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GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2012. JÚLIUS 09-ÉN TARTOTT 

RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2012. július 09-én 17:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 7 fő 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, Pammer Ernő és Zólyomi Péter képviselő nem jelent meg az ülésen.  
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja dr. Bálló Ferenc és Rácz György képviselőket. Kéri a 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja dr. Bálló Ferenc és 
Rácz György  képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A napirendi pontok a meghívóban a testületi ülést 
megelőzően megküldésre kerültek. Pót-napirendként javasolja felvenni az „Egészségügyi 
szolgáltatási szerződés módosítása” című napirendet. 
 
Polgármester a pót-napirendi javaslat elfogadásáról kéri a képviselő-testület szavazását. Dr. Palla 
Roland alpolgármester bejelenti érintettségét. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja a pót-napirendi pontot. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja a napirendi pontokat a pót-napirendi ponttal együtt. 
 
Napirendi pontok: 
 

1./ Önkormányzati közintézmények Alapító Okiratának módosítása 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
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2./ Önkormányzati intézmények energiatakarékossági pályázatának tárgyalása 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
3./ Döntés közbeszerzési eljárásban: dr. Baróti Lajos utca – Temető utca útfelújítása  

Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző 
 4./ Egészségügyi szolgáltatási szerződés módosítása 
  Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1./ Önkormányzati közintézmények Alapító Okiratának módosítása 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga a testületi ülést megelőzően írásban megküldésre került a képviselők részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A tavasz folyamán döntött a képviselő-testület az 
önkormányzati intézmények átszervezéséről, az ÁMK megszüntetéséről, II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Pitypang Óvoda, Baráti Bölcsőde és 
Polgármesteri Hivatal létrehozásáról. A létrehozás kapcsán a Magyar Államkincstár 
hiánypótlásokat írt elő, az előterjesztés ezeket tartalmazza. 
 
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A megküldött előterjesztésből egy mondat 
kimaradt, ezért ülés előtt ismét kiosztásra került a javított előterjesztés. 
 
Rácz György képviselő: Ha átveszi az állam az intézményeket, vajon fenn akarja-e tartani 
majd a szakszolgálatot, mi lesz a gyerekekkel? Az állam megengedi, hogy működtessen az 
önkormányzat szakszolgálatot, amennyiben ki tudja gazdálkodni. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Elképzelhető-e, hogy önfinanszírozóvá válna a Pedagógiai 
Szakszolgálat, hiszen van bevételük. 
 
Rácz György képviselő: Jelenleg is gyakorlatilag önfinanszírozóak, kb. 24 millió Ft-os 
bevételt termel a Szakszolgálat, ezek állami normatívák. Komoly munka lenne utánajárni, 
hogy mely községek vennék igénybe az ő munkájukat. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Jó volna az önfinanszírozás irányába haladni e téren. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Más települések önkormányzatának a Téti vagy a 
Győri Kistérséggel van szerződése. Valóban az a kérdés, hogy a jövőben igénybe vennék-e a 
Szakszolgálat munkáját. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztott módosító határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a módosító határozati 
javaslatot. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a fenti módosítással együtt kéri a kiosztott határozati 
javaslat elfogadását. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

57/2012.(VII.09.) Kt. határozat 
1. Győrújbarát Község Önkormányzata 2012. július 31. napi hatállyal elfogadja a II. 

Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ (törzskönyvi azonosító: 641182) 
Megszüntető Okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Megszüntető Okiratát, továbbá 

2. A képviselő-testület 2012. augusztus 1. napi hatállyal elfogadja a  
a. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 

(törzskönyvi azonosító: 798417) Alapító Okiratának módosítását és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, 

b. Pitypang Óvoda (törzskönyvi azonosító: 798428) Alapító Okiratának 
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát, 

c. Győrújbarát Község Polgármesteri Hivatala (törzskönyvi azonosító: 366641) 
Alapító Okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát, 

d. Baráti Bölcsőde (törzskönyvi azonosító: 798406) Alapító Okiratának 
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát.  

