott el, hogy ez az épület onnan ne tűnjön el. 

Mindenkinek az a célja és szándéka, hogy ez megvalósuljon. A kérdéseim arra irányultak, hogy lehet-e 

olcsóbbá tenni. A Péter kérése arra vonatkozott, hogy nem látta az árajánlatokat. Azt gondolom, hogy 

mindkettő azért akceptálható kérés. Az akarat azt gondolom, hogy közös. A másik, amit szeretnék 

mondani polgármester asszony, hogy a jelenleg hatályos SZMSZ-ünk 23(§)-a a következőt mondja ki: 

„a képviselő-testület ülése nyilvános, az ülésen bármely állampolgár szabadon részt vehet, és a 

napirendi pont érdemi tárgyalása során a képviselői hozzászólásokat követően maximum kettő percben 

a témához kapcsolódóan hozzászólhat. A szót az ülés vezető adja meg a jelentkezés sorrendjében.” 

Kérem polgármester asszonyt, ezt legyen szíves foganatosítani, a jelenlévőket pedig ezt akceptálni. 

 

Rácz György: A bizottsági ülésen is mondtam, hogy megvan nálam a három árajánlat, mindegyikben 

ugyanazok a munkafolyamatok vannak felsorolva. Egyhez tudok hozzászólni saját tapasztalatból, a 

legkisebb tételek biztos jók, a tetőlécezés bontása 25.800 Ft, én is kb. ennyi árajánlatot kaptam.  

 

Dr. Palla Roland: Látva a számokat, három árajánlat van. A három árajánlat kb. 20.000 Ft-ban tér el 

egymástól. Tehát nagyságrendileg ez az összeg várható. Maximum 20.000 Ft-ot tudunk itt alkudni, 

ebben a munkában.  

 

Rácz György: Amit Medgyasszay doktor mondott, ahhoz én is csatlakoznék, én is szeretném, ha 

szigorúan betartanánk ezeket a szabályokat, mert bátran merem vállalni, ez egy képviseleti 

demokrácia. A falu bennünket nyolcunkat és a polgármester asszonyt bízta meg, hogy képviseljük 

jól/rosszul, majd 4 év múlva eldöntik, a falu ügyeit. Ha itt bárki a mi tárgyalásunkba beleszól, az csak 

egy embernek a véleménye. Ebben a faluban 4500 választópolgár van. Nekünk az itt nem lévő 4500 

választópolgár érdekeit is képviselni kell. Amíg nem fejeztük be a napirend tárgyalását, addig 

beleszólnak, akkor az az egy ember is tudja befolyásolni itt a döntéseket. És ez szerintem képviseleti 

demokrácia ellenes dolog.  
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Dr. Bálló Ferenc: Függetlenül attól, hogy a három árajánlat nagyon közel van egymáshoz, én akkor is 

eltúlzottnak tartom. Arra lennék igazából kíváncsi, ezt tegnap a TFB ülésen fel is vetettem, és fel is 

ajánlottam, hogy a kézilabda csapat képviseletében ács szakember elvállalná ugyanúgy társadalmi 

munkában a tetőszerkezet bontását, tehát egy fillérünkbe nem kerülne, ahogy a futball csapat elvállalta 

a falak bontását. Nem gondolom, hogy ennek a bontásához önmagában, azon túl, hogy valaki 

szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik, és megfelelő szaktudással, bármi különösebb 

szükségeltetne. Más kérdés, hogy ha ezt szétbontjuk és a konténert odavitetjük és abba helyezzük el, 

majd elszállíttatjuk a veszélyes hulladékot kezelő telephelyre, akkor ezt a 600.000 Ft-ot megspóroljuk.  

 

Árvai István: Bontást csak olyan végezhet, akinek a tevékenységi körébe belefér és abban szerepel. 

Azért ajánlottam fel, hogy a falazat bontását elvégezzük mi, mert megcsinálhatjuk. Ha nem vállalkozó, 

akkor nem teheti meg. A futball csapat sem bontási munkát végez, hanem csak téglapucolást, amit 

raklapra tesz. Az épület elbontása saját felajánlásom volt. A tetőt nem bonthatom el, mert nincs ács 

végzettségem, nincsen a tevékenységi körömben benn. 

 

Dr. Bálló Ferenc: Keresünk egy vállalkozót, aki ehhez a nevét adja, és felajánlja ingyen. Ha 600.000 

Ft-ot meg tudunk spórolni, spóroljuk már meg.  

Árvai István: A megoldás az, hogy olyan vállalkozó kell, aki ezt bevállalja, és a szakirányú papírja 

megvan.  

 

Pammer Ernő: Úgy gondolom, hogy a társadalmi összefogásnak egy szép jele lenne az, ha ezt meg 

tudnánk valósítani egy olyan típusú szakemberrel, akinek van jogosultsága hozzá, tehát le tudja 

vezényelni az egész dolgot, én a magam részéről biztos, hogy elmegyek segíteni, de még tudok vinni 

legalább 10 embert segíteni. Erre van-e lehetőség? 

 

Juhászné Árpási Irma: Természetesen, minden ilyenre van lehetőség. Olyan vállalkozó kell, aki ezt 

elvégezheti, akinek erre engedélye van. 

 

Dr. Bálló Ferenc: Akkor én mégegyszer szeretném mondani, hogy aki a tényleges bontást végezné, 

vagy irányítaná, az a kézilabda csapat képviseletében társadalmi munkában végzi. Én azt is vállalom, 

hogy három napon belül prezentálom azt a vállalkozót vagy vállalkozást, akinek a tevékenységi 

körében szerepel a tető kivitelezése, annak minden munkafolyamata, tehát ács, állványozó, tetőfedő. 

Vele kötünk szerződést, nyilván ott majd meg kell egyezni egy nagyon-nagyon méltányos összegben, 

hiszen neki ebből adót kell fizetni, és mondjuk az egyhatodáért vagy az egytizedéért le tudjuk bontani. 

  

Juhászné Árpási Irma: Két indítvány van. Aki azzal egyetért, hogy Bálló urat megbízzuk azzal, hogy 

hoz vállalkozót, aki ezt lebonthatja, illetve a kézilabda csapat nevében a tetőt, a kéményt és ennek a 

tartozékait lebontja díj nélkül, az kézfeltartással jelezze. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett az 

alábbi határozatot hozza. 

 

 

52/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata 

felkéri Dr. Bálló Ferenc települési  

képviselőt, - hogy keressen vállalkozót 

a Győrújbarát, Veres Péter u. 96. szám alatti  

önkormányzati lakóház tető és födém bontási 

 munkáinak elvégzésére. 

Felelős: Dr. Bálló Ferenc települési képviselő 

Határidő: 2011. 05. 15. 

 

Juhászné Árpási Irma: Aki azzal ért egyet, hogy a Dávidbau Építő és Faipari Kft-vel bontassuk le 

ezt a tetőt, az kérem kézfeltartással jelezze.  
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület 0 igen, 8 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett az 

alábbi határozatot hozza. 

 

53/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata 

a Győrújbarát, Veres Péter u. 96. szám alatti  

önkormányzati lakóház tető és födém bontásának 

   munkái elévégzésére nem bízza meg  

a Dávidbau Építő és Faipari Kft.-t. 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: 2011. 04. 29. 

 

2.6. Fehérkereszt utca lakóinak útépítési hozzájárulási kérelme 

 

Juhászné Árpási Irma: Novemberben döntött a képviselő-testület arról, hogy az ő kérelmüket 

támogatja, hiszen az 50%-át adja az önkormányzat és 50%-át pedig a lakók adják hozzá. Most 

beszeretzték az árajánlatokat, és ezeket küldték meg a tisztelt bizottságnak.  

 

Rácz György: A Fehérkereszt utca lakói által beszerzett árajánlatok a következők voltak: a Makadám 

Útépítő és Helyreállító Kft betonútra br. 1.288.507 Ft-ot, köves útra pedig 1.134.007 Ft-ot tett 

árajánlatként. A Lang-Szolg Kft a termésköves útra 781.125 Ft, és a betonútra pedig 822.688 Ft-ot 

adott be árajánlatként. A bizottság 4 igen szavazat mellett úgy határozott, hogy a képviselő-testületnek 

a Lang-Szolg Kft termésköves árajánlatát javasolja a céltartalékban szereplő önerős útépítés terhére, 

400.000 Ft hozzájárulással.  

 

Dr. Medgyasszay Csaba: A Fehérkereszt utca ügyében ezt a 400.000 Ft-ot szerintem egyszer már 

megszavaztuk, tehát erről egy érvényes határozat van. Csak ők még nem használták fel. Most még 

egyszer kell szavaznunk? Kétszer ugyanarról? 

 

Juhászné Árpási Irma: A pénzről már szavaztunk és a kivitelezőről kell szavazni, hogy melyikhez 

járulunk hozzá és milyen műszaki tartalommal.  

 

Rácz György: Ez nem is új pénz, ez benne van ebben az önerős… 

 

Dr. Medgyasszay Csaba: Nehogy kétszer szavazzunk ugyanarról.  

 

Dr. Bálló Ferenc: Mivel önkormányzati út, ez a mi beruházásunk, és a lakók önerőből beleszállnak, 

tehát a kivitelezőt nekünk kell kiválasztani.  

 

Juhászné Árpási Irma: Amennyiben több kérdés nincs, úgy kérem a tisztelt képviselő-testületet, 

hogy a Lang-Szolg Kft árajánlatát fogadja el, és bízza meg, hogy ezt az önerős beruházást elvégezze. 

Aki ezzel így egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

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

alábbi határozatot hozza. 

