
JEGYZŐKÖNYV

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2012. SZEPTEMBER 27-ÉN TARTOTT
NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2012. szeptember 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 8 fő képviselő

Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés  határozatképes,  Pammer Ernő képviselő jelezte  távolmaradását.  Jegyzőkönyv 
hitelesítőknek javasolja  Árvai  István és Rácz György képviselőket.  Kéri  a  javaslat 
elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Árvai István  
és Rácz György  képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Napirendi javaslat:

1./ Tájékoztató a 2012. I. félévben engedélyezett központi pótelőirányzatokról
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó

2./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 2/2012.(II.29.) 
önkormányzati rendelet  módosítása előirányzatok változása miatt
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó

3./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 2/2012.(II.29.) 
önkormányzati rendelet módosítása intézményi átszervezés miatt
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó

4./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi helyi adóbevételeinek alakulásáról
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Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó

5./  Győrújbarát  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  helyi  adókról 
szóló 12/2010.(XII.1.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző

6./ Baráti Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó

7./ Az állattartás helyi szabályairól szóló 6/2002. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet 
módosítása
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző

8./ Település-fejlesztési Bizottság előterjesztéseinek megtárgyalása
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó

9./ Tájékoztatók Győrújbarát egészségügyi szolgáltatóitól
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: egészségügyi szolgáltatók

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadja a napirendi pontokat.

Napirendi pontok a fenti döntés után:

1./ Tájékoztató a 2012. I. félévben engedélyezett központi pótelőirányzatokról
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó

2./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 2/2012.(II.29.) 
önkormányzati rendelet  módosítása előirányzatok változása miatt
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó

3./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 2/2012.(II.29.) 
önkormányzati rendelet módosítása intézményi átszervezés miatt
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó

4./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi helyi adóbevételeinek alakulásáról
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó

5./  Győrújbarát  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  helyi  adókról 
szóló 12/2010.(XII.1.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző

6./ Baráti Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó

2



7./ Az állattartás helyi szabályairól szóló 6/2002. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet 
módosítása
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző

8./ Település-fejlesztési Bizottság előterjesztéseinek megtárgyalása
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó

9./ Tájékoztatók Győrújbarát egészségügyi szolgáltatóitól
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: egészségügyi szolgáltatók

Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
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  előterjesztések  anyaga  írásban  megküldésre  került  a  települési  képviselők  részére  a  
meghívóval együtt.

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.

Napirendi pontok tárgyalása:

1./ Tájékoztató a 2012. I. félévben engedélyezett központi pótelőirányzatokról
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó

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

Juhászné Árpási Irma polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 
megkérdezi a bizottság elnökét, kíván-e hozzászólni.

Rácz György képviselő: Nem kíván kiegészítést tenni.

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:
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79/2012.(IX.27.) Kt. határozat 
1. Győrújbarát  Község  Önkormányzatának  Képviselő–testülete  az 

önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat tudomásul veszi, így az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 
bevételi főösszeget és azon belül

központosított támogatás előirányzat 1 295 E Ft összeggel
egyéb központi támogatás előirányzat 6 062 E Ft összeggel

a kiadási főösszeget és azon belül a
személyi juttatások előirányzat 5 035 E Ft összeggel,
munkaadót terhelő járulékok előirányzat 1 359 E Ft összeggel,

dologi kiadások előirányzat  963 E Ft összeggel,
2. A  képviselő–testület  a  polgármester  javaslatát  elfogadja  azzal,  hogy  a 

határozatnak  megfelelően  a  2012.  évi  költségvetési  rendelet  módosításáról 
gondoskodjon.
Határidő: a 2012. évi költségvetés I. félévi módosítása
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester

2./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 2/2012.(II.29.) 
önkormányzati rendelet  módosítása előirányzatok változása miatt
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó

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

Juhászné Árpási Irma polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 
megkérdezi a bizottság elnökét, kíván-e kiegészítést tenni.

Rácz  György  képviselő:  Az  első  napirendi  pontban  elfogadott  összegeket 
tartalmazza rendelet formájában az előterjesztés.

Zólyomi  Péter  képviselő:  A  hivatali  költségvetéssel  kapcsolatosan  észrevételezi, 
hogy az  építésügy  év  közben  Győrbe  került  át,  a  létszám a  hivatalban  két  fővel 
csökkent.  Helyettes  jegyző  asszony  annak  idején  három  millió  Ft-os  bérköltség 
csökkenést említett, az előterjesztés szerint azonban továbbra is 23 fővel dolgozik a 
hivatal. Mi ennek az oka?

Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó: A létszám nem került módosításra. 
Április  1-től  szűnt  meg  az  építésügy,  felvétel  nem  történt.  A  normatíva 
elszámolásban  lesz  csökkenés.  Akkor  kerül  a  bérköltségnél  az  előirányzat 
csökkentésre. Amikor a normatívát megkapja az önkormányzat, az továbbutalásra is 
kerül Győr városához. Év közben lemondani nem lehet.

Zólyomi Péter képviselő: A létszámnak csökkennie kellett volna.
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Szalma-Milkovits  Eszter  gazdálkodási  főelőadó:  Év  végén  fogjuk  módosítani, 
amikor munkajogi, illetve átlagos statisztikai létszámot kell meghatározni, tehát az 
majd az év végi beszámolóban kerül feltüntetésre.

Rácz  György  képviselő:  Mivel  a  normatívát  az  önkormányzat  kapja,  ezért  kell 
feltüntetni.

Juhászné Árpási Irma polgármester: 2012. december 31-i nappal lehet lemondani a 
normatívát.

Zólyomi Péter képviselő:  Hiányolja a tájékoztatóból a felhalmozási célú kiadások 
terv- és tény adatainak összehasonlítását. 

Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó:  A tény adatok azért hiányoznak, 
mivel  a rendelet-módosítás csak a módosított  előirányzatot tartalmazza.  Az előző 
testületi ülésen volt erről beszámoló. Külön részletezve nem volt.

Zólyomi  Péter  képviselő:  Szeretné  kérni  a  lekönyvelt  adatok  alapján  az 
összehasonlítás elkészítését.

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester:  A  háromnegyed  éves  teljesítésnél  részletes 
kimutatás készül.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester kéri,  hogy  a  képviselő-testület  fogadja  el  a 
rendelet-módosítást az előterjesztés szerint.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  1  nem  szavazattal,  2  fő  
tartózkodásával az alábbi rendeletet alkotja meg:

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 2/2012.(II.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

3./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 2/2012.(II.29.) 
önkormányzati rendelet módosítása intézményi átszervezés miatt
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó

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

Juhászné Árpási  Irma polgármester:  Megkérdezi  a  Pénzügyi  Bizottság elnökétől, 
hogy kíván-e kiegészítést tenni az előterjesztéshez.
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Rácz György képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és 3 igen, 1 
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Külön vélemény a 
létszámgazdálkodás kapcsán merült fel.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester kéri,  hogy  a  képviselő-testület  fogadja  el  a 
rendelet-módosítást az előterjesztés szerint.

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

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 2/2012.(II.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

4./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi helyi adóbevételeinek alakulásáról
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó

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

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester:  Van-e  kérdés,  észrevétel  a  tájékoztatóval 
kapcsolatosan?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

5./  Győrújbarát  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  helyi  adókról 
szóló 12/2010.(XII.01.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző

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

Juhászné Árpási Irma polgármester: A Kormányhivatal ismételten észrevételt tett az 
adórendelet  kapcsán,  a  korábbiakhoz  hasonlóan  jelenleg  is  egy  szóhasználat 
módosításról van szó. Megkérdezi a jegyzőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

Dr. Egri Zsanett jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Juhászné  Árpási  Irma  polgármester kéri,  hogy  a  képviselő-testület  fogadja  el  a 
rendelet-módosítást az előterjesztés szerint.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi rendeletet alkotja meg:

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012.(IX. 28.) önkormányzati rendelete

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 
12/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

6./ Baráti Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó

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

Juhászné Árpási  Irma polgármester:  A módosítás  lényege,  hogy a 19.  pontban a 
kisgyermek létszámot 28-ról 26 főre szükséges módosítani annak érdekében, hogy a 
hat hónaposnál idősebb kisgyermekeket is el lehessen helyezni. 

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:

80/2012.(IX.27.) Kt. határozat 
Győrújbarát  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Baráti 
Bölcsőde  Alapító  Okiratának  módosítását  az  előterjesztés  szerint 
elfogadja.

7./ Az állattartás helyi szabályairól szóló 6/2002. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet 
módosítása
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző

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

Dr. Egri Zsanett jegyző: 2012. október 1. után a mezőgazdasági haszonállat tartása 
önkormányzati  rendeletben  nem  korlátozható.  Tekintettel  arra,  hogy  az 
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önkormányzat  2002-es  rendelete  több  pontban  tartalmaz  haszonállat  létszámára 
vonatkozó korlátozást, ezért szükséges ezeket kivenni a rendeletből. 

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester:  Családi  házas  övezetben,  az  1100  m2-t 
meghaladó  nagyságú  területen  létszám korlátozás  nélkül  valamennyi  haszonállat 
tartható a törvény értelmében.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester kéri,  hogy  a  képviselő-testület  fogadja  el  a 
rendelet-módosítást az előterjesztés szerint.