3. A képviselő-testület 43/2012. (V.29.) számú határozatának 3. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: a „Győrújbarát Község Önkormányzata” szövegrész helyére a „II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat valamint a Pitypang 
Óvoda” szövegrész kerül.  

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az okiratok módosításához 
kapcsolódó szükséges jognyilatkozatokat tegye meg. 

5. Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy az okiratok határidőben, a Magyar 
Államkincstárhoz történő benyújtásáról gondoskodjék.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester 
  Szalainé dr. Németh Annamária jegyző  

 
2./ Önkormányzati intézmények energiatakarékossági pályázatának tárgyalása 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga a testületi ülést megelőzően kiosztásra  került a képviselők részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, és azt a 
javaslatot tette a képviselő-testületnek, hogy az iskola, a sportcsarnok, a Civilház és a Liszt 
Ferenc utcai óvoda vonatkozásában végeztesse el az energiatakarékos beruházást, illetve a 
Liszt Ferenc utcai óvoda tetőszerkezetének cseréjét, és a Sportcsarnok világítás 
korszerűsítését. 
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Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Ez után a döntés után történt a cég képviselőjével 
egy e-mail váltás, majd a testületi ülés előtt pár órával Molnár úr hozott a hivatalba egy 
anyagot, amely azonban nem a kért műszaki tartalmat és munkanemenkénti felsorolást 
tartalmazza, hanem az ajánlati felhívás megfogalmazását. Javasolja a Pénzügyi Bizottság 
javaslatának elfogadását, amelyet részekre kell bontani beszerzésenként, úgy mint 
tetőszerkezet és héjazat cseréje, Civilház fűtéskorszerűsítése, hőszolgáltatás, iskola és 
sportcsarnok esetében a fűtéskorszerűsítés, világítás korszerűsítés. Négy vagy öt beszerzési 
eljárásra bontható szét. Hőszolgáltatásra kiirandó pályázat tekintetében nem kapta meg a cég 
képviselőjétől a pontos paramétereket. A költségvetésben 2012. évre nem tett el összeget az 
önkormányzat erre a célra. A Baróti-Temető utca közbeszerzése is nagy terhet fog róni az 
önkormányzatra, a források ennek a beruházásnak a beszerzését is csak a 30 millió Ft erejéig 
teszik lehetővé ebben az évben, a többi csak a következő évben, az adóbefolyásokat 
követően, két részletben kerülhet kifizetésre. Javasolja a Pénzügyi Bizottság határozati 
javaslatának elfogadását, ám az idei évben részletesen kerüljön kidolgozásra az ajánlati 
felhívások mindegyike, és csak január 1-től indítsák el a beszerzéseket annak függvényében, 
ahogy az ősztől a költségvetésből meglátják, hogy mit tudnak erre eltenni. Jó lenne 
megtakarítani, de ez nem kötelező feladat.  
 
Rácz György képviselő: A Pénzügyi Bizottság pontosan azt javasolta, amit jegyző asszony 
elmondott. Elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság által tett határozati javaslatot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a Pénzügyi Bizottság által tett, és az ülés előtt kiosztott 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

58/2012.(VII.09.) Kt. határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 
intézmények közül  

- az iskola és  
- a sportcsarnok,  
- a civilház és  
- a Liszt Ferenc utcai óvoda  

vonatkozásában energiatakarékossági célzattal folytasson le az önkormányzat 
beszerzési, szükség szerint közbeszerzési eljárást, melynek keretében   

- az iskola és a sportcsarnok fűtés- és világítás korszerűsítésére, 
kazáncseréjére, hőszolgáltatására, 

- a civilház fűtéskorszerűsítésére, hőszolgáltatására, 
- a Liszt Ferenc utcai óvoda tetőszerkezetének javítására és héjazatának 

cseréjére, hőszolgáltatására,  
kerülne sor, energiatakarékossági célzattal.  