 

54/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata  

a Fehérkereszt utca önerős útépítési munkáinak  

elvégzésére a Lang-Szolg Kft árajánlatát  

fogadja el, ehhez biztosítja a céltartalékban szereplő  

400.000,- Ft hozzájárulást. 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: azonnal 
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2.7. BM Üdülővel kapcsolatos ügyek 

 

Juhászné Árpási Irma: Mindenki előtt ismeretes, hogy a képviselő-testület döntött arról, hogy az 

elkövetkezendő években együttműködési megállapodást köt a Rendőrkapitánysággal, és a BM Üdülőt 

Győrújbarát Község Önkormányzata működteti, erről a határozat megszületett. Az együttműködési 

megállapodást írásban kiküldtük, illetve most ehhez szükségesek még a következő döntések, 

amelyeket a pénzügyi bizottság megtárgyalt.  

 

Rácz György: A PEB megtárgyalta a szerződést, kértük Bálló urat, hogy nézze át, hogy jogi 

szempontból megfelel-e. Bálló úr szerint jogi szempontból megfelel az együttműködési megállapodás. 

Az üdülő működéséhez szükség van egy gondnokra, aki ebben az évben 5 hónapra 2011. május 1-jétől 

2011. október 30-ig látná el a feladatát vállalkozóként havi 150.000 Ft-ért, ő Némethné Csuri 

Gabriella lenne. A bizottság ajánlja a képviselő-testületnek, hogy ezenkívül biztosítson előirányzatot 

az egyéb kiadások fedezetére (festés, karbantartás és ilyen jellegű költségekre) 500.000 Ft erejéig. 

Mind a kettőt az általános tartalék terhére gondoljuk megvalósítani. A bizottság ezzel a határozati 

javaslattal 4 igen szavazat mellett értett egyet.  

 

Zólyomi Péter: Lenne egy olyan kérésem, hogy azért ősszel nézzük meg, hogy a 750.000 Ft gondnoki 

tevékenységgel szemben milyen bevétel jelent meg, tehát hogy nyűgöt vettünk a nyakunkba és 

költséget, vagy bevétel szerző tevékenységet sikerült szerezni magunknak. A gondnoki feladat 

ellátását végző Némethné Csuri Gabriella, ki fogja végezni a marketing és promóciós, üzletszerző 

részét, aki ide csoportokat és embereket fog szerezni, mert jó lenne látni azt is, hogy hogyan megy 

ennek a bevételszerző része. Legalábbis remélem, hogy van erre már elképzelés. 

 

Juhászné Árpási Irma: Miután ez a BM Üdülő 98 óta üzemel, és azóta ennek a kihasználtságát, 

vagyis a csoportoknak a lekötését Némethné Csuri Gabriella végzi, ezért is döntött úgy a bizottság, 

hogy elsőként az lenne célszerű, ha őt bíznánk meg gondnoknak, hiszen ő áll folyamatosan 

kapcsolatban a csoportokkal. Hogy az idei évben mennyi csoport lesz, hány fő és milyen 

kihasználtsággal, azt el kell mondani, hogy ez az üdülő több mint egy éve már negyed vagy fél 

tartalékon működik, hiszen a feltételeket nem igazán biztosította az előző üzemeltetője. Most 

jelentkezők már vannak, érkeztek hozzánk is, illetve mivel mindenki az ő mobil számát tudja, őhozzá 

rendszeresen érkeznek. Azt gondolom, hogy kb. három évnek kell ahhoz eltelni, hogy egyáltalán 

láthassuk azt, hogy az elkövetkezendő években ez milyen haszonnal jár. Mindenki, aki eljött és 

megtekintette mielőtt ez a testület elé került, látta, hogy erre költséget és fedezetet kell biztosítani, 

hiszen viszonylag leromlott állapotban van. Most történik meg az árajánlatok megkérése a biztosítás 

kötésére. Hogy ennek milyenek lesznek a bevételei, azt gondolom, a következő év zárszámadásánál 

tudjuk majd igazán, de ebből levonni még semmit nem lehet, hiszen fontos az is, hogy milyen 

szolgáltatást nyújtunk és milyen színvonalú lesz az ún. kulcsos ház.  

 

Pammer Ernő: Gyönyörű szép helyen van a BM Üdülő. Úgy gondolom, hogy ha ez rendbe lesz téve, 

és elkezdődik ennek az üzemeltetése, akkor itt nagyon sok győrújbaráti gyerek nagyon jól fogja magát 

érezni. Úgy gondolom, hogy egy jó szervezéssel, jó menedzseléssel rentábilissá tudjuk tenni, és ezt a 

150.000 Ft-ot bőségesen ki fogja termelni. Ez csak rajtunk múlik.  

 

Zólyomi Péter: Jelen állapotban 2011-ben Némethné Csuri Gabriellának az az érdeke, hogy minél 

kevesebb vendég legyen ott, hiszen neki annál kevesebb dolga lesz, viszont a pénzét megkapja. Nem 

ismerem ezt a hölgyet, nem akarok rá semmi rosszat mondani, elhiszem hogy ő ezt nagyon jól fogja 

csinálni, csak jelenlegi állapotában ez a szerződés ez erről szól. Azt gondolom, hogy ez alapján arra 

számítani, hogy ez fel fog futni, persze lehet, csak lássuk, hogy mi most egy ilyen szerződést kötünk, 

ami Némethné Csuri Gabriellát semmilyen módon nem ösztönzi arra, hogy minél több vendége 

legyen. Nyilván ez az év menjen így végig, csak azt gondolom, hogy mégegy évnek így nem szabad 

nekifutni, hogy adunk valakinek gondnoki megbízást fix pénzért, ami gyakorlatilag az általa végzett 

munkával semmilyen módon nem függ össze.  
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Árvai István: Zólyomi úrhoz szeretnék hozzászólni. Egyet tudomásul kell vennünk. Jelenleg nem 

állunk olyan helyzetben, hogy nála jobbat tudnánk, vagy olyat esetleg, aki olyan információval vagy 

ismeretséggel rendelkeznének, mint ő. Azt pedig kétségbe vonni, hogy esetleg olyan hátsó szándékai 

vannak, hogy ezt leépítené, mivel ismerem, ezt teljes mértékben kizárom és vissza is utasítom. Ő egész 

idáig szívvel-lélekkel végezte a dolgát. Amikor megkérdeztük, hogy mit szólna hozzá, kimondottan 

örült neki, és azt mondta, hogy nagyon szívesen vállalja. Bízom benne, hogy ezek a kételyek el fognak 

múlni hamarosan.  

 

Zólyomi Péter: Ha valaki így értette, akkor elnézést kérek, és még egyszer mondom, hogy én nem 

gondolom, hogy ő ezt le akarja építeni. Mindössze annyit mondtam, hogy próbáljuk meg az egész 

szerződést arra felé elvinni, nem idén, hanem jövőre, vagy az egész üdülő működtetését úgy 

átgondolni, hogy valamilyen érdekeltségi rendszert beletenni, valakinek érdeke legyen az, pénzben 

mérhető érdeke legyen az, hogy minél jobban működjön. Azt mondani, hogy majd három év múlva 

megnézzük, a versenyszférában elég furcsán hangzana, ha azt mondanám, hogy most fizetek három 

évig és megnézzük három év múlva, hogy mire jutottunk. Én azt gondolom, hogy az idei évet 

csináljuk így végig. Azt gondolom, hogy Némethné Csuri Gabriella is szívvel lélekkel fogja ezt 

csinálni, és remélem minél több vendége lesz, de azt szeretném jelezni, hogy jövőre ne ilyen 

szerződést, hanem valamiféle érdekeltségi rendszeren alapuló szerződést csináljunk. Az idei évben ez 

nincs benne, remélem, hogy az eredményen ez nem fog meglátszani, nyilván ez sosem fog kiderülni, 

de ez a szerződés most arról szól, hogy fix pénzt fizetünk egy gondnoknak, nem érdekeltségi 

rendszeren alapuló jutalékot valakinek, akinek ez üzletet hoz. Nyilván láttuk polgármester asszonnyal, 

hogy ide azért nem könnyű csoportokat szerezni erre a környezetre, erre az infrastruktúrára, ami ott 

van, ebbe pénzt kell még beletenni, de azért gondoljuk végig, hogy mennyit és mit várunk tőle és mit 

teszünk bele. 

  

Juhászné Árpási Irma: Nem úgy gondoltam és nem is úgy mondtam, hogy három évre gondolnám a 

megbízási díjat, hanem azt mondtam, hogy a BM Üdülőnek a rentábilitását három év múlva lehet 

körülbelül majd megnézni, hogy egyáltalán rentábilisan üzemel-e ez. Miután elmondtam az 

előzményeket, hogy egy éve már nem igazán működik. 

 

Török József: Ha az utóbbi időben ő vezette szintén ezt a BM Üdülőt, és nem tudta nyereségessé 

tenni, akkor most mitől fogja nyereségessé tenni, illetve nem lett e volna célszerűbb meghirdetni, hogy 

itt van egy ilyen létesítmény, várunk rá jelentkezőket, akik esetleg nyereségessé teszik.  

 

Juhászné Árpási Irma: A Sokoró Alapítványnál a hölgy alkalmazott volt, és alkalmazottként 

táboroztatott. Hogy rentábilis volt vagy nem, ezt mi nem tudjuk megítélni, hiszen nekünk a Sokoró 

Alapítvány működésébe nincs betekintésünk. Ő hozta a csapatokat és ő volt itt a gondnok. De hogyan 

működtette és milyen hatékonysággal, erre nekünk nincs és nem is lehet rálátásunk, hiszen ez egy 

alapítvány kereteiben működött 1998-2010-ig.  

 

Pammer Ernő: A 150.000 Ft az bruttó? 

 

Juhászné Árpási Irma: Vállalkozói díj. Számlát ad, és ennek alapján. 

 

Pammer Ernő: Kétféle variáció van: vagy ezt vállaljuk, vagy pedig kiadjuk egy vállalkozónak, aki 

üzemelteti és lerombolja. Az a rosszabb megoldás.  