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal,, tartózkodás  
nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg:

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás 7/2002. 
(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

8./ Település-fejlesztési Bizottság előterjesztéseinek megtárgyalása
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó

8.1. Nagybaráti iskola fennmaradása / bontása tájékoztatás

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére.

dr. Bálló Ferenc képviselő: Régóta húzódó ügyről van szó. A határozati javaslatból 
kimaradt,  hogy a Település-fejlesztési  Bizottság 2012. szeptember 17-i  ülésén részt 
vevő képviselők ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a tényleges 
bontási munkálatokat nem kezdi meg abban az esetben, ha a civil kezdeményezők 
megindítják  egy  egyesület  létrehozásának  folyamatát.  Azért  javasolták  egyesület 
létrehozását,  mivel  egyesületként  a  kezdeményezők  már  pályázhatnak,  az 
önkormányzat is kizárólag civil szervezeteket támogathat, ha van rá lehetősége. Az 
egyesület  nyilvántartásba  vételi  eljárása  teljesen  költségmentes.  Olyan  források 
lehetőségét  teremti  meg,  amelyhez  magánszemélyként  nem  juthatnak  hozzá.  A 
Település-fejlesztési  Bizottság  partner  volt  abban,  hogy a  részleges  bontás,  a  régi 
négy tanterem megmentése ügyében megállapodást tud kötni az önkormányzat és az 
egyesület.  Javasolja a határozati  javaslat  kiegészítését  annyival,  hogy az egyesület 
létrehozására tett intézkedés igazolásának határideje 2012. december 31.

Juhászné Árpási Irma polgármester: A határozati javaslat kiegészül annyival, hogy a 
tényleges bontás nem kezdődik meg, amíg az egyeztetés folyik az önkormányzat és 
az egyesület között. A civil szervezet létrehozásának határideje: 2012. december 31. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati  javaslatot a 
fenti kiegészítéssel együtt teszi fel szavazásra. 

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

81/2012.(IX.27.) Kt. határozat 
Győrújbarát  Község Önkormányzatának képviselő-testülete jelenleg a 
nagybaráti iskola épületének fenntartását nem tudja biztosítani, a teljes 
épület  bontási engedélyezési  eljárása folytatódik. Amennyiben a civil 
kezdeményezés  igazolást  mutat  fel  egyesület  vagy  alapítvány 
nyilvántartásba-vételi eljárásának megkezdéséről, a részleges bontásra 
és  a  régi  négy  tanterem  felújítására  vonatkozó  megállapodás 
megkötéséről további egyeztetéseket helyez kilátásba.
A tényleges bontás nem kezdődik meg, amíg az egyeztetés folyik az 
önkormányzat és az egyesület között. A civil szervezet létrehozásának 
határideje: 2012. december 31. 

Török  József  helyi  állampolgár:  A  civileknek  továbbra  is  szándékában  áll  a 
nagybaráti  iskola  megmentése.  Kérdése,  hogy  az  iskola  üzemeltetése,  felújítása, 
működtetése  csak a  civil  szervezet  dolga lenne-e,  vagy az önkormányzat  is  részt 
kíván vállalni. Az épület mindenkié lesz, nem csak az egyesület tagjaié.  Úgy véli, 
hogy az  önkormányzat  továbbra  sem kíván hozzájárulni  ahhoz,  amit  a  közösség 
kíván létrehozni.

Juhászné Árpási Irma polgármester: Aki igennel vagy nemmel válaszol anyagiakat 
érintő  kérdésre,  az  felelőtlenül  válaszol,  hiszen  az  országnak  nincs  elfogadott 
költségvetése. Nem vállalhat plusz feladatokat az önkormányzat, amikor elvonások 
várhatóak  a  költségvetésben.  A  kötelezően  ellátandó  feladatokon  felül  jelenleg 
másról nem lehet nyilatkozni. Nem hosszú távú tervekre, még egy évre sem lehet 
biztosat  mondani  a  jelen  helyzetben.  Az  elfogadott  határozatban  komoly 
szándéknyilatkozatot  fogalmazott  meg a  képviselő-testület.  A további  lépéseket  a 
civil szervezetnek kell megtennie.

Zólyomi  Péter  képviselő:  Nem  lehet  látni  a  jövő  évet.  A  testület  bízik  a  civil 
szervezetben, a későbbiekben derül az ki, hogy tud-e támogatást adni hozzá, vagy 
sem. Jövőre is lesz Győrújbarát Önkormányzatának pénze, még ha kevesebb is. Ha 
Győrújbarátnak anyagi gondjai lesznek, akkor az országnak óriási gondjai lesznek.

Horváthné  Csala  Ágnes  képviselő:  Segítséget  ajánl  fel  uniós  pályázatok 
megírásában az egyesület részére.

