
 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  

ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2012. FEBRUÁR 7-ÉN TARTOTT 

SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 

 

Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 
tárgyalójában 2012. február 7-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 8 fő képviselő 
   24 fő helyi állampolgár 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, dr. Márai István képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud résztvenni. Jegyzőkönyv 
hitelesítőknek javasolja Horváthné Csala Ágnes és Pammer Ernő képviselőket. Kéri a javaslat 

elfogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Horváthné Csala 

Ágnes képviselőt, és egyhangúlag Pammer Ernő képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1./  A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszakról 

a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 
b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről 

c) Beszámoló a szociális bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről 

 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

2./ Katasztrófavédelem beszámolója 

 Előadó: Csepi László őrnagy 

3./ Döntés folyószámlák (bankszámlák) megnyitásáról a költségvetés megvalósítása érdekében 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

4./ A képviselő-testület 2012. évi költségvetésének tárgyalása 

 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Előkészítő: Dr. Tóth István jegyző 

5./ Ingatlan tulajdonlási kérelem elbírálása 

 Előadó: Dr. Tóth István jegyző 
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6./ A Győrújbarát, belterület, 1487 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó övezeti besorolás kiigazítása 

iránti kérelem 

 Előadó: Dr. Tóth István jegyző 

7./ Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének Győrújbarát Község helyi 

építési szabályzatáról szóló 8/2005. (VI. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatai alapján 
Előadó: Dr. Tóth István jegyző 

8./ A Győr Nagytérség Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó önrész különbözet 

(többlet) vállalásáról való döntés 

 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

9./ A jegyzői pályázat kiírása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

10./ Megbízás adása a jegyzői feladatok ellátására 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

11./ A bölcsődevezetői pályázat kiírása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

12./ A bérbeadási szabályzat módosítsa 

 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Előkészítő: ÁMK 

13./ Győrújbarát Község 2012. évi Rendezvényterve 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Előkészítő: ÁMK 

 
A napirendi pontokkal kapcsolatosan észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a napirendi pontokat. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi 

javaslatot. 

 

 (Zólyomi Péter képviselő 14:03 órakor megérkezik az ülésre.) 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1./  A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszakról 

 
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 

b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről 
c) Beszámoló a szociális bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről 

 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére, a meghívóval 
együtt. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Kiegészíti az előterjesztést annyival, hogy a pályázat 

előfinanszírozott volt, emiatt került sor az előző év végén hitelfelvételre, amely már visszafizetésre is 
került. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

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

elfogadja a napirendek előtti a./ b./ és c./ pontok tájékoztatóit. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester megadja a szót dr. Tóth István jegyzőnek. 

 

Dr. Tóth István jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségének valamennyi képviselő eleget tett, így az ülésen valamennyien 

gyakorolhatják képviselői jogaikat, vagyis szavazhatnak. 

 

2./ Katasztrófavédelem beszámolója 

 Előadó: Csepi László őrnagy 

 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére, a meghívóval 

együtt. 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a Katasztrófavédelem megjelent képviselőit, megadja 

a szót Csepi László őrnagynak a beszámoló kiegészítésére. 

 
Csepi László őrnagy: Köszönti a megjelenteket. Beszámol a 2011. év végén, 2012. év elején a 

szervezeten belül történt átalakításokról, az árvízvédelmi csoportok létrehozásáról, a települések 

veszélyeztetettségi csoportok szerinti újbóli felméréséről. Kéri a segítséget olyan személyek 
kiválasztásában, akik az árvízvédelmi csoport munkájában részt tudnak venni. Tájékoztat az idén 

Győrújbaráton megrendezésre kerülő Országos Katasztrófavédelmi Vetélkedőről, amelyen 

Győrújbarát község két csapata részére felajánlja a nevezést. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. 

 

Cserepes István helyi állampolgár: Megkérdezi, hogy az árvízvédelmi csoportok tagjai valóban 
mentesülnek-e a szolgálatuk ideje alatt a munkavégzés alól. 

 

Csepi László őrnagy: A képzések idejére teljes fizetés jár, amelyet az állam megtérít a munkáltató 
részére. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

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

határozatot hozza: 

 

5/2012.(II.07.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Katasztrófavédelem beszámolóját elfogadja. 
 