 

Juhászné Árpási Irma: Amennyiben több kérdés nincs, úgy válasszuk ketté. Aki azzal egyetért, hogy 

Némethné Csuri Gabriella gondnoki feladatokat lásson el2011. május 1-jétől 2011. szeptember 30-ig 

havi 150.000 Ft vállalkozási díjért, az kérem kézfeltartással jelezze.  

 

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

alábbi határozatot hozza. 
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55/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata  

megbízza Némethné Csuri Gabriellát BM üdülő  

gondnoki feladataival 2011. május 1-jétől  

2011. szeptember 30-ig havi 150.000 Ft vállalkozási díjért. 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Juhászné Árpási Irma: Aki egyetért azzal, hogy a különböző karbantartási (ágynemű, pohár, egyéb 

vásárlásra) 500.000 Ft-ot a tartalék terhére biztosítson a tisztelt képviselő-testület, az kérem 

kézfeltartással jelezze. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett az 

alábbi határozatot hozza. 

 

 

56/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata  

a BM üdülő karbantartási és egyéb kiadások  

fedezésére az általános tartalék terhére  

500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintot biztosít.   

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: folyamatos 

 
 

Juhászné Árpási Irma: Szeretném jelezni, hogy még lesz egy díja, az pedig a biztosítási díj, erre az 

árajánlatok most vannak folyamatban. Miután még kulcsunk nincs, nem tudtunk bejutni az épületbe, a 

holnapi napon jön a rendőrség, holnap lesz az átadás-átvétel.  

 

2.8. Családsegítő szolgálat elindításának lehetőségei a finanszírozás függvényében 

 

Juhászné Árpási Irma: Többször volt már szó róla, hogy az Önkormányzati törvény előírja, hogy 

2000 fő fölött családsegítő szolgálatot kell működtetni. Jelen esetben Győrújbaráton sem, de a többi 

településen sem a kistérségben nem működik. Az idei évben úgy próbálják az önkormányzatokat 

rászorítani, hogy kötelezően erre megkapják az önkormányzatok a normatívát, és ez a normatíva nem 

lemondható. Amennyiben a feladatot nem látja el, úgy az ellenőrzések útján kamatos kamattal kell 

mindezt visszafizetni. Ezért a kistérség úgy döntött, hogy közösen szeretné megoldani ezt a feladatot, 

és erre több variációt is kidolgozott. Győrújbarát esetében, miután sokszorosát meghaladjuk ennek a 

lélekszámnak, ez kötelező ellátandó feladat. Két javaslatot is tett erre a pénzügyi bizottság. 

  

Rácz György: Két variáció volt, azt egyik, hogy egy önálló közalkalmazott felvételével az 

önkormányzat saját maga látja el ezt a feladatot, másik pedig hogy kistérségi társulás keretében a 

normatíva továbbutalásával látja el. A bizottság 4 igen szavazat mellett úgy határozott, hogy azt a 

határozati javaslatot teszi a képviselő-testület felé, hogy kistérségi társulás keretében történő 

működtetéssel lássuk el a családsegítő szolgálatot. 

 

Juhászné Árpási Irma: Megérkezett az a hivatalos határozati javaslat, amelyet minden településnek 

egyöntetűen kell meghoznia, aki ebben részt vesz. Határozati javaslat: Győrújbarát község részt kíván 

venni a Győri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott családsegítő szolgálat feladatellátásában 

abban az esetben is, ha csak az alábbi települések vesznek részt a közös feladat ellátásában: Pér, 

Győrzámoly, Győrújbarát, Abda, Öttevény, Ikrény, Bőny, Dunaszeg, Töltéstava. Azért van felsorolva, 

mert ezek a 2000 fő feletti települések. Győrújbarát Község Önkormányzata vállalja, hogy a 

társulásnak, mint fenntartónak megfizeti a feladatellátás normatív támogatása és a kiadások közötti 

különbség rá eső részét azzal, hogy a kiadás és a bevétel közötti különbség lakosságarányosan oszlik 

meg a települések között.  
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Dr. Medgyasszay Csaba: Összegszerűen mennyibe fog ez kerülni nekünk? Mert adom össze, hogy 

mennyit költöttünk már, és kíváncsi vagyok. 

  

Juhászné Árpási Irma: Erre kaptunk egy normatívát. 

 

Czakóné Takács Mária: Létszám arányában kapjuk az állami normatívát. Gondolom, hogy 

technikailag ez úgy működik, hogy az összes normatívát összeadják, és azt osztogatják le a különböző 

résztvevő önkormányzatok között. 

 

Juhászné Árpási Irma: A normatíva és a kiadások közötti különbség összegét jelen pillanatban senki 

nem tudja megmondani. Lehet, hogy nekünk egyáltalán nem kell befizetni, ez a létszámoktól is függ. 

A törvény szerint, ha ezek a települések csatlakoznak hozzá, akkor ebben az esetben már 1 fő esetén, 

ugyanúgy mint a gyermekjóléti szolgálat is működik, vezetővel és központtal kell ellátni. Vannak 

egyéb kiadásai is. Most fél évnél leszünk, mikor ezt be tudjuk indítani. Erre pontos választ jelen 

pillanatban senki nem tud adni.  

 

Dr. Medgyasszay Csaba: Hol lesz ennek a központja?    

 

Juhászné Árpási Irma: A Gyermekjóléti Szolgálat két mikrotérségben működik, egyiknek 

Győrújbarát a központja, a másiknak pedig Ikrény. Jelen esetben is mindenképpen kértem, hogy az 

egyik az Győrújbaráton legyen, mivel itt a déli településen csak Pér, Töltéstava és Győrújbarát van. A 

többiek pedig az északi részén.  

 

Dr. Medgyasszay Csaba: Mégis feszegetném kicsit. Miután kevés az idei évre jutó pénze az 

önkormányzatnak. Polgármester asszony szerint százezres nagyságrend, vagy milliós nagyságrend 

lesz? Tehát nem tudni ezeket. Mert valamikor majd ezeket finanszírozni kell. Ha így haladunk, akkor 

októberben nem leszünk-e üres zsebbel?! Tudom, hogy ez kötelező feladat, és azt gondolom, hogy 

nagyon helyes cselekedet is. Miután törvény kötelezővé teszi, így vagy úgy meg kell oldani. Ez a 

megoldás valószínűleg jónak tűnik, csak polgármester asszony tapasztalatából leszűrve kérném az 

információt.  

 

Juhászné Árpási Irma: Egy és két millió Ft között lehetséges, és akkor reméljük, hogy az állam által 

adott normatíva és az együtt összeálló önkormányzatok közösen ezt tudjuk finanszírozni.  

Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze.  

 

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

alábbi határozatot hozza. 

 

 

57/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata 

elhatározza, hogy részt vesz a Győri Többcélú Kistérségi Társulás  

által fenntartott családsegítő szolgálat feladat ellátásában,  

abban az esetben is, ha csak az alábbi települések  

vesznek részt a közös feladat ellátásban: Pér, Győrzámoly,  

Győrújbarát, Abda, Öttevény, Ikrény, Gönyű, Bőny, Dunaszeg, Töltéstava. 

Győrújbarát Község Önkormányzata vállalja, hogy a Társulásnak,  

mint fenntartónak megfizeti a feladat ellátás normatív támogatás  

és a kiadások közti különbség ráeső részét azzal, hogy a kiadás és a  

bevétel közti különbség lakosság arányosan oszlik meg a települések között.  

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: 2011. 04. 29. 
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2.9. Alpolgármester javaslata energetikai pályázatra  

 

Juhászné Árpási Irma: Alpolgármester úrtól érkezett a pénzügyi bizottsághoz egy javaslat, ezt a 

bizottság megtárgyalta. 

 

Rácz György: Egy energetikai pályázaton való részvételről szólt ez a javaslat, ami a 

közintézményeknek az energiatakarékosságát segítené elő. Ez egy 15%-os önrész mellett biztosítaná a 

pályázat megvalósulását. Elég sokat beszélgettünk róla, végül is úgy döntöttünk, hogy mivel nagyon 

kevés a tartalék ebben az évben, ezért nem elvetettük az alpolgármester úr javaslatát, hanem azt 

javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy mivel ez egy folyamatos pályázat lesz a Széchenyi Terv 

keretében, és úgy hirdetik meg, hogy elfogy, de amint azt kifizetik, újra meghirdetik a pályázatot, ezért 

fejezzük be az idén futó pályázatainkat (uniós faluközpont és bölcsőde pályázat), és akkor a következő 

évben meglátjuk, hogy mennyi pénzünk lesz, és aszerint induljunk el az energetikai pályázaton.  

 

Dr. Palla Roland: Egy kisebb számolást végeztem ebben az ügyben. Ha ezt a pályázatot most 

megvalósítanánk, a pályázatban az a minimum, hogy felére csökken az energiafogyasztás, tehát úgy 

kell megcsinálni a pályázatot, hogy minden épületnek felére csökken az energiafogyasztása. Látni kell 

azt, hogy ez a pályázat 15%-os önrésszel 1, illetve 2 év alatt fog megtérülni legrosszabb esetben, tehát 

meg kellene nézni azt, hogy esetleg fizetést átütemezve jövő évre el tudnánk-e indulni ezen a 

pályázaton, mert akkor már a következő három évben megtérülne biztosan, és az önkormányzat 

költségei rohamosan csökkennének. Ezért kellene még gondolkodni ezen egy kicsit most. Mert ha két-

három év múlva indítjuk el, akkor nem fog megtérülni, csak két-három év múlva.  

 

Juhászné Árpási Irma: Azt szeretném javasolni, hogy több pályázat is kiírásra kerül, utak-

kerékpárutak, amiről a TFB ülésén is már szó volt, hogy kezdjünk el a következő évekre is majd 

ismételten pályázni, hogy ezeknek a pályázatoknak a teljes részletességét nézzük át, hogy milyen 

tervek kellenek ehhez, amit el lehet már indítani, és esetlegesen a pályázat megvalósítása csak a 

következő évben történhetne. Aki azzal egyetért, hogy készüljünk fel a következő évek pályázási 

lehetőségeire, és részletesen nézzük meg a lehetőségeket, az kérem kézfeltartással jelezze.  

