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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2012. OKTÓBER 09-ÉN TARTOTT 

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2012. október 09-én 14.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 5 fő képviselő 
 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes. Távolmaradását dr. Bálló Ferenc, Pammer Ernő és Zólyomi 
Péter képviselő jelezte. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Árvai István és dr. Palla 
Roland képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Árvai István 
és dr. Palla Roland  képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Az önkormányzat bizottságainak beszámolója az elmúlt két évben végzett 

tevékenységükről 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Bizottságok elnökei 

 
2./ Pénzügyi Bizottság előterjesztéseinek megtárgyalása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Rácz György bizottsági elnök 
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Juhászné Árpási Irma polgármester: A nyilvános ülés után zárt ülést kell tartani, 
amelyen szükség lesz második napirendként tárgyalni a fogorvosi praxis ügyét. Kéri 
a napirendi pontok elfogadását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi javaslatot. 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Az önkormányzat bizottságainak beszámolója az elmúlt két évben végzett 

tevékenységükről 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Bizottságok elnökei 

 
2./ Pénzügyi Bizottság előterjesztéseinek megtárgyalása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Rácz György bizottsági elnök 

 
Napirend előtt 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző 
ülés óta lejárt határidejű döntés nem volt, a Szociális Bizottság sem ülésezett. 
 
A képviselő-testület a napirendek előtti a/ b/ és c/ pontok beszámolóit tudomásul veszi. 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1./ Az önkormányzat bizottságainak beszámolója az elmúlt két évben végzett 

tevékenységükről 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Bizottságok elnökei 

 
1.1. Település-fejlesztési Bizottság beszámolója 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, javaslat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a Település-fejlesztési Bizottság 
beszámolójának elfogadását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
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99/2012.(X.09.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Település-fejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja. 
 

1.2. Pénzügyi Bizottság beszámolója 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A bizottság a tegnapi napon ülésezett, a 
beszámolót is alaposan megvitatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, javaslat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság beszámolójának 
elfogadását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

100/2012.(X.09.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Pénzügyi Bizottság beszámolóját elfogadja. 
 

2./ Pénzügyi Bizottság előterjesztéseinek megtárgyalása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Rácz György bizottsági elnök 

 
2.1. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és javasolta az elfogadását a képviselő-testületnek. Megkérdezi a 
bizottság elnökét, hogy 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.  
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

101/2012.(X.09.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához, 2.200.000.- Ft azaz 
Kettőmillió-kettőszázezer forint összeggel, a 2013. évi költségvetés 
terhére 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  
Határidő: értelemszerűen 
 
 

2.2. Dr. Palla Roland alpolgármester beadványa 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Több tájékoztatás is elhangzott a Pénzügyi 
Bizottság ülésén, ezekről nem kell szavaznia a képviselő-testületnek. 
 
2.2.1. Adóügyek 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy kerüljön 
Képviselő-testületi ülés elé az adóügyek kérdése. 
 
Rácz György képviselő: A Pénzügyi Bizottságnak az a kérése fogalmazódott meg, 
hogy amikor az adóügyek újra napirendre kerülnek, addigra jegyző asszony 
dolgozzon ki egy olyan rendelet-tervezetet, hogy a jelen hatályos telekadó benne 
legyen, valamint az üres telkek megadóztatása, amelyeken nincs bejelentett helyi 
lakos. A kommunális adó emelését és a telekadó kiterjesztését javasolta a bizottság 
azon üres telkekre, amelyek belterületben vannak. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

102/2012.(X.09.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy vizsgálja át az önkormányzat jelen hatályos telekadó 
rendeletét, és dolgozzon ki rendelet-tervezetet a tekintetben, hogy az 
üres, nem lakott épületek és telkek esetében - amely után más adót a 
tulajdonos nem fizet - adó kivetésére kerülhessen sor annak érdekében, 
hogy az önkormányzat több adóbevételre tudjon szert tenni. 
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Napirendek utáni felszólalások: 
 
Deéné Nagy Teréz, helyi állampolgár: Megköszöni, hogy választ kapott a 
nagybaráti iskola ügyében írt levelére. Szemrehányást kapott amiatt, hogy politikai 
hadjáratot indított az önkormányzat döntése ellen, de a cél nem ez volt, kizárólag a 
múlt megőrzése. Úgy véli, hogy ha a falu elhanyagolta az épületet, akkor hozza is 
rendbe. Örvendetesnek és követendőnek tartja a svájci pályázat megnyitóján 
elhangzott hírt, miszerint egy 1700-as évekbeli épületet tesznek rendbe Svájcban, és 
annak egyik szobájában magyar szoba kerül kialakításra. A nagybaráti iskola 
rendbetétele után itt is ki lehetne alakítani egy-egy szobát a testvértelepülések 
részére. Fontosak a nemzetközi kapcsolatok, de a saját múltunk is. Javasolja, hogy a 
testület kérdezze meg az itt született és nevelkedett lakosokat az iskola ügyében. 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: Nagy örömmel töltötte el, amikor Svájcban 
megnézhették az említett házat. Azt az épületet is civil szervezet újítja fel saját 
költségein, pályázatokból. Az előző ülésen is felajánlotta a civil kezdeményezés 
részére a segítségét pályázatírás tekintetében, amelyet most megismételni tud. 
 
Id. Kiss Antal, Győrújbarát Díszpolgára: Korábban már jelezte a kisbaráti 
tűzoltószertár környékén az árok befedéséből származó problémákat, az esővíz nem 
tud elfolyni, és a buszmegállóban áll meg. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Megtörtént az ott építkező tulajdonosnak a 
felszólítása. A tűzoltószertárral szemben lévő ároknak az út alatt kéne folytatódnia, 
ez ügyben pedig a közútkezelőt tájékoztatta az Önkormányzat. 
 
Torma Attiláné: Még egyszer a honlap működésével kapcsolatosan kíván 
hozzászólni. Amelyik rovatnak nincs tartalma, az kerüljön inkább le az oldalról. 
Hiányolja a tájékoztató jellegű dolgokat, jó lenne a falu eseményeiről itt is 
tájékozódni. Hat éve nem tud megfelelő tájékoztatást adni a honlap a falu 
lakosságának. A Baráti Hírmondó csak kéthavonta jelenik meg, a honlapra szintén fel 
lehetne tölteni annak a tartalmát is. Megköszönné, ha jegyző asszony lépni tudna ez 
ügyben. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: A honlap nem a hivatalé, annak csak egyes részei. Hivatalba 
lépése óta felkerülnek a jegyzőkönyvek és a testületi ülés meghívói is. A lakosság 
részére a tájékoztató a programokról szintén megtalálható a honlapon, mint ahogy az 
E.ON közleménye, valamint a véradás is. A Hírmondóval kapcsolatosan elmondja, 
hogy megtörtént az egyeztetés azzal kapcsolatosan, hogy felkerüljön a honlapra. Az 
előterjesztések öt nappal az ülés előtt kerülnek a képviselők részére megküldésre, a 
honlapra azok nem kerülnek fel, hivatali időben megtekinthetik a lakosok a 
Polgármesteri Hivatalban. A videótárral kapcsolatosan is felvette a kapcsolatot az 
informatikussal. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester: Mindenkit szeretettel várunk 2012. október 19-
én 17 órára a Művelődési Otthon és Faluházban tartandó október 23-i ünnepségre. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a nyilvános ülést 14 óra 30 
perckor bezárja. A testület a tárgyalást zárt ülésen folytatja. 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
dr. Egri Zsanett 

jegyző 
 

 
 

Árvai István 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

Dr. Palla Roland 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 
 