3./ Döntés folyószámlák (bankszámlák) megnyitásáról a költségvetés megvalósítása érdekében 

 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére, a meghívóval 

együtt. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a törvények változása miatt 

van szükség folyószámla megnyitására, hiszen a költségvetés készítése a korábbi évektől eltérően az 

Önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az ÁMK részére külön történik, valamennyinek külön 

bankszámla szám szükséges. 
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Dr. Palla Roland alpolgármester: Megkérdezi, hogy más banktól is kért-e ajánlatot az 

önkormányzat. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Nincs más lehetőség az előterjesztésben foglalt bankon kívül, 

hiszen a központi számlát is az OTP-nél vezeti az Önkormányzat, ezért folyószámlát is ott nyithat. 

 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozza: 

 

6/2012.(II.07.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, a II. 

Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ részére önálló pénzforgalmi 

számlát (bankszámlát) nyit, az ezirányban eddig is szolgáltatást nyújtó OTP 

Bank Nyrt illetékes fiókjánál. 

Felhívja a polgármestert és a jegyzőt a határozat végrehajtásához szükséges 

intézkedések megtételére!  

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester és Dr. Tóth István jegyző 

Határidő: azonnal. 

 

4./ A képviselő-testület 2012. évi költségvetésének tárgyalása 

 Előadó: Juhászné Árpási Irma Polgármester 

Előkészítő: Dr. Tóth István jegyző 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére, a meghívóval 

együtt. 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az anyagot, a jelen hatályos 

Önkormányzati Törvény alapján külön önkormányzati, polgármesteri hivatali és ÁMK költségvetést 

kell készíteni, a változásokkal kapcsolatosan folyamatosan tájékoztató előadásokat tart az 
Államkincstár. A kihirdetést követő 45 napon belül kell testület elé terjeszteni a költségvetést, amely 

11-én letelik, a költségvetést március 15-ig el kell fogadnia a testületnek. 

 
Dr. Tóth István jegyző: Az első körös tárgyalás során a bizottság nagyjából próbálta a számokat 

meghatározni. 

 
Rácz György képviselő: Az előző évekhez hasonlóan hosszabb tárgyalást a civil szervezetek 

támogatása igényelt, ahol a beterjesztett támogatáshoz képest eleve 10%-os csökkentést fogadott el a 

bizottság, majd javaslatként hangzott el, hogy ennek 80%-át kapják meg a civil szervezetek, majd 

egyéni képviselői keretből lesz lehetőség további támogatások nyújtására. A tartalék keret egyre 
kevesebb, amit nem tart jónak, fontosnak tartja a költségvetés még egy körben való megtárgyalását, jó 

kompromisszumok további lehetőségének felkutatását. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A kötelező béremeléseket végre kell hajtani. A közüzemi díjak 

folyamatosan emelkednek. Új intézménnyel, a bölcsődével bővül a település intézményeinek köre, a 

beruházás által több száz millió Ft-tal lesz gazdagabb a település. Bízik a településen működő 
vállalkozások további sikerében. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztést fogadja el. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozza: 
 

7/2012.(II.07.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetés „első 

körös” tárgyalását elfogadja.  

Felhívja a polgármestert és a jegyzőt, a 2012. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendeletet - amennyiben az számokat befolyásoló magasabb 

szintű jogszabály mást nem rendel el - a mellékletben szereplő számadatok 

alapján készítsék elő!  

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester és  

Dr. Tóth István jegyző  

Határidő: azonnal. 

 

5./ Ingatlan tulajdonlási kérelem elbírálása 
 Előadó: Dr. Tóth István jegyző 

 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére, a meghívóval 

együtt. 
 

Dr. Tóth István jegyző: Az előterjesztéshez nem kíván hozzáfűzést tenni, a Település-fejlesztési 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 

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

határozatot hozza: 
 

8/2012.(II.07.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az eredetben a 

Győrújbaráton a Paperdő utcában található, az ingatlan-nyilvántartásban a 

Győrújbarát, zártkert, 4435/2 hrsz alatt felvett, 2151 m2 ingatlanterületű, 

„kivett: közút” megnevezésű ingatlanát, amely jelenleg Győrújbarát Község 

Önkormányzatának 1/1 (kizárólagos) tulajdona, a Győrújbarát, zártkert, 4433 

hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, részére ingyenesen átruházza, akár telekhatár-

rendezés, akár telekegyesítés jogcímén. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiek végrehajtásához szükséges valamennyi 

okirat és jognyilatkozat aláírására. A tulajdon-átruházás költségeit az 

önkormányzat viseli.  