8.2. Felső Erzsébet utca útjavítás – ügyfél kérelmének elbírálása

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére.
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Juhászné Árpási Irma polgármester:  A kérelmező a Település-fejlesztési Bizottság 
ülésén jelen volt, segítséget ajánlott fel, ezt tartalmazza a határozati javaslat.

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:

82/2012.(IX.27.) Kt. határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felső-
Erzsébet utca állapotáról szóló beadványt megtárgyalta, és elfogadja a 
felajánlást, melyben  a beadványozó Felső-Erzsébet utcai lakó vállalja, 
hogy az út javításának műszaki megoldására a Közútkezelőtől 
javaslatot illetve árajánlatot kér 2012. október 15-ig.

8.3. Gyurgyalag utca útjavítás – ügyfél kérelmének elbírálása

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére.

Juhászné Árpási Irma polgármester: Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy 
van-e észrevétel, kérdés, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatosan.

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:

83/2012.(IX.27.) Kt. határozat 
Győrújbarát  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a 
Gyurgyalag  utca  állapotára  vonatkozó  beadványt  megtárgyalta. 
Jelenleg szilárd burkolatot nem tud az önkormányzat biztosítani, de a 
karbantartást a jövőben is folyamatosan végzi.

8.4. Fő utcáról nyíló zsákutca közvilágítása 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére.

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester:  Megkérdezi  a  jelenlévőktől,  hogy  van-e 
észrevétel, kérdés, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatosan.
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Dr.  Palla  Roland  alpolgármester:  A  javaslatban  szereplő  hozzájárulás 
nagyságrendileg a teljes beruházás összegének 50%-át teszi ki?

Juhászné Árpási Irma polgármester: Igen.

Rácz György képviselő: Idén már nem tudja az önkormányzat ezt megvalósítani.

Árvai István képviselő: A határozat elfogadása után meg kell várni, hogy egyáltalán 
a lakók mit szólnak hozzá.

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:

84/2012.(IX.27.) Kt. határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
a  Fő  utcáról  nyíló  zsákutca  közvilágításának  megvalósítását  azzal  a 
kitétellel, hogy az utca lakói ingatlanonként nyilatkozzanak arról, hogy 
25.000 Ft-tal hozzájárulnak a beruházás költségéhez.
Határidő: 2012. november 30.

8.5. Tölgyfa  és  Hársfa  utca  súlykorlátozás  megvalósítása  –  ügyfél  kérelmének 
elbírálása

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére.

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester:  Kéri,  hogy  a  testület  tagjai  tegyék  fel 
kérdéseiket az előterjesztés kapcsán.

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:

85/2012.(IX.27.) Kt. határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tölgyfa 
és Hársfa utca lakóinak kérelmét támogatja, és az utcákra vonatkozó 
súlykorlátozó tábla kihelyezéséről dönt.
Határidő: 2012. október 30.
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8.6. Vaskér utca útjavítás – ügyfél kérelmének elbírálása

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére.

Juhászné Árpási Irma polgármester: Hozzáfűzi, hogy az út karbantartása minden 
nagyobb esőzés után megtörténik. 

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:

86/2012.(IX.27.) Kt. határozat 
Győrújbarát  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Vaskér 
utca állapotára vonatkozó beadványt megtárgyalta. Útépítésre jelenleg 
az  önkormányzat  nem  tud  anyagi  fedezetet  biztosítani,  de  az  út 
járhatóságát továbbra is folyamatosan biztosítja.

8.7. Szabályozási terv módosítása – ügyfél kérelmének elbírálása

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére.

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester:  Az  ingatlan  mindig  is  a  kérelmező 
tulajdonában volt, csak valamilyen oknál fogva út szerepelt rajta. Az önkormányzat 
ingyen nem adhatja azt vissza, ezért határozott meg a Település-fejlesztési Bizottság 
egy jelképes összeget.

dr.  Bálló  Ferenc  képviselő:  Per  esetén  az  ügyfél  nyilvánvalóan  pert  nyer.  Nem 
kérdés, hogy az elbirtoklás beállt. A bírósági eljárásnak is tetemes költsége van. Ha 
valakitől valamit elvett az önkormányzat, azt vissza kell adni.

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:

87/2012.(IX.27.) Kt. határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul 
a rendezési terv módosításához az ügyfél költségére. A 4435/2 hrsz-ú 
ingatlan megosztása folytán létrejövő cca 550 m2 területű ingatlant az 
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önkormányzat  az  ügyfél  részére  10,-  Ft,  azaz  Tíz  Forint  vételáron 
értékesíti.
Határidő: folyamatos

8.8. 0109/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szabályozási terv módosítása

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére.