 

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

alábbi határozatot hozza. 

 

 

58/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata dönt arról,  

hogy az idén folyamatban lévő pályázatainak lezárása után  

a következő évi költségvetés előkészítésénél megvizsgálja, 

hogy részt kíván-e venni egy energetikai pályázaton.  

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: 2011. 12. 31. 

 

 

2.10. Bérleti díjak emelése 

 

Rácz György: Már a költségvetési koncepcióban jeleztük, hogy szeretnénk felülvizsgálni az 

önkormányzat bérleti díjait. Sőt határidőt is adtunk a költségvetés benyújtásáig. Ez azonban akkor nem 

történt meg, ezért most a bizottság 4 igen szavazattal a következő határozati javaslatot teszi a 

képviselő-testület felé: felkérjük az ÁMK igazgatóját és az önkormányzat jegyzőjének a helyettesét, 

hogy az új, megemelt bérleti díjakat 30 napon belül dolgozza ki és terjessze a testület elé. Mielőtt 

szavaznánk róla, én meg szeretném köszönni a hivatal dolgozóinak, hogy csütörtökön este volt az ülés, 

19.25-kor zártuk be, és pénteken 11.30-kor ott volt a számítógépemen a jegyzőkönyv. Azért annyit 

elmondanék, hogy erre még november óta nem volt egyetlen egyszer sem példa. Köszönöm szépen. 
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Juhászné Árpási Irma: Aki azzal egyetért, hogy az ÁMK igazgatóját és a hivatal helyettes jegyzőjét 

megbízzuk azzal, hogy a bérleti díjakat 30 napon belül dolgozza ki, illetve dolgozzák át, az kérem 

kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett az 

alábbi határozatot hozza. 

 

 

59/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata  

dönt az új terembérleti díjak kidolgozásáról. 

Felelős: ÁMK vezető 

              Jegyző 

Határidő: 2011. 05. 12. 

 

3./ napirendi pont: A Településfejlesztési Bizottság előterjesztéseinek megtárgyalása 

 

3.1. Kondipark területe 

 

Juhászné Árpási Irma: Mindenki előtt ismeretes, hogy Győrújbarát Község Önkormányzata 

pályázatot nyújtott be ún. kültéri kondi-park megvalósítására az iskola területéhez közel. Ez most már 

érinti a Veres P. u. 98. sz. alatti területet is. Miután elkészült a pályázat, utána derült ki, hogy ezt csak 

és kizárólag olyan területen lehet megvalósítani, amelyen valamilyen sport-létesítmény is van. Jelen 

esetben az iskolánk, sportcsarnokunk és kultúrházunk, illetve ez a megvásárolt terület három helyrajzi 

számon van. Ahhoz, hogy ezt a pályázatot meg tudjuk valósítani, szükséges ezen területeknek az 

összevonása egy helyrajzi számra. Az építész kolléganők ezt átnézték, megtették hozzá a javaslatukat 

is, ami szerint javasoljuk, hogy a képviselő-testület döntsön arról, hogy ezt a három helyrajzi számú 

ingatlant egy helyrajzi szám alá vonja össze.  

 

Horváthné Csala Ágnes: A hátsó helyrajzi számmal egy gondom van, hogy jó ez így, de végig 

lehetne gondolni azt, hogy jelenleg a Kultúrház területe külön helyrajzi számon van. Miután volt az 

ÁMK-s pályázat, és az az egész elvileg a 3291. hrsz-on van, ezért sok éven keresztül majd nem igazán 

fogunk tudni pályázni erre a területre. Viszont ha a régi Kultúrháznak a helyrajzi számát meghagyjuk 

úgy, ahogy van, akkor egy külön helyrajzi számú területen lévő épületre esetleg lehet pályázatot 

beadni. Amennyiben csak két helyrajzi számot vonnánk most össze.  

 

Cserepes István: Fel szeretném vetni azt a problémát, amit a múltkori ülésen már felvázoltam, hogy 

nem az egész „Sanyi bácsi féle telket” kellene hozzácsatolni így az egész egységbe, hanem csak azt a 

részét, ahol most bővíteni akarunk, mert a másik részen még kiírandó az a pályázat, amiről jelen 

pillanatban még csak beszéltek, a pihenőpark. Annak meg lehetne hagyni egy önálló helyrajzi számot, 

tudniillik a távolabbi tervekben itt területrendezés és utca rendezés is szóba kerül, akkor viszont a most 

kialakítandó egy helyrajzi számból kell kihasítani valamit, és az nehezebb lesz esetleg. Tehát csak azt 

a részt hozzátenni most, ahol ez a kondipark kialakításra kerülne.  

 

Juhászné Árpási Irma: Ez ilyen módon nem lehetséges, ugyanis a rendezési terv meghatározza, hogy 

milyen mértékben lehet telket kialakítani ezen a területen. A telekrendezés nem engedi meg, hogy csak 

annyit csatoljunk hozzá. Erről szó volt, és ezt a kolléganők jelezték. Két lehetséges formája van, és ők 

azt javasolták, hogy egybe tegyük meg. Amikor elnyerünk egy pályázatot és megvalósítunk, azt 

követően 5 évig kell nekünk ezt fenntartani. Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő öt évben ezen a 

területen nem valószínű, hogy szeretnénk ismételten valami nagy beruházásra pályázni, hiszen az 

anyagi lehetőségeink is végesek.  

 

Cserepes István: A Közútkezelő sem akar esetleg valamit alakítani azon a részen? 
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Juhászné Árpási Irma: Többször egyeztettem a Közúttal, elmondták, hogy a kátyúzáson és 

útjavításokon kívül egyéb fejlesztéseket az elkövetkező 10 évben nem kíván Győrújbaráton tenni. 

Amennyiben a tisztelt képviselő-testület egyetért azzal, hogy a három helyrajzi számot egy helyrajzi 

számmá, egy ingatlanná vonjuk össze, úgy kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 2 fő tartózkodása mellett az 

alábbi határozatot hozza. 

 

60/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata 

dönt a győrújbaráti 3291, 3290 és a 3288 hrsz-ú 

ingatlanok összevonásáról. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2011. 04. 26 és folyamatos 

 

 

 

3.2. 3801/29 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő kivett közterület művelési ágú ingatlan 

magánszemélynek történő eladása 

 

Juhászné Árpási Irma: Ez az ingatlan két telek között van út címén nyilvántartva. A kolléganők 

átnézték az ezzel kapcsolatos összes megközelíthetőséget, és semmilyen akadályát nem látták annak, 

hogy Győrújbarát Község Önkormányzata ezt a 3801/29 hrsz-ú ingatlant értékesítse, mivel az 

önkormányzat jelen pillanatban azt semmire használni nem tudja. Vételi ajánlatot is tett a tulajdonos. 

A bizottság 4 millió Ft-os eladási áron tette meg az ajánlatát, mely ajánlatot 30 napig kíván 

fenntartani.  

 

Árvai István: Régebben volt egy olyan döntésünk, hogy önkormányzati területet nem adunk el. Most 

azért javasoltuk, mert ez egy zsákutca, ennek a jobb és a bal oldala is egy tulajdonosé. Ennek semmi 

más funkciója nincs, mint a saját két telke közé bevezető zsákutca. Ezzel sem a későbbiekben, sem 

bármikor nem hiszem hogy az önkormányzatnak olyan terve nem lehet, hogy ezen bármit meg lehetne 

közelíteni, ez jelenleg is az ő lakásához bevezető út. Ha a 4 millió Ft-ot a mi feltételeinkkel elfogadja, 

én azt hiszem, hogy jelen költségvetésnél erre a 4 millió Ft-ra szükségünk van, nem tartom 

kivethetőnek, hogy eladásra kerüljön.  

 

Rácz György: A határozati javaslathoz lenne egy kiegészítésem, hogy amennyiben a képviselő-

testület úgy dönt, hogy eladja ezt a területet, kérem, hogy ezt az összeget az általános tartalékba 

kerüljön be.  

 

Juhászné Árpási Irma: A bizottságnak pedig a következő javaslata van: amennyiben ezt az utat 

eladjuk, úgy a 4 millió Ft-ot utak felújítására használja.  

 

Rácz György: Visszavonom a javaslatomat. 

 

Juhászné Árpási Irma: Amennyiben a tisztelt képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 3801/29 hrsz-

ú ingatlant 4 millió Ft-ért eladja, és ezt a 4 millió Ft-ot utak fenntartására fordítja, az kérem 

kézfeltartással jelezze.  

 

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

alábbi határozatot hozza. 
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61/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata 

1. elhatározza, hogy a győrújbaráti 3801/29 hrsz-ú  

    kivett közterület művelési ágú ingatlant  

    4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forint áron eladja. 

    Eladási szándéknyilatkozatát az önkormányzata 30 napig tartja.  

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy ezt a döntést a vételi 

    ajánlat tevővel közölje.  

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: 2011. április 26. 

 

3.3. A 2792/9-es helyrajzi számú ingatlan jelenleg telektömbből való kiemelése, és új övezeti jel 

megállapítása 

 

Juhászné Árpási Irma: A következő a 2792/9-es helyrajzi számú ingatlan jelenleg telektömbből való 

kiemelése, és új övezeti jel megállapítása. Ez a terület a Veres Péter utca Zöld utca által határolt 

terület. Egyedül ez a két terület, illetve még kettőt érintene, ha az övezeti jel változna. Az volt a 

javaslata ismételten a szakmának, hogy se a bizottság, se pedig a képviselő-testület az övezeti jel 

megváltoztatását ne tegye meg, és ne javasolja. 2792/9-es helyrajzi számú ingatlan. Ez a terület 

jelenleg nem megosztható, és meg szeretnék osztani, és ezért szeretnék, hogy nagyobb legyen a 

beépíthetőség.  