 
 

3./ Döntés közbeszerzési eljárásban: dr. Baróti Lajos utca – Temető utca útfelújítása  
Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző 
 

Az előterjesztés anyaga a testületi ülést megelőzően kiosztásra  került a képviselők részére. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester: A képviselő-testület vállalta a bölcsőde pályázatban a 
bölcsődéhez vezető út és parkoló kialakítását. Megtörtént a tervezés, az engedélyezési eljárás 
is. Döntött arról a képviselő-testület, hogy három céget kér fel az ajánlattevésre, mindhárom 
cég meg is küldte ajánlatát a felhívásra. A bíráló bizottság megállapította, hogy a Lang-Szolg 
és a Makadám Kft ajánlata megfelel a kiírásnak, a Jági Útépítő Kft ajánlata érvénytelen, a 
hiánypótlást nem teljesítette. Mindhárom ajánlattevő meghívást kapott a HHP Contact 
székhelyére, amelyre a Lang-Szolg Kft érkezett meg. A Makadám Kft fax üzenetben jelezte, 
hogy az ajánlatban megadott árakat változatlanul fenntartja, míg a Lang-Szolg Kft pedig 5%-
ot engedett az árakból. Így az ő ajánlatuk nettó 49.092.790 Ft lett, illetve 2012-ben az 
előirányzott 30 millió Ft-ot fizeti meg az önkormányzat, a fennmaradó részt pedig 2013-ban. 
Az új előírások szerinti olajfogók beépítése nagyban megnövelte az előirányzott költségeket. 
 
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Műszaki szakértő úr jelezte, hogy a megadott 
árajánlatban szereplő árak nem kirívóak, a műszaki dokumentációhoz elfogadható árak. 
 
Dr. Palla Roland alpolgármester: Nem kell e költségvetést módosítani 10 millió Ft összeget 
meghaladó összeg esetében? 
 
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Az idei évi költségvetési keretet nem lépi túl ezzel 
a testület.  
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: A 2009-es árakhoz képest kirívóan magas az ár, tartalmazta-e a 
2009-es ajánlat a felszíni elvezetést?  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Nem tartalmazott felszíni elvezetést. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Elfogadásra javasolja a bíráló bizottság határozati javaslatát. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Ez az út nemcsak a bölcsődét szolgálja, hanem 
önkormányzati területek mellett húzódva későbbi beruházásokat is szolgál. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztott határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

59/2012.(VII.09.) Kt. határozat 
1. Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a győrújbaráti dr. 

Baróti Lajos utca – Temető utca útfelújítási munkálatai címmel nemzeti értékhatárt 
elér hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, melyben 
három az alábbi három ajánlat érkezett:  
 

a) Ajánlattevő neve: MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft. 
Ajánlattevő címe: 9028 Győr, Külső Sági út 20. 
Nettó ajánlati ár: 55 131 342 HUF 

 
b) Ajánlattevő neve: LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
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Ajánlattevő címe: 9081 Győrújbarát, István út 213. 
Nettó ajánlati ár: 51 547 430 HUF 

 
c) Ajánlattevő neve: JÁGI Útépítő Helyreállító és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe: 1091 Budapest, Üllői út 21. 4/17 
Nettó ajánlati ár: 58 640 014 HUF 

 
2. Mindhárom ajánlat hiányos volt, így hiánypótlási felhívás került kibocsátásra 

mindhárom ajánlattevő részére, melyet csak a MAKADÁM Kft. és a LANG 
SZOLG Kft. teljesített, így az ő ajánlatuk érvényes, míg a JÁGI Kft. a hiánypótlási 
felhívást nem teljesítette, így az ő ajánlata érvénytelen. A MAKADÁM Kft. a 
tárgyaláson nem kívánt részt venni és ajánlatát egyébként nem kívánta 
módosítani.  
 