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester:  Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  az 
ügyfél  a  kérelmét  a  Település-fejlesztési  Bizottság  ülését  követő  napon  írásban 
visszavonta.  

8.9. 3920 hrsz-ú útban található, közútról nyíló pince

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére.

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester:  Kéri  a  képviselő-testületet,  hogy  tegyék  fel 
kérdéseiket.

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:

88/2012.(IX.27.) Kt. határozat 
Győrújbarát  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  3920 
hrsz-ú útban található, közútról nyíló pince feltüntetéséhez hozzájárul 
azzal  a  kitétellel,  hogy  valamennyi  felmerülő  költség  a  kérelmezőt 
terheli.
Határidő: folyamatos

8.10. 3750/1 hrsz pince épület tulajdoni viszonyának tisztázása

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére.

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester:  Kéri  a  képviselő-testületet,  hogy  tegyék  fel 
kérdéseiket.

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 egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozza:

89/2012.(IX.27.) Kt. határozat 
Győrújbarát  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete   pince 
épület  tulajdoni  viszonyának  tisztázása  érdekében  az  önkormányzat 
tulajdonát  képező  3750/1  hrsz  ingatlant  2.000  Ft/m2  áron 
megvásárlásra ajánlja fel beadványozó részére. Megbízza polgármestert 
a szerződés megkötésére.
Határidő: folyamatos

8.11. Kapitánydomb, szabályozási terv módosítása, tájékoztatás

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére.

Juhászné Árpási Irma polgármester:  A Település-fejlesztési Bizottság a beadványt 
megtárgyalta,  és javasolja a főépítész tájékoztatását arról,  hogy ezen ingatlan már 
2005 előtt, a rendezési terv módosítása előtt is a tulajdonos tulajdonában volt. Kéri 
ezen módosítás elfogadását.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  7  igen,  1  nem szavazattal,  tartózkodás  nélkül  
elfogadja a fenti kiegészítést. 

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester az  írásban  megküldött  határozati  javaslat 
elfogadását teszi fel szavazásra a fenti kiegészítéssel együtt. 

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

90/2012.(IX.27.) Kt. határozat 
Győrújbarát  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a 
Kapitánydomb szabályozási tervének -  a  véleményezési  eljárás során 
tárgyalt - módosításáról hozott korábbi döntését fenn kívánja tartani. 
Tájékoztatja  a  főépítészt  arról,  hogy ezen  ingatlan  már  2005  előtt,  a 
rendezési terv módosítása előtt is a tulajdonos tulajdonában volt.

8.12. Veres Péter utca 127. szám előtti járdaszakasz életveszélyes állapota

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére.

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:
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91/2012.(IX.27.) Kt. határozat 
Győrújbarát  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Veres 
Péter  utca  127.  szám  előtti  járdaszakasz  életveszélyes  állapotának 
megszüntetése érdekében – tekintettel arra, hogy a beruházás várható 
költsége  nem  haladja  meg  a  100.000  Ft-ot  –  árajánlat  bekéréséről, 
valamint a járdaszakasz rendbetételéről dönt.
Határidő: azonnal

8.13. 4124 hrsz ingatlan megosztása

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére.

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester:  Beadványozó  az  út  körül  lévő  telkeket 
megvásárolta,  az  út  pedig  zsákutca.  Kéri  ennek  megosztását,  majd  meg  kívánja 
vásárolni.

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:

92/2012.(IX.27.) Kt. határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 4124 hrsz 
ingatlan  megosztásáról  dönt.  Hozzájárul  a  megosztott  ingatlan 
értékesítéséhez 1.000 Ft/m2 áron. A felmerülő egyéb költségeket vevő 
vállalja. 
Határidő: folyamatos

9./ Tájékoztatók Győrújbarát egészségügyi szolgáltatóitól
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester
Szakmai előadó: egészségügyi szolgáltatók

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére.

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester:  A  tájékoztatást  valamennyi  egészségügyi 
szolgáltató megküldte a hivatalba. Megkérdezi, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni.

Zólyomi  Péter  képviselő:  A  védőnői  beszámoló  kapcsán  megkérdezi,  hogy  jó 
értelmezi-e,  hogy  25  kisgyermek  volt,  aki  eddig  Győrbe  járt  bölcsődébe,  őket 
kívánják átcsoportosítani a győrújbaráti bölcsődébe.

Bálintné Varga Margit bölcsődevezető: Egy előre jelzett létszám a 25 fő. Kérelem 
alapján történt a felvétel, ők eddig nem jártak még bölcsődébe.
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Mrakovics Józsefné védőnő: Arra kívánt rávilágítani ezzel az adattal, hogy mivel 25 
gyermek  a  tavalyi  évben  is  járt  bölcsődébe,  tehát  szükség  van  a  településen  is 
bölcsőde beindítására.