 
Árvai István: Egy kicsit pontosítva: erről a telekről beszélünk. Ezt szeretnék hosszában megosztani, 

de ahhoz, hogy meg lehessen osztani, ahhoz itt öt telket kellene bevonni, és ennek kellene 

megváltoztatni a jelenlegi besorolását. 

 
Juhászné Árpási Irma: Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, javaslat van-e? Amennyiben nincs, 

akkor kérem a tisztelt képviselő-testületet, a bizottság döntése a következő volt, hogy nem kívánja, 

hogy itt az övezeti jelek megváltozzanak. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

 

 

62/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata  

nem kívánja kiemelni a jelenlegi telektömbből  

és nem kíván új övezeti jelet megállapítani  

a győrújbaráti 2792/9 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.  

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2011. 04. 29. 

 

3.4. A 3432-es helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása 
 

Juhászné Árpási Irma: 3432-es helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása. A javaslat az volt, hogy 

ez az ingatlan a szabályozási terv alapján belterületbe vonható, de ha építkezni vagy bármit 

szeretnének rá, akkor ezt követően pedig az építési törtvény által előírtakat kell nekik betartani, hiszen 

jelenleg ez önálló helyrajzi számú útról nem közelíthető meg. 

 
Dr. Bálló Ferenc: A tegnapi bizottsági ülésen megoszlottak a vélemények, és nagyon kértem akkor is 

a bizottság tagjait, hogy teljesen válasszuk külön a belterületbe vonást, és az építési engedély kiadását. 

Egy telek belterületbe vonásának ha megvannak a törvényi feltételei, akkor nem igazán van abban a 

helyzetben a képviselő testület, hogy azt megtagadja. A belterületbe vonásnak egyetlenegy jogszabályi 
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feltétele van, hogy a bevonni kért terület beltelekkel legyen határos. Ez természetesen megvan, hiszen 

a fölötte lévő 2815-ös telkek, az valamennyi ott belterület, ha látjátok. Maga ez a bevonni kért terület –

a 3432-es – egyébként zártkert, nem 0-s hrsz-e van, de ettől még külterület, mert a zártkerti besorolás 

az ugye külterületi besorolás. Tehát azt gondolom, hogy nincs jogi lehetőségünk, hogy ne vonjuk be. 

Az más kérdés, hogy mivel nincs önálló közútkapcsolata, hiszen az az alatta lévő 3433-asnak van, 

építési engedélyt ha kér rá, csak akkor adható ki, hogy ha ezt valamilyen módon megoldja. Tehát most 

külterületből belterület lesz, viszont építési teleknek nem alkalmas. Tehát javaslom elfogadni, illetve 

belterületbe vonni. 

 
Juhászné Árpási Irma: A bizottság három igen, két tartózkodás és egy nem szavazat mellett, tehát 

három-három. 

 
Dr. Bálló Ferenc: A testület hatáskörébe utalta. 

 
Juhászné Árpási Irma: Igen. Tehát aki azzal egyetért, hogy ezt a területet belterületbe vonjuk, az 

kérem, kézfeltartással jelezze. 
 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 2 fő tartózkodása mellett az 

alábbi határozatot hozza. 

 

63/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata  

elhatározza, hogy belterületbe vonja a  

győrújbaráti 3432 hrsz-ú ingatlant. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2011. 05. 12., és folyamatos 

 

 
3.5. A dr. Baróti Lajos tömbfeltáró út Kis János utca felőli szakaszának zöldterület tulajdonjogának 

kérdése 
 

Juhászné Árpási Irma: A tisztelt képviselő-testület előtt ismert, hogy a telektulajdonosok most már 

több alkalommal próbálják itt a Baróti Lajos utcát továbbvinni, és telkeket kialakítani. Jelen esetben 

szeretnének építőközösséget alkotni, és az építőközösségben ezt a beruházást megvalósítani. És ugye 

ezen a területen a rendezési terv egy elég nagymértékű zöldterületet is előirányoz. Így kell kialakítani, 

amennyiben az utca kialakításra kerül. És azzal a kéréssel fordultak felém, felénk, hogy ennek a 

zöldterületnek mi lesz a sorsa. És azért került a bizottság elé, hogy a bizottság döntsön abban, hogy 

mit is szeretne, hogy egyáltalán kíván-e részt venni ezen utca kialakításában, vagy milyen módon. A 

zöldterületet meg kívánja-e vásárolni, vagy hozzá kíván-e járulni. 
Árvai István: A bizottságnak ebben a kérdésben az a döntése, hogy igazából nem kívánjuk sem 

megvásárolni, hanem hagyjuk a tulajdonosokra azt, hogy kialakítsák úgy az utat, ahogyan azt az 

építőközösségnek tenni kell, ez pedig, mivel telkekre nem lehet felosztani, marad tehát zöldterület. 

Amennyiben kialakításra kerül, abban a pillanatban pedig át kell adni az önkormányzatnak művelésre 

vagy fenntartásra, erre pénzt költeni nincs szándékunkban.  

 

Juhászné Árpási Irma: Van-e valakinek véleménye, javaslata? A bizottság 6 igen szavazat mellett 

azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy a zöldterületet az önkormányzat nem kívánja megvásárolni, 

és semmilyen jogcímen nem kíván hozzájárulni az út kialakításához. Amennyiben a tisztelt képviselő-

testület ezzel a határozati javaslattal egyetért, úgy kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett az 

alábbi határozatot hozza. 
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64/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata  

a dr. Baróti Lajos tömbfeltáró út Kis János utca  

felőli szakaszán a helyi építési szabályzat szerinti  

zöldterület meghatározástól nem kíván eltérni,  

a zöldterületet nem kívánja megvásárolni és  

semmilyen jogcímen nem járul hozzá az út kialakításához.  

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2011. 04. 29. 

 
3.6. Százszorszép Lakópark területének az ügye 

 

Juhászné Árpási Irma: És még egy módosítás is érkezett a képviselő-testület felé, ez pedig a. Itt a 

rendezési terv különleges vt. jelet használ, amiben a beépíthetőségi százalékot fél százalékban adja 

meg, és ez csak ezen a területen és sehol máshol a rendezési tervben Győrújbarát területén nem 

létezik, ezért a kolleganők javaslata az, hogy a bizottság, illetve a tisztelt képviselő-testület egyöntetű 

övezeti jeleket hozzon létre, és döntsön ebben. Ami azt jelenti, hogy Győrújbaráton ez a nulla nyolc és 

egyes szerepel, és a bizottságnak az a javaslata, hogy ezen a területen a nulla nyolcas értéket határozza 

meg. 

 
Dr. Márai István: Tehát ez annyit jelent, hogy nagyobb a beépítési lehetőség. 

 
Juhászné Árpási Irma: Igen. És mivel csak ezen a területen van fél, a többi területen nulla nyolc és 

egy, és hogy akkor nulla nyolcban határozza meg. Ezzel kapcsolatban van-e a képviselő-testületnek 

kérdése, javaslata? Amennyiben nincs, úgy kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy ezeken a 

helyrajzi számú területeken: 2510/65, /66 71 és 73-as helyrajzi számú ingatlanok övezeti jelében a 

változtatást félről 0,8-ra változtassa. Aki ezzel így egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

65/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata  

a szabályozási tervlap és a helyi építési szabályzat  

összehangolása érdekében a 2510/65, 2510/66, 2510/71  

és 2510/73 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában  

megváltoztatja a településközponti vegyes övezeti jelben  

szereplő szintterület-sűrűség mutatót 0,5 értékről 0,8 értékre.  

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2011. 05. 15. 

 

 

 

3.7. A tűzoltószertártól a Kontrasarokig az árok, illetve az ároklefedés lehetőségének megvizsgálása 
 

Juhászné Árpási Irma: A településfejlesztési bizottságon még elhangzott, hogy vizsgálja meg a 

képviselő-testület a tűzoltószertártól a Kontrasarokig az árok, illetve az ároklefedés lehetőségét, illetve 

készíttessen tervet, hogy ez szakaszosan is megvalósítható legyen, hiszen ez a falu központja, egyre 

több üzlet jelenik meg itt, és a parkolás, a megállás, kihajtás az egyre veszélyesebbé válik. Igazán nem 

határozta meg, hogy ez most tervkészítés szintjén legyen, és árajánlatokat kérjen be ez ügyben a 

hivatal, vagy milyen megoldást válasszon. Ezt én szeretném, hogy ha ebben valamilyen döntés ma 

születne, vagy az is döntés, hogy akkor a továbbiakban is foglalkozzon vele a településfejlesztési 

bizottság. 
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Dr. Bálló Ferenc: Én azt gondolom, hogy itt tegnap inkább abban maradtunk, hogy kérünk 

mindenképpen a tervre árajánlatokat - még az is elhangzott, hogy az ingyen van, az árajánlat kérés -, 

ne odázzuk el ezt is. Úgy gondolom, hogy a felszíni vízelvezetés rekonstrukciója ha véget ér ezen a 

területen, illetve ott már figyelembe lehet venni, hogy esetleg átereszek letételével, tehát hogy csőben 

vezetjük, betemetve fölötte az árkot, és a parkolók, illetve a járda is kialakításra kerülhet. Tehát ha 

egységesen tudjuk kezelni, akkor sokkal olcsóbb lesz az egész beruházás. Tehát én azt javaslom, hogy 

abban döntsön a testület, hogy kérjünk legalább három pályázótól árajánlatot a terv elkészítésére, és 

utána lépjünk tovább, hiszen ez ingyen van. 

 
Dr. Palla Roland: Azoktól a tervezőktől, akik a felszíni vízelvezetést csinálják? 