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester és  

dr. Tóth István, jegyző  

Határidő: értelemszerűen. 

 

6./ A Győrújbarát, belterület, 1487 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó övezeti besorolás kiigazítása 

iránti kérelem 

 Előadó: Dr. Tóth István jegyző 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére, a meghívóval 

együtt. 
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Dr. Tóth István jegyző: Nem kíván kiegészítést tenni az előterjesztéshez. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

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

határozatot hozza: 

 

9/2012.(II.07.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrújbarát 

belterület 1487 helyrajzi számú ingatlan egészének övezeti besorolását 

megváltoztatja „Lf” övezeti besorolásra, azzal, hogy Településrendezési Terv és a 

HÉSZ módosításának költségeit teljes mértékben kérelmező köteles viselni, 

továbbá, hogy kérelmező tudomásul veszi, hogy a rendezési terv módosítása 

során közreműködő szakhatóságok döntései az Önkormányzattól függetlenül 

kerülnek meghozatalra.  

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt a határozat végrehajtásához szükséges 

intézkedések megtételére! 

Felelős: dr. Tóth István, jegyző  

Határidő: azonnal 

 

7./ Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének Győrújbarát Község helyi 

építési szabályzatáról szóló 8/2005. (VI. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatai alapján 

Előadó: Dr. Tóth István jegyző 

 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére, a meghívóval 

együtt. 

 
Dr. Tóth István jegyző: Nem kíván kiegészítést tenni, kéri a mellékelt szövegezéssel a rendelet 

megalkotását. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

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

rendeletet alkotja meg: 

 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2012.(II.08.) Kt. számú önkormányzati rendelete 

 Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Győrújbarát 

Község helyi építési szabályzatáról szóló 8/2005.(VI.22.) önkormányzati 

rendeletének (Ör.) módosítása 

 

8./ A Győr Nagytérség Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó önrész különbözet 

(többlet) vállalásáról való döntés 

 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére, a meghívóval 

együtt. 

 
Dr. Tóth István jegyző: Nem kíván kiegészítést tenni. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester: Hét évig húzódott el a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Rendszer pályázatnak a megvalósítása. Az Önkormányzatnak az önrészt fizetnie kell, valamint plusz 

többletvállalások is keletkeztek. A Település-fejlesztési Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 

 

10/2012.(II.07.) Kt. határozat 

Győrújbarát Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr és térsége 

hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításához a Győr Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a KEOP-1.1.1/2F-2008-0001 

azonosító számon megvalósított beruházás számviteli nyilvántartási értéke utáni, 

a Társulási Megállapodásban rögzített önrész és a támogatási szerződésben 

rögzített önrész Társulási Megállapodás szerinti hányada különbözetének 

megfelelő, valamint a hozzá tartozó támogatási részarány összegével megegyező 

társulási tulajdoni részarányát átadja Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

részére. 

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert a határozat végrehajtásához 

szükséges intézkedések megtételére, és a melléklet szerinti megállapodás 

megkötésére! 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  

Határidő: azonnal. 

 

9./ A jegyzői pályázat kiírása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére, a meghívóval 

együtt. 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Jegyző úr lemondása miatt szükséges a jegyzői pályázatot 

kiírni. Az előterjesztés szerint a törvény által előírt pályázati kiírást teszi meg Győrújbarát Község 

Képviselő-testülete. 
 

Dr. Bálló Ferenc képviselő: Megköszöni jegyző úr munkáját, hiszen a képviselő-testület számára 

készített anyagainak szakmai színvonalát nagyon jónak értékeli. 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

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

határozatot hozza: 
 

11/2012.(II.07.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet 

szerinti szövegezéssel, Győrújbarát Község Jegyzője álláshelyre 

vonatkozóan pályázatot ír ki. 