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester:  Ezek  után  is  bármely  győrújbaráti  szülő 
dönthet úgy, hogy nem a győrújbaráti bölcsődét választja, hiszen szabad intézmény 
választás van.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester:  Megköszöni  az  egészségügyi  szolgáltatók 
munkáját.  Kéri,  hogy  a  továbbiakban  is  a  győrújbaráti  polgárok  érdekében 
tevékenykedjenek.

Juhászné  Árpási  Irma  polgármester kéri  a  képviselő-testületet  a  beszámoló 
elfogadására.

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

93/2012.(IX.27.) Kt. határozat 
Győrújbarát  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
Győrújbarát egészségügyi szolgáltatóinak beszámolóját elfogadja.

Napirendek után:

1./  Válasz  Zólyomi  Péter  képviselő  által  2012.  szeptember  13-án  felvetett 
kérdésekre

dr.  Egri  Zsanett  jegyző:  Zólyomi Péter  képviselő úr által  a 2012. szeptember 13-i 
testületi  ülésen a napirendi  pontok tárgyalása után négy kérdést  terjesztett  elő,  a 
válaszokat a képviselők írásban megkapták, erről szeretnék tájékoztatást adni.

1. BM Üdülő bevételei és kiadásai kapcsán  
Győrújbarát  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2011.  február  15-én  a 
8/2011 képviselő-testületi határozattal döntött, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei 
Rendőrkapitányság tulajdonában álló BM Üdülőt üzemeltetésre átveszi. Győrújbarát 
Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2011.  április  12-én  az  55/2011-es 
határozattal  döntött,  hogy  Némethné  Csúri  Gabriellát  megbízza  a  gondnoki 
feladatok ellátásával, melynek díja 2011. május 1-je és 2011. szeptember 30. között 
750.000  Ft  volt.  Az 56/2011-es  Kt  határozat  szerint  a  BM Üdülő  karbantartási  és 
egyéb kiadásaira 500.000 Ft  került megállapításra. A BM Üdülő bevétele 2011. évben 
980.237 Ft volt, kiadásai 2011. évben 1.526.065 Ft volt. Az intézményi üzemeltetési és 
fenntartási kiadások összesen 398.576 Ft volt, ebből volt ágynemű vásárlás (143.700 
Ft), karbantartási anyag (129.092 Ft) és tisztítószer (43.460 Ft). Közüzemi díj 47.665 Ft, 
a napkollektor karbantartása 35.928 Ft, tűzvédelmi és érintésvédelmi felülvizsgálat 
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91.628 Ft volt. Némethné Csúri Gabriella gondnoki díja 750.000 Ft. Áfa 118.993 Ft, 
valamint 83275 Ft a biztosítás díja. 

2. Képviselő úr polgármesteri hivatalba eljuttatott beadványai  
Beadványaival kapcsolatban tájékoztatom, hogy a hivatal részére 2011. október 17-én 
érkezett egy kérelme, amelyre a megfelelő tájékoztatást 2011. október 24-én az akkori 
jegyző, dr. Tóth István megadta az Ön számára, amelyet a tértivevény szerint át is 
vettek. További megválaszolandó kérelme a hivatalban nem található. Ha nem erre 
gondolt képviselő úr, akkor azt legyen kedves postai úton eljuttatni a hivatalba. 

3. 11/2012 határozat végrehajtása kapcsán  
Győrújbarát  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2011.  február  7-én  a 
11/2012.  Kt  határozattal  döntött  a  település  intézményei  szabad  kapacitásának 
kihasználásáról  szóló  szabályzatról,  azok  feltételeiről.  A  szabályzat  értelmében  a 
Művelődési  Ház  nagytermének  bérlésére  minden  év  május  30-ig  lehet  igényt 
bejelenteni. Amennyiben több jelentkező van, akkor a Pénzügyi Bizottság dönt róla, 
majd június 30-ig értesíti a jelentkezőket. Tájékoztatom képviselő urat, hogy május 
30-ig egyetlen  jelentkező sem volt,  viszont 2012.  szeptember  21-én nyújtotta  be  a 
Baráti  Center  Kft  képviseletében  eljáró  Klauz  Péter  igényét  a  szilveszteri  bál 
megtartására. 