3. A tárgyalás lefolytatására így a LANG SZOLG Kft. képviselőjével került sor, 
akivel lefolytatott egyeztetés alapján az alábbi feltételek mellett köthető 
megállapodása a kivitelezésre:  
- a szerződés nettó értéke: 49.092.790,- Ft., azaz Negyvenkilencmillió-

kilencvenkettőezer-hétszázkilencven forint, 
- tartalékkeret: 0 Ft, azaz Nulla forint,  
- műszaki egyszerűsítésre nincs lehetősége az engedélyek miatt, 
- a szerződés teljesítésének határideje: 2012. augusztus 10. napja, 
- az elszámolás a következő módon történik:  

o 2012-ben bruttó 30.000.000,- Ft., azaz Harmincmillió forint, 
o 2013-ban a fennmaradó rész.  

  
4. A fentiek alapján a Képviselő-testület a dr. Baróti Lajos utca – Temető utca 

útfelújítása közbeszerzési eljárása nyerteséül a LANG-SZOLG Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 9081 Győrújbarát, István u. 213., nettó 49.092.790,- Ft., azaz 
Negyvenkilencmillió-kilencvenkettőezer-hétszázkilencven forintos ajánlati árú 
ajánlatát választja, a tárgyaláson történt egyeztetés feltételeinek megfelelően.  
 

5. A második legkedvezőbb ajánlat:  (a 2. legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó) ajánlat a MAKADÁM Kft. 9028 Győr, Külső-Sági út 20., nyújtotta nettó 
55.131.342 Ft-os, azaz Ötvenötmillió-egyszázharmincegyezer-
háromszáznegyvenkettő forintos szerződéses árral. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti döntésnek 
megfelelően az ajánlattevőket a döntésről értesítse, a nyertes ajánlattevővel a 
szükséges szerződéseket megkösse, okiratokat aláírja és a tárgyban szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye.  
 

7. Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséből az erre 
a célra meghatározott összeget szerződésszerű teljesítés esetén biztosítsa, illetve a 
2013. évi költségvetés tervezése során a jelen beruházás által ott jelentkező 
költségekre a fedezetet tervezze és biztosítsa.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester 
  jegyző     7. pontra  
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 4./ Egészségügyi szolgáltatási szerződés módosítása 
  Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző 
 
Az előterjesztés anyaga a testületi ülést megelőzően kiosztásra  került a képviselők részére. 
 
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A pót-napirendet azért kellett napirendre tűzni, 
mivel a tárgyban a tiszti főorvos úr tájékoztató levelet küldött a hivatalba, amelynek alapján 
célszerű lenne a korábbi szerződés-módosítást hatályon kívül helyezni az elfogadására 
visszamenő hatállyal, mintha létre sem jött volna, hogy doktor úr tovább tudja kapni a 
finanszírozást. Ki kell dolgozni egy új szerződést, azt aláírni oly módon, hogy az október 1-
től lépne hatályba. A határozati javaslat az lenne: Győrújbarát Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az elmúlt ülésen tárgyban hozott egészségügyi szolgáltatási 
szerződésmódosításra vonatkozó határozatát a meghozatalának időpontjára visszamenő 
hatállyal helyezze hatályon kívül. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés 
részleteiről tárgyaljon az alpolgármester úrral, ezt követően a szerződést aláírja az új Kft-vel 
2012. október 1. hatállyal. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A szerződésnek már az új jogszabályi változásokat is 
tartalmaznia kell.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az elhangzott határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
Dr. Palla Roland alpolgármester bejelenti érintettségét az ügyben. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

60/2012.(VII.09.) Kt. határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-
testület 2012. június 12-i ülésén tárgyban hozott 56/2012.(VI.12.) sz., 
egészségügyi szolgáltatási szerződésmódosításra vonatkozó határozatát a 
meghozatalának időpontjára visszamenő hatállyal hatályon kívül helyezi. 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés részleteiről 
tárgyaljon az alpolgármester úrral, ezt követően a szerződést aláírja az új Kft-
vel 2012. október 1. hatállyal. 