Felhívja a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges 

intézkedések megtételére.  
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Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  

Határidő: értelemszerűen. 
 

10./ Megbízás adása a jegyzői feladatok ellátására 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére, a meghívóval 

együtt. 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Jegyző úr február 15-ig marad a hivatalban. A következő 

jegyző kiválasztásáig megbízást kell adni a jegyzői feladatok ellátására. Rábapatona Község 

Önkormányzata hozzájárul, hogy Szalainé Dr. Németh Annamária lássa el a jegyzői feladatokat 
Győrújbaráton. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

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

határozatot hozza: 

 

12/2012.(II.07.) Kt. határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

a határozat mellékletét képező Megállapodást és hozzájárul Szalainé Dr. Németh 

Annamária jegyző határozott időre szóló jegyzői kinevezéséhez Győrújbarát 

Község Polgármesteri Hivatala állományában, 2012. február 16. napjától a 

jegyzői állás betöltésének időpontjáig.  

2. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására és a 

kapcsolódó egyéb jognyilatkozatok megtételére.  

 

11./ A bölcsődevezetői pályázat kiírása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma 

 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére, a meghívóval 
együtt. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Szeptember elsejével indul a bölcsőde, szükséges a vezetői 

pályázat kiírása, hogy a továbbiakban az alkalmazottakra vonatkozó pályázatokat már ő kiírhassa. A 
vezetői pályázati kiírás a Bölcsődei Módszertani Központ Győr környéki vezetője segítségével 

elkészült, a törvényben leírtaknak megfelel.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 

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

határozatot hozza: 

 

13/2012.(II.07.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

szövegezéssel, a jelenleg építés alatt álló bölcsőde bölcsődevezetői álláshelyre 

vonatkozóan pályázatot ír ki. 
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Felhívja a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések 

megtételére!  

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  

Határidő: értelemszerűen. 

 

12./ A bérbeadási szabályzat módosítása 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma Polgármester 

Előkészítő: ÁMK 

 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére, a meghívóval 
együtt. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Megkérdezi igazgató urat, 
hogy kíván-e hozzászólni. 

 

Gottlieb László ÁMK igazgató: Nem kíván hozzászólni. 
 

Rácz György képviselő: A Pénzügyi Bizottság elé került, de nem tárgyalta a szabályzatot. A bérleti 

díjakkal egyetért.  

 
Zólyomi Péter képviselő: A lakodalmak esetében az ingyenességnél konkretizálni szükséges, hogy ki 

veheti ezt igénybe. 

 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: A Polgári Törvénykönyv pontosan szabályozza, hogy ki tekintendő 

közeli hozzátartozónak. Az előterjesztéssel annyiban nem ért egyet, hogy a szilveszteri terembérletet 

120.000 Ft-ban kellene megállapítani. 

 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: Eddig szilveszteri rendezvényekre 80.000 Ft-ról indult a bérleti 

díj, a Civilház esetében pedig 60.000 Ft.  

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A tavalyi évben 100.000 Ft-ért foglalta le az egyik vállalkozó 

a Művelődési Otthont, majd novemberben visszalépett. 

 
Gottlieb László ÁMK igazgató: Magára a licitre nem volt szabályozás, ezért a licit kiírásánál egy 

részletes szabályozást kaptak a vállalkozók, amely azt tartalmazta, hogy ha a nyertes licitáló visszalép, 

akkor automatikusan a második licitáló kapja a rendezés jogát azzal az összeggel, amivel licitált.  

 
Rácz György képviselő: Nem ért egyet azzal, hogy a bizottság döntsön licit nélkül a bérbeadásról, 

mert ha nincs licit, akkor nincs szempont a döntésre. 

 
Dr. Palla Roland alpolgármester: A Civilházat mennyiért lehetne kiadni szilveszterre? 

 

Horváthné Csala Ágnes képviselő: Körülbelül 50 fő leültetésére alkalmas a helyiség, 60-65.000 Ft-
ért talán ki lehetne adni szilveszterre. 

 

Dr. Palla Roland alpolgármester: Javasolja a Civilház bérbeadását szilveszteri rendezvényre 50.000 

Ft-ért. 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság dolgozza ki a szilveszteri 

bérbeadás szabályait 2012. április 15-ig. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester dr. Bálló Ferenc képviselő módosító indítványát teszi fel 

szavazásra. 