 
Dr. Bálló Ferenc: Hát, ha valaki foglalkozik közülük, a cégek közül ugye útépítéssel is, csak akkor 

van értelme. Hát út, parkoló kialakítása – járda. De másoktól is kérhetünk, tehát… És akkor ezt a 

bizottság megvizsgálja, értékeli, és utána továbblépünk majd, a testület dönt benne. De ha megint 

elodázzuk, és ennek nem lesznek meg a tervei, akkor már ebben a ciklusban nem fog történni semmi 

ezen a környéken. 

 
Juhászné Árpási Irma: Köszönöm szépen a kiegészítést. Ehhez vélemény, javaslat van-e? 

Amennyiben a tisztelt képviselő-testület egyetért abban, hogy a tűzoltószertártól a Kontrasarokig vagy 

a Kontrasaroktól a tűzoltószertárig árajánlatot kérjünk vízelvezetés, burkolat, ároklefedés, járda és 

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

alábbi határozatot hozza. 

 

 

66/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata 

dönt arról, hogy kivitelezési megoldásokra ajánlatokat kér  

a Kontra saroktól a Tűzoltó szertárig terjedő útszakaszon  

ároklefedés, vízelvezetés és járdaépítés lehetőségére. 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2011. 05. 31.  

 

 

Dr. Palla Roland: Polgármester Asszony, egy rövid szünetet lehetne tartani? 
 
Juhászné Árpási Irma: Igen, amennyiben kérjük, akkor… Öt perc szünetet elrendelek. 
 

(19.40-kor öt perc szünet) 
 

Juhászné Árpási Irma: A 4. és az 5. napirendi pont mindegyik egy-egy formális döntés. A 

pályázatok során, míg meg nem valósul, elég sok döntést meg kell hozni a tisztelt képviselő-

testületnek, hogy a pályázatíró lebonyolítja a pályázathoz szükséges különböző eljárásokat, és akkor 

idekerül a képviselő-testület elé, akinek pedig erről szavaznia kell. 
 

 
4./ napirendi pont: „Bölcsőde kialakítása” pályázathoz beérkezett ajánlatok tárgyalása 

Juhászné Árpási Irma: Az egyik ilyen: a „Bölcsőde kialakítása Győrújbarát közbeszerzés 

projektmenedzsment tevékenységek” tárgyú egyszerű beszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok 

közül a HHP Contact Tanácsadó Kft. Győr, Gesztenyefa utca 7. ajánlatát fogadja el. Az ajánlat értéke 

3 700 000 forint, és megbízza a polgármestert a szerződés aláírására, ami három munkanapon belül 

történik meg. Ezek a pályázatban előírt, kötelezően megfogalmazott határozati javaslat. Ennek a 
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mellékleteit is szintén a tisztelt képviselő-testület megkapta. Aki ezzel így egyetért, az kérem, 

kézfeltartással jelezze. 
Rácz György: Én annyi kiegészítést hadd mondjak, hogy ezek az összegek benne vannak a 

pályázatban, tehát ez nem a mi pénzünk, hanem ez a pályázati költségekben van benne. 
Juhászné Árpási Irma: Azért mondtam az elején, hogy a formális döntéseket meg kell ez ügyben 

hozni. Aki ezzel így egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

67/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata  

1. a „Bölcsőde kialakítása – Győrújbarát, közbeszerzés –  

    projektmenedzsment tevékenységek” tárgyú egyszerű  

    beszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok közül  

    a HHP Contact Tanácsadó Kft. (9027 Győr, Gesztenyefa u. 7.)  

    ajánlatát fogadja el. Az ajánlat értéke: 3.700.000,- Ft.  

2. Megbízza a polgármestert a szerződés aláírására 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: a képviselőtestületi ülést követő 3 munkanap 

 
5./ napirendi pont: „Élhető településközpont kialakítása” pályázathoz beérkezett ajánlatok 

tárgyalása 
 

Juhászné Árpási Irma: Az „Élhető településközpont kialakítása Győrújbarát projektmenedzsment és 

nyilvánosság biztosítása” tárgyú egyszerű beszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok közül a 

HHP Contact Tanácsadó Kft. Győr, Gesztenyefa utca 7. ajánlatát fogadja el. Az ajánlat értéke 

4 600 000 forint. Megbízza a polgármestert a szerződés aláírására, a határidő a képviselő-testület 

ülését követő három munkanap. Aki ezzel így egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
Juhászné Árpási Irma: Köszönöm szépen, egyhangú volt. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

68/2011.(IV.12.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata 

1. az „Élhető településközpont kialakítása – Győrújbarát  

projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása”  

tárgyú egyszerű beszerzési eljárás keretében beérkezett  

ajánlatok közül a HHP Contact Tanácsadó Kft. (9027 Győr, Gesztenyefa u. 7.)  

ajánlatát fogadja el. Az ajánlat értéke: 4.600.000,- Ft.  

2. Megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.  

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: a képviselőtestületi ülést követő 3 munkanap 

 
6./ napirendi pont: Egyebek 

 

6.1. Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás Módosítása 

 

Juhászné Árpási Irma: Ismételten a Győri Többcélú Kistérségi Társulás keresett meg bennünket, 

hogy a februárban megküldött határozati javaslatot a Győrújbarát Község Önkormányzata nem hozta 

meg, és ismételten felhívta a mai napon a figyelmünket, hogy tegyük meg. Ez pedig arról szól, hogy a 

társulási megállapodás módosítását Nagyszentjános Község Önkormányzata kéri, mivel szeretnének a 

mozgókönyvtári feladatban részt venni. Ehhez szükséges a társulási megállapodás 2-es és 11-es számú 
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mellékletének módosítása. A határozati javaslat: a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 

megismerte a társulási megállapodás módosításának javaslatait, és azt elfogadja. A tanácstagok 

vállalják, hogy az általuk képviselt települések képviselő-testületeivel a társulási megállapodás 

módosításának javaslatait megismertetik, azt jóváhagyásra javasolják, melyről a határozatot a Győri 

Többcélú Kistérségi Társulás szakmai munkaszervezete részére haladéktalanul megküldik. Tehát a 

határozat lényege, hogy Nagyszentjános Község Önkormányzata mozgókönyvtári feladatban kíván 

részt venni, és ehhez mi a hozzájárulásunkat adjuk, ez minden településre, aki a Győri Többcélú 

Kistérségi Társulásban van, arra ez kötelező érvényű, hogy ezt a határozatot meghozza. Aki ezzel így 

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

alábbi határozatot hozza. 

 

69/2011.(IV.12.) Kt határozat 
     Győrújbarát Község Önkormányzata megismerte  

a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező írásbeli előterjesztés  

szerinti Társulási Okirat módosítást és   

a Győri Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás  

módosításának javaslatait és azokat elfogadja. 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.2. Jegyző helyettesítésének ügye 

 

Juhászné Árpási Irma: Miután a tisztelt képviselő-testület dr. Tarjányi Tamás jegyzőt felmentette, 

ezért ugye szükséges a jegyző úr távozása, és a pályázat, az új jegyző munkaszervezetbe történő 

beállásáig megbízott jegyzőt alkalmazni. Több településsel egyeztettem, tudni kell, hogy nem csak 

Győrújbarát, hanem itt a környék településein sok-sok helyen új jegyzők kerültek, vagy kerülnek majd 

munkába, és Rábapatona Önkormányzatával egyeztettem, akik hozzájárultak ahhoz, Szalainé dr. 

Németh Annamária jegyző határozott időre jegyzői kinevezést kapjon Győrújbaráton. A tisztelt 

képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy a jegyzői állás betöltetlenségének időszakára 

Győrújbarát Község Önkormányzata a jegyzői pályázat eredményes lezárultáig, vagyis a jegyző 

kinevezéséig a jegyző helyettesítésével Rábapatona Község Jegyzőjét, Szalainé dr. Németh Annamária 

köztisztviselőt bízza meg, bruttó 300 000 forint értékben. A megbízása 2011. április 18. napján 

kezdődik. 
 
Zólyomi Péter: Csak egyetlen mondat, hogy én azért jobban örültem volna, hogy ha mondjuk a hölgy 

nevét nem ebben az elmúlt két percben halljuk, hanem akár tegnap, hogy esetleg valamit 

tájékozódtunk volna. Én azt is elfogadom, hogy ha azt mondja a polgármester asszony, hogy ma 

délután öt órakor derült ki, hogy ő ezt elvállalja, csak mondom ez így, tehát olyanról dönteni, amit egy 

perce hallok… Most azon kívül, hogy a nevét hallottam egyrészt nem tudok róla semmit, ami… nem 

azt mondom, hogy ez probléma, csak jobb lenne, ha legalább annyi, egy e-mailben vagy bármiben, 

hogy egy ilyen javaslat lesz. 
Juhászné Árpási Irma: Miután 13 óra 48-kor érkezett meg ez az e-mail, és én már akkor a 

kooperáción voltam, negyed 5-ig, úgyhogy ezt követően kaptam meg ezt a megállapodást. Ahhoz, 

hogy az önkormányzat törvényesen és a hivatal törvényesen tudjon működni, ahhoz szükség van rá, 

természetesen miután törvény is előírja, hogy a szomszéd jegyzőket kell megkeresni, a 

legkézenfekvőbb volt Nyúl jegyzője, de ugyanúgy, ahogy 2008-ban sem, úgy most sem vállalta, azt 

mondja, hogy maga a település akkora, hogy még egy ilyen nagy települést nem kíván elvállalni. A 

következő Tényő jegyzője. Tényő jegyzője anyai örömök elé néz, úgyhogy ott helyettesítő jegyző van. 

A következő szomszéd település Töltéstava, miután Győrságon szintén jegyzőváltás volt, ő jelen 

pillanatban Győrságon helyettesít, ezért ezzel a szomszédi kör be is zárult. Volt még egy település: 

Koroncó. Koroncón szintén egy hónapja választottak új jegyzőt. Így a szomszéd településeket 

természetesen körbekérdeztük. Akkor, aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, az kérem, 

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

alábbi határozatot hozza. 