  Határidő: 2012. július 31. 
  Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Napirendek utáni felszólalások: 
 
1./ Egészségcentrum pályázat 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy társadalmi 
vitára bocsájtották az Egészségcentrum építését. A pályázat beadásának határideje 2012. 
szeptember 12., és 100%-os finanszírozású, információk szerint a nyugat-dunántúli régióban 
2-3 pályázat nyerhet. Szükség lenne egy felhatalmazásra, hogy polgármester ismét elindítsa 
az Egészségcentrum pályázatot. Az egykori terv készítőjével felvette a kapcsolatot, a tervet 
csak meg kell hosszabbítani. 
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Dr. Palla Roland alpolgármester: Javasolja a község orvosainak bevonását a projektbe. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az épület önkormányzati működtetésű lehet. Az 
önkormányzatnak garantálnia kell, hogy támogatja az orvosokat, nem bont szerződést.  
 
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A határozati javaslat: Győrújbarát Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
Egészségházzal kapcsolatos pályázati eljárásban a szükséges engedélyek időbeli hatályát 
meghosszabbítsa, a szükséges jognyilatkozatokat a pályázat beadásához megtegye, az 
előkészítő munkálatokat elkezdje, és szükség szerint elvégezze.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Dr. Palla Roland alpolgármester: Nem kéne-e meghosszabbítani a szerződéseket a pályázat 
beadása előtt? 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Most kell meghosszabbítani a terveket, mivel egy 
hónap az átfutása. 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: Egy fordulós a pályázat. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Amennyiben nyer a pályázat, talán nem lesz akadálya a 
bérbeadásnak sem. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Nem lehet bérbe adni a helyiségeket, lehetőséget kell 
biztosítani a szakorvosi ellátásnak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a szóban ismertetett határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

61/2012.(VII.09.) Kt. határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Egészségházzal kapcsolatos pályázati eljárásban a 
szükséges engedélyek időbeli hatályát meghosszabbítsa, a szükséges 
jognyilatkozatokat a pályázat beadásához megtegye, az előkészítő 
munkálatokat elkezdje, és szükség szerint elvégezze.  
Határidő: folymatos 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
2./ Egyebek 
 
Rácz György képviselő: Képviselői keretéből 50.000 Ft-ot ajánl fel a csángó gyerekek 
üdültetésére. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Képviselői keretéből a Keresztény Egyesületnek felajánl 50.000 
Ft-ot. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester: Képviselői keretéből 70.000 Ft-ot ajánl fel a neulingeni 
vendégek táboroztatására. 
 
Id. Kiss Antal helyi állampolgár: A tűzoltószertár és környékének állapotára hívja fel a 
figyelmet, ahol nagy esőzés esetén nem folyik el a víz a nemrégiben a Fő u. 100. mögött 
történt építkezés során lefedett árok miatt. Kéri ennek megvizsgálását és a hivatal 
intézkedését. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A településmérnök kimegy a helyszínre, és felszólítja a 
lakókat az árokfedés elbontására. 
 
Dr. Palla Roland alpolgármester: Az előző testületi ülésen szóba került, hogy az 
önkormányzatnak vannak árok vagyonelemei. Javasolja felmérni, hogy melyik árok létezik, 
melyik került lefedésre, és fel kell szólítani a tulajdonosokat az árok rendbetételére.  
 
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Nem mindig árokként vannak ezek nyilvántartva, 
leggyakrabban külterületi utak mellett vannak az árkok. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Főként a közútkezelős utak melletti árkok vannak 
lefedve, amelyekkel kapcsolatosan felszólításokat küldhet az önkormányzat. 
 
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Javasolja a későbbiekben a „Kirívóan 
közösségellenes tevékenységekről” szóló rendeletben igazgatási bírság meghatározását a 
hasonló esetek kezelésére. A közútkezelős utak melletti árkok esetén a Közútkezelő 
engedélye szükséges, addig nem is nyúlhatnak hozzá.  
 
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Jelen testületi ülés az utolsó a helyettesítése során, 
csütörtökön lezárja a hivatali ügyeit, megköszöni a testület együttműködését. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 17.50-kor bezárja. 
 
 
 

Juhászné Árpási Irma 
polgármester 

 
Szalainé dr. Németh Annamária 

jegyző 
 

 
 

Dr. Bálló Ferenc 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

Rácz György 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 