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

részdöntést hozza: 

 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési 

Otthon és Faluház nagytermének bérleti díját szilveszteri rendezvényre történő 

bérbeadás esetén 120.000 Ft-ban határozza meg. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester dr. Palla Roland alpolgármester módosító indítványát teszi fel 

szavazásra. 

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

részdöntést hozza: 

 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civilház 

terembérleti díját szilveszteri rendezvényre történő bérbeadás esetén 50.000 Ft-

ban határozza meg. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester a harmadik módosító indítványt teszi fel szavazásra, mi szerint a 

Pénzügyi Bizottság 2012. április 15-ig dolgozza ki a szilveszteri bérbeadás feltételeit. 

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

részdöntést hozza: 

 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi 

Bizottságot, hogy 2012. április 15. határidőre dolgozza ki a szilveszteri 

rendezvényekre történő bérbeadás feltételeit. 

 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület a fenti szavazati arányokkal és kiegészítésekkel együtt az 

alábbi határozatot hozza: 

 

14/2012.(II.07.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 

intézményei szabad kapacitásának kihasználásáról szóló szabályzatát a melléklet 

szerinti szövegezéssel és a fenti részdöntésekkel együtt elfogadja.  Egyidejűleg 

minden korábbi, a tárgyra vonatkozó szabályozás hatályát veszti. 

Felhívja a polgármestert és az ÁMK vezetőjét, hogy a szabályzatban foglaltak 

hatékony végrehajtásáról gondoskodjanak! 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester és Gottlieb László igazgató 

Határidő: azonnal. 

 

13./ Győrújbarát Község 2012. évi Rendezvényterve 

 Előadó: Juhászné Árpási Irma Polgármester 

Előkészítő: ÁMK 

 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére, a meghívóval 

együtt. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Módosító indítványt tesz, miszerint minden évben a 

költségvetési koncepció elfogadásáig kerüljön kidolgozásra Győrújbarát község következő évi 

rendezvénynaptára. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester a módosító indítványt teszi fel szavazásra. 

 

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

 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, hogy 

minden évben a költségvetési koncepció elfogadásáig kerüljön kidolgozásra 

Győrújbarát község következő évi rendezvénynaptára. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester kéri, hogy a fenti módosítással együtt a képviselő-testület 
Győrújbarát Község 2012. évi Rendezvénytervét fogadja el . 

 

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

 

15/2012.(II.07.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 2012. év 

I. félévi rendezvénynaptárát a melléklet szerinti szövegezéssel fogadja el.   

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, hogy 

minden évben a költségvetési koncepció elfogadásáig kerüljön kidolgozásra a 

község következő évi rendezvénynaptára. 

 

Felhívja a polgármestert és az ÁMK vezetőjét, hogy a szabályzatban foglaltak 

hatékony végrehajtásáról gondoskodjanak! 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester és Gottlieb László igazgató 

Határidő: azonnal. 

 

Napirendek után: 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Megköszöni a jegyző 5 hónap során elvégzett munkáját, sok 
sikert kíván további munkájához, reményét fejezi ki, hogy jó élményekkel távozik a hivatalból. 

 

Dr. Tóth István jegyző: Megköszöni, hogy a hivatalban dolgozhatott 5 hónapig, ahol igyekezett 
legjobb tudása szerint végezni a munkát. A testület további munkájához és a település további 

fejlődéséhez sok sikert kíván. 

 

Id. Kiss Antal, Győrújbarát Díszpolgára: Megköszöni a testületnek, hogy támogatja a Tűzoltó 
Egyesület munkáját, valamint dr. Bálló Ferenc képviselő támogatását, akinek a segítségével a tavalyi 

évben kirándulhatott az egyesület, Árvai István képviselőnek a személyes részvételt a rendezvényeken. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Megköszöni, hogy az év első testületi ülésén a lakosság 

részéről is szép számmal jelentek meg érdeklődők. 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 14:58 órakor bezárja. 

 

 

Juhászné Árpási Irma 
polgármester 

Dr. Tóth István 
jegyző 

 

 

Horváthné Csala Ágnes 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

Pammer Ernő 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