 

 

70/2011.(IV.12.) Kt. Határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzata 

1. A jegyző helyettesítésére 

2011. április 18. napjától megbízza  

Szalainé dr. Németh Annamária  

(Csorna, 1971.02.23., an: Pintér Mária)  

Rábapatona Község jegyzőjét a jegyzői feladatok  

ellátására határozott időre, a jegyzői állás  

betöltésének időpontjáig. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás  

aláírására és az egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

 

         Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

         Határidő: azonnal 

 

 
Juhászné Árpási Irma: Amikor az „Egyebek” tárgyalása befejeződött, akkor pedig még egy zárt ülést 

kell a tisztelt képviselő-testületnek tartania. Megadom a szót alpolgármester úrnak. 
Dr. Palla Roland: Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Képviselő-testület! Azért kértem a szót, 

mert a testület előtt szeretném jelezni, hogy egyik képviselő társunk, Zólyomi Péter képviselő úr 

személyi ügy miatt zárt testületi ülésről adatokat szivárogtatott ki az Internetre. Utánajárva ennek a 

témának, arra jutottam, hogy a testületnek figyelmeztetni kellene egy önkormányzati határozatban a 

tisztelt képviselő urat, hogy az önkormányzati titoktartás rá is vonatkozik, és a jövőben tartózkodjon 

az ilyen megnyilvánulásoktól. Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 

Győrújbarát Község Önkormányzata figyelmezteti Zólyomi Péter képviselő urat, és kéri, hogy a 

jövőben az önkormányzat zárt ülésén elhangzottakat ne tegye nyilvánossá. Köszönöm. 
Zólyomi Péter: Szeretnék reagálni. Egyrészt csak érdeklődném, hogy itt is van-e olyan, mint az 

iskolában, hogy akkor három figyelmeztetés után mondjuk egy polgármesteri intőt fogok kapni, illetve 

be fogok szerezni egy bizonyítványt, vagy ellenőrzőt, amibe én ezt a beírást vagy figyelmeztetést 

megkaphatom. Egyrészt én azt gondolom, hogy semmi olyat nem írtam az Interneten, ami ne lenne 

nyilvános. Szeretném, ha bárki megmutatná, hogy mai az, amit oda leírtam, és nem nyilvános, és ezt 

nem csak én mondom, hanem nálam hozzáértőbb emberek mondták, hogy semmi olyat nem írtam le, 

ami nem nyilvános. Ez az egyik. A másik: én úgy tudom, hogy független választott képviselőként a 

képviselő-testület ellenem vagy az én ügyemben határozatot nem hozhat. Ez egy nem létező jogi 

dolog, amit most az alpolgármester úr javasolt, tehát ilyen nincs. Ellenem, vagy az én 

tevékenységemmel kapcsolatban büntető feljelentést lehet tenni, ha ezt valaki szeretné megtenni, 

megteheti, de semmilyen más eljárás nem lehetséges, a képviselő-testület egyetlen képviselővel 

szemben sem indíthat semmilyen eljárást, nem hozhat határozatot. Ettől függetlenül persze a testület 

ezt a határozatot meghozhatja, én csak jeleztem, hogy én úgy tudom, hogy ez egy nem létező történet, 

és nem létező jogi fogalom, amire itt most a képviselő-testületnek az alpolgármester javaslatot tett, és 

továbbra is nyomatékosan kérem, hogy mutassa meg valaki, hogy mi az, ami nem volt abból 

nyilvános, amit én ott leírtam. Köszönöm. 
Dr. Palla Roland: Válaszolok a kérdésre. Egyrészt a szavazati arány került az Internetre, másrészt 

pedig a jegyzőnek az egyéb juttatásai szintén kikerültek az Internetre. 
Zólyomi Péter: Szerintem ez nem titkos, tehát... ezt ettől függetlenül nem ez dönti el. 
Dr. Palla Roland: Ezek a dolgok ezek. És még egyszer mondom: nem a képviselő úr ellen szeretném, 

hanem a tevékenységre szeretném felhívni a figyelmet, és figyelmeztetést szeretnék, ami nem jogi 

szankció. 
Zólyomi Péter: Akkor sem létező, de mindegy. 
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Dr. Medgyasszay Csaba: Tisztelt Alpolgármester, azért megdöbbenve ülök itt Ön mellett, vagy 

melletted, hát… azért ez példátlan. Én is utánanéztem egyébként ennek, amikor hallottam ennek a 

hírét, nem találtam az Ötv.-ben erre vonatkozó passzust, tehát ahogy Péter mondta, tegyél 

büntetőfeljelentést, vagy kérlek, vond vissza ezt a felhívásodat, vagy ahogy tekintjük. Ez a két 

lehetőség van, megvizsgáltam, én is így tudom, amellett pedig eléggé a köz…, tehát azt a 

közhangulatot, illetve azt a közvélekedést, amit, azt hiszem, magánbeszélgetések… és például az 

Ernővel nagyon sokat és hosszasan erről szoktam beszélgetni, hogy azt hiszem ő is ezt képviseli, de 

azt hiszem mindenki, hogy összefogva, egyfelé tolva a szekeret… hát én nem hiszem, hogy ez 

pontosan afelé irányul, miután a Péter nem követett el olyat, ami törvénybe ütközik. Ha igen, akkor 

pedig annak megfelelően járj el, kérlek. Ez, azt hiszem, hogy itt így kicsit személyeskedő. 
Dr. Palla Roland: Válaszolhatok rá? 
Dr. Medgyasszay Csaba: Parancsolj, köszönöm szépen. 
Zólyomi Péter: Egyetlen dolog. Szeretném, ha a polgármester asszony felolvasná a zárt ülésen hozott 

határozat szövegét, hiszen én úgy tudom, hogy a zárt ülésen hozott határozat szövege… tehát magát a 

határozatot kell felolvasni, nem azt az eredményt, hogy megszüntettük a jogviszonyt, hanem pontosan 

a határozat szövegét. Miről döntöttünk mi azon a zárt testületi ülésen. Én azt gondolom, hogy a 

napirend, és a meghozott határozat nyilvános. Én azt gondolom, hogy a meghozott határozatban benne 

van, hogy mennyi jutalmat adtunk neki, épp úgy, ahogy ez az előző jegyzőnél is benne volt. A 

szavazati arány pedig én azt gondolom, hogy egy név szerinti szavazásnál, mer ott az volt, név szerinti 

szavazás – én nem gondolom, hogy ez titkos lenne, de ettől függetlenül nem hiszem, hogy ez minősíti, 

nem hiszem, tehát nem ezen áll, hanem maga az egész javaslat törvénybe ütköző, de… ez az én 

véleményem. 
Dr. Palla Roland: Ez nem törvényesség, hanem az eskü, amit önkormányzati képviselőként tettünk, 

hogy az önkormányzatban szerzett titkot megőrizzük. Az eskü az, amit szeretném, ha 

figyelmeztetnénk egymást erre, hogy ezt őrizzük meg. Ennyi. 
Dr. Márai István: Nekem az a véleményem, hogy ha egy szavazatarányról van szó, tehát nem azt 

mondjuk, hogy ki, mit meg hogy szavazott, hanem csak az arányról, az szerintem publikus.  

Dr. Palla Roland: Lehet, hogy nem. 
Dr. Márai István: … az arány… Nem azt mondták, hogy Márai kire szavazott, hanem, hogy milyen 

arányban volt a szavazás. És ez szerintem senkinek nem sérti sem a személyi sem a jogi helyzetét. 
Dr. Medgyasszay Csaba: Bocsánat, képviselő úr, azért meg kell, hogy hazudtoljalak ebben a 

kérdésben, mert itt nem vélemények számítanak, hanem törvények számítanak… véleménye 

mindenkinek lehet erről. Nem az számít, hanem az, hogy milyen rendelkezések vannak erre 

vonatkozólag. Mert igenis sérti valakinek a személyiségi jogát, ha odaírják, mert ő nem járul hozzá, 

hogy odaírják, hogy XY hogyan szavazott. 
Dr. Márai István: Nem is erről van szó, hanem az arányról. 
Dr. Medgyasszay Csaba: Ezért kell megnézni, hogy erre milyen rendelkezések vannak, és attól 

függően megtenni a megfelelő, a hozzá tartozó, és annak megfelelő lépést. Hogy az büntetőfeljelentés, 

akkor azt, ha pedig más lehetőség nincs, akkor el kell állni tőle, vagy ki kell állni, és meg kell tenni. 

Ez a két lehetőség van. Bálló úr esetleg tudsz benne segíteni, hogy mi a te jogi álláspontod? 
Dr. Bálló Ferenc: Én azt gondolom, és úgy értelmezem alpolgármester úr javaslatát, hogy inkább arra 

irányult, hogy illik betartani a képviselői etikát. Nem sért jogszabályt bizonyos szempontból, 

hozzáteszem, hogy én nem olvasom ezeket a blogokat, mert szennylapokat semmilyen módon nem 

vagyok hajlandó elolvasni, tehát nem tudom, hogy mi szerepel ott. Most hallom a Rolandtól, hogy ő 

mire gondolt. Azt gondolom, hogy a zárt ülés… azért került zárt ülésen tárgyalásra az ügy, mert a 

jegyző úr ezt kérte. Ezt mindannyian olvastuk, láttuk, a zárt ülés elsősorban az ő személyiségi jogainak 

védelmében történt, hiszen kérhette volna azt, hogy nyilvános ülésen tárgyaljuk az ő felmentését. 