4. „Szent” utcák kapcsán  
Palla  doktor  egyik  kérdését  is  érinti.  Győrújbarát  Község  Önkormányzatának 
képviselő-testülete a 49/2010-es döntött a közterületek neveinek módosításáról, mely 
módosításokat  2011.  január  1-jétől  kívánt  alkalmazni.  A  döntés  nem  került 
végrehajtásra.  Ez  a  döntés  558  háztartásban  1463  lakost  érint.  Az  okmányiroda 
tájékoztatása  szerint  a  lakcímkártyákat  térítésmentesen  cserélik  ki,  azonban 
mindenkinek egyénileg kell elmennie az okmányirodába. Gépjárművek esetében az 
okmányiroda  szintén  térítésmentesen  cseréli  a  forgalmi  engedélyeket.  Ez  az 
ügyfélnek időigényes. A földhivatal tájékoztatása szerint az utcanév változást 2500 
Ft/utca térítési díj ellenében átvezetik a nyilvántartáson, de az egyedi tulajdoni lapok 
átvezetését  az  állampolgároknak  ismételten  egyénileg  kell  elintéznie.  A 
cégnyilvántartás és a bírósági cégeljárásról  szóló törvény értelmében költségtérítés 
nélkül  lehet  bejelenteni  a  cégbíróságon  ezen  utcanevek  változását,  ha  a  változás 
állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének utcanév változására 
vonatkozik. Mivel ezen változás bejelentése ügyvéd által terhelt,  ezért  az ügyvédi 
költség  a  cég  tulajdonosát  terheli.  Az  ügyfél  kötelezettsége  bejelenteni  az 
adatváltozást 15 napon belül a közüzemi szolgáltatók felé is. Mivel a változtatás nagy 
lakosságszámot  érint,  így  ezen  önkormányzati  határozat  felülvizsgálata  javasolt, 
bevonva az érintett településrészek lakosságát. Korábbi jegyzőkönyvek alapján úgy 
látom, ez nem történt meg, ezért mindenképpen javasolnám, hogy a közmeghallgatás 
során ez  a  kérdést  a  lakosság felé  felvetésre  kerüljön,  tekintettel  arra,  hogy 1463 
lakost érint. 

Zólyomi Péter képviselő a kérdéseire adott választ elfogadja.
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2./ Válasz dr. Palla Roland alpolgármester által feltett kérdésekre

Dr.  Egri  Zsanett  jegyző:  dr.  Palla  Roland  alpolgármester  úr  terjesztett  be  egy 
kérelmet, amely a képviselő-testületet is érinti. 

Az első pontban képviselő úr kezdeményezte a bölcsőde térítési díjáról, a gondozási 
díjról  szóló  rendelet  tárgyalását.  Az  SZMSZ-ben  foglaltaknak  megfelelően  a 
rendeletalkotással  és  rendelet-módosítással  kapcsolatos  szabályokat  szükséges 
alkalmazni.  „A képviselő-testület 2012. szeptember 6-án tartott Pénzügyi Bizottsági 
ülésén, illetve szeptember 13-án tartott testületi ülésén döntött arról, hogy nem kíván 
gondozási díjat megállapítani, tekintettel arra, hogy a szülők teherbíró képességére, 
valamint arra, hogy az új intézmény kialakítására kerül sor, így annak bevezetését 
nem javasolja a képviselő-testület részére.” Ezt a testület szeptember 13-án elfogadta. 
Képviselő úr ezt követően benyújtotta ezen kérelmét. Az lenne a kérésem a képviselő 
urak felé, hogy ha a testület szeretné a rendeletet módosítani, akkor a javaslatot az 
SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően legyenek szívesek benyújtani, hogy a rendelet-
tervezetet el tudjuk készíteni. 

Második pontban képviselő  úr  kezdeményezte  a  helyi  adók ügyének tárgyalását. 
Ezzel kapcsolatban is a fent leírtaknak megfelelően javaslat benyújtása szükséges.

Dr. Palla Roland alpolgármester: A helyi adók egész rendeletére gondoltam ebben a 
pontban. Azért tettem két hete a javaslatot, hogy a bizottságok elé kerüljön. 

Dr. Egri Zsanett jegyző: Igen, de mindenképpen a testületet is kell erről tájékoztatni

Dr.  Palla  Roland  alpolgármester:  Értem  jegyző  asszonynak  a  négy  oldalas 
beszámolóját, hogy miért nem tette bizottság elé.

Dr. Egri Zsanett jegyző: Nem volt azóta bizottsági ülés. Ahelyett, hogy képviselő úr 
egy  sorban  megírja,  hogy  a  helyi  adó  ügyét  kéri  tárgyalni,  az  SZMSZ-ben 
foglaltaknak megfelelően egy előterjesztést kérek, hogy az alapján a rendelet-tervezet 
el tudjuk készíteni.

Dr. Palla Roland alpolgármester: Én kezdeményezem, az előterjesztésben engedje 
meg, hogy segítséget kérjek Öntől. 