Nagyjából azért remélem, hogy mindegyikőtök tudja, hogy miért kérte a zárt ülést. Márpedig ha zárt 

ülést kért, akkor nem etikus a zárt ülésen elhangzott dolgokat, meghozott döntéseket – azon túl, hogy a 

felmentés megtörtént – nyilvánosságra hozni. Nem jogellenes. Itt ha valakinek ezzel kárt okozott, az a 

volt jegyző úr, aztán majd ő feljelentést tesz, ha akar. Tehát én nem gondolom, hogy bűncselekményt 

követett volna el a Péter, viszont azt gondolom, hogy nem járt el etikusan, és első sorban a jegyző 

úrral szemben nem járt el etikusan, hiszen ő valamit kifejezetten kért, amit nyilván én most itt nem 

fogok elmondani, és tudjuk, hogy miért. Köszönöm. 
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Dr. Medgyasszay Csaba: Köszönöm a tanácsodat, a válaszodat. Tisztelt Képviselő-testület, azért 

mégiscsak az az álláspontom, hogy akkor is ennek nem ez a megoldása. Akkor fel kell állni a 

képviselőnek, és az egyéni véleményét elmondani, akár itt a nyílt ülésen, bárhol, hogy kérlek szépen, 

Péter, szerintem ez nem volt etikus. De határozatot hozatni a testülettel erről, Feri, erősíts meg, hogy 

nem lehet. Vagy lehet? 
Dr. Bálló Ferenc: Majd szavazni fogok, és meglátod.  
Dr. Medgyasszay Csaba: Köszönöm szépen a segítségedet. 
Dr. Bálló Ferenc: A határozati javaslat az volt, hogy figyelmeztesse a testület… vagy olvasd föl még 

egyszer… 
Dr. Palla Roland: Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 

Győrújbarát Község Önkormányzata figyelmezteti Zólyomi Péter képviselő urat, és kéri, hogy a 

jövőben az önkormányzat zárt ülésén elhangzottakat ne tegye nyilvánossá. Tehát kéri. 
Dr. Bálló Ferenc: Akkor én ezt annyiban módosítanám a helyedben, hogy nem kell figyelmeztetni, 

valóban nincs iskolai ellenőrző, de kérheti, hogy a jövőben tartsa be a… 
Rácz György: Én elég nehéz helyzetben vagyok ebben a dologban, mert én sem tartom etikusnak, 

hogy egy zárt ülésről, amíg itt nem történik meg a határozati javaslatnak az ismertetése, addig bárki, 

bármit elmondjon, legyen bármilyen a döntés. Én azt gondolom, hogy az eskübe ez is beletartozik, 

hogy a zárt ülésen elhangzottakról mi, képviselők nem adunk senkinek felvilágosítást. Én azt meg kell, 

hogy mondjam, a magam részéről tűrhetetlennek tartom, hogy haza sem érek a zárt ülésről, már szól a 

telefonom, és megkérdeznek, hogy mi ebben a dologban a véleményem. Ez nyilván valahonnan 

kikerült. Én nem akarok senkit ezzel bántani, de én azt gondolom, ha nem is kell határozati javaslatot 

hozni, elég hogy most erről beszéltünk, és mindenki levonja belőle a megfelelő következtetést. Én 

ezzel nem tudok egyetérteni. Én azt gondolom, hogy a zárt ülés azért zárt ülés, mert ott olyanok 

hangzanak el, amik nem tartoznak a nyilvánosságra. Ha pedig zárt ülés, nem tartozik a nyilvánosságra, 

akkor nem gondolom, hogy kilenc órakor már fent kell lenni bárminek egy blogon, vagy engem 8 óra 

10 perckor bárki fölhívjon, egy kívülálló, hogy nekem ebben mi a véleményem. Köszönöm szépen. 
Juhászné Árpási Irma: Köszönöm. Még valakinek véleménye? Megkérdezem akkor alpolgármester 

urat, hogy ezt a határozati javaslatát továbbra is fenntartja-e?  
Dr. Palla Roland: Részemről szerintem túltárgyaltuk a dolgot. 
Juhászné Árpási Irma: Jó. Akkor köszönöm szépen. 
Dr. Márai István: Más ügyben szeretnék. Szeretném felhívni a hivatal, illetve a közterület-felügyelő 

figyelmét, hogy az Erzsébet utcában kettő darab teleknél a bokrok legalább másfél méterre belógnak 

az úttestre. A tulajdonosokat kötelezzék arra, hogy a bokrokat az úttest széléig vágják le, mert 

különben az balesetveszélyes. Mert nemegyszer fordult elő, hogy ha az ember nem akarta, hogy a 

kocsiját végighúzza a bokor, és szembejött valaki, akkor vagy bele kellett taposni a fékbe, vagy pedig 

visítva elmenni a másik mellett, és ha csattanás van, akkor ugye, akkor kit fognak felelősségre vonni, 

és kire fogják rátaksálni a pénzt, a javítási költséget. 
Juhászné Árpási Irma: Jelezni fogjátok, jó, köszönjük. 
Rácz György: Én még egy dolgot szeretnék. Azért választom ketté, mert a Medgyasszay doktor úr 

mondta ugye, hogy itt összefogásról, mindenről beszélünk, azért annyit el szeretnék mondani, hogy az 

elmúlt november óta a részünkről sem nyilvánosan a köszöneten kívül, semmiféle blogon, sehol nem 

hangzott el semmi más az előző képviselő-testülettel kapcsolatban. Így van doktor úr? Személyemben. 

De én ezt állítom mindenki részéről, tehát nyilvánosan semmi olyan nem hangzott el. Viszont mi 

ezeken a blogokon – én is csak hírből tudom, mert nem olvasom, mert tanultam, az embernek a 

vérnyomása, az élete többet ér, mint hogy ilyeneket olvasson – kapunk eléggé, inkább csak hideget, 

mint meleget. Én azért arra kérném a képviselő társaimat, hogy ha bármi gond van, itt mondják el, 

meg tudunk rá válaszolni, én nem vagyok egy blogger, én nem szeretek írogatni, én szeretem, ha itt 

szemtől-szemben, akkor arra lehet reagálni. Köszönöm szépen. 
Pammer Ernő: Én nem ezzel kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Hanem én tulajdonképpen egy 

felajánlást szeretnék tenni. Amióta itt vagyok a képviselő-testületben, megpróbálok mindig józan, 

normális, ésszerű döntéseket hozni, tudásomnak megfelelően, tehát ami döntéseket eddig meghoztam, 

illetve szavaztam bármilyen dologra, az legjobb tudásom és meggyőződésem szerint történtek. A 

képviselői keretemmel kapcsolatosan kértem szót, a képviselői keretemből szeretnék felajánlani a 

Fülöp Imre által vezetett keresztény egyesületnek 150 000 forintot, mivel nagyon jó helyre kerül ez a 

150 000 forint, mert a csángó gyerekek jönnek, és a csángó gyerekek fogadását ebből részben meg 
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tudja oldani. Másrészt a Lipták István által vezetett Győrújbaráti Diáksport Egyesület futás atlétika 

szakosztályának szeretnék felajánlani 80 000 forintot, mivel úgy gondolom, hogy kimagasló 

teljesítményt nyújt most már évek óta az iskolában, és nagyon sok szép eredménye van az 

Istvánéknak. Az István nagyon nagy örömmel fogadta ezt az összeget, hiszen most egy rajtgépet 

szeretnének vásárolni. Nem tudták volna megvásárolni, nagyon örülnek ennek az összegnek, ebből 

ezen felül még tud másféle dolgokat is vásárolni, tehát én szeretnék 80 000 forintot szintén a 

képviselői keretemből felajánlani. Ezen felül meg, ugye 100 000 forintot gondoltam én, 20 000 

forintot még szeretnék felajánlani szintén a Lipták István tanár úrnak, hogy Kószás Krisztina gyönyörű 

szép eredményeivel kapcsolatban egy olyan készüléket szeretnének vásárolni, nem tudom, jól 

mondom-e, polár órát, amivel gyakorlatilag tudják mérni a különböző ilyen élettani dolgokat. 

Úgyhogy ezt szerettem volna bejelenteni. Nem tudom ennek az útját-módját, majd hogy hogy kapják 

meg a pénzt az érintettek. 
Juhászné Árpási Irma: Szeretném bejelenteni, hogy 150 000 forinttal támogatni kívánom az erdei 

tanösvény pályázatot, amely 800 000 forintra pályázhat civil szervezet, és az erdei tanösvény 

felújításához szükséges bármilyen önrész is, és a pályázat megírásra került, amennyiben megnyeri a 

civil szervezet és megvalósítja, akkor 150 000 forintot szeretnék ide felajánlani. Illetve miután Lipták 

István személyesen engem is megkeresett, hogy segítsük a Kószás Krisztát abban, hogy ezt a 

készüléket megvásárolhassa. Ez szóban történt meg, úgyhogy én 10 000 forinttal szeretném ezt a 

készülék megvásárlását támogatni, illetve a tanár úr jelezte, hogy írásban is a képviselő-testülethez 

fordul, hogy támogassuk ezen készülék megvásárlását, de hát ez nem érkezett meg hozzám, úgyhogy 

amennyiben a következő testületi ülésre megérkezik, akkor én ezt majd be fogom terjeszteni. 
Annyit el szeretnék még itt mondani, amíg mindenki gondolkodik, hogy a civil szervezeteknek fel 

szeretném hívni a figyelmét, hogy amiket támogatás címén kér, ahhoz írásban kell kérnie, és 

aláírásával ellátnia az összegeket, amelyeket a képviselő-testület megszavazott nekik, illetve amikor 

számlával elszámol, akkor pedig alá kell írnia, és rá kell írni, hogy mely civil szervezet támogatásának 

elszámolására kéri. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy ennek így tegyen eleget. 
Van-e még valakinek véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen, 20 óra 18-

kor az ülést bezártam, és kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy zárt ülésre a tárgyalóba fáradjon át. 
 
Juhászné Árpási Irma: Köszönjük szépen. Amennyiben több kérdés, vélemény, javaslat nincsen, az 

ülést bezárom. 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 20.18 órakor bezárja. 
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