Dr.  Egri  Zsanett  jegyző:  Szeretném  megkérdezni  a  képviselő-testülettől,  hogy 
miután egyetlen sor került előterjesztésre,  mit szeretne a képviselő-testület a helyi 
adók ügyében tárgyalni.

Dr. Bálló Ferenc képviselő: Azt gondolom, hogy az az önálló képviselői indítvány, 
hogy a testület az SZMSZ-nek megfelelően a bizottsági tárgyalások után tárgyalja a 
helyi adók ügyét, így teljesen megfelel az SZMSZ-nek. Mindenről lehet tárgyalni. Ha 
konkrét határozati javaslata lenne bármelyik képviselőnek, akkor igaza van jegyző 
asszonynak,  le  kell  írni  azt,  elő  kell  terjesztenie  a  képviselőnek.  De  az  én 
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értelmezésem szerint az, hogy kérem hogy tárgyaljunk egy problémát, az nem azt 
jelenti, hogy tettem határozati javaslatot. Palla doktor nem tett határozati javaslatot, ő 
azt mondta, hogy tárgyaljuk. Ha tárgyalást kér egy ügyben, az még nem azt jelenti, 
hogy konkrét döntést hozzunk. Következő bizottsági ülésekre így be lehet hozni, és 
nyilván lesznek javaslatok. 

Rácz  György képviselő:  A kérdéseket  Pénzügyi  Bizottság  elé  kell  utalni,  hogy a 
bizottság a következő ülésén foglalkozzon vele, alpolgármester úr jöjjön el, ha ideje 
engedi, akár tegyen konkrét javaslatot.

Dr. Egri Zsanett jegyző: Az előterjesztésnek megfelelően történjenek, az SZMSZ-ben 
foglaltak szerint. 

Negyedik  pontban képviselő  úr  kezdeményezte  a  meglévő  szerződésekről, 
különösen  az  energia  szolgáltatókról  való  tárgyalást.  Ezzel  kapcsolatban 
tájékoztatom,  hogy  ezen  szerződéseket  a  nagy  terjedelemre  való  tekintettel  a 
hivatalban előre egyeztetett időpontban képviselő úr meg tudja tekinteni. A szétválás 
következtében  a  GDF-SUEZ és  az  E-ON szerződéseit  még  nem kaptuk  meg,  ezt 
később tudom az Ön rendelkezésére bocsájtani.

Az  ötödik kérdés ugyanúgy a „szent” utcákkal kapcsolatos, melyre a választ már 
megadtam.

Hatodik kérdés a takarékossági intézkedésekről. Az önkormányzati intézményeknél 
és  a  hivatalnál  a  képviselő-testület  tárgyal  takarékossági  intézkedéseket.  Ezzel 
kapcsolatosan is kértem tisztelt alpolgármester urat arra nézve, hogy milyen konkrét 
takarékossági intézkedésekre gondol, tekintettel  arra, hogy a költségvetési törvény 
még nem került elfogadásra. A hivatal tekintetében a választ én fogom megadni, de 
van még négy intézmény, ahol az intézmény vezetőjét fel kell erre hívni, hogy ezt a 
beszámolót az Önök részére elkészítse.  Konkrétumok valamilyen módon legyenek 
megállapítva, azt kérném. 

Dr. Egri Zsanett jegyző: Kéri a válaszadás elfogadását.

Dr.  Palla  Roland alpolgármester:  Jegyző  asszony,  ha  2012.  09.  15-én  teszi  ezt  a 
választ,  akkor én  ezt  elfogadom. Két  héttel  a  beadás  után,  09.  27-én nem tudom 
elfogadni, mégpedig azért, mert azt gondolom, hogy ezt bőven kiegészítettem volna 
még akár erre a testületi ülésre is, ha Önnek ez az igénye. Következő ülésre így fogok 

Dr. Egri Zsanett jegyző:  13-án, a testületi  ülést követően érkezett  az Ön kérelme, 
ugye,  több  mindenre  vonatkozóan.  Nekem  15  napon  belül  van  az  SZMSZ-nek 
megfelelően tájékoztatási kötelezettségem az Ön kérdéseire, az SZMSZ nem hiszem, 
hogy ennyi újdonságot kell hogy mondjon az előterjesztéseket illetően. Képviselő úr 
nem  fogadta  el  a  válaszadást,  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalni  fogja  a  konkrét 
javaslatokat, amelyeket tesznek a képviselő urak. 
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Több  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  polgármester  a  nyilvános  ülést  15:15-kor 
bezárja. A képviselő-testület a tárgyalást zárt ülésen folytatja.

Juhászné Árpási Irma
polgármester

dr. Egri Zsanett
jegyző

Árvai István
jegyzőkönyv-hitelesítő

Rácz György
jegyzőkönyv-hitelesítő
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